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RESUMO 
Trata-se de um projeto de construção de uma Igreja Católica nas dependências da Casa de Acolhida 
Bom Samaritano, zona rural no Município de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, o qual está 
subordinada à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que pertence a Diocese de Jacarezinho 
que é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Estado do Paraná, com o objetivo de 
resgatar e facilitar o acesso aos internos e familiares do projeto de recuperação de drogados, dando o 
acolhimento e proporcionando a inclusão social e a orientação espiritual necessária para o 
fortalecimento e alicerçamento de todos os envolvidos no projeto. Edificar essa igreja nas 
dependências da Casa de Acolhida Bom Samaritano trará aos internos, funcionários e idealizadores 
do projeto uma nova visão de pertencimento, acolhimento e direcionamento espiritual para que os 
objetivos possam ser alcançados, através das celebrações da Santa Missa, Seminários, Louvores, 
Reuniões e Orações. 
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ABSTRACT. 
 

It is a project to build a Catholic church on the premises of Welcoming the Good Samaritan Inn, rural 
area in the municipality of Wenceslau Braz, Parana State, which is subject to the parish Our Lady of 
Perpetual Help that belongs to Jacarezinho Diocese which is a ecclesiastical circumscription of the 
Catholic Church in the state of Paraná, with the aim of rescuing and facilitate access to domestic and 
family of drug rehabilitation project, giving shelter and providing social inclusion and the spiritual 
guidance necessary for strengthening and alicerçamento all involved in the project. Build this church 
on the premises of Safe Haven House Good Samaritan will bring the inmates, staff and project 
creators a new membership of vision care and spiritual direction so that the objectives can be 
achieved through the celebration of the Holy Mass, Seminars, Praises, Meeting and Prayers. 
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INTRODUÇÃO. 

A Fé e a Religião foram as bases da pesquisa da Arquitetura Sacra para o 

projeto do edifício para fins sagrados, que resultou no Projeto de uma Igreja Católica 

nas dependências da Casa de Acolhida Bom Samaritano, na zona rural do Município 

de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, que está localizado a 288 km da Capital, 

Curitiba, e a 104 km de Jacarezinho, cidade que sedia a Mitra Diocesana.  
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A Diocese de Jacarezinho é uma circunscrição eclesiástica da Igreja 

Católica no Estado do Paraná. Foi criada em 10 de Maio de 1926 pela bula Quum in 

Dies Numerus do Papa Pio XI, juntamente com a Diocese de Foz do Iguaçu e a 

Diocese de Ponta Grossa. Compreende uma área de 13.369 km², com uma 

população de 450.900 habitantes, em 30 municípios, com 42 paróquias, 80 padres, 

3 Seminários Diocesanos (Seminário de Teologia, Seminário de Filosofia e 

Seminário Menor). A Padroeira da Diocese é a Imaculada Conceição e sua 

jurisdição metropolitana está na Arquidiocese de Londrina e CNBB Regional Sul 2. 

A igreja, como templo é considerada a "Casa de Deus", morada do 

Altíssimo, como narra o Catecismo da Igreja Católica no Parágrafo 1180: 
 

"Quando o exercício da liberdade religiosa não sofre entraves, os cristãos 
constroem edifícios destinados ao culto divino. Essas igrejas visíveis não 
são simples lugares de reunião, mas significam e manifestam a Igreja viva 
neste lugar, morada de Deus com os homens reconciliados e unidos em 
Cristo." (CIC par. 1180, pag. 332, Edições Loyola, 2000) 
 
 

Com freqüência a Igreja é também chamada de Construção de Deus, pois o 

próprio Senhor comparou-se à "pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra 

angular; isto é a obra do Senhor, e é admirável ao seus olhos" (Mateus 21,42), 

 
 "edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo como 
pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nEle que todo edifício, 
harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo Santo no 
Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente, pelo Espírito, 
na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus". (Efésios 2, 20-
22). 

Nesse sentido objetiva-se estabelecer padrões arquitetônicos com a criação 

de um espaço para atender as necessidades da Casa de Acolhimento Bom 

Samaritano em Wenceslau Braz, com uma linguagem moderna e inovadora. Para 

tanto, pretende-se a partir deste estudo elaborar uma proposta arquitetônica cujo 

escopo é de criar um templo para a igreja católica com finalidade específica de 

atender as necessidades da Casa de Acolhimento Bom Samaritano em Wenceslau 

Braz. 

 
 

A espiritualidade sempre foi o início de toda a vida contemplativa. No ITESP - 

Instituto São Paulo de Estudos Superiores, por exemplo existem muitos seminaristas 

de diferentes Congregações religiosas e carismas. Alguns com uma espiritualidade 

profunda, outros nem tanto. Não é só de espiritualidade que vive um sacerdote, ou 
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um seminarista, mas é o início do ministério. As novas comunidades têm um dado 

diferente, uma profunda espiritualidade onde convergem os demais trabalhos. 

