
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3
ARQUITETURA ESPECIAL

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

MUNICÍPIO: Ituporanga

Denominação do Local:  “Igreja Matriz Santo Estêvão”

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  

Praça Frei Gabriel – Centro – Ituporanga

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Primeiros proprietários das terras: Família de Matias Gil Sens. Doaram para os 5 padres franciscanos, 
os mesmos da atualidade. A 15/02/1919 o Reverendo Padre José Sundrup deu a benção da Pedra 
Fundamental da 1ª Igreja de Ituporanga.

Ano de Construção: 15/02/1919 – Pedra Fundamental – Igreja Antiga

                                   15/01/1922 – Inauguração da Igreja

                                   20/04/1931 – Missa Solene da Nova Matriz

                                   Igreja Matriz Atual (1950 a 1954) – inaugurada em maio, na sua grandiosa  

Festa (30/04 a 02/05/1954).

Endereço de Localização do Imóvel:

Praça Frei Gabriel – Centro – Ituporanga

Importância do Imóvel para a Coletividade:

Desde a construção da primeira capela em 1919 as cerimônias religiosas e festas ocorreram em torno 
da mesma. Frei Gabriel Zimmer foi o 1º da Paróquia Santo Estevão e um grande incentivador da 
religião e cultura em nossa cidade. A vida da cidade de Ituporanga girava em torno da religiosidade 
do povo.
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Breve Histórico do Imóvel:

Erguida em substituição à antiga e 1ª capela teve a benção solene no dia 20/04/1931. A antiga capela 
serviu de presbitério na nova. É mantida pelos franciscanos. A atual Igreja Matriz “Santo Estevão” 
foi a 3ª Igreja a ser construída em nosso município. Foi construída em apenas 5 anos. A supervisão 
da construção da Igreja foi de Frei Artur Kleba e posteriormente concluída por Frei Aquiles – 1954.

Uso Original do Imóvel:

Celebração de missas, casamentos, batizados e demais atos religiosos. A Doutrina de formação – 
Catequese – também é ministrado em algumas salas do Salão da Matriz.

Uso Atual do Imóvel:

O mesmo uso destinado quando da sua construção. Celebrações religiosas, casamentos, etc.

Proposta de Uso para o Imóvel:

Deverá continuar tendo à mesma utilização.

Estado de Conservação Atual do Imóvel:

Muito bom – pois são feitas pequenas reformas e manutenção periódicas.

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.)

No decorrer dos anos a Igreja Matriz já passou por varias reformas: Troca de pisos, iluminação e 
altares.  Confecção de um maravilhoso  mosaico e  reformas no salão paroquial  e  casa  paroquial. 
Troca da iluminação e reformas no jardim externo. 

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

A primeira Igreja Católica construída entre os anos de 1919 e 1922, em madeira, pelo pedreiro João 
Hass, ajudado pelos colonos. A referida Igreja (Capela), serviu de presbitério para a segunda Igreja 
Matriz. A atual Igreja conta com lindos vitrais e um mosaico maravilhoso confeccionado na época do 
Vigário Frei Paulo Back – Padre Franciscano. Sua construção foi inspirada no estilo gótico e contem 
duas  torres  com  52  metros  de  altura.  Na  pracinha,  à  frente  da  Igreja  Matriz,  foi  erguido  um 
monumento em honra a Frei Gabriel Zimmer que foi o primeiro Pároco da Paróquia Santo Estevão 
(criada em 1929) e um grande incentivador do desenvolvimento e cultura em Ituporanga.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Maria Cristina Vandresen 

Data de Preenchimento do Formulário: 20/02/2006
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