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Apresentação

Esta Cartilha tem como objetivo apresentar os principais bens patrimoniais 

arquitetônicos de Coração de Jesus. Resulta de atividade cadastrada na 8ª 

Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais que, no ano de 2021, tem 

como tema “Caminhos do Patrimônio: contemporaneidade e novos 

horizontes”. Assim, a Secretaria de Cultura e Turismo de Coração de Jesus, 

como Proponente da atividade, pretende percorrer os caminhos do 

patrimônio material de Coração de Jesus, apresentando os principais bens 

arquitetônicos do município e um pouco de sua história e sua importância 

para a cultura local. Os bens patrimoniais aqui apresentados estendem-se 

desde a arquitetura colonial portuguesa, passando pela arquitetura de 

origem quilombola, pela arquitetura moderna, pela arquitetura religiosa de 

origem cristã católica e evangélica até a arquitetura mista resultante de 

modificações arquitetônicas através dos tempos.

A atividade apresenta interface com a Portaria 06/2021, do IEPHA, para 

pontuação no ICMS.
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Introdução

A Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, a JPC-MG, 

é uma ação promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e 

Turismo de Minas Gerais, a SECULT, por meio do Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o 

IEPHA/MG. 

A Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais acontece 

desde 2009, e teve sua inspiração inicial na experiência das 

Journées du Patrimoine. Criado na França em 1984, o evento se 

consolidou por marcar, de forma nacional e anualmente, um final 

de semana de mobilização popular em torno da valorização e 

preservação do patrimônio francês. O sucesso foi tanto que hoje a 

Jornada Francesa expandiu-se para todo o Velho Continente.

Nas últimas edições realizadas, mais de 2 mil proponentes 

promoveram cerca de 4.500 ações (somadas dos anos de 

2017 e 2019) abordando diferentes temas sobre o patrimônio 

cultural. Com a participação de mais de 600 municípios, a 

iniciativa foi agraciada com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de 

Andrade de 2010, na categoria Divulgação do Patrimônio 

Cultural. O prêmio é um reconhecimento do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan, que valoriza as 

ações que se destacam na preservação do patrimônio cultural 

do país.
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Tem por finalidade mobilizar municípios, entidades e 

agentes culturais para a realização de atividades que 

sensibilizem a sociedade para a promoção, 

valorização e preservação do patrimônio cultural.

Na edição de 2021, a Jornada do Patrimônio Cultural de Minas 

Gerais apresenta o tema “Caminhos do Patrimônio: 

contemporaneidade e novos horizontes”, em comemoração ao Dia 

do Patrimônio Cultural, aos 50 anos do Iepha-MG e aos 25 anos 

do ICMS Patrimônio Cultural. Este ano, mais de 50% dos eventos 

serão realizados de forma virtual.

Cerca de 1.300 ações de promoção e difusão do 

patrimônio cultural serão realizadas em 752 municípios 

mineiros até 30 de setembro.

Fonte: (iepha.mg.gov.br). Acesso 30 ag. 2021.

Coração de Jesus está participando com duas ações na 8ª JPC-

MG: 01 Ação de Formação de Professores, e 01 Produção de 

Cartilha.

Para elaboração desta cartilha foi escolhida  a categoria do 

Patrimônio Material, na dimensão bens arquitetônicos, com o 

Tema: “Caminhos do Patrimônio Material de Coração de Jesus: 

bens arquitetônicos e suas histórias”.
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O que é patrimônio cultural?

Segundo a Constituição Federal de 1988 (CF88), Artigo 216, constituem 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 

à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 

quais se incluem:

1. as formas de expressão;

2. os modos de criar, fazer e viver;

3. as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

4. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais;

5. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Fonte: (ipatrimonio.org). Acesso 30 ag. 2021.

Patrimônio Material Arquitetônico de Coração de Jesus

Coração de Jesus possui muitos bens arquitetônicos, dos quais irei apresentar 

aqueles que são tombados, inventariados ou não tombados nem inventariados, 

mas são importantes do ponto de vista arquitetônico e para a memória histórica 

e cultural do município.
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Casarão Cel. Francisco Ribeiro

Construído pela família dos 

Ribeiro no final do Século XIX, 

faz parte da história 

arquitetônica, social e política 

de Coração de Jesus. Nele 

foram travadas muitas das 

discussões que levaram à 

emancipação do município em 

1911.

