
                        

 

Ata da Reunião da Comunidade Central-  Novembro (06/11/2017) 

Aos 6 (seis) dias do mês de novembro deu-se início a 8ª Reunião da 

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

Santíssimo da Catedral às 19h15 e, posteriormente, os membros do Movimento se 

dirigiram ao Auditório da Catedral para tratar dos assuntos em pauta. A reunião contou 

com 28 membros do Movimento (Anexo 1). 

Devido a compromissos da faculdade, a coordenadora do Movimento não 

estava presente para conduzir a reunião, então esta conduzida pelo Vice- 

Coordenador: João Victor Jung Doneda. 

O primeiro assunto tratado foi o Dia da Família que ocorreu no dia 22 de outubro 

na APAER das 11h às 17h. O Dia da Família foi um momento organizado pelas 

Equipes e pela Coordenação do Movimento. Contou com mais de 100 pessoas. A 

respeito de como os membros se sentiram no evento os comentários foram positivos: 

foi um sucesso; um evento que envolveu todo mundo, realmente uma reunião em 

família; a ideia dos crachás foi legal porque facilitou a aproximação com as pessoas.  

Logo depois, foi falado sobre o Retiro de Adictos. O Retiro aconteceu nos dias 

27, 28 e 29 de outubro na Fazenda Sto. Agostinho. Dos que estavam lá ficou a 

satisfação de conseguir passar a mensagem do amor, um retiro de alta espiritualidade; 

os retirantes estavam bem dispostos a receber o que os palestrantes estavam 

dispostos a passar, foi um retiro tranquilo e bem conduzido; foi um retiro cheio de 

graça, um agradecimento para aqueles que lembraram de rezar pelos que estavam 

no retiro. 

Posteriormente foi falado acerca do Natal Pólen. Este evento está sendo 

organizado pela Comunidade Apóstolos de Maria, da etapa de Opção; a 

confraternização do Natal Pólen será no dia 16 de dezembro na Catedral. A 

comunidade está preparando 3 atividades: Novena sendo que esta está dividida em 

5 encontros: o primeiro e segundo encontro aconteceram na Missa Mensal de 



novembro; o terceiro e quarto foi sugerido ser feito em na reunião de comunidade de 

novembro; o quinto e sexto serão conduzidos na Missa Mensal de dezembro, o sétimo 

e oitavo na reunião de comunidade do mês de dezembro e, por fim, o nono encontro 

será feito no dia 16 de dezembro. A comunidade está fazendo a divulgação pelas 

redes sociais e indicou um livro para que fosse feita a novena, é bem simples e de 

fácil acesso podendo ser adquirido na Livraria Paulus pelo preço de R$0,95 (noventa 

e cinco centavos). Missa e por último a Confraternização a Comunidade estará, 

posteriormente, passando a tabela com as contribuições de cada comunidade. 

O quarto assunto foi a Rifa da Catedral. O espaço físico da Catedral está 

sofrendo problemas que demandam dinheiro para serem sanados então, para ajudar 

a nossa casa catedral foram entregues ao Movimento 12 blocos com 25 folhas cada 

bloco sendo que cada folha possui o valor de R$10,00 (dez reais). Foi sugerido que a 

rifa fosse o apostolado de Natal do Movimento. Aqueles que se sentirem chamados a 

pegar um bloco para vender só precisam falar com a coordenação. A entrega do bloco 

será no dia 01/12. 

Depois deste tópico foi falado sobre o Conselho Geral. Será nos dias 01/12 

(sexta-feira) às 19:30 e 04/12 (quarta-feira) no mesmo horário. Nesse momento foi 

explicado o que era o Conselho Geral. Na sexta-feira será escolhida a nova 

Coordenação e na segunda os Coordenadores de Equipe. Foram entregues os 

convites para os Representantes de Comunidade, para aqueles Representantes que 

não estavam presentes o convite encontra-se anexo (Anexo 2). 

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

de: novembro, dezembro e janeiro. (Anexo 3). 

Da leitura do Mosquitinho foram acrescidos os seguintes pontos: 

21/11 – Jubileu de Prata do Pe. Reinaldo S.  

25/11 – Procissão de Santa Catarina de Alexandria, a procissão começa às 9h 

com saída no Colégio Catarinense até a Catedral. 

26/11 – Almoço no salão da Igreja Nossa Senhora de Fátima, o almoço é uma 

ação entre amigos. 



Foram entregues alguns exemplares do Jornal da Arquidiocese e a Palavra de 

Vida. 

Em Cristo, 

Mariana Martins (Secretária Geral do Movimento Pólen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

