
Parabéns, Paróquia Imaculado Coração de Maria 

 
 

O mês de agosto é muito especial para   nós, afinal, celebramos: aniversário da 

Paróquia Imaculado Coração de Maria (46 anos), aniversário da Igreja Matriz 

Imaculado Coração de Maria (56 anos) e aniversário da Congregação dos Filhos 

do Amor Misericordioso (69 anos). 

 

Nos últimos dias realizamos algumas postagens em comemoração ao 

aniversário do FAM, você curtiu ? Hoje, vamos homenagear nossa Paróquia, que 

aos poucos vai se adaptando ao “novo normal”. 

 

Mas para falar da Paróquia é necessário relembrar como surgiu a Comunidade. 

Nossa história, oficialmente, começa em 10 de abril de 1950, quando o terreno 

onde hoje fica a nossa igreja Matriz foi adquirido. Os fieis, reuniam-se nas casas 

ao redor para juntos rezarem o terço e arrecadar recursos para construir a igreja. 

Mais de uma década depois, em 1963 foi lançada a pedra fundamental e nesta 

ocasião foi organizada uma comissão para a construção da igreja. Tempo 

depois, no mesmo local foi erguido o cruzeiro. A primeira missa foi celebrada em 

06/08/1964, presidida por um grande incentivador da construção: o Bispo Dom 

Paulo Rolim Loureiro.  

 

Vale ressaltar que naquela época a “administração” do espaço era do Pe. 

Joaquim Casado Castanho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São 

Roque, em Braz Cubas, que celebrava as missas locais. E com o tempo, mas 

principalmente com a união do povo a obra foi evoluindo. Até que em 15/08/1974 

Dom Paulo Rolim Loureiro assina o  Decreto de  Criação da Paróquia Imaculado 

Coração de Maria. Um ano depois, após o povo pleitear junto ao bispo a 

presença de um sacerdote, Pe. Rogério Paiva Prata tomou posse como Vigário 

da Paróquia e celebrou a primeira missa na nova Paróquia. De saúde frágil, 

permaneceu menos de dois anos à frente da Paróquia. Sendo um bom Pastor, 

empenhou-se a conhecer a realidade criando um calendário religioso, a vida 

pastoral e espiritual da nova Paróquia que começou a funcionar de forma 

autônoma. 



Já em 1977, assume a Paróquia o 1º missionário da Congregação dos Filhos do 

Amor Misericordioso (FAM) no Brasil: Pe. Orfeo Miatto, convidado pelo então 

bispo Dom Emílio Pignoli.  Pe. Orfeo marcou a vida desta nova Paróquia 

radicalmente, permanecendo à frente da mesma durante 24 anos. Gerou e 

formou lideranças, fundou comunidades, construiu capelas e a creche paroquial, 

num amplo trabalho religioso e social na região, além de forte familiaridade com 

o povo... uma referência em nível diocesano e regional, deixando um grande 

legado. 

 

Legado que continua com os padres Javier Martínez Pascual, Sergio Henrique 

Rodrigues, Rogério Gamarano Lopes, Marcos Antônio da Silva.  E não podemos 

esquecer também do importante trabalho realizado pelos padres Cláudio 

Corpetti, Armando Martin Gutierrez, Francisco Pablo Ross Gallo e Pedro Paulo 

Custódio.  

 

Hoje, 46 anos depois, nosso território paroquial está formado por 6 Comunidades 

– Matriz Imaculado Coração de Maria, Santuário Cristo Amor Misericordioso, 

Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Esperança, São Francisco de 

Assis e Beata Esperança de Jesus. Somos uma Paróquia rica de lideranças, 

acolhedora, engajada no trabalho pastoral e na evangelização.  

 

Não teremos uma programação de festividades como nos anos anteriores. 

Nosso presente para você e sua família é propiciar um ambiente seguro e 

acolhedor, seguindo todas as orientações sanitárias para que em breve 

possamos estar juntos novamente. 

 


