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Aos que esta virem, paz e bênção no Senhor!

 Como Bispo Diocesano venho manifestar o meu consentimento 
integral ao Manual muito bem elaborado pelo COBECISA da Diocese de 
Santo André, e apresentado por meu antecessor e caro irmão, Dom Nelson 
Westrupp, scj. 
 Os clérigos, religiosos, técnicos, profissionais, artistas e agentes de 
pastoral devem ter acesso a este material e seguir suas orientações para que 
se promova em nossa Diocese de Santo André uma arte sacra adequada às 
exigências da liturgia. Assim sendo, o Guia de Orientações servirá de base 
para todas nossas comunidades em suas construções, reformas, restauros e 
manutenções.
 Nossos espaços sagrados são “casa da Igreja”, Igreja de pedras vivas 
que são os filhos e filhas de Deus (cf. 1Pd 2,5). Os ambientes sacros nos 
levam a Deus e promovem a comunhão dos irmãos e irmãs. Deste modo, 
o zelo pela casa do Senhor e da sua Igreja é manifestação visível do próprio 
zelo com o Senhor. Portanto, em todas as atividades empreendidas, que 
tudo seja feito para a glória de Deus!
 
 

Minha bênção,
em nome de Jesus,
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 Tenho a alegria de apresentar este Manual, fruto do trabalho 
minucioso e dedicado da COBECISA (Comissão para os Bens Culturais da 
Igreja na Diocese de Santo André), recentemente aprovado pelo Conselho de 
Presbíteros da Diocese, no dia 14 de maio de 2015.  
 Em sua Carta aos Artistas (4.4.1999), escrevia São João Paulo II: “Toda 
a intuição artística autêntica ultrapassa o que os sentidos captam e, penetrando 
na realidade, esforça-se por interpretar o seu mistério escondido. Ela brota 
das profundidades da alma humana, lá onde a aspiração de dar um sentido à 
própria vida se une com a percepção fugaz da beleza e da unidade misteriosa 
das coisas”. De fato, esse é o grande dom dos artistas que torna palpável o que 
não se vê, através de sua sensibilidade e capacidade dadas por Deus. Toda essa 
beleza transparece, quando entramos numa igreja ou num espaço sagrado. 
Ao contemplar e demorar o olhar nas obras artísticas ali expressas, a alma 
fica extasiada porque percebe algo que ultrapassa as pinturas e objetos. Eis 
por que “a beleza é chave do mistério e apelo ao transcendente”. 
 “Os Bens Culturais da Igreja constituem uma das mais elevadas 
expressões da história cristã... e representam uma parte essencial da 
herança cultural da humanidade” (Carta di Villa Nigoni - 1994 - , Pontifícia 
Comissão dos Bens Culturais da Igreja). Além disso, vale lembrar que os 
Bens Culturais Religiosos são também fonte importante da atividade 
pastoral para a evangelização da sociedade. 
 Tomo a liberdade de propor uma leitura atenta do presente Manual e, 
ao mesmo tempo, sirva de  orientação para os responsáveis e os profissionais 
ligados aos projetos de construções e reformas de igrejas. 
 A Santíssima Virgem, a “toda bela”, que, ao longo da história inspirou 
tantos e tantos artistas,  nos acompanhe nessa missão de construir e oferecer 
espaços sagrados, onde os fiéis possam chegar mais perto de Deus. 
  A todos que colaboraram na redação deste Manual, especialmente a 
Pe. Paulo Afonso da Silva, Coordenador da COBECISA e à sua Equipe, meu 
reconhecimento e profunda gratidão.

Dom Nelson Westrupp, scj
Bispo Emérito Diocesano de Santo André

A P R E S E N T A Ç Ã O 
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ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.
CAAS - Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra.
CAT - Catecismo da Igreja Católica.
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CEI - Cadastro Especial do INSS.
CF88 - Constituição Federal de 1988.
CDC - Código de Direito Canônico. 
CND - Certidão Negativa de Débito.
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
CTPS - Carteira do Trabalho e Previdência Social.
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
GPS - Guia da Previdência Social.
IGMR - Instrução Geral sobre o Missal Romano.
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.
ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
PCBC - Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja.
SC - Sacrosanctum Concilium (Concílio Vaticano II, Constituição sobre a 
Sagrada Liturgia).
IO - Instrução Inter Oecumenici.

ABREVIATURAS
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    “A Igreja visível é sinal da Igreja invisível”.
Cláudio Pastro

O conteúdo deste Guia foi adaptado a partir do “Guia de informações para 
projetos e execução de igrejas” (Arquidiocese de Porto Alegre - 2005).
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Introdução
 
 O presente manual tem por objetivo promover a orientação sobre as etapas 
a serem seguidas na construção ou reforma de igrejas, bem como a conservação 
(de seu patrimônio artístico, histórico e cultural).  Inicialmente, procurou-se pelos 
fundamentos teológicos, litúrgicos, (arquitetônicos e antropológicos), elementos 
fundamentais para a concepção do espaço celebrativo.  Em sequência, apontam-
se recomendações prévias e critérios que deverão nortear qualquer projeto de 
construção, reforma ou restauro e as vantagens de um bom planejamento. 
Também apresenta  a estrutura do edifício cristão e a organização de seus 
espaços. Por fim, traz orientações básicas sobre a conservação e manutenção dos 
bens culturais da Igreja. O manual conclui com os procedimentos adotados pela 
Comissão para a orientação nas execuções das obras pretendidas.

Objetivos principais

- Orientar os profissionais (arquitetos, engenheiros, artesões e artistas plásticos), 
presbíteros e agentes de pastoral que estão envolvidos na construção, reforma, 
restauro e manutenção dos edifícios, obras de arte e arquivos das igrejas.

- Orientar artistas, técnicos, clero e o povo de Deus para que promovam 
uma arte sacra adequada aos verdadeiros objetivos da renovação litúrgica, 
promovida pelo Concílio Vaticano II.

- Contribuir para que o lugar a ser construído ou reformado esteja a serviço 
da liturgia e da pastoral; seja pedagógico e incentive a participação de 
todos; que seja funcional e ao mesmo tempo expresse o mistério profundo 
de Deus, do Cristo e da Igreja.

- Atentar profissionais que trabalham nesta área, para que os projetos de 
construção, reforma e restaurações das igrejas, respondam às exigências da 
liturgia, em seus aspectos arquitetônicos, simbólicos e funcionais.

- Ajudar agentes de pastoral, ministros leigos, padres, diáconos, religiosos 
engajados na pastoral litúrgica, a valorizar a disposição do espaço litúrgico 
para a celebração da missa segundo o espírito do Concilio Vaticano II e assim
contribuir para uma participação mais ativa, consciente, fácil, comunitária, 
frutuosa, interior, exterior, perfeita e plena do povo na divina liturgia.
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 A Comissão de Arquitetura e Arte Sacra da COBECISA tem como 
finalidade orientar os projetos de construção e assessorar as intervenções 
nos espaços litúrgicos, para a melhoria da qualidade dos edifícios sagrados 
que irão acolher os fiéis para suas orações e celebrações. E principalmente 
para ajudar a reavivar a vida cultural da igreja.
 Cabe a essa Comissão ajudar a cuidar, orientar e propor tudo o que 
possa favorecer a digna celebração litúrgica, na organização do espaço sagrado.
 Não se trata de interferir em todas as construções e reformas, 
impondo determinado estilo ou modelo de igreja. Também não cabe à 
Comissão elaborar projetos de construção e restauração de igrejas. A função 
da Comissão é orientar e assessorar.

“Compete às Comissões Diocesanas de Arte Sacra ou Bens Culturais 
“examinar os planos e projetos de construção de novas igrejas ou 
lugares de culto”, além de “promover o gosto e o sentido artístico do 
clero e do povo de Deus por meio de cursos, conferências e diretivas 
diocesanas, como também exposições, encontros e simpósios” 
(CNBB – Documento-base sobre a Arte Sacra, n. 2. 2, letra a)

OBJETIVOS DA COMISSÃO DE ARQUITETURA E ARTE SACRA - CAAS:
- Criar uma consciência de valorização do estudo litúrgico-celebrativo 
em nossas comunidades paroquiais e da unidade em liturgia e arte sacra, 
para que promovam uma arte sacra adequada aos verdadeiros objetivos da 
renovação litúrgica, promovida pelo Concílio Vaticano II.

- Atentar profissionais que trabalham nesta área, para que os projetos de 
construção, reforma e restaurações das igrejas, respondam às exigências da 
Liturgia, em seus aspectos arquitetônicos, simbólico e funcional.

- Prestar um serviço de orientação e auxílio às paróquias na reforma e construção, 
bem como acompanhar a elaboração de projetos de construção de novas igrejas 
e lugares de culto, assim como modificações, adaptações e acréscimos.

- Contribuir para que o lugar a ser construído ou reformado esteja a serviço 
da liturgia e da pastoral; para que seja pedagógico e incentive a participação 

1ª. PARTE : COMISSÃO DE ARQUITETURA E ARTE SACRA 
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de todos; que seja funcional e ao mesmo tempo expresse o mistério profundo 
de Deus, do Cristo e da Igreja.
- Elaborar subsídios para o estudo das equipes de liturgia sobre o espaço 
litúrgico (lugar da assembleia, altar, ambão, cadeira presidencial, sacrário, 
imagens, pia batismal...).

 
O projeto de uma igreja traz o desafio de criar um espaço adequado para 
o culto, atender às atividades sociais correlatas e ainda de ser capaz de 
expressar o Mistério de Deus. 

“...Um lugar destinado ao culto, sempre que possível simples e 
necessariamente funcional, difere – ou deve diferir – de um lugar 
de reunião. Ali tem lugar algo que é mais que mero evento, mais que 
um acontecimento social. Há ali um pensamento, uma atitude face 
à fé, uma intenção de resolver os problemas da vida. Deveríamos 
considerar a igreja, o templo (por menor e mais limitado que 
seja) como parte de um espaço infinito? Podemos esperar que 
sua estrutura geométrica forme parte da estrutura geométrica do 
cosmos? Poderiam as superfícies de sua estrutura estender-se para 
o espaço sem fim? Por mais modesto que seja o lugar de culto, este 
parece exigir, por si, dignidade e serenidade. Em sua função está o 
superar sua própria finalidade para chegar à outra função superior. 
Seu destino parece ser aquele de expressar em matéria estática – 
pedra, concreto, cristal – a tendência do homem frente ao espiritual. 
A estrutura inanimada reflete a vibração de seus pensamentos, de 
suas emoções, de suas crenças. As sóbrias ciências da construção 
e a engenharia têm de conseguir algo mais que uma solução de 
rotina: a solução tem que se revestir de dimensões simbólicas e 
expressivas...” (BREUER, M. Sobre arquitetura religiosa, p. 252).

