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 O Retiro Espiritual Interdenominacional será, um local de encontro de comuni-

dades cristãs diversas afim de desenvolver a espiritualidade em sua totalidade, através 

das relações interpessoais, tendo em vista a falta de um local adequado para atividades 

correspondentes a retiros e reuniões que conectem pessoas, em suas pluraridades, 

com o objetivo de entender a conexão do cristianism com a arte, filosofia, ciência e 

ética social. Como resultado, surge um desenho arquitetônico capaz de satisfazer as 

necessidades de pessoas que decidem silenciar a rotina para reflexão em comunidade. 

 Assim, o projeto tem como base a desaceleração da vida cotidiana e imersão no 

profundo conhecimento das escrituras bíblicas associado a comunhão. Com o foco no 

entendimento que o cristianismo é algo para ser vivido por inteiro, seguindo assim, a 

orientação biblíca de reconstruir o ser humano como imagem e semelhança de Deus. 

Sendo este, um ser espiritual que abrange a criatividade, os relacionamentos e o de-

senvolvimento emocional e intelectual.

 O terreno escolhido está localizado no Setor Dom Bosco, no Lago Sul - DF, pró-

ximo a barragem. Além do destaque da vista em direção ao Lago Paranoá, o terreno é 

favorecido por ser um local afastado e com um certo isolamento, com o entorno rode-

ado por instituições de caráter semelhante ao do Retiro Espiritual.

RETIRO ESPIRITUAL 
I N T E R D E N O M I N A C I O N A L

Transformação de vida a partir da oração, 
relacionamentos interpessoais e da conexão com 

o meio ambiente 

 Aplica-se como conceito principal a  espiritualidade, associado aos princípios das 

escrituras bílbicas, com a proposta de resgatar através da arquitetura humanizada o en-

tendimento de que Jesus Cristo rompeu o que separava o homem de Deus e da sua huma-

nidade em essência, ao fazer do ambiente religioso além dos rituais tradicionais, e gerar 

espaços que propiciem relacionamentos por meio da flexibilidade e integração, criando 

assim uma nova forma para reflexão em comunidade. através de: 

CONSTANTE ESPIRITUALIDADE 

 REFLEXÃO SOBRE A VIDA , ESCOLHAS E QUESTIONAMENTOS ,

IMERSÃO NO ESTUDO DAS ESCRITURAS BÍBLICAS

E POR MEIO DA COMUNHÃO QUE A EXPRESSÃO DE CRISTO NO MUNDO EM SUA TOTALIDADE

EM BUSCA DA

 A disposição dos blocos foi definida por um eixo central que conecta a administra-

ção ao bloco espiritual, o que permite o acesso direto a esse setor e ao mesmo tempo cria 

a conexão entre os demais blocos. A locação foi definida na parte mais alta do lote, por 

conta da valorização da vista e maior facilidade do acesso, onde as curvas de nível pos-

suem a porcentagem de inclinação menor em relação ao restante da área. 

 O acesso de pedestre é marcado por uma empena localizada na delimitação do 

lote, com o objetivo de direcionar o público e demarcar o terreno. Já o acesso de veículos 

direciona para o estacionamento, o setor de serviço, onde ocorrerá o abastecimento do 

complexo, e para uma entrada privada, para a casa do cuidador. 

 O conforto térmico em relação a incidência direta do sol, foi tratado por meio de 

beirais e das empenas que atravessam a forma retangular e auxilam também no controle 

da luz e do calor.
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	 A	disposição	dos	blocos	foi	definida	
por	um	eixo	central	que	conectasse	a	ad-
ministração	ao	bloco	espiritual,	o	que	per-
mite	assim	o	acesso	direto	a	esse	setor	e	
ao	mesmo	tempo	cria	a	conexão	entre	os	
demais	blocos.	
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 A definição formal se repete por todos os blocos do 

projeto. Retangular e simples, se definiu como ponto de 

partida do projeto.

 Foi pensada em uma divisão de ambientes por 

meio de empenas que atravessam a forma retangular, 

com o intuito de tornar cada lugar único sem perder a 

conexão com o externo.

 Assim, juntamente com as empenas o plano do 

piso e cobertura são separados, trazendo amplitude aos 

ambientes e maior conexão entre eles, sem perder cada 

particularidade.

 Por fim, a variação de cobertura somado as es-

quadrias acrescentadas, trazem jogo de luz e sombra, 

entrada de ventilação e amplitude na circulação. As em-

penas enfatizam a conexão com o externo ao delimitar 

o olhar e criar ambientes particulares ao decorrer desta 

delimitação. 

