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1. APRESENTAÇÃO 

O EAzinho 2017 do Movimento Pólen aconteceu no dia 01 (primeiro) de julho 

no Auditório da Catedral Metropolitana, com início às 09 h e termino às 17:30 h sendo 

que posteriormente todos se dirigiram à Igreja para a Santa Missa. 

O referido encontro surge da necessidade de avaliar o primeiro semestre de 

2017 e rever o planejamento para o semestre posterior. 

Estavam presentes neste encontro os membros da Comunidade central, ou 

seja, a Coordenação do Movimento Pólen, a Assessoria, os Coordenadores de 

Comunidade, os Representantes de Comunidade; ademais destes estavam 

presentes, também, os Casais Animadores da Espiritualidade. 
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PARTE DA MANHÃ 

 

3. AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS EQUIPES 

Antes de iniciar o momento de avaliação das Equipes, o Diretor Espiritual do 

Movimento, Pe. Pedro, fez uma meditação inicial a partir da leitura da Palavra de Vida 

referente ao mês de julho (ANEXO 1). Houve também a chamada das comunidades. 

Após isto, a Coordenadora do Movimento Pólen, Heloisa Araujo Medeiros, pediu para 

que neste encontro nós prezássemos pela Unidade, para que pudéssemos ouvir o 

que o Senhor tinha a nos dizer. Também pediu para que lembrássemos que o tempo 

é curto, então deveríamos nos atentar às falas repetidas.  

Neste momento as equipes do Movimento Pólen: Acolhida, Canto, Encenação, 

Formação, Liturgia, Síntese e Assessoria explicaram para o Grande Grupo como tem 

sido a caminhada da Equipe, quais partes do planejamento foram cumpridas, 

conforme proposta no EAP, quais não, e quais serão concluídas. 

3.1 Equipe de Formação 

A Equipe de Formação, neste ano de 2017, é conduzida pela pólen Renata 

Heischen, da etapa de Renovação, Comunidade Corações Ardentes. O casal que 

acompanha a equipe é o Alexandre e Andrea e a equipe conta com 13 membros. 

Acerca do Planejamento da Equipe este propunha que haveriam encontros 

mês sim e mês não, contudo, devido à dificuldade de datas do calendário pólen sabia-

se que talvez não fosse possível a habitualidade destes encontros. Gostariam de ter 

feito, ainda no primeiro semestre, uma peregrinação para Madre Paulina, como não 

cumpriu êxito, esta peregrinação fica planejada para o segundo semestre. Acerca dos 

eventos, estes foram logrados: Encontro de Formação acerca do Aborto: contou com 

a presença de mais de 60 pessoas e Cine Pólen, que também teve aderência dos 

jovens. Não houve dificuldade para a organização deste evento. Para o Segundo 

semestre já há um encontro acerca da depressão, e o encaminhamento já está dado. 

Ainda acerca da equipe de Formação houve os seguintes comentários: 



- A equipe está de parabéns pela sua organização, não devem se preocupar 

em fazer muitos eventos pois, por serem poucos, as pessoas se organizam melhor 

para ir. 

-  a equipe não deixar de procurar no calendário data para a peregrinação 

-  condução da palavra de vida não está se estendendo muito, e muito rica as 

partilhas, não tem mais aquele silencio extenso. 

3.2 Equipe de Acolhida 

A equipe de Acolhida, no ano de 2017, é coordenada pela Pólen Aline 

Nascimento, da etapa de Renovação, Comunidade Corações Ardentes, e o casal 

Moacyr e Patrícia, conta com a participação de 12 membros. Abre-se o convite para 

novos membros, mesmo tendo 12, está escasso, precisam de mais jovens acessíveis 

para as visitas.  

Aline falou que os Folders têm que ser decididos bem antes; coordenação que 

fez, decidir antes a questão da responsabilidade: a responsabilidade de todos. 

Segunda questão foi o folder não ter vindo com os espaços em branco para 

complementar. A equipe pediu para que os espaços viessem em branco.  

 Acerca da visita feita no Colégio Santa Catarina esta contou com a 

participação de 3 pessoas. Aqueles que tiverem disponibilidade para participar das 

visitas é só falar com ela. Na missa não tem tantos membros, mas sempre tem alguém 

da equipe para falar sobre o retiro. 

