
                        

 

Ata da Reunião da Comunidade Central-  Setembro (04/09/2017) 

Aos 4 (quatro) dias do mês de setembro deu-se início a 6ª Reunião da 

Comunidade Central, teve seu começo com a Adoração ao Santíssimo na Capela do 

Santíssimo da Catedral Metropolitana às 19h10 e, posteriormente, os membros do 

Movimento se dirigiram ao Auditório da Catedral para tratar dos assuntos em pauta. 

A reunião contou com 30 membros do Movimento (Anexo 1). 

O primeiro assunto tratado na Reunião Central foi a votação para os chefes da 

equipe de Dirigentes e Oração e Serviço do Retiro de Adictos. Os escolhidos na 

Reunião já deram o seu “sim” para a missão, sendo eles: Arthur Guedes (Equipe de 

Dirigentes), da comunidade Cruz Sagrada de São Bento, etapa de Renovação e, 

David Niches (Equipe de Oração e Serviço) da comunidade Divina Cruz, também da 

etapa de Renovação. Desde já, pede-se orações pelo bom andamento do Retiro. 

Posteriormente foi falado acerca da situação da fazenda Santo Agostinho. A 

fazenda agora passa por dificuldades uma vez que a verba com a qual o Governo 

ajudava foi cortada. Foi entregue um papel no qual contava com opções de tipos de 

alimentos que poderiam ser doados, para colaborar com a Fazenda, como, por 

exemplo, alimentos não perecíveis. Foram dadas algumas sugestões mas optou-se 

por fazer uma lista dos itens que a fazenda está precisando e colocar no grupo da 

central do Whatsapp para que fosse repassado para as comunidades, assim, a 

comunidade/pessoa que se sentir chamada pode ajudar com algum daqueles itens. 

O terceiro assunto foi a Equipe de Liturgia, a, até então, coordenadora da 

Equipe, atravessa por dificuldades de cunho pessoal e em razão destas não poderá 

coordenar a equipe no segundo semestre, então precisou dar-se um 

encaminhamento. Foi feita uma votação e a pessoa escolhida, já disse seu “sim”; é a 

jovem Cíntia Renaud, da comunidade Divina Cruz, etapa de Renovação 

O próximo assunto foi o Aniversário do Movimento Pólen, a comunidade já está 

com todos os momentos organizados, e pede orações para que dê tudo certo. Será 



no dia 09/09, iniciando com a Santa Missa às 18:15 e, posteriormente, com uma 

confraternização no Auditório da Catedral. 

Depois disto foi tratado acerca do Encontro de Formação, o evento já está 

sendo preparado. Será no dia 07 de outubro, nesse mesmo dia é a Missa Mensal, 

então, após a missa, será feita a leitura da Palavra de Vida e posteriormente já 

começará o Encontro; o tema será sobre ansiedade e a palestrante será a Cláudia 

Xavier, da comunidade Maria do Sim, da etapa de Casais. Foi falado que este tema é 

um tema nosso, dificilmente encontramos jovens não ansiosos, eles têm decisões a 

tomar; é importante esta troca de experiências, é uma manifestação de caridade. É 

importante não deixar o jovem sem resposta seja ela divina ou psicológica. 

Depois deste tópico foi aludido a respeito do Dia da Família, que acontecerá no 

dia 22 de outubro na APAER, iniciará às 11h e os ingressos serão vendidos 

antecipadamente, não haverá ingressos vendidos na hora, até o presente momento 

serão vendidos 180 ingressos no valor de R$10,00 (dez reais) que inclui almoço e um 

copo de refrigerante; no decorrer da tarde terão barraquinhas vendendo alguns 

lanchinhos. A coordenação do Movimento e os Coordenadores de Equipe já tiveram 

sua primeira reunião na qual ficou decidido o roteiro do dia, as atividades são para 

toda a família, as crianças terão roteiro próprio para atividades.  *testemunho do Pe. 

Pedro* 

Posteriormente foi falado acerca do Retiro Básico que aconteceu nos dias 25, 

26 e 27 de agosto na Casa de Retiros Vila Fátima; teve 61 inscrições e o Retiro contou 

com 43 Retirantes, sendo que 1, por motivos de saúde saiu do Retiro. Como a reunião 

contava com a presença de dois Básicos, pediram para que eles fizessem uma partilha 

de como foi a experiência do Retiro. Estavam presentes: Francisco, da comunidade 

Dom de Deus, cujo casal espiritual é a Leila e o Manuel; e a Elisa da Comunidade 

Santos de Calças Jeans, cujo casal espiritual é a Adriana e o Maurício. 