PISO

PILAR METÁLICO -  
DIAMETRO 25CM

VIGA MLC PRINCIPAL - 
SEÇÃO 35X25CM

VIGA MLC SECUNDÁRIA - 
SEÇÃO 35X25CM

TERÇAS MLC 
SEÇÃO 15X10CM

CAIBROS MLC 
SEÇÃO9X6CM

COBERTURA
 POLICARBONATO

LAJE CLT COM 
DECK DE MADEIRA
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por	um	eixo	central	que	conectasse	a	ad-
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 O BLOCO ADMINISTRATIVO é formado pelo Mirante e a área administrativa, loca-

lizada no nível inferior. O acesso ao MIRANTE se dá no mesmo nível do estacionamento, 

sendo este um local de contemplação.  O BLOCO DE SERVIÇO possui acesso pelo pergo-

lado e por isso, está diretamente ligada a Praça de Convivência, composto pelo refeitório, 

sanitários e cozinha. 

 O BLOCO DE ALOJAMENTO tem a capacidade de abrigar 36 pessoas para uma hos-

pedagem maior com o intuito de promover a comunhão em intensidade, ao estreitar laço, 

inclusive por isso, está associada a casa do cuidado. 

 O BLOCO DE CONVIVÊNCIA é destinada para descanso e convivência, tal ambiente 

pode ser usado de maneira diversa e possuir várias atividades.  

 O Bloco Administrativo encontra-se no mesmo nível de acesso do Bloco de Serviço e Bloco de Alojamento Tais setores são conectados por um pergolado com o mesmo tipo de estru-

tura do restante do complexo, onde se localiza a Praça de Convivência, esta cobertura permite um sombreamento da área e possui uma cobertura translúcida na parte central de circulação 

entre os setores. No mesmo nível encontra-se a cobertura do Bloco Espiritual, cobertura esta, acessível para contemplação e reflexão. Já os os blocos de Convivência e Camping estão loca-

lizados a 1 metro a baixo no nível +3.60, e possuem acesso por uma rampa de conexão. 

  O BLOCO DE CAMPING tem a função de abrigar um maior número de pesso-

as, porém por um menor espaço de tempo, sendo destinado à eventos, por exemplo, aos 

finais de semana para comunidades. 

 O BLOCO ESPIRITUAL é marcado na paisagem pela presença do Campanário, pon-

to focal desde a vista do Mirante. Este elemento que tem a função de demarcar o tempo 

possui a simbologia de mostrar a limitação humana. Outro elemento presente, é o espe-

lho d’água, neste caso, faz parte da cobertura do setor e trás a simbologia de limpeza e 

purificação que de acordo com a escrituras bíblicas está diretamente associado a pessoa 

de Jesus Cristo.

 O sistema estrutural é composto com vigas em MLC e laje em CLT, estrutura mista. 

A estrutura é visualizada de forma desconexa das paredes e empenas que dividem os 

ambientes, e a cobertura forma um plano linear horizontal que trás leveza a cada um dos 

blocos.
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PLANTA BAIXA -  MIRANTE
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 O Bloco Adminstrativo é formado pelo Mirante e a área administrativa, localizada 

no nível inferior.O acesso ao MIRANTE se dá no mesmo nível do estacionamento, sendo 

este um local de contemplação. Possui o intuito de marcar a entrada do local e permitir o 

acesso de visitantes para adimiração da paisagem.

 O sistema estrutural é equivalente aos dos demais blocos, com excessão do Bloco 

Espiritual. A cobertura marca a horizontalidade de todo complexo, o que trás leveza visual 

e junção entre a paisagem e a edificação em si.

DDDCDBDA CDCCCBCA BDBCBBBA ABAA

AMPLIAÇÃO 1 - CORTE AA
ESC. 1:250

6.606.60
MIRANTE

3.62
RECEPÇÃOPRAÇA DE CONVIVÊNCIA 

+3.60

HALL ESPIRITUAL
+0.02

PRAÇA DE CONTEMPLAÇÃO
0.00

PERFIL NATURAL

0 10mCORTE AA - AMPLIADO

 O acesso ao BLOCO ADMINISTRATIVO é o principal e se dá por um grande rampa 

que marca o eixo de todo projeto. Tal rampa,  possui um espelho d’água que a percorre. 

Esse eixo de ciculação direciona para o acesso do  Bloco Espiritual. 

 Este setor está composto por uma recepção com área de espera e a sala adminis-

trativa, tais ambientes estão visualmente conectados com todo projeto, o que faz com 

que a vista seja predominate ao entrar no local.
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 O BLOCO DE SERVIÇO possui acesso pelo pergolado e por isso, está diretamente ligada a Praça de Convi-

vência.  Assim como na maioria dos setores, antes do acesso principal existe um Hall, que neste caso é um local 

associado ao refeitório.

  É possível perceber a função das empenas, que conectam o refeitório ao ambiente externo, porém simulta-

nêamente o tornam um local único e intimo, ao direcionar a visual predominante. A cobertura possui uma varia-

ção na parte do jardim interno, onde o pergolado coberto por material translúcido permite a entrada de luz. 