Foto: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)

Prédio do Antigo Mercado

Um dos prédios mais antigos do 
município. Faz parte de sua história 

econômica e cultural. Nele 
funcionou durante mais de um 

século o mercado municipal e, em 
sua frente, a Feira Livre. 
Atualmente ocupado por 

particulares, espera processo de 
desocupação transitar em julgado 

para voltar ao município e abrigar a 
Casa do Artesão de Coração de 

Jesus.
Foto: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)
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Igreja Matriz do Ssmo. Coração de Jesus

Construída a mais ou menos 47 anos, é 

uma das igrejas com arquitetura moderna 

mais bonitas do Norte de Minas. A igreja 

fica aberta durante o dia para visitação. 

Além das atividades paroquiais ordinárias, 

durante o mês de setembro passam pela 

igreja, todos os domingos, os romeiros 

com destino a Santa da Pedra. 

Foto 01: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)

Foto 02: Gilberto Medeiros

Capela Santo Antônio ou dos 

Lafetá

Construída no Século XIX, foi 

destinada aos túmulos da família 

Lafetá, dona de minas de diamante 

em Jequitaí. Hoje compõe a lista de 

patrimônio protegido do município. Foto: Marco Aurélio Melo
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Igreja de São Cristóvão

A Igreja de São Cristóvão é um dos bens 

arquitetônicos de Coração de Jesus mais 

recentes e cuja beleza encanta a todos. 

Situada no Bairro Alto Buriti, sedia a 

Festa em Honra a São Cristóvão, 

Padroeiro dos motoristas, reunindo 

centenas de fieis no  mês de julho.

Centro Histórico de Coração de 

Jesus

O Centro Histórico de Coração de 

Jesus abriga a maioria dos bens 

arquitetônicos da sede do município. 

Nele estão localizados os bens mais 

simbólicos da cidade, como o 

Casarão Cel. Francisco Ribeiro, o 

prédio do Antigo Mercado, o prédio 

da Primeira Câmara, a Casa do Cel. 

Celeste, a Casa de Candinha, a 

Igreja do Ssmo. Coração de Jesus e 

vários outros.

Foto: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)

Foto: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)
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Foto: Página Igreja Assembleia de Deus no Facebook 

()https://www.facebook.com/assembleiadedeuscj/)

Foto: Página da IDAB no Facebook 

(https://www.facebook.com/IdabCoracaoDeJesusMg/)

Igreja Assembleia de Deus

Igreja do Avivamento Bíblico

Congregação Cristã no Brasil

Foto: Levi Oliveira

Arquitetura Religiosa de Origem 

Evangélica

A Arquitetura de Origem Evangélica possui 
uma variação importante em todos os 

lugares. Coração de Jesus abriga várias 
denominações religiosas de ordem 

evangélica. Entre elas, as que apresentam 
arquitetura mais bonita e que impressiona 
à primeira vista são: Igreja Assembleia de 

Deus, Congregação Cristã no Brasil e 
Igreja do Avivamento Bíblico, esta última 

de origem local.
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EE Cel. Francisco Ribeiro

Primeira Escola de 

Coração de Jesus 

fundada no início do 

Século XX, pelo benfeitor 

e seu primeiro diretor, 

Prof. Benício Prates,  

mudou do antigo prédio 

para o atual, o qual foi 

demolido quase 

completamente, em 1994, 

ficando apenas duas salas 

e a fachada histórica, o 

que o levou a ser tombado 

a nível municipal em 

1997.

Fotos: Kiara Daniele

Casa do Fubá

Construída entre 1817 e 1920, abrigou, de 1923 a 

mais ou menos 1980, uma máquina para moer o fubá 

e arroz para os munícipes. A ideia veio do Cel. 

Francisco Ribeiro e outros três companheiros que, ao 

instalar a Usina Hidrelétrica de Coração de Jesus em 

1922, para aproveitar a energia durante o dia, ali 

instalou a máquina a fim de facilitar a moagem do 

milho e, posteriormente, a pilagem do arroz.Foto: Gilberto Medeiros
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Prédio da Antiga Câmara

Construído no início do Século XX, 

abrigou a sede da Primeira Câmara 

Municipal de Coração de Jesus, 

instalada e 01 de junho de 1912. 