 Muitas vezes, o desconhecimento das diretrizes teológico-
litúrgicas faz com que grande parte das igrejas apresente arquiteturas 
insípidas ou equivocadas.
 As orientações, aqui abordadas, referem-se aos os espaços litúrgicos 
como às igrejas e às capelas.

2ª. PARTE: TEOLOGIA DO ESPAÇO CELEBRATIVO (SAGRADO) 
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O espaço cristão

 Todas as comunidades cristãs necessitam de um local para as 
celebrações litúrgicas. Um dos princípios fundamentais é de que o local 
não seja apenas funcional, mas expresse o mistério que se celebra. O lugar 
celebrativo é um espaço mistagógico, onde aprendemos continuamente a 
ser cristãos. É o lugar para a celebração litúrgica dominical - a Santa Missa 
(o Mistério Pascal) - e os demais sacramentos dela decorrentes, como o 
batismo, o matrimônio, a reconciliação e a ordenação. O ambiente deve 
favorecer e convidar todos à participação do  mistério de Deus, de Jesus 
Cristo, do Espírito Santo, da igreja-comunidade, da liturgia, de nossa vida, 
da sociedade, do mundo, do cosmos. Este é o programa a ser cumprido.
   
Liturgia e arquitetura

 A partir de textos de Dionísio Boróbio surge a ideia de que não 
pode ser esquecida de que toda a estrutura arquitetônica, no contexto 
litúrgico, tem uma dupla função: uma prática, em relação à ação material 
que se realiza; outra, simbólica, que é expressa pela celebração do mistério 
entendido como lugar da ação.
 A arquitetura deve estar a serviço da liturgia e da teologia, criando 
um local de celebração que seja sinal da nova humanidade. Segundo 
Regina Celi Machado, especialista em arquitetura religiosa: “Que revele 
um outro mundo em contraponto ao mundo da competição, do mercado, 
da exclusão. Um mundo de fraternidade e comunhão, de solidariedade e 
partilha, de silêncio e recolhimento. Um lugar que ajude a comunidade 
a viver a comunhão e a justiça, negando as rivalidades, a indiferença, o 
individualismo e a exclusão”.
 A liturgia é a linguagem da Igreja, é a voz viva da Tradição e a 
expressão autêntica da fé da Igreja.
 Há uma ligação entre liturgia e arquitetura. A arquitetura deve 
estar a serviço da liturgia. Liturgia é o conteúdo, e arquitetura é a forma.  

A Pedagogia do espaço

 O espaço e a beleza educam e são pedagógicos. A arrumação de 
um espaço para celebração que considere a unidade, a simbologia e a 
dignidade de cada peça, que respeite a liturgia e o fiel, ajuda a formar o 
caráter do cristão.
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“(...) todas as vezes que como liturgistas, arquitetos e artistas 
criamos arquiteturas e obras de arte para a liturgia, devemos estar 
conscientes de que hoje, mais do que nunca, o espaço litúrgico 
tem o dever de fazer com que as pessoas saiam do “não lugar” 
para o lugar santo; do lugar de falta de relações para o lugar da 
comunhão. Então as nossas igrejas se tornarão espaços de repouso, 
autênticos “santuários” de beleza e harmonia, comunicadas 
através da linguagem silenciosa da luz, dos espaços, das linhas, 
das formas arquitetônicas que são, como escreve Gregório de 
Nissa, “a arte muda que sabe falar”. (Enzo Bianchi, 2005)

O Concílio Vaticano II

 No Concílio Vaticano II a reformulação dos parâmetros que 
fundamentam a concepção de edifícios religiosos foi reconhecida e difundida 
pela própria Igreja Católica. Nesse encontro de bispos e especialistas do mundo 
inteiro, a Igreja procurou assumir uma atitude de abertura e de reconciliação 
com o mundo moderno. O primeiro documento promulgado pelo Vaticano 
II, a constituição Sacrosanctum Concilium, de 1963, estabeleceu os princípios 
de uma profunda reforma da liturgia. Nesse documento, afirma-se a liberdade 
de expressão em formas contemporâneas: “a arte deve ser livremente exercida 
na Igreja, segundo as tendências dos nossos tempos”, desde que seja “apta 
para servir o culto” com “honra” e “dignidade”. Propõe-se resgatar a “nobre 
simplicidade” da liturgia dos primeiros tempos do cristianismo e enfatiza-se 
a prioridade à “plena e ativa participação de todo o povo”. 
 Existem também normas para as disposições dos espaços litúrgicos 
contidas nos seguintes documentos da Igreja Católica: Princípios e normas 
do uso do Missal Romano; Rito de dedicação da Igreja e do Altar; Introdução 
ao Lecionário da Missa; Rito do Culto Eucarístico; Rito da iniciação cristã 
dos adultos; Rito do Batismo das crianças; Rito da Penitência e Código do 
Direito Canônico.
 Essas diretrizes, porém, visam a contribuir para uma elaboração 
mais eficaz dos projetos e não restringir a criatividade.

 
“Queremos enfatizar contudo que o conhecimento das orientações 
e normas da Igreja não significa cerceamento das liberdades que 
deve ter o arquiteto na concepção integral do templo. A liberdade 
da arte deve estar presente desde o início da concepção, vigiada, 
porém, orientada, para que seja um elemento a mais que ressalte 
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a liturgia, a fé e a religiosidade. Quando maiores conhecimentos 
são necessários no projeto do edificio sagrado, remetemos os 
arquitetos aos documentos do magistério da Igreja, em especial 
à Sacrosanctum Concilium, ...e à instrução geral sobre o Missal 
Romano”. (MENESES, Ivo, 2014, p. 16)

TIPOLOGIA DE PRÉDIOS RELIGIOSOS

 Ao iniciar-se o planejamento de um novo prédio religioso, duas 
questões preliminares devem ser respondidas: qual sua destinação e qual a 
capacidade desejada.

Sob estes dois aspectos, identificam-se diferentes tipos de igreja.

1. Catedral (Sé) - episcopal, arquiepiscopal, primacial, patriarcal, metropolitana.
2. Matriz - igreja paroquial.
3. Igreja filial, colegiada, conventual, abacial, de irmandade.
4. Capela pública, semipública, particular; de colégio, universidade, 
internato; comunidade religiosa; de hospitais, sanatórios, abrigos; de 
estações rodoviária ou ferroviária, de portos, de aeroportos;  de corporação 
militar; de cemitério;  em monumento.
5. Santuário
6. Basílica 
 
 Cada um desses tipos de igreja possui características particulares 
que são, a seguir, explicitadas:

1. Catedral é a igreja oficial, a sede ou Sé, do governante da circunscrição 
eclesiástica. Seu nome deriva de cátedra, que é a cadeira do bispo como 
símbolo de seu magistério. Ela é episcopal (do bispo), se sede de uma diocese 
ou arquiepiscopal (do arcebispo), quando sede de uma arquidiocese. Além 
disso, ela é denominada metropolitana, quando a sede da diocese é, ao 
mesmo tempo, capital do estado ou do país.
2. Matriz ou igreja matriz é a sede paroquial, a igreja-mãe da comunidade 
paroquial.

3ª. PARTE: DEFINIÇÕES INICIAIS PARA O PROJETO
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3. Capela ou oratório é um templo de dimensões menores, destinado a 
um número reduzido de pessoas, mas preparado para que nele possa ser 
celebrada  a santa missa.
4. Santuário é uma igreja, centro de peregrinações por motivo de devoção 
a Deus ou a seus santos. A devoção cultivada nessa igreja suscita grande 
interesse e piedade do povo, a ponto de ele vir em peregrinação até mesmo 
de lugares distantes.
5. Basílica é a igreja considerada “notável’  pela veneração que lhe devotam 
os fiéis, por sua importância histórica e pela magnificência artística de 
sua construção. Em Roma, algumas de suas mais importantes igrejas são 
denominadas de “basílica maior”. Fora de Roma, é concedido o título de 
“basílica menor” a algumas igrejas.

2. RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS ÀS COMUNIDADES

 Na construção e reforma de prédios da Igreja, é preciso seguir as leis 
civis como determina o Código de Direito Canônico.
 As leis civis, às quais o direito da Igreja remete, sejam observadas 
no direito canônico com os mesmos efeitos, desde que não sejam contrárias 
ao direito divino e não seja determinado o contrário pelo direito canônico 
(CDC 22).

3. TERRENO

 Escolhido o terreno onde se pretende executar a obra, é necessário 
consultar, previamente, um profissional (arquiteto ou engenheiro civil) pala 
verificar se o lote é adequado para o fim que se deseja alcançar. Este profissional 
analisará alguns aspectos do imóvel, como sua topografia e insolação. 
 O conhecimento das características geológicas do terreno é elemento 
precioso para que se escolha o melhor processo construtivo e para que, se 
necessário, se tomem medidas especiais quanto à infiltração de água na 
edificação, em sua parte mais próxima ao solo. Somente um especialista, 
sob sua expressa responsabilidade técnica, pode dispensar a execução de 
sondagens geológicas que determinem o tipo e a resistência do solo do 
terreno escolhido.
 Ainda preliminarmente, antes de qualquer outro procedimento, como 
a aquisição do terreno ou elaboração dos projetos, deve ser feita uma verificação 
criteriosa da titulação do referido imóvel. É importante também observar-se:
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• Existe concessão de uso para a Mitra e por quanto tempo.
• É área verde.
• É área de mananciais.
• É área urbanizada (loteamento).
• Trata-se de área de ocupação, urbanizada ou não.
• A legislação municipal contempla a construção do prédio pretendido no local.

 É imperioso, portanto, fazer consulta  prévia à Cúria, ao Registro 
de Imóveis e à Prefeitura Municipal. Esta última normalmente estabelece, 
entre outros critérios para construção, os índices do regime urbanístico 
(índice de aproveitamento, taxa de ocupação, volumetria, recuo viário, 
conformidade de uso etc.) para o local onde se encontra o terreno.

