INVENTÁRIO - BENS EDIFICADOS

Ficha Nº:

Localidade: Picada Holanda
Município: Picada Café
Denominação do bem: Memorial da Fé
Endereço/Localização: Rua Guilherme Kirschner, s/nº
Proprietário: Prefeitura Municipal de Picada Café
Uso Original e atual: Original: Igreja Atual: Cultos ecumênicos e festivos
Latitude:

Longitude:

Proteção Existente: Não há registro de tombamento na prefeitura.
Entidade representativa (se tiver associação): Não se aplica.

Descrição e breve histórico:
A Igreja Nossa Senhora da Visitação localiza-se em Picada Holanda e foi a primeira comunidade católica de
Picada Café, organizada pelos imigrantes que se instalaram em áreas do município a partir de 1844. Em
1853, a comunidade decidiu pela construção da capela que foi inaugurada, em 1854, com a benção do
Padre João Francisco Sedlac .
A capela atual foi edificada entre 1881 e 1905 e teve um esmerado acabamento: foram instalados vitrais,
com desenho geométrico, e três altares de características barrocas, provavelmente construídos por
marceneiros jesuítas. O altar central foi consagrado a Nossa Senhora Auxiliadora, o da esquerda, ao
Sagrado Coração de Jesus e o da direita, a São José.
Nos anos de 1970, a comunidade, junto com o pároco, decidiu pela construção de um novo templo, de linhas
modernas, no local Jardim da Lagoa. A nova igreja foi inaugurada em 10 de fevereiro de 1978.
Em 09 de março de 1994, após assembleia extraordinária a comunidade doou a antiga igreja para a
Prefeitura Municipal de Picada Café que se comprometeu em manter o imóvel e declará-lo patrimônio
histórico, artístico e cultural do Município. A igreja foi tombada em 21 de agosto de 1998, e é utilizada para
cultos ecumênicos e festivos.
Inaugurado em 11 de novembro de 2011, o Memorial da Fé na Capela Histórica Nossa Senhora da
Visitação, pertence à Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O memorial testemunha a
religiosidade trazida pelos primeiros imigrantes de origem alemã, instalados no Vale do Rio Cadeia a
partir de 1844, e reúne uma série de objetos sacros procedentes das cinco igrejas da região, como
paramentos sacerdotais, cálices e livros litúrgicos, peças recebidas através de doação.
Fonte: http://www.gaudiumpress.org/content/31435-Municipio-do-Rio-Grande-do-Sul-inaugura-Memorial-daFe-em-capela-historica-da-regiao#ixzz394CvmiQ2

Aberto à visitação:
( X ) Sim ( ) Não
Horário de visitação: através de agendamento
Site: Não se aplica
Rede social: Não se aplica
Telefone: 54 32851300
E-mail turismo@picadacafe.rs.gov.br
Foto(s): se tiveres mais fotos, ótimo!!

Taxa de visitação: isento