Foi feita partilha sobre a participação na Feijoada Pólen. 

O último assunto tratado foi acerca da Recepção do Retiro Básico. O Matheus 

Lima estava representando a Equipe de Encenação, e fez a leitura de um texto 

elaborado pelo chefe da Encenação, sobre a Recepção, no qual ele colocou suas 

pontuações pessoais. A Izabel falou que não quer mais que o nome dela seja usado 



nas recepções. No seu ponto de vista teve encenação, sim, em desacordo com o que 

foi combinado no EAzinho. Depois da partilha do Carlos e da Izabel a respeito deste 

assunto, foi pedido para que o Pe. Pedro desse um encaminhamento, e ele disse que 

deve haver espaço para o perdão, que devemos prezar pela Unidade. 

Por fim foi feita a entrega e leitura do Mosquitinho que se reporta aos meses 

de: setembro, outubro e novembro. (Anexo 2) e feitos alguns avisos: 

- Foram criadas novas turmas para o Ministério Musical, as inscrições vão até 

dia 16/09. Inscrições podem ser feitas com o Eduardo Laureano e o Victor Dingee.  

- Todas as terças, das 09 às 16h tem o brechó no Auditório da Catedral, a 

venda é direcionada para a Catedral, para ação social. Foi pedido para que nós, 

polens, vejamos o que não está sendo utilizado na nossa casa, e se pudermos, 

doarmos para esse brechó. 

A reunião terminou com uma oração final. 

Em Cristo, 

Mariana Martins (Secretária Geral do Movimento Pólen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

Lista de Presença Reunião da Comunidade Central- mês de agosto 

Nome Etapa/Representatividade 

1. Graziella Medeiros Vieira Casais/ Casal Assessor 

2. Rodrigo Guedes Vieira Casais/ Casal Assessor 

3. Alessandra Ferrúa Fullgraf Renovação/ Coração de Maria 

4. . Victor Augusto Martins Dingee Renovação/Eq. De Assessoria 

5. Carolina Xavier de Andrade Pinto Renovação/Eq. De Canto 

6. Gabriel Xavier de Andrade Pinto Renovação/ Eq. De Síntese 

7. Dayse de A. Dionísio Casais/ Divina Luz 

8. Adriana La Porta Matos Casais/São Francisco 

9. Laura Matos Aprofundamento/Cristo Crucificado 

10. Julia Buss Pereira Marchi Aprofundamento/Cristo Ressuscitado 

11. Francisco José Básico/Dom de Deus 

12. Elisa Castro Básico/Santos de Calças Jeans 

13. Lucas F. Gonzaga Opção/ Apóstolos de Maria 

14. Valdirene Mattos e Silva Casais/Maria do Sim 

15. Victória Duarte E. dos Santos Renovação/ Cruz Sagrada de S. Bento 

16. Maurício G. Santos Casais/Deus Trindade 

17. Cíntia Renaud Innocente Renovação/Divina Cruz 

18. Sandra L. Cravo Gaboardi Básico/Comunidade 4 

19. Eduardo Antônio Mangrich Casais/Mãe Peregrina 

20. José Ricardo Pires Casais/ Mãe Peregrina 

21. Matheus G. S. Lima Renovação/ Eq. De Assessoria 

22. Canda Warken Casais/Sagrado Coração de Jesus 

23. Izabel C. B. Eastman Casais/ Família Cristã 

24. Carlos M. Eastman Casais/ Espiritual Básico 

25. Sandro G. Martins Casais/ Salve Rainha 

26. Miguel Warken Casais/Sagrado Coração de Jesus 

27. Pe. Pedro A. Martental Diretor Espiritual 

28. Heloisa Araujo Medeiros Renovação/Coordenadora 

29.João Victor Jung Doneda Renovação/ Vice- Coordenador 

30. Mariana Martins Renovação/ Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

Calendário Pólen 
Setembro 

02- Missa Mensal 
02- Feijoada Pólen 
04- Reunião Central - Adoração 
09- Aniversário Pólen 
09- Missa Jovem 
16- Missa Jovem 
23- Missa Jovem 
30- Missa Jovem 

Outubro 
02- Reunião Central – Adoração  
07- Missa Mensal 
14- Missa Jovem 
21- Missa Jovem 
22- Dia da Família 
27, 28 e 29- Retiro de Adictos 
28- Missa Jovem 
29- Missa no Asilo 

Novembro 
04- Missa Mensal 
06- Reunião Central – Adoração 
11- Missa Jovem 
18- Missa Jovem 
25- Missa Jovem 

 


