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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Lontras

Denominação do Local: Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Comunidade evangélica de Lontras. 

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: 

Comunidade Evangélica de Lontras 

Atual pastor: Marino Black

Ano de Construção:  1902 (Em 1957 foi reerguido o prédio, por causa de uma forte tempestade que 
acabou com tudo, deixando apenas a torre, que está desde sua construção)

Endereço de Localização do Imóvel:  Rua Paulo Alves do Nascimento, 1273. Praça XI – Lontras 
SC. 

Importância do Imóvel para a Coletividade: Liberdade para fazer o que quiser, pois o prédio e o 
galpão  usado  para  as  festas  é  próprio.  Ou  seja,  não  tem quem manda  na  Igreja,  pois  o  que  é 
arrecadado na comunidade é deixado para fazer as melhorias, ou utilizado quando necessário. Além 
de ser uma construção que está há muitos anos em pé, e que serve até hoje para remontar a história 
religiosa do município de Lontras.  

Breve Histórico do Imóvel: A primeira manifestação de cunho religioso em Lontras foi de um culto 
realizado em 1902, na Igreja Evangélica pelos imigrantes alemães e logo pela comunidade local. 

Uso Original do Imóvel: Para cultos, casamentos, confirmações, batizados. Há ainda o cemitério e o 
salão para festas. 

Uso Atual do Imóvel: O mesmo acima. 

Proposta de Uso para o Imóvel: Continuação da utilização local.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bem conservada. A comunidade ajuda a manter. 

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.)- 
Reconstrução em 1957, após um temporal que deixou apenas a torre. - Pinturas e reformas no telhado 
(a última ocorreu em 2005). 

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

A área de terra foi cedida para a Paróquia Evangélica de Lontras,  que atende as 6 comunidades 
evangélicas do município, todas em localidades diferentes. 

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Luana Adalgisa da Rosa

Data de Preenchimento do Formulário:  05/06/2006. 


