
CURSO DE ARTE SACRA 

" A arquitetura eterniza e 

glorifica alguma coisa. por 

isso nao pode haver 

arquitetura onde nao há o que 

glorificar.  

 

Ludwig Wittgenstein" 



INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos 
fiéis, e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai 
o Vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a 
face da terra. 

Oremos 

Ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis 
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas segundo este mesmo 
Espírito e gozemos sempre de Sua consolação. 

Por Cristo, Senhor Nosso, Amém. 



PE. ELCIO BARROS 

DESIGN DE INTERIORES 

DESIGN DE IGREJAS 

Ouça dicas na programação da Radio Catedral Web 

www.elciobarros.com 

elciobarros@uol.com.br 

 

http://www.elciobarros.com
mailto:elciobarros@uol.com.br


ELCIO DA SILVA BARROS 

Nascido em São Paulo, bairro de Campo Limpo, 

Paróquia São José Operário, 39 anos. 



AJUSTADOR MECÂNICO, CONTABILISTA, 

PROF. DE FILOSOFIA, BACHAREL EM 

TEOLOGIA, DESIGN DE INTERIORES.  



CURIOSO 

 

 



PADRE DA DIOCESE DE CAMPO LIMPO 

 



PÁROCO NA PARÓQUIA SÃO PEDRO FOURIER 

WWW.SAOPEDROFOURIER.COM 

 



QUEM É VOCÊ? O QUE ESPERA DO CURSO? 



VAMOS COMEÇAR 

Começando então... 



BIBLIOGRAFIA 

Avaliação 

 Prova 

 Participação em aula 

 Trabalho 

 Freqüência 

 Pontualidade 

 Retidão 

 

 



MÃOS A OBRA 

 Muita atenção 

 Muita calma neste momento 

 Começa agora 

 Foi dada a largada 

 Se você espera muito deste curso receberá 

muito, se esperar pouco receberá pouco, se 

pedir mixaria, receberá mixaria. 

 



VOCÊ GANHOU DE PRESENTE ESTE TERRENO: 



CLARO QUE VOCÊ NÃO VAI QUERER! TERRENO 

HORROROSO, NO BURACO, UMA CRATERA.  

VAI ME DAR DE PRESENTE! 



OBRIGADO!!! MÃOS A OBRA!!! 



ME DÊ UMA CASCA DE LARANJA E UMA CASCA 

DE BANANA QUE EU FAÇO UM PANO DE CETIM 

(ADELINA DA SILVA) 



FICÇÃO CIENTIFICA? PRÉDIOS DO FUTURO? 

CENÁRIO DOS DESENHOS DOS JETSONS! 



É UM HOTEL, CHAMADO WATERWORLD.  



VAMOS FAZER LÁ A FESTA DE FORMATURA? 

Localizado em Songjiang, China, com 400 

quartos, partes submersas, várias piscinas, 

centro esportivo com cachoeira pra rapel e 

paredão pra escalada, restaurantes... tudo 

perfeitamente sincronizado com a natureza 

local. Não é à toa que o hotel já ganhou até 

prêmio internacional de desing. Pena que fica 

tão longe... 



CONCEITO: DE CIMA PARA BAIXO 



TÉRREO, -1, -2, -3, -4... -19... 



MAS O QUE ISTO TEM A VER COM ARTE SACRA? 



ARTE, ARQUITETURA, DESIGN, CONCEITO 



Um hotel que começa a ser construído na China 
tem potencial para agradar o mercado de alto 
luxo, oferecendo um projeto inovador e 
exclusivo. Com previsão para ser inaugurado 
entre o fim de 2014 e o início de 2015, o 
Intercontinental Shimao Hotel ocupará a área 
de uma pedreira abandonada no distrito de 
Songjiang, em Xangai. 

 

 O resort segue uma proposta única 
no mundo.   
 



UNIR, USAR, SE ADEQUAR AO QUE SE TEM 

Como se fizesse parte das paredes, o hotel descerá 

pela pedreira em 19 andares e 380 acomodações 

e, do alto, cairá uma cascata de 100 metros de 

altura, ao lado de jardins suspensos, terraços e 

um lago. A concepção é do escritório Atkins 

Design Studio e a ÁGUA (considerada por muitos 

um problema) tem papel predominante no 

conceito da obra. Alguns dos níveis da construção 

estarão submersos, como quartos e um 

restaurante, além de um aquário a 10 metros de 

profundidade.  



ESTÁ BOM PRA VOCÊ? 



QUER MAIS? QUE TAL UM JANTAR PRO 

PROFESSOR? 



ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ACÚSTICA 

As instalações do empreendimento cinco estrelas 

terão estrutura para esportes radicais e centro 

de visitantes. Seguindo os preceitos da 

sustentabilidade, o design inclui coberturas 

verdes e aproveitamento de calor geotérmico 

para geração de eletricidade e aquecimento. 

Um ÁTRIO (guarde esta palavra) com 

iluminação natural estará incorporado à face 

da rocha existente.  



O QUE HÁ AO REDOR DA SUA IGREJA? 

Ao redor do hotel, será feito um parque temático 

de 428 mil metros quadrados, na área da 

montanha Tianmashan, com local para salto de 

bungee jumping e escalada.  

Os investimentos para construção do 

Intercontinental Shimao Hotel ficarão em torno 

dos US$ 555 milhões, ou seja, mais de R$ 1 

bilhão. A diária na suíte padrão deve custar U$ 

320 (cerca de R$ 640). 



FERROU TUDO, EU NÃO TENHO ESTE DINHEIRO! 



ARTE RELIGIOSA # ARTE SACRA 

Existem obras de profunda inspiração religiosa que, 

não são destinadas ao culto, e portanto, não 

devem ser consideradas propriamente como 

sendo "arte sacra". 

Arte religiosa é aquela que reflete a vida religiosa do 

artista: a virtude do amor, da submissão, de fé de 

esperança e, sobretudo, de adoração a Deus.  

A "arte sacra" é aquela arte religiosa que tem um 

destino fomentar a vida litúrgica o culto divino. 



A arte sacra leva consigo uma série de características, é 
necessário reconhecer e compreender profundamente.  

Se os elementos que compõem a obra artística, é 
puramente estético, não ajudando alguém a colocar-se 
diante de Deus, não deve ser tratado como arte sacra. 

O Nascimento do Senhor pode ser considerado atraente 
em parte sob o seu aspecto de simplicidade, ternura, 
etc., mas sua representação não será arte religiosa e 
muito menos arte sacra se não tem por intenção refletir 
o mistério divino que ali se manifesta, e se não eleva o 
espírito daqueles que o contemplam. 

A arte sacra, em suma, não só deve servir à Liturgia 

Ela é uma "teologia em imagens". Devendo representar as 
verdades da fé, com a maior fidelidade possível 



O que você deseja que sua Paróquia diga a você e aos 
seus irmãos?            

Podemos combinar pedra, aço, concreto, madeira e vidro, 
porém nossa Igreja não é um museu e nem uma boate. 

Existe um espaço litúrgico que se for respeitado ajudará 
bastante; normalmente pensamos num presbitério que 
caiba o padre, alguns coroinhas e ministros, mas, e 
quando há casamentos, missas festivas, solenidades?  

Aliás, no Natal onde você irá montar seu presépio?  

O silêncio, um CD de canto gregoriano textos bíblicos 
recitados, ajuda? 

A construção precisa hoje produzir ideias e sentimentos 
específicos.  



Podemos sim nos aproximar mais ou menos de Deus através 
daquilo que está representado nas paredes ou tetos.  

Alguns consigam rezar apenas com um coral, outros preferem 
uma bela banda com muitas vozes e instrumentos, isto é 
normal, porque somos diferentes.            

Mas uma coisa puxa a outra, os romanos herdaram tantos 
traços arquitetônicos dos gregos, o que vivemos hoje tem 
uma história, começou em algum lugar ou foi influenciado 
por algo.            

Um Teólogo Latino Americano dizia que as Catedrais de hoje 
são os grandes shoppings, com suas construções 
fenomenais e torres de causar espanto.  

Em algumas cidades ainda vemos a Igreja no centro com sua 
bela torre; afinal a cidade era construída em volta 
dela.             

Quando alguém que não vai à missa entra, apenas talvez por 
curiosidade, na sua Igreja pensa: estou na casa de quem?  



Há algumas décadas poucos sabiam ler e por isso as 
Igrejas eram todas pintadas e esculpidas: era a melhor 
forma de catequizar; hoje muitos têm preguiça de ler.  

Brasília quis criar uma nova realidade assinalada pela 
modernidade, mas é reconhecida não só pela 
modernidade, como também pela pobreza ao seu redor 
e a corrupção de alguns. 

 



Seria quase um  

crime colocar flores  

de plástico, pias de  

materiais falsos ou  

que imitam algo,  

ou até mesmo  

vasilhas velhas e mal conservadas no lugar dos 

vasos sagrados; é verdade que as âmbulas 

podem ser simples, porém devem ser dignas 

domistério ali celebrado.  



