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Movimento das Capelinhas Matriz 
 
O Movimento das Capelinhas da Paróquia São Jorge de Ponta Grossa, atualmente a 
coordenação geral do movimento na Diocese é realizado pelo Seminário Diocesano 
através do PE. Evandro L. Braun. 
 
Na paróquia, a coordenação se dá pela zeladora Lídia Szymczak, que seu início de 
suas atividades em outubro de 2013 e a zeladora Florência Zagoubeln é responsável 
pelas coletas (tesoureira), que deu inicio as suas atividades em abril de 2017, sob a 
orientação do PE. Jorge Enrique Mendiola Lázaro de Ortecho. 
 
O movimento reúne mensalmente no Centro Pastoral da paróquia São Jorge nos 2° 
sábado de cada mês às 14:00 horas. Hoje, existem 16 capelinhas espalhadas pelos 
diferentes bairros que compõem a paróquia. 
 
Ainda temos a zeladora Cleide Gloeden que é responsável pela Capelinha Nossa 
Senhora Oferente. O início do encontro se dá com a oração do Santo Terço e com a 
leitura do Evangelho do dia pela liturgia diária. 
 
É feita também a leitura da Ata e são expostos os avisos e orientações mensais, que 
também fazem onde constam os nomes das famílias que as recebem. 
 
Todas as zeladoras fazem anualmente com suas famílias as Novenas de Via-Sacra e 
Novenas de Natal, cada uma dentro de seu setor, ainda são feitas nos meses de maio 
e outubro na paróquia a recitação do Santo Terço, presidido pelo Movimento das 
Capelinhas. 
 
No último sábado do mês de maio, o Movimento das Capelinhas junto com a 
Pastoral da Catequese fazem uma missa especial com a Coroação de Nossa Senhora 
e a benção de todas as capelinhas. Anualmente no mês de maio é realizado o 
Congresso Diocesano do Movimento, em 2017 o tema apresentado foi: Ano 
Mariano 2017-“A exemplo de Maria, Discípulos- Missionários”. 
 
O Seminário Diocesano de Ponta Grossa convida a coordenação para reuniões a 
serem realizadas no próprio Seminário para repasse de avisos ou eventos a serem 
realizados no ano. 
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