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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: AGRONÔMICA
Denominação do Local: IGREJA EVANGÉLICA MOSQUITO

Nome e Endereço do Proprietário Atual:
COMUNIDADE LOCAL

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
COMUNIDADE LOCAL

Ano de Construção: 1948

Endereço de Localização do Imóvel:
Localidade de Mosquito Grande

Importância do Imóvel para a Coletividade:
Construída com muito sacrifício pelos antigos moradores, muitos deles já mão não estão em nosso 
meio.

Breve Histórico do Imóvel:
A comunidade de Mosquito resolve construir uma igreja de alvenaria e tijolos no ano de 
1948, pois a velha capela de madeira não mais corresponde as crescentes necessidades 
da comunidade. Todos colaboraram e no dia de 22 de maio de 1949 a comunidade lança a 
pedra  fundamental  da  igreja,  sendo  escolhida  as  senhoras  Anna  Bork  e  Frau  Johann 
Schlater faze-lo  recebendo assim o nome de “Igreja da Paz”.

“Nós precisamos de paz e reconciliação entre os povos” foram as palavras do pastor Stoer 
em sua pregação “e só no evangelho encontra-se o caminho do perdão que nos levará a 
ela. Será esta futura casa consagrada a esta missão evangélica e por isso chamada Igreja 
da Paz.
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Após três anos do inicio da construção a pequena comunidade de Mosquito prepara-se 
para a inauguração da nova igreja. E assim em um dia ensolarado de outono, 4 de maio de 
1952,  teve lugar a cerimônia de inauguração da bonita “Igreja da Paz” cuja construção foi 
um duro encargo ao pequeno agrupamento de famílias que até hoje majestosamente está 
para servir os filhos e netos destes grandes lutadores.

Dois anos após a inauguração a igreja, foram adquiridos dois sinos, entregues a sua nobre 
finalidade na data de 2 de maio de 1954, comprados em São Leopoldo, Rio Grande do Sul.

Em 1958 a comunidade passa a contar com os trabalhos do pastor Leonardo Creutzberg. 
Por este motivo do Pastor Stoer ser eleito com Praese e devido seus trabalhos intensos, a 
comunidade teve auxilio dos seguintes pastores:

Kurth Hendrich – maio a outubro de 1955

Teodor Fenske – dezembro de 1955 a fevereiro de 1956

Willi Stein – fevereiro a novembro de 1956

Walter Heppner – dezembro de 1956 a outubro de 1957

Alfonso Thiel – janeiro á março de 1958

Pastor Leonardo Creutzberg – março de 1958 a
Uso Original do Imóvel:
Cultivo da fé , celebrações.

Uso Atual do Imóvel:
Cultivo da fé, celebrações.

Proposta de Uso para o Imóvel:
Continuar da mesma maneira que está.

Estado de Conservação Atual do Imóvel:
Bom.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)

A pintura foi mudada da cor original da igreja.  

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:
Umas das únicas igrejas do município com este tipo de torre construída em alvenaria.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Bernardete Furlani Rosa

Data de Preenchimento do Formulário: Agronômica, 26 de maio de 2006.
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