I. PROJETOS

 Nenhuma construção, restauração, reforma, ampliação, demolição 
ou qualquer alteração interna ou externa no espaço litúrgico pode ser 
efetuada sem a necessária elaboração de projeto(s), que esteja(m) em 
conformidade com as normas diocesanas, a legislação municipal e as 
normas técnicas. O investimento inicial com profissionais habilitados e 
qualificados certamente significa menores gastos no futuro.
 Os procedimentos para a tramitação dos processos de análise de 
projetos estão descritos ao final deste guia.

2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS PARA O PROJETO DO ESPAÇO LITÙRGICO

 A casa da Igreja é o lugar no qual a comunidade cristã se reúne, a 
fim de ouvir a palavra de Deus, rezar em comum, frequentar os sacramentos 
e celebrar a Eucaristia. É um edifício destinado unicamente à reunião do 
povo de Deus e à celebração das ações sagradas.
 Para atender a esses pressupostos, ao projetar e construir um espaço 
litúrgico devem-se levar em conta os seguintes aspectos:

a) a assembleia deve ter condições de participar ativa e plenamente de 
todas as ações litúrgicas;

4ª. PARTE: PROJETO DA EDIFICAÇÃO



22

b) o espaço celebrativo deve ser pensado a partir do altar, que é o centro da 
celebração;
c) harmonia com todas as dimensões essenciais do ser humano: corporeidade, 
espiritualidade, recolhimento e comunhão, convite à expressão e à 
interioridade;
d) expressividade simbólica e referência ao transcendente, convite à conversão 
e à fé em Jesus Cristo;
e) simplicidade, nobreza, dignidade dos materiais na decoração e na 
ambientação;
f) a imagem externa da igreja no conjunto da cidade e do bairro. Não se 
trata de fazê- Ia sobressair como um sinal de ostentação, mas, sim, de ser ela 
uma referência clara e testemunhal da comunidade cristã que ali se reúne. 
Considerar a cruz, o campanário e outros sinais.
g) a necessidade de zonas intermediárias, de espaços de encontro antes da 
celebração e da saída sem pressa e sem aglomeração. Na medida do possível, 
eliminar os obstáculos, as escadas, as portas muito estreitas e prever uma 
ambientação acolhedora.

3. PROGRAMA DE NECESSIDADES

 É importante que a comunidade participe, junto ao profissional 
e ao pároco, da elaboração do programa de necessidades da obra, de 
forma a exprimir seus interesses e objetivos. O que será construído? Um 
ambiente para celebrações? Salas para catequese e reuniões? Sanitários? É 
indispensável que se leve em consideração o número de pessoas atingido, 
quais atividades serão ali desenvolvidas, qual o mobiliário adequado etc. 
A comunidade, que será a usuária do espaço, deve saber o que quer e quais 
são as suas necessidades, fornecendo ao profissional o maior número de 
informações. Para conceber a igreja-edifício, o profissional deve ser capaz 
de apreender o modo de a comunidade ser Igreja.

4. PROJETO ARQUITETÔNICO

 O arquiteto ou o engenheiro civil são os profissionais indicados para 
elaborar o projeto arquitetônico. É recomendável que esses profissionais 
possuam formação na área de concepção do espaço litúrgico, pois assim eles 
são capazes de melhor interpretar as necessidades funcionais e criar um local 
em conformidade com os desejos da comunidade e com as normas da Igreja.
 O projeto arquitetônico passa por várias fases, desde o estudo 
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preliminar até o projeto executivo. Este deve conter detalhamentos e 
especificações que facilitarão a construção. Ao longo do processo, o diálogo 
com a comunidade mostra-se frutuoso.

5. PROJETOS COMPLEMENTARES

 Todos os demais projetos complementares – estrutural, instalações 
elétricas, hidrossanitárias, telefonia, vigilância eletrônica, sonorização, 
paisagismo e proteção contra incêndio - devem ser confiados a profissionais 
habilitados, arquitetos ou engenheiro; os quais deverão submetê-los, quando 
for o caso, à aprovação dos órgãos públicos e de outros que o requeiram.

6. MEMORIAL DESCRITIVO

 É indispensável a elaboração de memorial descritivo, que especifique 
materiais, técnicas construtivas e equipamento a serem empregados na 
execução do projeto.

7. ESTIMATIVA DE CUSTO

 É importante que, previamente, um profissional habilitado faça 
uma estimativa de custo da obra. O orçamento final somente pode ser 
obtido após a elaboração de todos os projetos. Os padrões de construção, 
bem como a concepção dos projetos, dependem dos recursos disponíveis.

 

 A comunidade deve estar atenta para que a obra seja executada em 
conformidade com os projetos aprovados. Para tanto, antes do início da 
obra ou serviço deve ser contratado o responsável técnico pela execução, 
arquiteto ou engenheiro, que se responsabilize por edificar de acordo com 
o que foi licenciado pela Cúria, pelo município e pelos demais órgãos que 
o requeiram.
 Os procedimentos para execução, paralisação e finalização da 
obra estão descritos ao final deste guia.

5ª. PARTE: EXECUÇÃO DA OBRA
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1. MÃO DE OBRA

A mão de obra para a construção, restauração ou reforma deve ser utilizada:
• Pela admissão de funcionário(s) para trabalhar na obra.
• Pela contratação de empresa(s) empreiteira(s) de mão de obra.
• Na forma de mutirão.

 Em qualquer dos casos, a fiscalização atenta do desenvolvimento do 
trabalho executado e sobre aspectos legais decorrentes do emprego da mão 
de obra no local, proporciona resultados práticos bastante significativos, 
menores gastos de tempo e de recursos financeiros.
 Os procedimentos para a contratação de mão de obra estão 
relacionados ao final deste guia.

2. MATERIAIS 

 Todos os materiais utilizados na  construção devem atender ao 
disposto nas Normas Brasileiras e satisfazer as exigências de qualidade e 
segurança compatíveis com seu destino na edificação. Cabe ao responsável 
técnico a responsabilidade pelo emprego dos materiais na execução da obra.

3. ORÇAMENTO 

 O responsável técnico contratado para a execução da obra faz, 
a partir dos projetos aprovados e respectivos memoriais, o orçamento 
detalhado de material, mão de obra e equipamentos. 

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 O cronograma físico-financeiro é a representação gráfica da previsão 
de execução do trabalho. Indica o prazo de execução das diversas fases e o 
custo de cada uma. 
 O cronograma deve ser feito por profissional habilitado, em 
conformidade com os projetos e considerando a disponibilidade de recursos 
da comunidade.

5. MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

 Concluída a obra, o responsável técnico pela execução deverá 
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fornecer manual de uso e manutenção, discriminando materiais e 
equipamentos utilizados na construção, relacionando os fornecedores 
com seus respectivos contatos (em função das garantias contratadas) e 
estabelecendo as cautelas que deverão ser observadas quando da utilização 
da edificação, juntamente com uma via dos memoriais descritivos e dos 
projetos como executados (arquitetônico e complementares).

 

 O povo de Deus, que se reúne para celebrar o mistério pascal de 
Cristo, forma uma assembleia orgânica. Ela expressa-se por várias funções 
e ações, em diversos momentos da celebração. A disposição geral do edifício 
sagrado deve ser tal que ofereça uma imagem da assembleia reunida, 
permita uma conveniente disposição de todas as coisas e favoreça a cada 
um exercer corretamente a sua função (cf. IGMR 294).
 Precisa-se superar o pensamento de que o espaço celebrativo deve 
ter uma estrutura bipartida ou bizonal, com apenas dois polos: o presbitério 
(lugar dos ministros) e a nave (lugar do povo cristãos). Três polos devem ser 
valorizados na sua relação com a assembleia litúrgica: o altar, a sédia, o ambão.

NORMAS LITÚRGICAS

 As normas da Igreja, propostas na Instrução Geral ao Missal 
Romano, são indicações norteadoras do trabalho do profissional responsável 
peja construção ou reforma de um templo.

288. As igrejas e os demais lugares devem prestar-se à execução 
das ações sagradas e à ativa participação dos fiéis. Além disso, os 
edifícios sagrados e os objetos destinados ao culto sejam realmente 
dignos e belos, sinais e símbolos das coisas divinas.
291. Para edificar, reformar e dispor convenientemente os edifícios 
sagrados consultem os responsáveis a Comissão diocesana de 
Liturgia e Arte Sacra. O Bispo diocesano recorra também ao parecer 
e auxílio da mesma Comissão,  quando se tratar de estabelecer 
normas nesta matéria, de aprovar projetos de novos edifícios 
sagrados ou resolver questões de certa importância.
292. A ornamentação da igreja deve visar mais à nobre simplicidade 
do que à pompa. Na escolha dessa ornamentação, cuide-se da 

6ª. PARTE: ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERIOR
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autenticidade dos materiais e procure-se assegurar a educação dos 
fiéis e a dignidade de todo o local sagrado.
293. Para corresponder às necessidades de nossa época, a organização 
da igreja e de suas dependências requer que não se tenha em vista 
apenas o que se refere às ações sagradas, mas também tudo o que 
contribua para uma justa comodidade dos fiéis, como se costuma 
providenciar nos lugares onde se realizam reuniões.
294. O povo de Deus, que se reúne para a Missa, constitui uma 
assembleia orgânica e hierárquica que se exprime pela diversidade 
de funções e ações, conforme cada parte da celebração. Por 
isso, convém que a disposição geral do edifício sagrado seja tal 
que ofereça uma imagem da assembleia reunida, permita uma 
conveniente disposição de todas as coisas e favoreça a cada um 
exercer corretamente a sua função. (IGMR)

2. PRESBITÉRIO 

295. O presbitério é o lugar onde se encontra localizado o altar, 
onde, é proclamada a Palavra de Deus e onde o sacerdote, o diácono 
e os demais ministros exercem o seu ministério. Convém que se 
distinga do todo da igreja por alguma elevação ou por especial 
estrutura e ornato. Seja bastante amplo para que a celebração da 
Eucaristia se desenrole comodamente e possa ser vista por todos. 

(IGMR)

 Quando a assembleia for numerosa o presbitério deve ficar num 
plano mais elevado para facilitar a visibilidade e a acústica, mas não 
excessivamente elevado, para não parecer distante do povo. Ao contrário, 
deve dar a ideia de estar inserido na assembléia. Em pequenas capelas esse 
desnível é até desnecessário. 
 O Presbitério deve ter espaço suficiente para as peças necessárias e 
para a mobilidade do presidente e dos ministros.

