
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA ESPECIAL

MUN IC ÍP IO:  JOSÉ  BOITEUX
Denominação do Local: Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Comunidade Evangélica – Rio Wiegand
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  O terreno onde hoje se 
encontra Igreja pertencia ao senhor Ernesto Muller que doou a comunidade evangélica em 1931.
Ano de Construção: 1931
Endereço de Localização do Imóvel: A pequena Igreja encontra-se na localidade de Rio Wiegand e 
não possue nenhum telefone para contato.
Importância do Imóvel para a Coletividade: Para celebrações religiosas
Breve Histórico do Imóvel: Antes de ser adquirido o terreno para construção da Igreja, por volta de 
1926, não sabemos ao certo, foi construída uma escola alemã, onde foi realizado o Primeiro Culto e 
todos os demais até a construção da igreja em 1931 que a princípio era bem menor, e aos poucosfoi 
sendo ampliada devido ao aumento das famílias da comunidade.
Uso Original do Imóvel: Para celebrações religiosas
Uso Atual do Imóvel: Para celebrações religiosas
Proposta de Uso para o Imóvel: Somente para celebrações religiosas os membros que fazem parte da 
diretoria não possuem interesse nenhum em tomba-la como patrimônio histórico.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Muito 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.) Em 2002 foi 
pintada, somente na parte externa, pois a pintura antiga estava desbotada e descascando.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  A Igreja foi construída pelas pessoas que na 
época faziam parte da comunidade e lá no Rio Wiegand residiam. Construíram a igreja nos finais de 
semana  e quando não estavam trabalhando na roça. O senhores Rodolfo Weiss e Herbert Ios, foram as 
pessoas que mais se empenharam para a construção desta Igreja, doaram toda a madeira utilizada para 
a sua construção.
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