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região dos Alagados foi ocupada inicialmente por pessoas do interior do estado em busca de emprego em 

indústrias na Península de Itapagipe. A Igreja é um local abençoado, por onde passaram três santos: Santa Dulce dos 

Pobres, Santa Teresa de Calcutá e São João Paulo II. Anos depois passou a tê-lo como Co-padroeiro e passou a se chamar 

Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II. Igreja que foi construída em apenas três meses para a chegada 

pontífice, com uma estrutura que faz uma evocação à Jerusalém Celeste. Atualmente a paróquia fornece o turismo de 

base comunitária, facilitando ao visitante uma experiência real e mística pelas ruas do bairro. Dentre os passos da visita 

estão a escadaria onde subiu o santo Papa; apresentação das Ações Sociais da Paróquia; visita ao Projeto Ser Criança nos 

Alagados ; visita à Creche das Missionárias da Caridade Teresa de Calcutá;  Centro Comunitário Irmã Dulce e as Ações 

Sociais.

nossa senhora dos alagados 

e são joão paulo ii
our lady of alagados e saint joão paulo ii 

he Alagados region was initially occupied by people from the interior of the state in search of employment in industries 

on the Itapagipe Peninsula. The Church is a blessed place, where three saints passed: Santa Dulce dos Pobres, St. Teresa of Calcutta 

and St. John Paul II. Years later, he started to have him as Co-patron and changed his name to Paróquia Nossa Senhora dos 

Alagados and São João Paulo II. Church that was built in just three months for the pontiff's arrival, with a structure that evokes 

Heavenly Jerusalem. Currently, the parish provides community-based tourism, providing visitors with a real and mystical 

experience through the streets of the neighborhood. Among the steps of the visit are the staircase where the holy Pope went up; 
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