
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3
ARQUITETURA ESPECIAL

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

MUNICÍPIO: Braço do Trombudo

Denominação do Local: IECLB KM 20

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Rua Duque de Caxias – Centro – Braço do Trombudo

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  

Ano de Construção: 18 de abril de 1948

Endereço de Localização do Imóvel: Rua Duque de Caxias – Centro – Braço do Trombudo

Importância do Imóvel para a Coletividade: É um local de oração da comunidade 

Breve Histórico do Imóvel:  O terreno para a igreja e escola foi escolhido neste ponto pelo nosso 
colaborador  e  construtor  Adolf  Boeving  e  em  concedimento  do  Sr.  Carlos  Voigt  transferido  a 
Paróquia Evangélica de Trombudo Central.  Para a primeira construção da sua igreja a comunidade 
fixou a importância de cr$ 1.000,00 (1 conto de rèis) por membro e o desejo geral de ter uma igreja 
digna achou sua expressão também no fato da unanimidade no aceitar deste proposto na assembléia 
geral. 
A comissão para a construção da igreja se compõe de:  Helmuth Kress,  Arthur Spiess,  Hermann 
Doering, João Boeving.

Uso Original do Imóvel: Igreja e escola

Uso Atual do Imóvel: Igreja

Proposta de Uso para o Imóvel: Igreja

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Otimo
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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.)

Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel:  Em  1934,  Trombudo  Central  se  tornou 
Paróquia autônoma e por isso Braço do Trombudo Km 20 Comunidade desta nova Paróquia, fundada 
com a vinda do nosso pastor atual Richard Laun, o qual realizou neste lugar o primeiro culto na data 
de 11-02-1934. Se bem que o tempo da Segunda Guerra Mundial trouxesse muitas dificuldades para 
o desenvolvimento de nossa comunidade, o nosso Pastor foi separado de nós por mais de 3 anos, 
podemos felizmente constatar que a comunidade não somente exterior mas também interiormente 
cresceu apesar da marcha do materialismo e do crescimento da impiedade e ruindade no mundo 
inteiro.    

Nome e Assinatura do Agente Cultural: CARICE WOLNIEWICZ

Data de Preenchimento do Formulário:


