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RESUMO 
 
 

Atualmente as igrejas evangélicas brasileiras não tem uma arquitetura apropriada e pensada 
em seu uso, diferente das igrejas católicas que são projetadas para tal finalidade. Em grande 
parte as igrejas se situam em galpões que são adaptados para criar um local de culto. Essas 
adaptações se tratam muitas vezes em colocar cadeiras pelo galpão, um equipamento de som, 
montar um palco, e algumas vezes construir alguns “puxadinhos”. Contudo por diversas vezes 
não há um projeto que vise conforto acústico e ambiental, tornando-os ineficientes, 
prejudicando o entendimento da palavra e, inclusive, algumas vezes criando conflitos com a 
vizinhança por causa do elevado volume durante as músicas. O objetivo desse trabalho é 
projetar um templo adequado a todas as necessidades da igreja, criando um projeto acústico e 
ambiental adequados, sem deixar de lado uma estética marcante e agradável. Assim os 
membros da igreja poderão tirar melhor proveito do culto, compreendendo o sermão por 
completo e sem desconforto durante o culto. Além da área reservada para culto serão criadas 
áreas voltadas para o lazer, como quadras esportivas, salas para aula de música e dança e 
restaurante, com a finalidade de tirar os membros da comunidade das ruas e levá-los para um 
local com um ambiente saudável, onde eles podem encontrar apoio. Objetiva-se, também, 
mostrar à comunidade evangélica o valor de um espaço projetado observando a diferença 
entre ele e os galpões, inclusive valorizando a profissão do arquiteto. A metodologia utilizada 
para a realização desse trabalho foi de pesquisas através de estudos de caso e visitas 
técnicas, de construções religiosas ou não, com a finalidade de conhecer a realidade atual das 
igrejas e algumas soluções previamente utilizadas analisando seus pontos positivos e 
negativos. Além dos estudos de caso foram realizadas pesquisas na Bíblia e alguns outros 
livros específicos sobre templos do Antigo Testamento, para conhecer os templos antigos e 
suas simbologias, tirando proveito delas em alguns aspectos do trabalho. Como resultado 
temos uma nova igreja implantada na cidade de Pindamonhangaba em uma zona 
predominantemente residencial, porém sem residências em seu entorno imediato. O conjunto 
consta de um edifício principal em formato de cruz, tirando proveito do maior simbolismo cristão 
com estrutura em vermelho, referindo-se ao sangue. Nesse edifício principal há um salão para 
culto, salas administrativas, salas para estudo da Bíblia, salas para aula de música e dança e 
uma biblioteca. Em um outro edifício ficam um restaurante e um salão de festas, para 
festividades da igreja e casamentos. No conjunto também há quadras esportivas, e uma pista 
de skate. O conceito adotado para a realização desse projeto foi como o de um parque, 
usufruindo de um espaço amplo e da área verde. 