A equipe ainda criou uma ficha-convite para o Retiro Básico que se 

complementa com o folder lilás. A equipe vai passar pelas comunidades para 

“recolher” as fichas. 

Falou-se da possiblidade de visitar o colégio público, mas este não permite as 

visitas com cunho religioso. Também se discutiu a respeito do fechamento de portas 

de alguns colégios religiosos. O Ricardo deu a sugestão de pedir auxílio a D. Wilson, 

mas o Pe. Pedro colocou que ninguém gosta se ser chamado a atenção pelo seu 

superior. Devemos evitar tudo o que é odioso e optar sempre pela correção fraterna. 

Estes comentários foram feitos: 

- Função da equipe de acolhida é animar os polens a chamar básicos. Falta do 

comprometimento do “SIM” dos jovens; 



- Parabéns pelo entusiasmo da ALINE, entendeu o verdadeiro propósito da 

Equipe de Acolhida; 

- Temos a festa junina para dar a oportunidade aos jovens para conhecer o 

movimento e acolher os jovens que estão indo; 

 - Pós básico – é muito importante para o jovem continuar. 

Sugestões:  

-Já fazer depois do básico uma demanda de folder com as informações em 

branco, se não dá muito trabalho: riscado, rasurado; 

-Na missa ver quem está vindo pela primeira vez; pessoa chave; trazer o estudo 

do retiro, roupagem do diálogo cristão. 

Acerca dos FOLDERS ficou decidido que depois do Retiro Básico serão feitos 

novos folders, ainda no ano de 2017, e estes serão usados para o ano posterior.  

3.3 Equipe de Síntese 

A equipe de Síntese é coordenada pelo Gabriel Xavier, no ano de 2017. O 

Gabriel é da etapa de Renovação e participa da Comunidade Cruz Sagrada de São 

Bento. 

Planejamento está acontecendo, todos os eventos têm testemunho e estes 

estão sendo colocados na síntese (publicada no novo site do Movimento). A 

organização do site está a cargo da Equipe e todo mês está ocorrendo reunião da 

equipe. O andamento em si está muito bom. 

A respeito da Página do Movimento Pólen, no Facebook, foi sugerido que as 

pessoas vissem se ela possui alguma função. Foi dito que a página possui 500 

seguidores e mais de 100 visualizações, contudo, também foi dito que o Facebook 

“poda” a página quando esta tem poucas postagens e pessoas. Se for para difundir 

as informações então está ok, mas para divulgação teria de despender de dinheiro. 

Também foi falado que os textos da página não são convidativos para o jovem, as 

postagens deveriam trazer conteúdos que fossem mais do nível do jovem. 

Comentários acerca da equipe de Síntese: 

- Sabe-se que às vezes é complicado conseguir testemunhos, mas que bom 

que conseguem pois ali está a vida do movimento. 



Sugestões 

- Na própria Palavra de Vida dar uma pincelada no que está na síntese; 

- Facilitar o texto para os jovens, trazer mais para a linguagem do jovem às 

vezes tem que fazer o intermédio texto para o jovem; 

- Quem for criar evento, criar eventos abertos, porque do contrário, não tem 

como divulgar o evento no site; 

- Pelo menos para Palavra de Vida, imprimir a síntese;  

- Colocar fotos novas com gente nova. Fotos novas; 

- Observar se tem função a página do movimento, avaliar a página, incentivar 

as pessoas a olhar a página; 

- Transformar a síntese em pequenos posts; 

- Ler os testemunhos na comunidade.  

Ficou decidido que serão levados alguns exemplares da síntese na Palavra de 

Vida. E que na página da Movimento, no facebook, terá a publicação do 

testemunho das pessoas 

3.4 Equipe de Encenação 

A equipe de Encenação é coordenada pelo Matias Eastman, da etapa de 

Renovação, comunidade Divina luz.  A equipe, nas reuniões, conta com um 

contingente de 7 a 10 pessoas; em todas estas reuniões reforçam o sentido da equipe 

e fazem dinâmicas teatrais com o intuito de fazer com que os membros se soltem. 

Acerca do planejamento da equipe, estavam programadas 8 apresentações, 

até o presente momento fizeram uma, sendo que para o segundo semestre estão 

previstas: a festa de Nossa Senhora de Fátima, o Natal e o Terno de Reis.  

