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Estou feliz em poder ajudar nas obras . Espero mostrar um trabalho digno e que venha

ter um fim perfeito no serviço ao mistério da Missa.

Inicio a elaboração deste projeto apoiado na sabedoria do magistério da Igreja Católica. De
forma particular, em conformidade com as normas contidas no Documento conciliar Sacrosanctum
Concilium. Despendi muito tempo, em cada passo de elaboração dos desenhos, para que tudo
ficasse belamente litúrgico.



Apresentação

O que celebramos é digno, deverá também ser o espaço que acolhe o mistério.
Por isso todo lugar que tem este fim, sendo Basílicas, Igreja ou Capelas
necessariamente precisarão ser a imagem da Jerusalém celeste, onde o Cordeiro
Imolado tem todo o poder e glória.

O edifício Igreja, casa de oração, revela-nos em sua nobre simplicidade a
imagem visível do mistério que se propõe acolher.

O , lugar do Sacrifício redentor de Cristo é o centro de nossa liturgia e de
nossas vidas, onde todos se santificam.

O , que seu significado provém da palavra grega que significa
umbigo, pois é dele que provém a Palavra de Deus que nutre os fiéis.

Estas duas peças sacramentais estão intrinsecamente unidas, pois em uma,
nos alimentamos da palavra de Deus, noutra nos saciamos do próprio Cristo, o pão
vivo descido do céu. Alimentos indispensáveis para a santificação.

Da , Jesus Cristo o sumo sacerdote preside a celebração, o padre pelo
seu ministério ordenado é esta presença do próprio Cristo.

O é o lugar sem mancha, casa do cordeiro de Deus, fortaleza
preciosa.

No , nascemos para o céu, morremos com Cristo e com ele
ressurgimos para uma vida nova. Somos inseridos no seu corpo místico e redentor,
a Igreja. A presença do círio pascal é o belo e forte sinal da ressurreição de Jesus
Cristo. Ele é a luz do mundo e de cada Cristão.

O , a serva do Senhor, é a que melhor praticou a
Palavra de Deus. Ela nos impulsiona a anunciar com força e coragem os
ensinamentos de seu filho Jesus.

Todo um simbolismo que parte da própria Palavra será encontrado em todos
os lugares deste espaço, da estrutura aos menores ornamentos. Com o tempo, eles
podem ser apreendidos e sempre mais ainda se revelará. Um ponto importante,
que sem dúvida, é chave para se entender muitos outros, são os símbolos que
chamamos de simbologia natural. Ela parte da própria natureza dos materiais
usados.

Com este espírito, que pode ser apreendido nos parágrafos acima é que o
Ateliê São Bento procura trabalhar. Sabemos da nossa responsabilidade, e como
dissemos, esperamos cumprir com nosso serviço bem feito.
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Considerações iniciais

Este projeto/proposta tem como objetivo apresentar a ambientação liturgica para a Igreja de Nova
Viçosa.

Este projeto-proposta é de caráter estético, por isso, é indispensável o acompanhamento de um
engenheiro ou arquiteto para fazer os cálculos necessários para viabilizar a obra.

É de minha responsabilidade trabalhar com este profissional, fornecendo e indicando as medidas e
materiais a serem utilizados.

Qualquer assunto que não tenha sido tratado neste projeto deverá ser analisado diretamente com o
pároco.

Esclarecimento

Se aprovado pelo pároco este projeto deverá ser enviado à Comissão de Arte Sacra
da Arquidiocese de Mariana para vistoria e aprovação. Próxima reunião .

Modificações

Do projeto anterior foi preservado a fachada.
Modifiquei todo o espaço interno e telhado com a colocação de uma clara boia

em forma de cúpula.
Coloquei vitrais na parte superior ao longo de toda a igreja.
Sobre a sacristia foi criado um espaço para servir de auxílio a mesma.
Sobre os confessionários também foi criado um outro espaço que poderá ser

utilizados para fins diversos.
A capela do Santíssimo ficará ao fundo do presbitério e terá vitrais e uma

rosácea.
Dois confessionários ficam a direita do presbitério.
As demais alterações como estas que descrevi, podem ser vistas nas

ilustrações a seguir.
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