INVENTÁRIO - BENS EDIFICADOS

Ficha Nº: 002 - Nova Hartz

Localidade: Centro
Município: Nova Hartz
Denominação do bem: IECLB CENTRO
Endereço/Localização: Rua Jacob Pilger, 78, 93890-000
Proprietário: IECLB
Uso Original e atual: ainda em uso religioso.
Latitude:

Longitude:

Proteção Existente:

Está em boas condições.

Entidade representativa (se tiver associação):

Diretoria do IECLB

Descrição e breve histórico:
Em 25 de agosto de 1877, foi colocada festivamente a pedra fundamental da igreja. Os textos bíblicos de Is 28.16 e 1 Co 3.11
serviram com fundamentação para a celebração.
O jornal Sonntagsblatt de de 21 de junho de 1900 relata que a comunidade tinha uma torre de madeira, mas que esta deu lugar a
uma torre maciça, já que aquela não se preservava.
Quando da doação de um sino vindo da Alemanha, o templo ainda não possuía torre. Diante disso, a comunidade construiu um
campanário medindo 33 ½ pés de altura. Uma torre de fato para a igreja com dois sinos foi consagrada em 17 de junho de 1928.
Esta torre media 70 pés de altura. A pedra fundamental da torre foi lançada no dia 19 de fevereiro1927.
Em 1890 a comunidade recebeu a doação de um sino da Alemanha. No dia 13 de julho 1890 o sino foi consagrado. No dia da
consagração do mesmo, a igreja estava bastante cheia. O pastor da comunidade, Dohms, falou sobre o texto do dia: “Venham, pois
tudo está preparado” – como chamado do sino à fé, ao amor e à esperança. O soar do sino agradou a todos. “Que ele não chame
inutilmente para a oração e para os cultos”. Considerou-se como sendo muito belo e louvável por parte da comunidade o fato de
que no dia da consagração não se tocasse músicas, como se faria com gosto, sempre que haveria oportunidade nas demais
localidades. Juntamente com a inauguração do novo templo e da torre, em 17 de junho de 1928, também foram inauguradados
dois novos sinos.
Bilbiografia: http://www.ieclbhistoria.org.br/home/index.php?option=com_content&task=view&id=862&Itemid=40
AUS DEN GEMEINDEN. Der Deutsche Ansiedler, Barmen, ano 66, p. 9, stembro-outubro 1928.
DEDEKIND, Max. Die geschichtlichen und statistischen Vermerke über deutschen evang. Gemeinde in Südamerika.
RIOGRANDENSER Sonntagsblatt, Nr. 13, an 41, p. 2, 1927.

Aberto à visitação:
Horário de visitação:

( x) Sim ( ) Não
NÃO HÁ

Taxa de visitação: Não há

Site:
http://www.ieclbhistoria.org.br/home/index.php?option=com_content&task=view&id=862&Itemid=40
Rede social:
Telefone: 345651328

Foto(s):