Mesmo tendo feito uma única apresentação, esta foi bonita e cumpriu com 

aquilo que foi solicitado pela Catedral, contudo, causou estranheza o fato de ter 

acontecido uma, quando o planejamento eram 4 encenações no primeiro semestre. 

O Coordenador da Equipe pediu para que se dê prioridade à construção do 

manual da equipe, visto que é nova e não se sabe o que deve ser seguido, 

exatamente. A Equipe de Assessoria disse que o Manual já está tendo 



encaminhamento. Foi dito que para que uma equipe se desenvolva ela precisa de um 

planejamento, seu objetivo é treinar lideranças, sendo o manual de elementar 

importância. 

Sugestões:  

- Ofertar encenações, o evangelho poderia ter uma encenação simples, para 

que fosse visualizada a mensagem na celebração. 

- Fazer encenações após a missa para que se transmitisse uma mensagem. 

- Abrir as reuniões da equipe para os membros do Movimento, para que 

também trabalhem sua timidez, desenvolvam sua leitura e apresentação para 

possíveis meditações. 

Ficou decidido que a Equipe fará encenações litúrgicas, na hora do Evangelho, 

desde que previamente conversado com o Pe. Pedro, para que haja uma 

organização no momento. 

3.5 Equipe de Canto 

A Equipe de Canto é coordenada, no ano de 2017, pela Carolina Xavier, 

comunidade Corações Ardentes da etapa de Renovação. A equipe conta com 32 

membros sendo que a grande parte participa, o casal que acompanha é a Regiane e 

o Xedes. 

A respeito do planejamento da equipe, um dos itens era a atualização do livro 

de cifra, já está acontecendo, é um trabalho longo mas que já rende frutos. Teve uma 

reunião com a equipe no primeiro semestre e pretende ter mais no segundo. 

A equipe está se envolvendo em outros eventos como apostolado. 

A equipe de Canto esteve, até o presente momento, presente em todas as 

reuniões da Pastoral Litúrgica 

O João Matos deu a sugestão cantar fora da Capela das Dores ou atrás do 

Altar, contudo, a Alicie esclareceu que ambas não são possíveis, questões dos 

microfones e também por não haver permissão para tanto; outra sugestão, dada pela 

Izabel, foi a fazer uma escala para que as pessoas se revezassem na hora de cantar 

e de tocar, porém, a Carolina disse que essa metodologia foi tentada e não funcionou. 

Por último, o Matias deu a ideia de chamar os candidatos a Básico para participarem 



de algum dos ministérios oferecidos pela Equipe. Foi aberta a possibilidade dos 

ministérios para aqueles que tem vontade de aprender algum daqueles que a Equipe 

oferece. 

Ademais, foi dito que a condução da Carolina está muito boa, os cantos estão 

lindos, o número da equipe é impressionante e se assim o é, é porque houve muita 

ação do Espírito Santo. 

Foi feito o pedido para que não se chame para a equipe pessoas que já estão 

em outras equipes. 

3.6 Equipe de Liturgia 

A Equipe de Liturgia é coordenada, no presente ano, pela Amanda Toldo, jovem 

da etapa de Opção, comunidade Apóstolos de Maria, o casal que acompanha a equipe 

é a Lídia e o Sandro. 

A equipe se reúne todos os sábados às 17 h para fazer o ensaio das leituras, 

ler o Evangelho e meditar sobre este. A equipe é bem numerosa no grupo do 

Whatsapp, contudo, poucos são atuantes, em razão disto decidiram chamar pessoas 

de outras etapas para fazer leituras, tendo mais rotatividade na equipe. 

Para o próximo semestre está planejado um encontro de formação de acólitos 

para os jovens do movimento, tudo depende da agenda do Freio com o qual a 

coordenadora está conversando e, também, encontros com palestras litúrgicas. 

Foi dito que o importante é o treinamento de lideranças. O que realmente 

funciona é o convite pessoal. 

A equipe de Encenação se disponibilizou para fazer reuniões com a equipe de 

liturgia para o treino das leituras. E acerca das palestras litúrgicas conversar com a 

equipe de Formação, vez que é atribuição deles. 

