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RESUMO 
 
 

Ainda que uma pessoa viva distante de qualquer ambiente religioso, ou que não se identifique 
com qualquer religião, rotineiramente pode-se encontrar pessoas que frequentem um 
determinado templo e que exercitam a sua fé. É frequente nos depararmos com o brocardo 
popular “acredito em Deus, mas não sigo religião nenhuma”, porem qual é o objetivo as 
instituições religiosas quanto a sua influencia na comunidade? Acreditamos que vai além de 
que seus fieis proferiram suas convicção religiosa. Considerando-se a função social da 
instituição religiosa, que, a título universal e independente de denominação, tem como um dos 
objetivos promover a caridade entre as pessoas, em especial, às menos favorecidas, propõe-
se, neste trabalho, realizar o projeto de uma igreja contemporânea que seja um local atrativo 
não só para pessoas que partilham da mesma fé. O objetivo é transformar o local em um 
modelo fazendo com que ela possua um espaço comunitário, que atenda as necessidades da 
população em geral, nela serões previstos vários serviços sociais tais como, consultas com 
profissionais voluntario, que podem variar entre médicos psicólogos, arquitetos, advogados, 
nutricionistas, entre outros. Além disso, também contaremos com um balcão de empregos, com 
a oferta de curso profissionalizante gratuito como: confeitaria, panificação, corte e costura, 
estética, dança, teatro, musica, informática, línguas, logística, administração de empresas, e 
mais. Portando através dessa iniciativa vamos inserir as pessoas mais carentes da comunidade 
no mercado de trabalho, podendo assim movimentar a economia da cidade de Taubaté e 
melhorando a qualidade de vida dos habitantes. O complexo contara com estudos de acústica, 
iluminação, ventilação, mobilidade e acessibilidade, afim de melhor atender os usuários, e, 
além disso, o empreendimento contara com soluções construtivas que visão a menor agressão 
possível ao meio ambiente, buscando um edifício ecologicamente correto com, por exemplo, 
reutilizando a agua, fazendo sua própria captação de energia limpa, tendo uma localização 
estratégica a fim de favorecer o uso do transporte publico, e vários outros recursos que buscam 
auto sustentabilidade, e o conforto ambiental. Para desenvolver esse trabalho utilizamos o 
método fenomenológico, pois ele procura uma descrição direta das experiências tal qual ela é, 
assim como fizemos a partir dos estudos de caso e visitas técnicas, para construir um 
repertorio, sem deixar de lado o histórico sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular como 
instituição e compreendendo a sua realidade, sabemos que nossas soluções não são únicas, 
que existem tantas quantas foram as suas interpretações, porem, inserimos propostas que 
entendemos que atendem as necessidades não apenas dos fieis, mas também para de todos 
os habitantes da região.  


