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Introdução: O ser humano carrega com si a necessidade de crer em algo como forma
de dar sentido à sua existência. Na religião, por meio da fé, o homem busca uma
relação profunda e direta com o sagrado. Sendo a arquitetura a forma de o homem
intervir no espaço, torna-se esta responsável também por contribuir com tal relação,
surgindo então os espaços sagrados. Objetivo: Nesse contexto, o artigo busca
compreender como a arquitetura de um espaço sagrado interfere de fato em uma
imersão religiosa, compreendendo a relação do homem e o espaço sagrado ao longo da
humanidade e a importância do edifício igreja na sociedade, quanto símbolo.
Metodologia: Para alcançar tal objetivo, a metodologia utilizada se dá por meio de
estudo bibliográfico, visitas a edifícios/igreja situados na cidade de Ipatinga, em Minas
Gerais e por fim, análises de projetos arquitetônicos, como a Catedral Metropolitana de
Nossa Senhora Aparecida, mais conhecida como Catedral de Brasília, de Oscar
Niemeyer. Resultados: Percebe-se a constante busca do homem em relação ao sagrado
ao longo da história da humanidade. Essa necessidade do homem foi responsável pelo
surgimento de diferentes culturas, crenças e religiões e consequentemente nos espaços
destinados ás práticas de cada uma delas. Ao analisar a evolução histórica
arquitetônica constata-se mudanças significativas nos templos católicos - o edifício
igreja. Tais mudanças ocorreram principalmente após a revolução industrial, com o
advento das novas tecnologias e movimentos reformadores como o Movimento
litúrgico e o Concílio Vaticano II, contribuindo positivamente na concepção dos
espaços religiosos, aproximando cada vez mais os fiéis do rito Eucarístico. Ao aplicar
tais conhecimentos em um edifício igreja situado na cidade de Ipatigna/MG, na
Comunidade Nossa Senhora do Rosário, é possível perceber um processo de
descaracterização do espaço litúrgico na atualidade, principalmente nas pequenas
comunidades que se formam com poucos recursos financeiros e sem assessoramento
técnico adequado, havendo a perda de qualidade desses espaços. Conclusão:
Conclui-se que o edifício igreja deve ser resultado de uma arquitetura conceitual e
funcional, que dotada de semiótica e fenomenologia, propicie ao fiel uma imersão
religiosa durante o rito Eucarístico. O edifício igreja deve quanto arquitetura, tornar-se
um receptáculo tanto para o corpo, quanto para a alma.
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