2.1. ALTAR

296. O altar, onde se torna presente o sacrifício da cruz sob os 
sinais sacramentais, é também a mesa do Senhor da qual o povo 
de Deus é convidado a participar por meio da Missa; é ainda o 
centro da ação de graças que se realiza pela Eucaristia.
298. Convém que em toda igreja exista um altar fixo, que significa 
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de modo mais claro e permanente Jesus Cristo, Pedra viva (1Pd 2,4; 
cf. Ef 2, 20); nos demais lugares dedicados às sagradas celebrações, 
o altar pode ser móvel. Chama-se altar fixo quando é construído  de 
tal forma que esteja unido ao pavimento e não possa ser removido.
301. Segundo tradicional e significativo costume da Igreja, a mesa 
do altar fixo seja de pedra, e mesmo de pedra natural. Contudo, 
pode-se também usar outro material digno, sólido e esmeradamente 
trabalhado, a juízo da Conferência dos Bispos. Os pés ou a base de 
sustentação da mesa podem ser feitos de qualquer material, contanto 
que digno e sólido, O altar móvel pode ser construído de qualquer 
material nobre e sólido, condizente com o uso litúrgico e de acordo 
com as tradições e costumes das diversas regiões. (IGMR)

 O centro da fé cristã é o Mistério Pascal de Cristo, sua total entrega 
por nós, confirmada peja Ressurreição e dom do Espírito. O altar representa 
(traz-nos sempre presente à memória) este Mistério, Sua entrega total 
por nós, ontem, hoje e sempre. Em torno do altar reúnem-se os fiéis para 
participar do banquete  pascal.
 É importante que a mesa seja uma peça sólida e estável. Ela pode ser 
em pedra, madeira, concreto, ferro, evitando-se imitações destes materiais. 
 O altar deve ocupar um lugar que seja o centro, para o qual a atenção 
de todos os fiéis naturalmente se dirija, buscando sua participação. Evite-se 
todo distanciamento em relação à assembleia.
 O altar não precisa ser muito grande, pois independe do tamanho 
da igreja. A altura varia entre 90 cm e 1m. Para a largura, 70 ou 80 cm 
são suficientes para se alcançarem os objetos na outra extremidade. O 
comprimento pode variar de 1m até 2m.

2.2. AMBÃO

309. A dignidade da Palavra de Deus requer um lugar condigno de 
onde possa ser anunciada e para onde se volte espontaneamente a 
atenção dos fiéis no momento da liturgia da palavra. (IGMR)

 De modo geral, convém que esse lugar  seja uma estrutura estável 
e não uma simples estante móvel. O ambão seja disposto de tal modo em 
relação à forma da igreja que os ministros  ordenados e os leitores possam 
ser vistos e ouvidos facilmente pelos fieis.
 Do ambão são proferidas somente as leituras, o salmo responsorial 
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e o precônio pascal; também se podem proferir a homilia e as intenções da 
oração universal ou oração dos fieis. A dignidade do ambão exige que a ele 
suba somente o ministro da palavra. 
 A Constituição sobre a Sagrada Liturgia, do Concilio Vaticano lI, 
afirma: Cristo está presente “pela sua palavra, pois é Ele mesmo que fala, 
quando se leem as Sagradas Escrituras na Igreja” (SC 7).
 Sendo a Palavra uma só, o ambão também deve ser único. Ele pode 
ser fixo ou móvel. É importante ter estabilidade e não ter aparência frágil. A 
dimensão da base pode ser de 40x30 cm. A altura é sempre a mesma, com 
uma inclinação para facilitar a leitura; a parte mais baixa pode medir 1,10m 
e a mais alta, 1,20m. A fim de facilitar a visão da assembleia, se o local for 
muito grande, pode ser colocado num estrado. 
 Não deve haver dois móveis iguais, mas diferentes: um para a Palavra 
(ambão) e outro para os comentários (estante). Para a estante móvel, deve-se 
prever um outro local, fora do presbitério.

2.3 CADEIRA PRESIDENCIAL

310. A cadeira do sacerdote celebrante deve manifestar a sua função 
de presidir a assembleia e dirigir a oração. Por isso, o seu lugar mais 
apropriado é de frente para o povo no fundo do presbitério, a não ser que 
a estrutura do edifício sagrado  ou outras circunstâncias o impeçam, 
por exemplo, se a demasiada distância torna difícil  a comunicação 
entre o sacerdote e a assembléia ou se o tabernáculo ocupar o centro do 
presbitério atrás do altar. Evite-se toda espécie de trono. (IGMR)

 Quem preside a Liturgia é o próprio Cristo, na pessoa do presidente 
da assembleia litúrgica. O sacerdote que preside a Eucaristia é o sinal 
sacramental de Cristo Jesus que está presente, mas de maneira invisível.
 A cadeira (sédia) é o lugar daquele que preside a celebração. 
Juntamente com o ambão e a mesa da eucaristia, constitui os três principais 
elementos do presbitério.
 A cadeira nunca eleve ser colocada em frente ao altar. Ela deve 
expressar e valorizar sua função e sua simbologia; deve ter unidade de 
forma e estilo com as outras peças.
 Caso sejam colocadas cadeiras para os demais ministros, que estas 
sejam diferentes da cadeira da presidência, mas mantenham o mesmo estilo 
e forma. 
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2.4. CRUZ PROCESSIONAL

308. Haja também sobre o altar ou perto dele uma cruz com a 
imagem de Cristo crucificado que seja bem visível para o povo 
reunido. Convém que tal cruz, que serve para recordar aos fiéis a 
paixão salutar do Senhor, permaneça junto ao altar também fora 
das celebrações litúrgicas. (IGMR)

 O Missal Romano orienta sobre o uso da cruz processional em vez 
de grandes crucifixos pendurados nas paredes, para simbolizar que a cruz 
acompanha o cristão em sua caminhada, mas a meta é a ressurreição, a 
glória, a vida.
 A cruz processional deve apresentar a imagem do crucificado; ser 
pequena (30 a 50 cm), feita de material e forma que estejam em harmonia 
com as demais peças do presbitério. Após carregada em procissão como 
sinal do Cristo morto e ressuscitado, ela permanece junto ao altar.

2. 5. CREDÊNCIA 

 É uma espécie de pequena mesa colocada discretamente no 
presbitério para apoiar os objetos necessários para a missa: o cálice, a 
patena, as galhetas, os livros ou o que mais for necessário, dependendo da 
celebração. Não deve sobressair com rendas ou outros ornamentos. É bom 
que sua altura seja inferior à do altar.
 A credência pode ser colocada encostada na parede lateral do 
presbitério ou como um console na parede, fazer parte da própria parede.
 A credência pode ser fixa ou móvel. Na entrada da igreja, podem ser 
previstas uma ou mais credências para as ofertas ou folhetos.
 O material usado deve ser simples e nobre e estar em harmonia com 
as demais peças do presbitério.

3. NAVE 

310. Disponham-se os lugares dos fiéis com todo o cuidado, de sorte 
que possam participar devidamente das ações sagradas com os 
olhos e o espírito. Convém que haja habitualmente para eles bancos 
ou cadeiras. Mas reprova -se o costume de reservar lugares para 
determinadas pessoas. 5 (IGMR)

5 Cf. Conc. Vat. lI, Const. sobre a S. Liturgia, Sacrosanctum Concílium, n. 32. 
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 Na nave, os fiéis reúnem-se em assembleia para participar das 
celebrações. A nave é muito importante e deve ter garantidas a funcionalidade 
e a comodidade. O lugar deve  induzir ao respeito e ao silêncio. Deve-se 
prever um fluxo eficiente das pessoas em determinados momentos da 
liturgia, por exemplo, nas diversas procissões previstas (entrada, oferendas 
e comunhão). Para isso, corredores central e laterais são calculados, levando 
em consideração o público almejado e em conformidade com a legislação 
municipal (se houver).
 Nas novas igrejas, disponham-se os bancos ou as cadeiras de tal forma 
que os fiéis possam facilmente assumir as posições requeridas pelas diferentes 
partes da celebração e aproximar-se sem dificuldades da sagrada Comunhão.
 Cuide-se que os fiéis possam ver e ouvir, com facilidade, quem 
preside, o diácono e os leitores.
 A forma ideal para a celebração litúrgica renovada após o Concílio 
não é a de igrejas com naves compridas, mas uma disposição que favoreça 
tanto aproximação entre a assembleia e o presbitério como a participação.
 Não é necessário que os bancos tenham genuflexório. Eles devem 
ser pequenos, para no máximo seis pessoas. Calcula-se em 50 cm o espaço 
mínimo ocupado por uma pessoa. O distanciamento ideal entre os bancos 
é de 1 m: 50 cm para o assento mais 50 cm de espaçamento entre a borda do 
assento e o encosto do banco da frente.

3. 1. CORO (ANIMADORES DOS CANTOS) 

 O local ocupado pelos cantores e pelos instrumentos musicais 
deve estar inserido na nave, pois estes fazem parte da assembleia. Por isso, 
recomenda-se não mais projetar um espaço tipo mezanino. O importante é 
que toda a assembleia se sinta motivada a participar dos cantos, animados 
pelo grupo de cantores.

3. 2. BATISTÉRIO (FONTE BATISMAL)

 Na construção do batistério seja destacada e realçada a dignidade 
do Sacramento do Batismo. Seja o lugar adequado para as celebrações 
comunitárias.  Convém projetar uma sala batismal. Pode-se inserir o 
batistério na própria igreja, na nave central ou  lateral, mas separada do 
presbitério e em plano mais baixo em relação a este.
 A liturgia fala da “fonte batismal”. Essa ideia do batistério-fonte 
pode ser visualizada, fazendo jorrar verdadeiro jato de água nascente. 
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3. 3. CAPELA DA RECONCILIAÇÃO (CONFESSIONÁRIO)

 Este espaço deve facilitar o contato pessoal e o diálogo entre o fiel e 
o sacerdote, e permitir que sejam adotadas as posturas convenientes: de pé, 
sentado ou de joelhos. Seja um local discreto, mas à vista, que possua duas 
cadeiras e uma pequena mesa. 
 O ideal é que, dentro do corpo da igreja, se preveja um espaço que 
ao mesmo tempo faça parte da nave e dela se distinga.