Posteriormente, foi transferido ao 

Estado de Minas Gerais e abrigou o 

Fórum de Coração de Jesus. Hoje 

pertence novamente à Câmara.
Foto: Gilberto Medeiros

Casas em Estilo 

Colonial

Coração de Jesus 

possui várias casas em 

estilo colonial 

pertencentes a 

particulares. A maioria 

delas foi, em algum 

momento, casa de 

comércio e residência, 

como várias ainda o 

são. Isso faz parte da 

história econômica do 

município.

Foto: Cristiano Cazarotto e 

Sandra Doyama (Viagem 

Kombinada)

Foto: Kiara Daniele
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Casa dos Batistas -

Hoje dos Rabelos

A Casa dos Batistas é 

um dos casarões em 

estilo colonial mais 

bonitos de Coração de 

Jesus. Além da 

arquitetura bem 

preservada, abriga os 

móveis e objetos do 

período de sua 

construção. 

Foto: Lucimar Galiza

Casarão com Arquitetura Mista
Casa de Candinha

A Casa de Candinha passou por 
pelo menos duas grandes 

modificações. De arquitetura 
colonial, sofreu modificação 
externa e na cobertura para 

arquitetura moderna e em estilo 
americano. Mas seu interior foi 

preservado, exceto o piso que foi 
trocado pro cerâmica. Foto: Lucimar Galiza
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Prédio do Atual Mercado 

Municipal

Este prédio em arquitetura 

moderna abriga o atual Mercado 

Municipal. Sua importância está 

na difusão que teve da economia 

de base agrária, pois abrigava 

feirantes de todo o município. 

Hoje é usado por poucos feirante 

e passará por novo processo de 

revitalização econômica.Foto: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)

Capela Faz. João Deraldo
Construída na época colonial, essa capela está localizada em uma das 

fazendas mais antigas do município, uma das poucas fazendas que conservam 
a arquitetura original e na qual foram gravadas parte da Série Grande Sertão: 

veredas. A capela fica aberta para visitas não guiadas e gratuitas. Há uma 
zeladora que cuida do ambiente e mantem velas para os visitantes. 

Fotos: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyma (Viagem Kombinada)
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Igreja de São Geraldo

Construída em época 
colonial, localiza-se no 
Distrito Remanescente 

de Quilombo de São 
Geraldo e é uma das 

igrejas mais antigas da 
região. Foi 

recentemente 
restaurada.

Fotos: Cristiano Cazarotto  e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)

Casarões com Arquitetura Colonial

Distrito de São Geraldo

Assim como na sede, Coração de 

Jesus possui casarões em estilo 

colonial também em alguns de 

seus distritos, povoados e 

comunidade do campo, como este 

de São Geraldo, sede de antiga 

fazenda e de venda.

Foto: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)
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Casarões com Arquitetura em Abobe

Distrito de São Geraldo

A arquitetura colonial tinha as casas de 

famílias mais abastadas construídas 

em adobe. Porém, em período 

posterior, mesmo as famílias menos 

abastadas passaram a construir suas 

casas em adobe ou em taipa. Esta 

casa, no Distrito de São Geraldo, 

revela os adobes nas partes desgastas 

pelo tempo. Foto: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)

Igreja de São Joaquim – Distrito de São Joaquim
Do mesmo período da igreja de São Geraldo, foi recentemente restaurada.

Fotos: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)
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Casarões com arquitetura Colonial – Distrito de São Joaquim

Assim como as casas de São Geraldo, são feitas de adobe. Estas são de 

habitação familiar.

Fotos: Cristiano Cazarotto e Sandra Doyama (Viagem Kombinada)

Casa com Arquitetura em Adobe – Comunidade Remanescente de Quilombo de 
Brejinho

A arquitetura em adobe aparece em casas por todo o município. Nesta 
comunidade os adobes ainda são produzidos por mulheres para o levante de 

moradias.

Fotos: Gilberto Medeiros

Atividade 02

De 01 a 30 de 

Setembro de 2021



Ponte de Ponte 
dos Ciganos

A ponte original foi 
construída por 

ciganos por volta 
de 1873. Várias 

partes foram 
substituída com o 
tempo. Faz parte 
de uma memória 

singular para o 
município. 

Fotos: Sandra Doyama (Viagem Kombinada)

Ponte de Madeira 
Rio Pacuí

Distrito Luiz Pires de 
Minas

Construída no 
Sécculo XIX, servia 
para passagem dos 
produtos da região 

para o comércio via 
Rio S. Francisco.

Fotos: Cristiano Cazarotto  e Sandra Doyama (Viagem 

Kombinada)
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