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Os tempos mudaram e o número de pessoas que frequentam igrejas con-
tinua a diminuir em várias cidades ao redor do mundo. Mas existem 
soluções para essa escassez de fiéis e para o abandono dos belos templos 

construídos através dos séculos.

Estima-se que existam cerca de 700 igrejas e conventos ‘inutilizados’ na região da 
província do Quebec. Pensando nisso, a administração pública de Montreal, no 
Canadá, resolveu enfrentar esse problema.

Arq. Fabio Romele
+1 438 828 1379
fabioromele@hotmail.com
www.fabioromele.com

Fotos: Roos Aldershoff

Selexyz Dominicaner Maastricht
Merk X

Nesta antiga igreja de Maastricht 
(Holanda), era preciso implantar uma 
área comercial com 1.200 m² em uma 
área de 750 m². A solução foi criar 
estantes multi-níveis, posicionadas 
assimetricamente à igreja. Os visitan-
tes caminham entre os livros e, quando 
alcançam o nível superior, podem vislum-
brar as dimensões colossais do local e 
admirar seus murais históricos de perto.
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As soluções encontradas para tal fenômeno são 
distintas e variadas: igrejas são transformadas 
em cervejarias, restaurantes, parques infantis, 
livrarias, centros empresariais, escolas de circo, 
centros esportivos e spa, entre outras utilizações.

Montreal não é um caso único no mundo, mas o 
fenômeno é acentuado em razão da multietni-
cidade da sua população, oriundas dos quatro 
cantos do mundo e com diferentes tradições reli-
giosas. Segundo a professora titular da Faculdade 
de Teologia e Ciências da Religião da Universidade 
de Montreal, Solange Lefebvre, Quebec é mais 
avançado que muitos países europeus na questão 
de encontrar novos usos para as igrejas. Conheça 
outros exemplos de igrejas transformadas em pro-
jetos interessantes.

House in a Church
RV Architectuur

Ao longo do rio De Rotte, em Roterdã, 
ficava essa igreja de madeira de 
1930, que há algum tempo era usada 
como oficina de carros. O escritório  
RV Architectuur em cooperação 
com Peter Boer projetou a ‘Casa na 
Igreja’ para um casal com 2 filhos.

Fotos: René de Wit

↳
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Stretched House
RV Architectuur

Localizada em Rijswijk (Holanda), 
a casa segue um estilo popular 
de chalés, com data estimada 
por volta de 1900. Chamada de 
Stretched House (casa esticada), 
o projeto foi literalmente esticado 
em 2 metros para abrigar 2 quartos 
infantis no andar superior.

Fotos: René de Wit

↳
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Church Renovation
Linc Thelen Design

Projeto de conversão de uma antiga 
igreja na residência de uma famí-
lia com 3 crianças. A casa manteve 
alguns detalhes históricos da igreja, 
como as janelas em vitral, a torre 
do sino e tijolo aparente, ao mesmo 
tempo em que integrou todas as 
comodidades da vida moderna.

Fotos: Jim Tschetter