 

MUITO CUIDADO, POIS O MUNDO ESTA DOENTE 

 

 

UMA IGREJA ELEGANTE É MOVIDA POR UMA 

SIMPLICIDADE CONQUISTADA A “DURAS PENAS” 

E POR MUITAS PESSOAS QUE PASSARAM POR 

ALI E DEIXARAM ALÉM DE SEU DIZIMO E SUA 

OFERTA, SUA VIDA, SEU AMOR, SUA 

DEDICAÇÃO...   



   O ADVENTO DO   

 CRISTIANISMO MUDOU A   

 HISTÓRIA DA ARTE NO MUNDO. ATÉ HOJE 

JESUS É VISTO NO MUNDO TODO EM IMAGENS, 

REPRESENTADO COMO REI E COMO SERVO 

SOFREDOR, COM UMA COROA DE ESPINHOS E 

SENTADO NUM TRONO GLORIOSO 

(PANTOCRATOR) 

 



Os arcos da Basílica de São Pedro dão a ideia de 

sermos abraçados pela Santa Madre Igreja, mas 

a fachada da Basílica ainda  

nos remete a um templo grego.  

 

 

 

 

A história é cíclica.            



Michelangelo terminou a Pietà com 23 anos; em 

1974 um maluco quebrou-lhe a mão e o nariz 

de Maria com uma picareta de alpinista, na 

época, o Papa enfartou, chorou de tristeza aos 

pés da imagem e mandou restaurá-la 

A obra que expressa um determinado fato 

importante da história cristã.  

Quem olha entende o mistério e se surpreende 

com a perfeição, viaja nos detalhes, mesmo 

que não seja um cristão praticante.          





VEJA O VÍDEO: 

http://www.elciobarros.com/news/pieta-de-michelangelo/ 



 

 

 

 

 

A grande dificuldade que temos nos dias de hoje 
é imaginar que o padre, a freira, o engenheiro, 
o arquiteto, ou o coordenador , quem estudou 
no IDTEO, ou o coordenador de uma 
comunidade sabem de tudo. Precisamos 
reaprender a perguntar, a ler, a nos informar.  

 

 

 



Não dá pra fazer uma votação na Missa sobre 

“de que cor vamos pintar a parede externa da 

Igreja”. 

 

Consultar um profissional custa um minuto e 

pode incluir materiais que evitarão a 

infiltração, por exemplo, pois o desenho, o 

ícone ou a pintura que você fará numa parede 

do presbitério deverá durar para a vida toda, é 

uma obra de arte!  



Não adianta pagar barato e ter um serviço de 

péssima qualidade, onde a ideia de algo ou de 

alguém parece ser um “palito de fósforo”, sem 

nenhuma noção de perspectiva.             

 

 



São Pedro Fourier tinha no século XVII num 

altar lateral um local chamado “Mesa da 

Caridade”, resolvi incluir uma na igreja, onde 

os alimentos são trazidos pelos fiéis e 

distribuídos pelo belo trabalho feito pelos 

Vicentinos.             

        



Se for necessário mude, mas antes não tenha 

medo de consultar, de pesquisar, até de ousar 



Pense nas pessoas que estarão passando por ali 

de férias, que nunca vão a Igreja, o que elas 

poderão sentir quando entrarem nela.  

Pense nos que estarão ali todos os domingos, 

como irão se acomodar, pense numa Igreja 

cheia de pessoas e, noutros dias, nela vazia. 

  

 



Nunca se esqueça de estar atento a pequenos 

detalhes: melhor uma peça super pesada de 

granito, ainda que cara, mas que durará a vida 

toda, do que uma falsa, uma imitação que 

pode ser jogada no chão, roubada ou 

desprezada por mostrar aquilo que não é.  

 



Um Ministro Extraordinário da Comunhão 
Eucarística sabe mais o que se guarda e como 
deve ser um armário de sacristia do que um 
padre, ou um engenheiro; infelizmente muitos 
arquitetos ou mestres de obras não sabem o 
que é uma Capela do Santíssimo e o que se 
guarda ali, e mesmo isto deve ser aproveitado, 
pois é uma ótima oportunidade para saberem, 
conhecerem e se apaixonarem a ponto de 
nunca mais perderem a oportunidade de 
proclamarem “Graças e louvores se deem a 
todo momento; ao Santíssimo e Diviníssimo 
Sacramento”.            

 



IDÉIAS USADAS HOJE NO MUNDO: 

http://www.elciobarros.com/news/conheça-as-

casas-de-alguns-dos-maiores-arquitetos-e-

decoradores-do-pais-/ 