3.4. CAPELA DO SANTÍSSIMO 
(tabernáculo, lâmpada do Santíssimo, genuflexório)

315. Em razão do sinal, é mais conveniente que no altar em que se celebra 
a Missa não haja tabernáculo, onde se conserva a Santíssima Eucaristia. 6

Será preferível, pois, a juízo do Bispo diocesano, colocar o 
tabernáculo: (IGMR)

a) no presbitério, fora do altar da celebração, na forma e no lugar mais 
convenientes, não estando excluído o altar antigo que não mais é usado 
para a celebração;
b) ou também numa capela apropriada para a adoração e oração privada 
dos fiéis7, que esteja organicamente ligada com a igreja e visível aos fiéis.

 O centro do espaço celebrativo é o altar, no qual o pão é consagrado 
e repartido. A reserva eucarística deve ficar fora do presbitério, numa capela 
própria para a oração individual e comunitária. Nessa capela, eventualmente, 
podem ser celebradas missas com menor número de fiéis.
 Caso não possa haver capela do Santíssimo, é possível colocar um  
tabernáculo no presbitério, mas em harmonia com o altar, o ambão e a cadeira 
presidencial.
 O sacrário deve ser digno e nobre, imóvel e sólido; necessita ter 
fechadura, não pode ser transparente. Sua forma, seu estilo e o material 
devem considerar as demais peças e formar com elas um conjunto. Tecidos 
rendados, letreiros, flores ou outros enfeites não ajudam a elevar a dignidade 
da peça e do seu conteúdo; pelo contrário.
6 Cf. S. Congr. dos Ritos, lnstr. Eucharisticum mysterium, de 25 de maio de 1967, n. 55: AAS 59 
(1967) p. 569.
7 -Cf. S. Congr. dos Ritos, Instr. Eucharisticum mysteriurn, de 25 de maio de 1967, n. ;53: AAS 59 
(1967) p. 568; Ritual Romano, A Sagrada Comunhão e o Culto Eucaristico fora da Missa, 1973, n. 
9; CIC, can. 938 § 2; João Paulo II, Carta Dominicae Cenae, n. 3: AAS 72 (1980) p. 117-119.
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316. Conforme antiga tradição mantenha-se perenemente acesa 
uma lâmpada especial junto ao tabernáculo, alimentada por óleo ou 
cera, pela qual se indique e se honre a presença de Cristo. 8 (IGMR)

 A lâmpada do Santíssimo acesa indica a presença da Reserva 
Eucarística. Pela força de seu simbolismo deveria ser alimentada por 
material  vivo: óleo, cera, parafina..., contudo, a lâmpada elétrica também é 
permitida. Deve-se evitar rigorosamente a utilização imprópria de 
recursos do tipo luz néon, frases luminosas e outros artifícios inadequados.
 O mobiliário da Capela do Santíssimo deve ter genuflexórios para 
proporcionar momentos de oração e adoração ao Santíssimo para quem 
preferir utilizar a posição de joelhos. 

3. 5. ÁTRIO (PORTA)

 O Átrio é o lugar que dá entrada à igreja. Ele separa o exterior do 
interior. Este local tem a função de preparar a entrada e marcar a passagem 
de uma realidade para outra.
 Pode haver aí uma pia de água-benta para que se faça o sinal da cruz               
em preparação ao Mistério de que se vai participar. 
 É preciso que a porta principal de entrada receba um tratamento 
diferenciado das demais, pois representa Cristo (a Porta). Ela deve ser maior, 
com puxadores mais nobres, podendo ter algum símbolo.

3. 6. AVISOS E CARTAZES

 Os cartazes e avisos fazem parte da vida e da dinâmica da comunidade 
e devem ter um lugar determinado e adequado para sua exposição.
 A comunidade deve evitar a disposição de letreiros, avisos, cartazes, 
mensagens edificantes ou de congratulações e mesmo citações da Escritura, 
espalhados pela igreja, pela nave ou no presbitério, pois desviam à atenção 
dos fiéis da liturgia e prejudicam seu desenvolvimento.
 O melhor local para concentrar avisos e cartazes é no átrio. É aí que 
as pessoas podem parar para ler os avisos, quando entram ou quando saem, 
sem atrapalhar o andamento da celebração.

8 Cf. CIC, cân. 940; S. Congr, dos Ritos, Instr. Eucharisticum mysterium, de 25 de maio de 1967, n. 57: AAS 
59 (1967) p.569; cf. Ritual Romano, A Sagrada Comunhão e o culto eucarístico fora da Missa, 1973, n. 11. 
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4. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERIOR
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5. AMBIENTES AUXILIARES

5.1. SACRISTIA

 Recomenda-se projetarem duas sacristias: uma próxima do 
presbitério onde serão guardados os objetos de uso litúrgico e outra junto à 
entrada da igreja, apenas para a paramentação do sacerdote e ministros.

5.2. SECRETARIA

 A localização da secretaria deve ser prática e de fácil visualização, 
evitando-se interferência no espaço celebrativo.

5.3. SANITÁRIOS

 Em conformidade com a legislação municipal, devem ser previstos 
sanitários para o uso dos fiéis. Se houver possibilidade, coloque-se um 
sanitário ou lavabo vinculado à sacristia. O acesso aos sanitários deve 
localizar-se afastado do presbitério, se possível fora da nave, para evitar o 
trânsito de pessoas e ruídos que perturbem a celebração.

6. PROGRAMA ICONOGRÁFICO (IMAGENS)

289. Por isso, a Igreja não cessa de solicitar a nobre contribuição das 
artes e admite as expressões artísticas de todos os povos e regiões. 
Ainda mais, assim como se esforça por conservar as obras e tesouros 
artísticos legados pelos séculos precedentes e, na medida do necessário, 
adaptá-las às novas necessidades, também procura promover formas 
novas que se adaptem à índole de cada época. (IGMR)

 Portanto, nos programas propostos aos artistas, bem como na 
seleção das obras a serem admitidas na igreja, procure-se uma verdadeira 
qualidade artística, para que alimentem a fé e a piedade e corresponda ao 
seu verdadeiro significado e ao fim a que se destinam.

318. Na liturgia terrena, antegozando, a Igreja participa da liturgia 
celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual, 
peregrina, se encaminha, onde Cristo está sentado à direita de Deus, 
e venerando a memória dos Santos, espera fazer parte da sociedade 
deles. 9 (IGMR)
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 Por isso, segundo antiquíssima tradição da Igreja, as imagens 
do Senhor, da Bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos sejam 
legitimamente, apresentadas à veneração dos fiéis nos edifícios sagrados 10 
sejam dispostas no edifício sagrado de modo que conduzam os fiéis aos 
mistérios da fé que ali se celebram. Por isso, cuide-se que o seu número não 
aumente desordenadamente, e sua disposição se faça na devida ordem, a fim 
de não desviarem da própria celebração a atenção dos fiéis.11 Normalmente, 
não haja mais de uma imagem do mesmo santo. De modo geral, procure-
se na ornamentação e disposição da igreja, quanto às imagens, favorecer a 
piedade de toda a comunidade à beleza e à dignidade das imagens. 
 O que o Evangelho diz com palavras, o ícone anuncia através das 
cores e, de certo modo, torna-o presente. A imagem é sinal da presença 
do invisível. O programa iconográfico deve ser muito bem elaborado, 
simultaneamente ao estudo e à organização do projeto arquitetônico 
da igreja. É importante prever as técnicas  a serem empregadas (pintura, 
mosaico, vitral, esculturas...). O mesmo zelo deverá ser adotado na escolha 
do artista ou artistas e da empresa que realizará tais trabalhos, tendo 
presente o critério apresentado no Catecismo:
 A arte sacra é verdadeira e bela, quando corresponde por sua forma 
à vocação própria: evocar e glorificar, na fé e na adoração, o mistério 
transcendente de Deus, beleza excelsa e invisível de verdade e amor, revelada 
em Cristo... (CAT. 2502).
 É preciso cuidado para não haver exagero. Às vezes, em uma 
única igreja multiplicam-se imagens de Jesus Cristo, da Virgem Maria ou 
de um santo, quando bastaria um único exemplar de cada. O programa 
iconográfico de um edifício cristão tem como centro a imagem de Cristo 
(crucificado ou ressuscitado).
 A imagem do(a) padroeiro(a), em pintura ou escultura, pode ficar 
em algum lugar do presbitério ou na nave. Ela jamais é o centro. Nunca 
colocá-la sobre um altar, pois só deve haver um altar que é o eucarístico.
 A iluminação adequada, pontual, pode valorizar e atrair dignamente 
a atenção à imagem, sem que seja preciso recorrer a outras soluções.
 Recomenda-se que a via-sacra e outros elementos devocionais 
subjetivos estejam fora do lugar da celebração eucarística.

9 Cf. Cone, Vat. lI, Const. sobre a S. Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n, 8.
10 Cf. Pontifical Romano, Ritual da Dedicação de Igreja e de Altar, cap, IV, n, 10; Ritual Romano, Ritual 
de Bênçãos, Bênção de imagens que são colocadas à veneração pública dos fieis, n, 984-1031.
11 Cf. Cone, Vat. II, Const. sobre a S. Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 125.
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1. TORRE

 Houve tempo em que a torre marcava o centro geográfico da cidade 
e o centro da vida dos cidadãos. Os sinos chamavam para as celebrações.
 Hoje, entretanto, a torre é facultativa, pois sua construção depende 
das tradições locais e dos recursos disponíveis para a obra.
 Pela verticalização das cidades, caso se opte por não construir uma 
torre, é conveniente que haja algum elemento na fachada direcionado para 
o céu, com uma cruz e/ou um pequeno sino. São elementos fortes da igreja-
edifício ainda reconhecidos por todos.

2. VIA-SACRA

 A via-sacra, entendida como caminho sagrado que lembra os 
últimos passos de Jesus, em direção à sua paixão e ressurreição, encontra 
justa localização no espaço externo da igreja.

3. PAISAGISMO
 
 O tratamento paisagístico valoriza com projeto arquitetônico. A 
partir dele, sejam previstos estacionamentos, caminhos, jardins, muros, 
gradis, grutas, conforme cada caso. Os espaços livres podem ser cobertos 
com grama, arbustos ou árvores, que também têm a função de absorver 
a água da chuva. Um bom tratamento de vegetação pode ser um aliado 
eficiente da acústica e do conforto térmico.
 