  Em sequência o bloco é composto também por uma área de sanitários. e ao fundo a cozinha, local também 

de acesso de carga e descarga. A cozinha também é conectada com o externo, sem tirar o privilégio de quem vai 

estar servindo as pessoas que se encontram no retiro.
N
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 O projeto foi idealizado para ser um local de refúgio, tanto para ser usado por uma tarde ao fazer uso da 

biblioteca ou até mesmo de uma reunião realizada no salão de culto , quanto para ser um local de permanência 

e maior imersão. É o caso do BLOCO DE ALOJAMENTO.Esse setor tem a capacidade de abrigar 36 pessoas para 

uma hospedagem maior com o intuito de promover a comunhão em intensidade, ao estreitar laços.

  A casa do cuidador se localiza nesse bloco, para existir uma proximidade entre as pessoas hospedadas e os 

cuidadores do local. Este bloco é composto por um corredor de circulação que divide os dormitórios dos vestiários. 

em sequência vem a parte de enfermaria e lavanderia, que estão localizadas nessa área por conta do uso predo-

minante dos hóspedes e cuidadores.  

 Outro ponto a ser destacado é a presença de uma cozinha e sala de jantar exclusiva para quando o refeitório 

maior não é usado ou mesmo até para um ambiente de conviência mais intimista entre os hóspedes.
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PLANTA BAIXA -  CAMPING
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 A divisão entre o hall e a empena de acesso permaneceu no BLOCO DE CAMPING, pois apesar de ser um 

ambiente aberto necessita da sua privacidade, desta forma essa barreira visual que o portal de acesso cria carac-

teriza o setor.

 A cobertura existe na parte de circulação  até os vestiários e na entrada, fora isso, é coberta por pergolado 

que funciona para sombrear as barracas, porém elas podem também ser instaladas no entorno de todo setor.

 Este bloco tem a função de abrigar um maior número de pessoas, porém por um menor espaço de tempo, 

sendo destinado à eventos, por exemplo, aos finais de semana para comunidades. 

1.    hall
2.  sala de convivência e descanso 

3.   ateliê
4.  sala de estudo e biblioteca
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 O BLOCO DE CONVIVÊNCIA  possui um Hall assim como os outros setores. Essa marcação do Hall com a 

empena torna cada lugar único e mais privado, sem diminuir a conexão com o externo.

 Neste caso a maior área do bloco é destinada para descanso e convivência, tal ambiente pode ser usado de 

maneira diversa e possuir várias atividades. É uma área de descontração e relacionamento, de forma mais leve e 

divertida. 

 Ao longo do bloco está o ateliê, local onde irá existir a expressão da criatividade de maneira fluída, o am-

biente também pode ser usado de forma diversa, por meio de oficinas ou atividades individuais, a conexão com 

o externo é essencial com o intuito de trazer inspiração e reflexão.

 Este intuito se repete na sala de estudo e biblioteca, que também possuem conexão com o externo e estão 

localizados ao fundo do bloco pois, a intensidade de ruídos é menor e foi diluida ao decorrer do setor.
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 O acesso ao BLOCO ESPIRITUAL é realizado por uma rampa, bem como no Bloco Administrativo, dando sequência ao 
eixo de circulação principal.  
	 A	rampa	direciona	ao	nível	mais	baixo	do	projeto	e	é	contornada	por	um	espelho	d’água	de	borda	infinita.	Então	a	
pessoa	passa	por	um	corredor	d’água,	que	trás	também	a	simbologia	de	purificação,	principalmente	associada	a	entrada	do	
local sagrado. O hall é coberto por um pergolado que faz o jogo de luz e sombra e as empenas centrais enquadram a paisa-
gem	que	é	delimitada	pelo	espelho	d’água	ao	final	do	caminho.
	 Este	setor	é	contornado	por	uma	praça	mais	silenciosa	por	estar	mais	distante	do	restante	dos	blocos.	
 A estrutura desse bloco é diferenciada por possuir maior vão de 12.50 m,  neste caso as vigas possuem seção de 30x60, 
e na área onde suporta o espelho d’água, foram duplicadas
 A casa de oração é marcada pelo Campanário que enquadra o altar, localizado logo abaixo desse elemento vertical.
 O altar é composto lateralmente por uma esquadria com venezianas que permitem o controle de entrada da luz e traz  
foco para a cruz central.
	 A	casa	de	oração	é	um	local	para	reflexão	e	meditação,	podendo	ser	individual	ou	até	mesmo	em	comunidade.	Está	
conectada com o externo de forma direta.
 Já o salão de culto e reunião tem capacidade de 150 pessoas e é destinado para uso do local ou até por outras comu-
nidades, conferências e eventos, podendo ter variação no layout, se necessário. Também é marcado por uma esquadria com 
veneziana, porém, neste caso, pivotante, pois assim há a possibilidade de total conexão com o externo e em casos mais inti-
mistas o jogo de luz e sombra trás mais aconchego. A esquadria, apesar de controlar a luz permite o contato com o externo.
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