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Leglslatlvo 

É com imenso prazer e contentamento que tenho a honra de parabenizar a 

Comunidade Nossa Senhora das Graças de Paul de Graça Aranha pelo 

seu Ano Jubilar - Jubileu de Diamante - em comemoração aos seus 60 anos da 
inauguração do templo. 

A história da Comunidade Nossa Senhora das Graças de Paul de Graça 
Aranha iniciou-se por volta do ano de 1928 com a chegada de várias famílias 

de origem italiana de fé e devoção católica que logo começaram a se reunir 

para fazer suas orações. O salão onde as famílias se reuniam para as orações 

foi, na época, ornamentado com um quadro de Nossa Senhora das Graças, 

que acabou sendo adotada pelos fieis como padroeira da comunidade. 

Por volta do ano de 1950 foi construída uma pequena igreja de madeira que 

passou a ser o principal local de oração da comunidade. No entanto, com o 

passar do tempo e com o crescimento do número de fiéis, surgiu a 

necessidade da construção de uma igreja maior. Com a união do povo e com o 

incentivo do saudoso Pe. José de S. Brasil - que fora o engenheiro, arquiteto e 
também pedreiro na obra - a construção do atual tempo iniciou-se em 1954 
tendo o seu término e inauguração em 1959. 

Estando geograficamente localizada no município de Colatina, a Comunidade 

Nossa Senhora das Graças de Paul de Graça Aranha pertence à Paróquia de 

Nossa Senhora Auxiliadora de Marilândia que é atualmente assistida 

espiritualmente pelo Pároco Padre Neil Joaquim de Almeida, pelo vigário 

Paroquial padre Ilauzir Vieira da Rocha e pelo Bispo Diocesano Dom Joaquim 

Wladimir Lopes Dias. 

Com uma população de aproximadamente 717 habitantes a comunidade conta 

com 264 famílias católicas e 30 famílias de outras denominações religiosas. 
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A economia das famílias da comunidade está baseada na agricultura com foco 

na cultura do café conilon. Algumas famílias também cultivam outras culturas e 

investem em pecuária, ou ainda detém comércios locais. Sendo a Cidade de 

Marilândia a cidade mais próxima, os moradores buscam no comercio de 
Marilândia o que ainda não é possível adquirir na propna comunidade, 
contribuindo para a economia do município de Marilândia. 

Sendo uma comunidade muito organizada, com Conselho Pastoral e diversas 

pastorais, a comunidade de Comunidade Nossa Senhora das Graças se 

fortalece na oração e união. Isso possibilitou que no ano de 2019 fosse 
realizada a reforma do templo, com diversas melhorias estéticas e de 

infraestrutura. 

Em 2019 a comunidade celebra seu o Ano Jubilar - Jubileu de Diamante - em 

comemoração aos seus 60 anos da inauguração do templo. E assim, 
caminhando nas Graças de Deus e devoção a Nossa Senhora das Graças, a 

comunidade celebra as vitórias alcançadas e a superação das dificuldades. 

Nestes Lindes, apresento esta MOÇÃO DE APLAUSOS para que seja ouvida 
à douta decisão do Plenário, para que seja oficializada à Comunidade Nossa 

Senhora das Graças de Paul de Graça Aranha esta homenagem pela 
celebração de seu Jubileu de Diamante pelos 60 anos da construção do 

Templo. 

Marilândia/ES, 22 de outubro de 2019. 
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