1. ACÚSTICA 

 A qualidade acústica é muito importante para o local da celebração. 
A solução arquitetônica pode influir consideravelmente neste aspecto. 
Abóbadas, conchas ou formas circulares, grandes panos de concreto tendem 
a provocar, reverberação no interior da igreja.

8ª. PARTE: QUESTÕES TÉCNICAS NA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO

7ª. PARTE: ESPAÇO EXTERNO
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 Se numa igreja já construída há problemas quanto à acústica, 
é preciso avaliar as causas, antes de instalar caixas de som pela nave, A 
solução pode estar na redução da incidência de barulho externo, por meio 
de painéis acústicos, anteparos,  vegetação externa.
 Os ruídos internos podem ser tratados com a aplicação de materiais 
adequados nas superfícies para absorvê-los. Há materiais de acabamento 
porosos e rugosos que ajudam a melhorar a acústica. A forma espacial, as 
inclinações do telhado e piso também podem ser aliados da boa acústica. Há 
casos em que se torna desnecessário o uso de microfones e caixas de som.
 É importante que não se deixe para pensar na acústica depois da 
obra concluída. O projeto pode definir formas e materiais que favoreçam 
um resultado satisfatório. A solução posterior de um problema de acústica 
pode ser difícil ou mesmo impossível.

CONFORTO TÉRMICO

 Durante a elaboração do projeto, deve-se prever a circulação de 
ar natural, com aberturas dimensionadas e dispostas adequadamente. O 
estudo da insolação é também primordial para evitar desconforto térmico.
 Pode-se tirar proveito de diferentes tipos de cobertura desde as 
telhas de barro. até as telhas com tratamento termo-acústico. Telhas de 
fibro-cimento, já muito utilizadas, causam desconforto. Pode-se também 
elevar a altura da cobertura, prever saídas para  o ar quente, empregar 
forros isolantes.
 A vegetação externa é perfeita como condicionador térmico. Durante 
o verão, as árvores estão com as copas cheias, fazem boa sombra e barram 
os raios de sol no edifício. Os gramados, que possuem menor temperatura 
em relação ao cimento ou à pedra, fazem com que a massa de ar próxima 
ao edifício tenha melhores condições, térmicas; eles emitem menos energia 
radiante em direção às paredes.
 É preciso muito cuidado com o uso exagerado de vidros, que podem 
criar um efeito estufa no ambiente.

3. ILUMINAÇÃO

 A iluminação tem uma influência objetiva para o desenvolvimento da 
liturgia. Para cada ambiente e função pode-se prever um tipo determinado 
de luz e de intensidade de iluminação.
 O espaço não precisa estar iluminado todo por igual. Uma 
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iluminação especial sobre algum elemento ou imagem ajuda a valorizá-los. 
O altar e a mesa da Palavra podem ter iluminação direta sobre eles.
 Se for uma capela só para oração, pouca luz é necessária. Se houver 
necessidade de iluminação para leitura, esta pode estar distribuída apenas 
sobre o espaço dos bancos. Pode ser usado um dispositivo regulador da 
intensidade da luz.
 Bons resultados também podem ser obtidos, se o espaço litúrgico 
for iluminado de forma indireta.
 A iluminação privilegiada sobre alguns objetos ou locais, em 
detrimento de outros que ficam na sombra, cria o contraste que lembra a 
própria dinâmica da fé, que transita entre a luz e as trevas.
 Havendo possibilidade, convém aproveitar ao máximo a iluminação 
natural. Isso ajuda na economia de energia elétrica e ainda se podem 
conseguir efeitos significativos pela entrada da luz no local de celebração.

ORNAMENTAÇÃO

291. A ornamentação da igreja deve visar mais à nobre simplicidade 
do que à pompa. Na escolha dessa ornamentação, cuide-se da 
autenticidade dos materiais e procure-se assegurar a educação dos 
fiéis e a dignidade de todo o local sagrado. (IGMR)

 Os caminhos mais fáceis para atingir o belo e o sublime são a 
simplicidade e o despojamento. Ambientes com muita decoração tendem a 
esvaziar a própria celebração, acarretando uma indesejada dispersão visual.
 A ornamentação é parte integrante do espaço litúrgico e deve estar 
incluída no projeto arquitetônico, sempre lembrando que é preciso cuidado 
no uso de folhagens e flores. Os arranjos devem ser discretos.
 É recomendável o emprego de plantas e flores naturais no local de 
celebração, pois o local onde a Verdade é anunciada e experimentada supõe 
uma decoração com materiais autênticos. 

 Os bens culturais da Igreja constituem uma das mais elevadas 
expressões da tradição cristã; originária das inumeráveis gerações de cristãos 
e representam uma parte essencial da herança cultural da humanidade. A 
comunidade católica e a comunidade civil devem, por isso, sentir a grave 
responsabilidade de conhecer, guardar, valorizar e transmitir às gerações 

9ª. PARTE: BENS CULTURAIS
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futuras toda a preciosa herança que lhes foi temporariamente confiada. A 
Igreja Católica, em particular, deve considerar os bens culturais religiosos 
como fonte primária da sua atividade pastoral para a reevangelização do 
mundo contemporâneo. A ação da Igreja para a guarda e a valorização 
dos bens culturais, móveis e imóveis, é particularmente urgente no atual 
momento histórico (PCBC, Tutela).

1. NORMAS

 Estão sujeitos às presentes normas os bens móveis e imóveis que 
tenham real valor histórico ou artístico. Entre eles estão compreendidos 
arquitetura, escultura, pintura, mobiliário e artes decorativas. Estes bens 
não podem ser demolidos, mutilados, removidos, modificados, nem 
restaurados sem autorização da autoridade competente.
 
2. PRESERVAÇÃO
 
 A Comissão Diocesana de Arte Sacra tem a função de controle, 
para que a conservação restauração e adaptação dos bens artísticos da 
Igreja sejam feitas com critério e por pessoa  competente. Para qualquer 
mudança ou restauração é exigida prévia notificação e consulta à comissão 
diocesana de Arte Sacra sobre sua validade. Se o edifício for relacionado 
para preservação ou for tombado, é necessária consulta prévia ao órgão 
competente (nacional, estadual ou municipal).

3. CONSERVAÇÃO

 Para a conservação dos bens sagrados e preciosos, empreguem-se 
os cuidados, ordinários de manutenção e os oportunos meios de segurança 
(CDC 1220§2). 
 A conservação dos edifícios exige manutenção permanente e 
medidas de segurança. Conservar significa manter o edifício em condições 
ótimas de uso, prevenindo qualquer patologia que possa ofender sua 
integridade, deteriorar sua estrutura física e piorar suas condições de uso.

4. RESTAURAÇÃO 

 A restauração é uma operação de caráter excepcional, feita quando 
o edifício já apresenta patologias importantes, exigindo uma intervenção 
de maior vulto. Trata-se, portanto, de um trabalho mais extenso e 
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cuidadoso, devido à deterioração avançada do edifício. Envolve trabalhos 
especializados, visando a tratamentos específicos à patologia encontrada.
 Um princípio indiscutível é que nenhum trabalho de restauração 
deve ser irreversível. Todo restauro deve ser ampla e detalhadamente 
registrado através de relatórios, desenhos, fotografias e outros meios 
disponíveis de documentação, a fim de que possa ser, a qualquer tempo, 
reavaliado e, inclusive, com o surgimento de novas técnicas, previsto.

5. ADAPTAÇÃO DE USO

 A Igreja, ainda mais, assim como se esforça por conservar as obras 
e os tesouros artísticos legados pelos séculos precedentes e, na medida do 
necessário, adaptá-las às novas necessidades, também procura promover 
formas novas que se adaptem à índole de cada época (IGMR 289).
 Contudo, nas igrejas já construídas, quando o altar antigo estiver 
colocado de tal maneira que torne difícil a participação do povo, nem puder 
ser transferido sem detrimento de seu, valor artístico, construa-se outro 
altar fixo com valor artístico a ser devidamente dedicado; e  somente nele 
se realizar as sagradas celebrações. Para não distrair a atenção dos fiéis do 
novo altar, o altar antigo não seja ornado de modo especial (IGMR 303).
 Procure-se, cuidadosamente, que as igrejas a construir, restaurar ou 
adaptar, fiquem aptas para a celebração das ações sagradas, segundo a sua 
verdadeira natureza e para se obter a participação ativa dos fiéis (IO).

6. INVENTARIAÇÃO

 Conhecer os bens culturais que possuímos é fundamental para 
podermos protegê-los.
 A inventariação científica e sistemática dos bens culturais da Diocese, 
através de técnicos especializados, constitui um projeto a longo prazo, que se 
encontra em fase de preparação. 
 Por isso, é fundamental que a curto prazo sejam realizados inventários 
mais simples nas paróquias. Perante os vários riscos a que o patrimônio está 
sujeito, é absolutamente necessário que as paróquias e as várias instituições 
do bispado procedam à elaboração de pré-inventários, ainda que sumários, 
sem a exaustividade e a cientificidade que se perspectiva alcançar no futuro. 
 É indispensável que se faça um registro das peças, descritivo e 
fotográfico, que contenha os elementos essenciais à sua identificação em 
caso de furto e que permita detectar situações de deterioração, que pela sua 
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 O inventário constitui um instrumento basilar no processo de 
proteção dos bens culturais, pelo que todos devem conhecer e colaborar na 
sua execução.  É essencial que toda Paróquia possa organizar-se para a sua 
realização.

7. LIVRO TOMBO PAROQUIAL

 Conforme a Legislação Complementar da CNBB, referente ao 
cânone 535 do Código de Direito Canônico, o Livro Tombo é obrigatório 
em todas as paróquias.
 O Livro Tombo deverá registrar os principais eventos da paróquia, 
para que no futuro, próximo ou distante, possamos recuperar valiosas 
informações sobre a caminhada histórica, patrimonial e eclesial desta 
mesma comunidade.

