
 

 

Natal, 28 de abril de 2022. 
 

“Sem Maria não somos nada e com Maria temos tudo, porque Maria 
está sempre com seu adorável Filho, ou no colo ou no coração”.  

(São Marcelino Champagnat). 
 

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS – MAIO DE 2022 
2º ao 4º Ano Ensino Fundamental 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O Movimento das Capelinhas começou em 1888, no Equador, e espalhou-se, rapidamente, pelo mundo 

inteiro. Esse movimento tem por objetivo contribuir com a evangelização das famílias pela visita de Maria aos 
lares como um instrumento propagador da Palavra de Deus, favorecendo a união fraterna e a oração, 
especialmente a do terço. 

Diante disso, no intuito de propagar a devoção a nossa Boa Mãe, como quis São Marcelino Champagnat, 
o Colégio Marista de Natal vem proporcionar a sua família, por meio do(a) seu(sua) filho(a), a oportunidade de 
participar do MOVIMENTO DAS CAPELINHAS. 

Informamos que a visitação das Capelinhas iniciará no dia 02 de maio, a cada dia do mês, respeitando a 
ordem alfabética dos educandos. Para tanto, a referida visita ocorrerá da seguinte forma: um aluno levará uma 
Capelinha para casa, e a sua família poderá preparar um altar (espaço) reservado para sua exposição e oração 
em família, devolvendo-a no dia seguinte, para que outro educando realize a mesma experiencia de educação 
da fé.  

Sendo assim, caso desejem participar do Movimento das Capelinhas, solicitamos aos senhores o 
preenchimento da guia abaixo. Após preencher, destaquem-na e devolvam-nos até o dia 29 de abril. 

Que Maria Santíssima, nossa Boa Mãe, nos anime sempre na caminhada ao seu Filho, Jesus Cristo. 

Atenciosamente, 

 
 
 

IR. LUIS ANDRÉ DA SILVA PEREIRA IR. LEONARDO DE FARIA STOCH 
DIRETOR ASSESSOR DE MISSÃO 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONFIRMAÇÃO – MOVIMENTO DAS CAPELINHAS 
 

(    ) Sim, desejamos participar do Movimento Mariano em família. 
 
Aluno(a): ________________________________________________________________________________ 

 
Série: ____________ Turma:_______________ 

 
 
 
 

______________________________________________ 
Pai, Mãe ou Responsável 
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