
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)

MUNICÍPIO: AURORA

Denominação do Local: Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Comunidade Evangélica, localizada na SC 302 Km 280.

Ano de Construção: que teve início em 1930 e foi inaugurada em 1931, fundada oficialmente em 28 de 
julho de 1938, a qual foi demolida, para ampliações esta sendo inaugurada em 1991.

Endereço de Localização do Imóvel:  Rodovia Sc 302 km 280, Centro

Importância  do  Imóvel  para  a  Coletividade: A  Igreja  Evangélica  de  Confissão  Luterana  foi  a 
instituição pioneira no município de Aurora, antes Lauterbach. Desde sua fundação, até os dias atuais ela 
está localizada às  da SC – 302,  km 283,  Por estar  localizada no Centro,  serve  como referência  para 
celebrações  maiores,  onde  integrantes,  promovem  festas,  palestras,  reuniões,  também  servindo  em 
momentos difíceis como consolo espiritual.

Breve Histórico do Imóvel:  Percebe-se, porém que este espaço já não era mais suficiente, sendo este 
demolido este demolido e construído um Centro Evangélico, mais amplo que teria a mesma utilidade do 
antigo. Por vários motivos decide-se destruir  a igreja edificada em 1931, para dar lugar a uma nova, 
tornando-se realidade em agosto de 1991. A comunidade consegue construir a casa pastoral que terminada 
em 1996, proporcionando com isso, a vinda de um pastor para o município, bem como no mesmo ano, a 
Comunidade de Aurora torna-se Paróquia, demonstrando assim a fundamental importância e organização 
da comunidade os primeiros terrenos foram adquiridos pela igreja da Sra. Rosa Schoeninger outro terreno 
do Sr. Guilherme Witte por moradores, e os últimos lotes foram adquiridos pela igreja, da Sra. Cilida 
Sautner, esta foi construída em substituição a original, de necessitava de ampliações.

Uso Original do Imóvel: Local para celebrações religiosas

Uso Atual do Imóvel: Idem ao original

Estado de Conservação Atual  do Imóvel: Muito bom,  por  ser  uma construção  não tão  antiga,  em 
substituição a igreja, que necessitava ser ampliada, esta tomou lugar da edificação antiga na data de . 

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.)

As reformas feitas estão sendo feitas nas paredes internas, com pinturas, com modificações internas e 

externas, perdendo a originalidade.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Zuleica May Matias

Data de Preenchimento do Formulário: 05/06
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