
Relatório Anual dos Ministros 
Extraordinários da Matriz São Jorge 2017 
 
Começamos o ano com 10 ministros com 
a graça de deus e a benção de Nossa 
Senhora. 
Na primeira se segunda-feira de cada mês 
fazemos nossa Adoração e na terceira 
nossa Reunião. 

















 
Na nossa primeira reunião o senhor Mário 
Cequinel então nosso coordenador 
avisou-nos que em Abril teríamos 
formacão para nós e novos ministros. 
Pessoas convidadas da nossa 
comunidade a participarem e se fossem 
tocadas por Deus assim assumir esse 
trabalho. 
Assim em durante cinco segundas-feira 
tivemos nossa formação, sempre com 
palestrantes com preparação e conteúdo 
suficiente para passar-nos os temas que 
foram sugeridos; 



24/04=Padre Guilhermo:”Todo MECE faz 
um serviço de amor e doação para a 
comunidade”; 
01/05= Padre Fernando:”Eucaristia e 
Misericórdia,(Filipenses:2(1-11)”; 
08/05=Padre Jeorge= a lei que há na 
igreja é boa, mas sempre caridade e 
misericórdia para com nossos irmãos por 
que Jesus disse :”Eu irei curá-los 
(Matheus 8); 
15/05=Diácono João Kolodzieiski: sobre a 
celebração Eucarística e a organização 
das Alfaias; 
22/05= Dona Teresa Urban:que o que 
aprendemos não será de um dia para o 
outro, se aprende durante a nossa 
caminhada de MECE.Ser ministro(a) não 
é um estato mas sim somos um 
instrumento de Deus para nossos irmãos 
de nossa comunidades e todos os que 
passarem em nossa caminhada. 



 
E assim tivemos a graça de ganhar mais 
11 ministros(as) novos. 



Então em Junho (17/06) teve nossa missa 
de apresentção para a comunidade agora 
com 21 ministros com nova coordenacão. 
 Novos coordenadores: Cleide Gloeden, 
Juarez de Almeida e Jean Paes. 









 
Esse ano também tivemos a graça do 
acontecimento do nosso 7º Encontro 
Diocesano de MECES, que ocorreu no dia 
01/10/2017 das 8:00 as 17:00 horas no 
Colégio Marista Pio XII, sendo que as 



11:00 horas tivemos uma missa com a 
celebração de nosso Bispo Dom Sérgio. 
Participamos todos os ministros (São 
Jorge e Capela Nossa Senhora dos Anjos), 
um encontro Divino e Grandioso. 
Agradeço ao senhores Mário e Juarez que 
participaram na organização e as demais 
que estavam de colete amarelo, pois 
ajudaram quem necessitava de 
informação. 
Aos demais pela ilustre participação, aos 
Padres por terem ido nos agraciar com  
suas presenças. 















































 
Encerro assim meu relatório pedindo 
sempre orações da comunidade a todos 
os MINISTROS e a nossos padres. 
“TUDO POR JESUS E NADA SEM 
MARIA” 



  
Coordenadora:Cleide Gloeden 
 
Ponta Grosa,31 de Outubro de 2017   