Alguns assuntos e eventos de destaque que deverão ser registrados:

a) Ata de instalação e posse do pároco.
b) Pequeno histórico sobre suas origens (terreno, capela ou comunidade, 
entre outros).
c) Visitas pastorais.
d) Eventos eclesiásticos marcantes (Semana Santa, Páscoa, Corpus Christi, 
e) Natal, Festa do Padroeiro, entre outros).
f) Decreto de criação da paróquia.
g) Procissões.
h) Relação das pastorais e movimentos existentes na paróquia, bem como 
sua caminhada.
i) Horários de missas e demais celebrações de sacramentos.
j) Festas e quermesses.
k) Etapas de construção, reforma ou restauração, contendo os nomes dos 
responsáveis do projeto e da obra.
l) Dados estatísticos anuais.
m) Escritura dos terrenos (matriz e comunidades).
n) Relação dos párocos e vigários paroquiais.
o) Ordenações diaconais e presbiterais realizadas na paróquia.
p) Registro de sinistros (incêndio, inundações, furto, roubo, entre outros).
q) Inventário resumido dos bens culturais da Igreja (imagens, quadros, 
paramentos e demais objetos litúrgicos), bem como do patrimônio da 
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r) Biografia resumida dos párocos e vigários paroquiais.
s) Registro da data do início ou da saída da(o) secretária(o) paroquial.
t) Registros significativos para a comunidade paroquial.
u) Notas de falecimento.

OBSERVAÇÕES:

a) Algumas considerações sobre os registros realizados no Livro Tombo:

1 – Devem ser feitos em ordem cronológica.
2 – Indicarão a data completa do evento (dia, mês e ano).
3 – Deverão ser feitos em livro de capa dura, com as folhas numeradas, 
com termos de abertura e encerramento da Chancelaria da Cúria, sendo os 
registros realizados de forma manuscrita (atenção com a caligrafia).
4 – Se houver lacuna nos registros de um paroquiato para outro, o pároco e/ou 
grupo de paroquianos deverá realizar uma pesquisa para incluir os principais 
eventos e dados que não foram registrados. Nunca se devem suprimir fases em 
um registro de Livro Tombo. Faz-se necessária a recuperação da caminhada 
histórica da comunidade por entrevistas com padres e leigos, jornais da 
região e da diocese, revistas, livros de atas da paróquia, livros de casamento, 
batismos e crismas, boletins paroquiais, entre outros.

b) O Livro Tombo não é:

1- Diário Pessoal.
2 - Livro de Atas.
3 - Mural para colar documentos.
4 - Álbum de Fotografias.
5 - Livro de crônicas da comunidade religiosa (caso a paróquia foi administrada 
por Congregação ou Instituto).

8. ÓRGÃOS CIVIS PARA O  PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

 Nos termos do art. 23 da CF/88, são da competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 1) proteger os 
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 2) 
impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; e 3) proporcionar os 
meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.
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FEDERAIS:
CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio  Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico
IPHAN - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO 
GRANDE ABC:

Cidade: Santo André
Denominação: Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André - COMDEPHAAPASA
Presidente: Glauco Pinheiro da Cruz
Endereço: Rua Senador Fláquer, 470, Centro, Santo André, CEP 09010-160
Telefone: (11) 4427-7297
E-mail: comdephaapasa@santoandre.sp.gov.br

Cidade: São Bernardo do Campo
Denominação: Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de 
São Bernardo do Campo – COMPAHC-SBC
Presidente: Osvaldo de Oliveira Neto
Endereço: Rua João Pessoa, 236, Centro, S. B. do Campo, CEP 09710-000
Telefone: (11) 4337-8217 / 4331-1899
E-mail: compahc@saobernardo.sp.gov.br

Cidade: São Caetano do Sul
Denominação: Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental da Cidade de São Caetano do Sul (CONPRESCS)
Presidente: Enio Moro Junior
Endereço: Avenida Doutor Augusto de Toledo, 255, Centro, CEP 09540-080
Telefone: (11) 4223-4780
E-mail: fpm@fpm.org.br

Cidade: Diadema
Denominação: Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico, 
Documental, Artístico e Cultural de Diadema – CONDEPAD
Telefone: (11) 4043-0700

Cidade: Mauá
Denominação: Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arqueológico e Turístico de Mauá (CONDEPHATMA)
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Presidente: William Puntschart
Endereço: Av. João Ramalho, 205, Vila Noêmia, CEP 09371-520
Telefone: (11) 4512-7500

Cidade: Ribeirão Pires
Denominação: Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental
Endereço: Avenida Santo André, 7, Centro Alto.
Telefone: (11) 4822-4724

Cidade: Rio Grande da Serra
Denominação: Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Cultural de Rio Grande da Serra (CONDEPHAC)
Este Conselho foi criado por lei mas ainda não foi implantado.

9. TOMBAMENTO

O que é tombamento?
 É um conjunto de ações, realizadas pelo poder público e alicerçado 
por legislação específica, que visa a preservar os bens de valor histórico, 
cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo, impedindo a sua destruição e/
ou descaracterização.
 A importância de um bem não tem ligação direta com sua idade. 
Hoje, existem entidades de preservação da arquitetura moderna. Bens 
recentes podem ser indicados para tombamento, pois também estão sujeitos 
às descaracterizações ou demolições. 
 O tombamento é um ato administrativo respaldado por um laudo 
ou um parecer técnico; assim sendo, é um ato de caráter público, e o poder 
executivo (governador, prefeito e secretariado, e mesmo ministros de 
Estado) responde pela qualidade deste ato. O tombamento é uma ferramenta 
democrática, quando respeita a opinião e a indicação da comunidade. O 
tombamento pode ser:
- De ofício: quando incide sobre bem público.
- Voluntário: quando da iniciativa e interesse de seu proprietário.
- Compulsório: levado a efeito mesmo sem a anuência do proprietário.

Ele pode ser: 
Integral: tombamento do imóvel de maneira geral, interna e externamente.
Parcial: tombamento apenas da volumetria, fachadas e cobertura ou de 
alguns elementos específicos.
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Um imóvel tombado pode ser modificado?
 Sim. Àqueles cujo tombamento se refere apenas à volumetria geral, 
fachadas e cobertura, ficam abertas possibilidades de alterações e adaptações 
internas.

Quem faz a restauração de um imóvel tombado?
 O arquiteto com especialização na área, que poderá coordenar uma 
equipe multidisciplinar. Este profissional é o responsável pela restauração, 
como especialista em Patrimônio Histórico arquitetônico, e, por meio 
de seus cursos de especialização nas técnicas de restauração, está apto 
a conceituar, propor e conduzir as obras de restauração de um imóvel 
tombado.

Como o poder público municipal pode auxiliar na restauração de bens 
tombados?
 Os municípios têm, em geral, dispositivos de auxílio e incentivo 
para as intervenções de restauração de um bem tombado. Estes vão desde 
a renúncia fiscal do IPTU à oferta de equipes especializadas no trato do 
patrimônio tombado; cabendo aos munícipes reivindicar a divulgação e a 
implementação dessas importantes políticas públicas. 
(Grupo de Trabalho Patrimônio Histórico e Arquitetônico Crea-SP - Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo).

 A norma a seguir deve ser aplicada em qualquer caso de construção, 
restauração, reforma, ampliação, demolição ou outras alterações no espaço 
litúrgico.
 
ANÁLISE DE PROJETOS
 
 Em conformidade com a norma diocesana, as Paróquias ou outras 
Comunidades que desejarem construir, reformar, restaurar, demolir, ampliar 
ou alterar de qualquer forma, externa ou internamente, os templos e outros 
espaços onde possa haver celebração litúrgica, devem, antes de solicitar 
qualquer aprovação pelos órgãos públicos municipais e outros, que o 
requeiram, submeter sua proposta à apreciação da Mitra da Diocese de Santo 

10ª. PARTE: GUIA DE PROCEDIMENTOS
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André, particularmente à COBECISA - Comissão para os Bens Culturais da 
Diocese e à Subcomissão de Arte Sacra (Construção, Reforma e Restauro)  
para apreciação quanto às questões litúrgicas e outras orientações ao projeto.
 Os documentos que deverão ser protocolados para apreciação junto 
à Comissão serão:
1. Um jogo de cópias do anteprojeto ou projeto preliminar, podendo ser o 
mesmo que irá ser apresentado às Prefeituras, mas contendo o layout dos 
equipamentos litúrgicos da Igreja como altar, ambão, pia batismal e outros.
2. Memorial Descritivo do projeto detalhando quais os materiais que serão 
empregados nos equipamentos litúrgicos, nos pisos, paredes e outros.
 Os documentos que serão apresentados à Comissão deverão ter 
informações sobre o Profissional que será responsável técnico pelo projeto/
obra como número do CREA ou CAU.

PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE ARQUITETURA E ARTE SACRA:
     
1 - O protocolo de apreciação do projeto deverá ser através de requerimento 
padrão da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra. (Anexo nº01) 12

2 - Quando a revisão do projeto for concluída, a Comissão deverá emitir 
um documento de visto de aprovação e/ou recomendações para a paróquia 
requerente. (Anexo nº02) 13

3 - Quando houver qualquer alteração severa (brusca) no projeto que já 
obteve o “visto de aprovação”, esse deverá retornar para uma nova apreciação 
junto à Comissão.
4 - Quando o projeto de reforma envolver bens tombados ou em processo 
de tombamento, a Comissão deve ser informada. Ressaltamos que devem 
ser respeitadas as indicações e recomendações da legislação vigente bem 
como o aval do órgão competente e a paróquia deverá consultar e contratar 
profissionais especializados em cada área de intervenção.
5 - Quando o projeto for aprovado pela Prefeitura, a paróquia deverá 
encaminhar os documentos ORIGINAIS para a Comissão de Arquitetura e 
Arte Sacra para serem arquivados, bem como demais documentos como o 
Habite-se e Alvará de Funcionamento, incluindo documentos expedidos por 
outros órgãos competentes como Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 
certidões da CETESB, etc. Deve-se, porém, sempre deixar uma cópia destes 
documentos no arquivo da paróquia.

12 Material disponível para dowload em www.diocesesa.org.br
13 Material disponível para dowload em www.diocesesa.org.br
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Documentos Básicos para apresentar nas Prefeituras
 Em todas as sete (7) Prefeituras da nossa região a lista de documentos 
básicos para se formar um processo de Construção, Reforma e Conservação 
de Edificações são:

Requerimento padrão de cada Prefeitura:
• Cópia do título de propriedade do imóvel registrado em cartório.
• Cópia do IPTU do imóvel.
• Plantas do projeto (no mínimo 02 Jogos).
• Memorial Descritivo.
• Anotação Responsabilidade Técnica (ART) e a sua comprovação de 

quitação.
• Identificação cadastral do Profissional Responsável Técnico pelo 

projeto/obra junto às Prefeituras.
• Uso do solo ou diretrizes para observação dos coeficientes de utilização 

e ocupação do projeto.
• Autorização para as pessoas que irão tramitar junto às Prefeituras.
 
 Quando se tratar de propriedade em área de proteção dos mananciais 
– apresentar a Planta aprovada e o Alvará expedido pela CETESB

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA

 A construção, restauração, reforma, ampliação ou demolição 
somente pode ser iniciada após a emissão de licença (para construir, 
restaurar, reformar, ampliar ou demolir), por parte da Cúria e da Prefeitura 
Municipal, bem como após a obtenção pela Cúria, quando for o caso, do 
número de matrícula CEI da obra junto ao INSS (nem todas as reformas 
ou restaurações necessitam de matricula CEI). Em qualquer circunstância, 
porém, a Cúria deve ser consultada sobre essa necessidade.
 A mão de obra para a construção, restauração, reforma, ampliação 
ou demolição pode ser utilizada sob as formas a seguir descritas.

 1 - Por meio da admissão de funcionários para trabalhar na obra, 
tanto profissionais como serventes, com toda a documentação necessária 
em dia (CTPS, livro de registro de empregados, etc.). Neste caso, as 
contribuições para o INSS são efetuadas utilizando uma GPS específica e 
encargos trabalhistas, contendo o número da matrícula CEI da obra junto 
ao INSS. Esses funcionários serão registrados na paróquia através da Cúria.
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 2 - Por meio da contratação de empresa empreiteira de mão de obra.
 2.1 - Pode ser contratada empresa empreiteira para realizar uma 
empreitada parcial de mão de obra. Neste caso, é feita pela Paróquia ou outra 
Comunidade, uma retenção de 11 % (onze por cento) sobre o valor da mão 
de obra constante em cada nota fiscal de serviços e encargos Federais emitida 
pela contratada para a obra. Esses valores retidos são repassados à Cúria que 
os recolhe por meio de GPS específica, contendo o número da matrícula CEI 
da obra junto ao INSS e encargos Federais e o ISS retido na Nota Fiscal. O 
prazo limite para este pagamento é após a emissão da nota Fiscal que deverá 
ser remetida para a Cúria providenciar as guias para recolhimento das 
retenções. Compete à Paróquia ou outra Comunidade a fiscalização mensal 
do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas da contratada em relação 
a seus funcionários. 
 2.2 - Pode ser contratada empresa empreiteira para realizar uma 
empreitada global de mão de obra. A matrícula CEI junto ao INSS é 
feita sempre pela Cúria. Os valores de contribuição para a Previdência 
Social e encargos Federais são recolhidos pela Paroquia por meio de GPS 
específica, contendo o número da matrícula CEI da obra junto ao INSS. 
O prazo limite para este pagamento é após a emissão da nota Fiscal que 
deverá ser remetida para a Cúria providenciar as guias para recolhimento 
das retenções. Compete à Paróquia ou outra Comunidade a fiscalização 
mensal do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas da contratada 
em relação a seus funcionários. 
 2.3 - Nas duas situações apresentadas nos itens 2.1 e 2.2, a 
Paróquia ou outra Comunidade obrigatoriamente deve firmar contrato 
com a empreiteira com cláusula(s) que obrigue(m) a contratada permitir 
a necessária fiscalização de registro, livros, pagamentos de salários, 
recolhimento de impostos, taxas e contribuições, sob pena de suspensão dos 
pagamentos e/ou multa pecuniária, até alguma eventual irregularidade ser 
corrigida. A minuta desse contrato, antes da assinatura pelas partes, deve 
ser encaminhada à Cúria para receber parecer do Departamento Fiscal e 
do Departamento de Obras. Se necessário, o referido contrato também é 
analisado pelo Departamento Jurídico.
 Isto se deve ao fato que, como contratante, a Paróquia ou outra 
Comunidade (e, em consequência, a Mitra), respondem solidariamente 
com a contratada em questões fiscais e trabalhistas.
 Em qualquer dos casos de contratação de mão de obra referidos, 
a fiscalização atenta sobre o desenvolvimento do trabalho executado e 
sobre os aspectos legais decorrentes do emprego da mão de obra no local, 
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proporciona resultados práticos bastante significativos (gastos menores de 
tempo e recursos financeiros).

EXECUÇÃO DA OBRA

 Nenhuma obra (construção, restauração, reforma, ampliação 
ou demolição) pode ser executada sem o(s) correspondente(s) projeto(s) 
aprovado(s) pela Cúria, pela Prefeitura Municipal e pelos demais órgãos que 
o requeiram e sem serem obtidos os necessários licenciamentos ou alvarás 
emitidos pela Cúria, pelo município e por outros órgãos. 
 Antes do início da obra ou serviço, deve ser contratado um responsável 
técnico por sua execução - arquiteto ou engenheiro - devidamente registrado 
no CREA-SP, mediante a emissão de ART - Anotação de Responsabilidade 
Técnica, sendo dele exigida a colocação de placa no local dos trabalhos.
 Para atender aos requisitos de fiscalização da Cúria e dos órgãos 
públicos municipais, estaduais e federais, a Paróquia ou outra Comunidade 
deve manter junto à obra toda a documentação necessária ao andamento 
dos trabalhos, tais como licenças ou alvarás, projetos aprovados, memoriais 
descritivos, ART do CREA-SP.
 Cabe à Paróquia ou outra Comunidade fiscalizar o andamento dos 
trabalhos, zelando para que a execução da obra seja fiel ao que foi projetado 
e ao que está licenciado, evitando, especialmente, alterações indevidas 
na área construída. Qualquer modificação no(s) projeto(s) inicial(ais) 
aprovado(s) depende de novo processo de aprovação e licenciamento junto 
à COBECISA, Prefeitura Municipal e aos outros órgãos que o requeiram.

PARALISAÇAO DA OBRA

 Havendo falta de recursos ou outro motivo relevante, que não seja a 
ocorrência de intempéries, a construção, restauração, reforma, ampliação ou 
demolição, poderá ser paralisada. Nesse caso, a Paróquia ou outra Comunidade 
fará a comunicação do fato à Cúria. Para tanto, o responsável técnico pela 
execução da obra deverá emitir laudo técnico, acompanhado de ART - Anotação 
de Responsabilidade Técnica, contemplando o motivo da paralisação, o estágio 
em que se encontra a obra, o percentual do todo que em seu entender já está 
realizado, descrevendo sucintamente o que falta ser feito. Este laudo deve identificar 
claramente de que obra se trata por meio da denominação prevista, endereço e 
número da matrícula CEI junto ao INSS. De posse do laudo, a Paróquia ou a 
outra Comunidade o encaminha imediatamente à Cúria que o repassa ao INSS.
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 Ao ser reiniciada a obra, o responsável técnico pela sua execução 
faz a devida comunicação formal ao Departamento de Obras da Cúria, que 
informa ao INSS sobre o reinício das atividades.

FINALIZAÇAO DA OBRA

 Caso tenha sido contratada empreiteira de mão de obra para 
executar a construção, restauração, reforma, ampliação ou demolição, cabe 
sempre à Paróquia ou a outra Comunidade fiscalizar a folha de pagamento 
da empresa contratada e verificar, mensalmente, se ela está efetuando os 
recolhimentos que lhe competem, tais como FGTS.
 Concluída a construção, restauração, reforma, ampliação ou 
demolição, a Paróquia ou outra Comunidade deve requerer Carta de 
Habitação (habite-se) junto à Prefeitura Municipal, remetendo este 
documento a Cúria, a fim de que seja feita a baixa da obra junto ao INSS e 
obtida a respectiva CND (Certidão Negativa de Débito).
 De posse da referida CND, o Departamento de Obras da Cúria 
envia este documento para a Paróquia ou outra Comunidade, para que seja 
efetuada a averbação da construção e/ou da demolição junto ao Cartório 
do Registro de Imóveis. Após a averbação, a Cúria deve receber uma via 
atualizada da matricula do imóvel.

DOCUMENTAÇAO

 Estando concluída a obra ou serviço, independente do que já existir 
arquivado na Cúria, a Paróquia ou outra Comunidade deve manter em 
seu arquivo pasta, contendo uma via de cada documento relacionado com 
o que foi executado: projetos, memoriais descritivos, licenças ou alvarás, 
contratos, matricula CEI junto ao INSS, carta de habitação, certidões 
negativas de débito, matricula junto ao Registro de Imóveis e outros que 
sejam relevantes e possam vir a ser necessários no futuro.

 Para nós, cristãos, a igreja é o espaço não somente de sentimentos e 
emoções religiosas, mas, sobretudo, da presença real de Cristo na Eucaristia 
entre seus discípulos. É experiência de um Deus que lá vive, faz viver e 
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pulsar todo o espaço litúrgico. A arquitetura sacra é o meio para encarnar 
e mostrar essa presença. O arquiteto pode até não ser cristão, mas deve 
ter uma forte experiência religiosa, porque não está construindo um 
monumento para um herói, um edifício público e social, mas uma casa de 
Deus para Deus e seus fiéis.
 O que São João Paulo II afirmou sobre os santuários pode também 
ser aplicado às nossas igrejas: “os Santuários são lugares importantes, 
porque são ocasião de um providencial encontro com Deus e um forte 
apelo às fontes da fé. Cada vez mais as pessoas têm necessidade de silêncio, 
de repouso, de separação do frenesi quotidiano e do mundo dos interesses 
materiais. Todas buscam a paz, a harmonia consigo mesmas, com a natureza 
e de maneira mais profunda com Deus, último fundamento da existência. 
No hodierno contexto sócio-religioso, a função dos Santuários é cada vez  
mais a de serem lugares do essencial, aonde se vai haurir a graça, antes 
ainda que ‘as graças’.
 Longe da confusão das ocupações, o homem encontra antes de 
tudo a possibilidade de pensar, refletir, deixar emergir dentro de si aqueles 
interrogativos que, se o podem inquietar, se revelam, porém, salutares para 
a sua alma. Neste terreno favorável, o Santuário é chamado a fazer cair a boa 
semente da Palavra de Deus, da qual só podem germinar o conhecimento 
da verdade e a renovação da vida. “Numa palavra, tudo no Santuário deve 
tender a fazer com que a recíproca procura de Deus e do homem se possa 
tornar encontro.”

João Paulo II, 23 de novembro de 1999.
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