
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

O presente trabalho de conclusão de curso, realizado para alcançar o titulo de

Arquiteto e Urbanista, compreende um Complexo Religioso, Educacional e Comunitário,

que tem como um dos objetivos mostrar que os padrões colocados pela igreja católica,

são padrões a ser seguidos, mas não são limitantes para os padrões arquitetônicos

modernos.

Este trabalho de conclusão de curso de arquitetura e urbanismo tem como meta a

criação de uma igreja católica, que será situada na região de Goiânia – GO, mais

precisamente no Setor Três Marias.

Dentro deste projeto, também terá como meta, capacitar e ensinar cada vez mais os

fiéis e os moradores. Pois não há maneira de construir uma igreja, sem pensar na

catequese, pois como citado pelo Pe. Márcio Leandro, (2019) “Essa relação acontece,

porque a Bíblia é a base de toda catequese. É o lugar onde se encontra e conhece a

Deus, que se revela em Jesus Cristo.” Sendo assim, a Sagrada Escritura é o local de

aprender a eminente ciência de Jesus Cristo”.

Desta forma será trabalhado um centro catequético ao lado para poder suprir às

necessidades de ensino da palavra para os fiéis.

Uma igreja para celebrar as missas, fazer orações e manter o cristão perto e em

contato com seu superior.

Um espaço para a capelinha, onde será um ambiente de oração pessoal, espaço

menor, que forneça às pessoas um lugar mais intimista para suas orações diárias.

A área filantrópica será um espaço com restaurantes, atendimentos de

quiropraxia e dentistas pra ajudar e auxiliar a população, tendo em mente, um custo

menor ou até mesmo de graça. A igreja também oferecerá espaços para recolher

doações, estas serão tanto para igreja, quanto para a população moradora ao redor.
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2. ABORDAGEM TEMÁTICA

Goiânia, capital de Goiás é uma capital com predominância no cristianismo,

mesmo dizendo no catolicismo. Pode ser visto pela cidade, esta predominância,

baseado em pesquisas e pela forma de falar dos goianienses.

E espalhado pela cidade, é apresentado uma grande quantidade de igrejas, para

tentar atender a demanda dos fiéis. E isso vem crescendo cada vez mais, como é dito

pelo Jornalista Leon (2015),” nos 82 anos de história de Goiânia, os monumentos

religiosos espalhados pelos primeiros centros de concentração populacional da cidade

são grandes testemunhas de seu crescimento.”

Um grande exemplo de arquitetura e monumento religioso é a matriz de

Campinas. Matriz de Campinas é conhecida pelos fiéis pela sua localidade e sua

grandiosidade. A nova estrutura foi construída mais grandiosa, alas maiores, para dar

um maior suporte aos fiéis.

3. PROPOSTA PROJETUAL

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O local de intervenção encontra-se no estado de Goiás, mais precisamente na

capital, Goiânia. Setor bem adensável, com muitos vazios e poucos comércios, mas

precisamente há grandes quantidades de áreas verdes e abundância em residências. A

área fica nos limites da cidade, no encontro de Aparecida de Goiânia, com as Av.

Parque, rua Enchel, rua Higueras e rua La Palma, no Setor três Marias. O lugar

escolhido tem como propósito abrigar um templo religioso e por ser um setor novo e

como todo lugar novo, ele precisa de serviços que ajudem a mobilizar positivamente a

região, focando assim, na religiosidade dos moradores antigos dos bairros vizinhos e

residentes novos do novo setor, distante, ter escassez do serviço na região e

principalmente pelo fato de ter fácil acesso na questão religiosa.
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O conceito que será trabalhado, é Trindade

Santa, será aplicado 3 blocos principais, e em

cada bloco será trabalhado uma parte do

conceito. Estas partes são educacional, onde

trabalharemos, o ensino cultural e catequético,

também terá espaços para o trabalho de cultura e

encontros religiosos, como por exemplo,

pregações e testemunhos. No segundo grupo, a

parte filantrópica, será trabalhado um espaço,

para atendimento daqueles que mais necessitam

com caminhamento de atendimento para

saúde, psicológico e financeiro, também contando

com um espaço para venda de artigos religiosos.

A terceiro e última parte, será religiosa, onde será

apresentado o templo em si, com espaços para

missas e atendimentos confessionais.

Trindade Santa
Religioso Filantrópico Educacional