Lista de Presença Reunião da Comunidade Central- mês de novembro 

Nome Etapa/Representatividade 

1. Mariana Martins Renovação/ Secretária 

2. Rodrigo Guedes Vieira Casais/ Casal Assessor 

3. Alice Parisi Freitas Renovação/Eq. De Assessoria 

4. Cíntia Renaud Innocente Renovação/Eq. De Liturgia 

5. Aline Vitória do Nascimento Renovação/Eq. De Acolhida 

6. Renata Costa Heichsen Renovação/ Eq. De Formação 

7. João Couto Matos Casais/ São Francisco 

8. Laura Matos Aprofundamento/ Cristo Crucificado 

9. Maurício G. Santos Casais/ Deus Trindade 

10. Francisco José Básico/ Dom de Deus 

11. Elisa Castro Básico/ Santos de Calças Jeans 

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

13. Lucas Boeing Eastman Renovação/ Eq. De Encenação 

14. Sandra L. Cravo Gaboardi Casais/ Espiritual Básico 

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

16. Lucas F. Gonzaga Opção/ Apóstolos de Maria 

17. Julia Buss Pereira Marchi Aprofundamento/ Cristo Ressuscitado  

18. Amanda Buss Pereira Marchi Básico/ Sim de Maria 

19. Valdirene Mattos e Silva Casais/ Maria do Sim 

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

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

22. Alessandra Ferrúa Fullgraf Renovação/ Coração de Maria 

23. Miguel Warken Casais/ Sagrado Coração de Jesus 

24. Xedes R. Freitas Casais/ Sagrada Família 

25. Eduardo A. Mangrich Casais/ Mãe Peregrina 

26. Sandro G. Martins Casais/ Salve Rainha 

27. Pe. Pedro A. Martental Diretor Espiritual 

28. João Victor Jung Doneda Renovação/ Vice- Coordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 - Convite Conselho Geral 

CONSELHO GERAL DO MOVIMENTO PÓLEN 2017 

 

COMUNIDADE:  

REPRESENTANTE:  

Olá, querido(a) Pólen,  

 Você está sendo convidado(a) a participar do Conselho Geral nos dias 01 (sexta-

feira) e 04 (segunda-feira) de dezembro de 2017, às 19h30, no Auditório da Catedral.1 

Se, por algum motivo você não puder participar, favor entrar em contato com a Coordenação 

para informar quem irá representá-lo(a). 

 O Conselho Geral acontece todo final de ano para que possam ser escolhidos os novos 

membros da Coordenação, assim como os novos Coordenadores de Equipe e Assessores do 

Movimento. 

 A coordenação do Movimento Pólen é formada pelo Diretor Espiritual, Coordenador(a) 

Executivo, Vice Coordenador(a), Secretário(a) e Casal Assessor. O Diretor Espiritual é 

designado pela Paróquia da Catedral; os demais membros, assim como os Coordenadores e 

Assessores são escolhidos na reunião específica do Conselho Geral. 

 Deve ser ressaltado o caráter de escolha e não de eleição. Deve ser um momento 

de muita oração, no qual guiados pelo Espírito Santo, escolheremos os novos 

Representantes. Não deve haver candidatos, plataformas, partidos, nem cabos eleitorais.  

 Participar da coordenação é uma enorme graça, estando longe de ser uma glória ou 

uma conquista. O amor que estas pessoas sentem pelo Movimento deve ser algo bem visível.  

 Por isso, para que façamos uma boa escolha, é preciso ter em mente pessoas com 

visível participação dentro do Movimento, vivendo intensamente sua espiritualidade 

(Comunidade de Vivência, Mística Pólen, Palavra de Vida, Vivência da Eucaristia) e que 

tenham um bom relacionamento com os membros do Movimento percebendo-se naqueles a 

Unidade querida por Jesus. 

 Sendo assim, o Conselho Geral é dividido em dois dias: no primeiro, faz-se a escolha 

da Coordenação e no segundo dia escolhem-se os Coordenadores de Equipe e também os 

Assessores. 

 Na escolha dos Coordenadores de Equipe é importante lembrar a respeito da 

Renovação de Lideranças. 

 A fim de que este momento reflita realmente o sentimento de todos os membros do 

Movimento (através do representante de cada equipe, comunidade e da coordenação), 

                                                           
1 Lembrando que se iniciará com a Adoração ao Santíssimo e posteriormente acontecerão as 

escolhas 



elaborou-se um quadro para facilitar, principalmente, aos representantes de comunidade, a 

exposição da opinião desta para o Conselho Geral (Anexo). 

 

ESPERAMOS VOCÊ NESTE MOMENTO TÃO IMPORTANTE PARA A 

CAMINHADA DO MOVIMENTO! 

 

Em Cristo, 

Coordenação do Movimento Pólen 2017. 

ANEXO 

 

 

Dia 01/12 (sexta-feira), às 19h30min 

Coordenador (a): _______________________ 

           _________________________ 

           _________________________ 

 

Vice coordenador (a): ___________________ 

        _____________________ 

        _____________________ 

 

 

Secretário (a): ________________________________ 

       __________________________________ 

       ____________________________________ 

 

Casal Assessor: ______________________________ 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 04/12 (segunda-feira), às 19h30min 

Assessoria: _____________________________ 

        ______________________________ 

        ______________________________ 

 

 

Equipe de Acolhida: _______________________ 

          _______________________ 

          _______________________ 

 

 

Equipe de Canto: _________________________ 

       _________________________ 

       _________________________ 

 

 

Equipe de Encenação: ____________________ 

    _____________________ 

    _____________________ 

 

 

Equipe de Formação: _____________________ 

   ______________________ 

   ______________________ 

 

 

Equipe de Liturgia: ________________________ 

         ________________________ 

         ________________________ 

 

Equipe de Síntese: _______________________ 

         ________________________ 

         ________________________ 

 

 



ANEXO 3 - Mosquitinho 

Calendário Pólen 
Novembro 

04- Missa Mensal 
06- Reunião Central – Adoração 
11- Missa Jovem 
18- Missa Jovem 
19- Carreteiro do Miguel 
25- Missa Jovem 

Dezembro 
01- Conselho Geral - Adoração 
02- Missa Mensal 
04- Conselho Geral 
09- Missa Jovem 
16- Missa Jovem 
16- Natal Pólen 
30- Missa Jovem 
31- Missa no Asilo 

Janeiro 
06- Missa Mensal 
13- Missa Jovem 
20- Missa Jovem 
27- Missa Jovem 

 


