
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3
ARQUITETURA ESPECIAL

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

MUNICÍPIO: Ibirama.
Denominação do Local: Igreja Evangélica Martin Luther.
Nome e endereço do Proprietário Atual: Comunidade Evangélica de Ibirama. Rua Duque 
de Caxias. 
Nome dos proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: 77 anos.
Ano de construção: 12/05/1929. 
Endereço de Localização do Imóvel: 
Importância do Imóvel para a Coletividade: faz parte do cenário paisagístico do município.
Breve histórico do Imóvel:  construída em 1929. Em 17 de julho de 1927 a  comunidade 
celebrou  a  Festa  da  Cumeeira.  E  finalmente  em 12 de  maio  de  1929 a   nova  igreja  foi 
consagrada e  denominada de Igreja  Martin Luther.  Neste dia  – 12 de Maio de 1929 – a 
comunidade reuniu-se junto ao prédio da escola alemã. Ali teve  início o culto. Em procissão 
cruzaram as ruas da cidade até a nova igreja cantando o hino “Deus é castelo forte e bom”, 
expressando  gratidão  a  Deus  pela  construção  da  igreja  que  se  destacava  na  paisagem 
montanhosa de Ibirama como um castelo  forte.
Uso Original do Imóvel: igreja.
Uso Atual do Imóvel: igreja.
Proposta de Uso para o Imóvel: igreja.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Ótimo.
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.) Foi construído um telhado para proteger a porta de entrada da igreja. 
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: É possível vê-la de vários pontos da 
cidade. Possui um vitral trazido da Alemanha que ficou apreendido por um tempo no porto de 
São Francisco (SC). Ao lado da igreja há um museu que abriga o acervo da comunidade 
evangélica.

Nome e assinatura do Agente Cultural: Wilde Bauner
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