Dentro destas comunidades, vemos muita espiritualidade e trabalho de 

assistência aos carentes e aos necessitados de atenção especial como os drogados 

e demais viciados excluídos das oportunidades de socialização e integração à 

sociedade, mas existem muitos outros pontos que precisam ser trabalhados, pois o 

Brasil e a América Latina vivem um quadro de problemas sócio-político-culturais 

muito grandes e ainda se encaminha para uma secularização e a perda do sagrado, 

relata Wilson Alves Siqueira, Fundador da Missão Pelicano. 

 
 

 MATERIAL E MÉTODOS  
Para a elaboração do programa de necessidades e dos estudos preliminares 

do projeto da Igreja na Casa de Acolhida Bom Samaritano, foram coletadas e 

estudadas algumas referências bibliográficas que abordam o contexto histórico das 

Comunidades,  dos Carismas, acessados nos sites das respectivas comunidades, 

como: Canção Nova, Comunidade Shalon, Toca de Assis e Missão Pelicano, e os 

tipos de edificações, conforme publicado nos sites institucionais de Tadao Ando e 

Kengo Kuma, bem como entrevistas com a Irmã Maria José (idealizadora do Projeto 

Casa de Acolhida Bom Samaritano), Pároco da Igreja Matriz São Sebastião Pe. 

Delcídio e Pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Pe. João 

Admir. 

Para o partido arquitetônico do projeto da Igreja  a ser elaborado, foram 

coletadas e estudadas algumas referências projetuais e bibliografias técnicas, onde 

também foram consultados alguns sites específicos, da qual estes darão 

embasamento técnico que servirão como base e diretriz para o desenvolvimento do 

projeto e a elaboração dos croquis esquemáticos dos estudos preliminares do 

projeto da Igreja Católica. Dentre as referências projetuais, foi analisado o projeto da 

Igreja Matriz São Sebastião, localizado em Wenceslau Braz (PR), Capela São 

Vicente de Paula, localizado em Wenceslau Braz (PR) e Igreja Matriz Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro. 

Para que a execução deste projeto seja de fato aprovado e implantado nas 

dependências da Casa de Acolhida Bom Samaritano, no município de Wenceslau 

Braz (PR), foi consultada e analisada a lei de uso e ocupação do solo do município 

de Wenceslau Braz (PR) e o Pe. Anderson, especialista em construção de igrejas e 
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templos católicos da Diocese de Jacarezinho, onde são estabelecidas uma série de 

diretrizes e normatizações para construção de edificações desta natureza. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio da análise das referências projetuais, da legislação consultada, das 

entrevistas com os idealizadores do projeto da Casa de Acolhida Bom Samaritano e 

da visita às Igrejas Católicas da cidade de Wenceslau Braz, foi possível entender de 

fato as necessidades concretas para a elaboração do programa de necessidades 

para que através deste programa, esboçar os croquis esquemáticos dos estudos 

preliminares de uma Igreja Católica para a Casa de Acolhida Bom Samaritano no 

município de Wenceslau Braz (PR).  

Para a utilização desta Igreja pelos internos, funcionários, familiares e demais 

visitantes, são necessários algumas características atípicas ou fora do contexto da 

arquitetura tradicional das Igrejas cristãs. Tal como a disposição de um átrio anterior 

a nave principal da igreja para a celebração de missas campais e o desenvolvimento 

de outras atividades vinculadas aos trabalhos da Casa de Acolhido Bom Samaritano, 

também não será utilizado os tradicionais pé direito excessivamente altos, nem 

abóbodas, se manterá a disposição de uma sacristia, da Capela do Santíssimo e 

confessionário. 

 

CONCLUSÃOA proposta arquitetônica que servirá de apoio à Casa de Acolhimento 

Bom Samaritano, tem como intuito a produção de um templo religioso católico que 

oferecerá suporte e subsídio espiritual para a recuperação dos cidadãos internos na 

Casa de Acolhimento Bom Samaritano em Wenceslau Braz. Casa esta, que se 

encontra atualmente em fase de construção, onde abrigará pessoas com problemas 

de dependências químicas ou alcoólicas que estejam dispostas a deixar o vício e se 

reintegrar à família e a sociedade. O ingresso das pessoas para a casa de 

acolhimento possui apenas uma condição: que seja de sua livre e espontânea 

vontade, sem a interferência de qualquer outra pessoa, sendo todo o tratamento 

administrado com apoio psicológico, clínico, e acima de tudo, com autorreflexão dos 
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internos através dos ensinamentos religiosos aliados a uma grande espiritualidade e 

acolhimento, demonstrando todo o amor que Deus tem para com cada um de nós.  
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