Sugestão 

- Participar do encontro litúrgico da Catedral, o evento se assemelha ao que a 

equipe quer propor; 

- Ter mais participação na Pastoral Litúrgica, tão importante que a equipe de 

liturgia participe quanto a equipe de canto; 



- Entrar em contato com cada membro da equipe e perguntar se realmente 

querem participar, fazer uma reciclagem. 

Após o momento de partilha e avaliação a Coordenação do Movimento Pólen 

trouxe a questão da Adoração ao Santíssimo do Movimento. O grupo jovem Maranatá 

passa por um período difícil para a convocação de jovens, e em razão disto fez o apelo 

ao Movimento Pólen, para saber se era possível ceder a quinta-feira em que utilizava 

o espaço da Catedral para que pudessem fazer os seus encontros de Adoração; 

pensando em nossos irmãos a Comunidade Central optou por ceder o espaço e ficou 

a cargo da Coordenação pensar em uma solução para que não se perdesse este 

momento, vez que é de suma importância que o cristão, em primeiro lugar adore a 

Deus. Foram consultadas as coordenadoras das equipes de Canto e Liturgia para 

verificar qual seria a solução viável. O Diretor Espiritual, Pe. Pedro, salientou que 

devemos cultivar o hábito de fazer a visita ao Santíssimo, de se encontrar com Jesus. 

Pensando na importância deste momento, o próprio Pe. Pedro deu a sugestão 

de se fazer a Adoração no dia da Comunidade Central, que este momento se 

sobrepusesse à meditação que era feita nos primeiros 30 minutos da reunião. 

Ficou decidido, que a partir da central de agosto, até segunda ordem, as 

Adorações serão feitas nas primeiras segundas-feiras do mês, no lugar da 

meditação inicial, da Reunião da Comunidade Central. Está aberta a todos os 

membros do Movimento que se sentirem chamados a participar. 

3.7 Equipe de Assessoria 

A equipe de Assessoria é composta por 6 membros: Alexandre Guedes, Alice 

Parisi, Lúcio Silvério, Matheus Lima, Ricardo Pereira e Victor Augusto. 

A equipe realiza reuniões todo o mês, estava com o foco maior nos manuais 

dos retiros; após o último manual de Retiro, iniciarão os trabalhos para a revisão e 

fazimento dos manuais das equipes. Trabalharão, também, no Guia do Retiro Básico, 

sugestão dada no EAP. 

Foi sugerido à Assessoria que simplificasse as orientações das palestras, vez 

que são muito complexas para o público o qual é direcionado. E que revisasse a 

orientação da Recepção do Retiro Básico. 



4. PARTILHA DAS COMUNIDADES 

4.1 Etapa de Renovação 

4.1.1 Divina Cruz 

O representante disse que a comunidade está caminhando bem e se 

preparando para a Festa Junina do Movimento. 

4.1.2 Coração de Maria 

A representante falou que a comunidade é bem participativa nas reuniões, em 

cada reunião um membro fica responsável por apresentar uma meditação sobre um 

ponto da Mística. 

A comunidade ficou responsável de preparar o Bingo Pólen, mas teve 

dificuldade de pegar junto. 

4.1.3 Cruz Sagrada de São Bento 

A comunidade está caminhando bem e é participativa, como é a responsável 

pelo Retiro de Renovação 2018, tem 2 reuniões por mês, uma para partilha e outra 

para resolver as questões do Retiro. 

4.1.4 Luz da Esperança 

O Casal Espiritual estava presente e aludiu que a comunidade tem reuniões 

mensais, alguns membros têm dificuldade de ir a reunião, a maior parte participa, 

exceto alguns que em cima da hora desistem. Os membros da própria comunidade 

sugeriram que nas reuniões lessem a um ponto da mística. A comunidade ficou 

encarregada do Corpus Christi, teve um pouco de dificuldade para que todos os 

membros participassem. 

A comunidade é muito ativa no Movimento, tanto que 2 membros já foram 

chefes da Oração e Serviço. 

4.1.5 Corações Ardentes 

A comunidade é bem participava, na hora da partilha o grupo é mais quieto, 

contudo, o Casal Espiritual começou a fazer mais dinâmicas para ajudar os jovens a 

partilhar. 



4.2 Opção 

4.2.1 Apóstolos de Maria 

A comunidade é bem unida, a partilha é sempre muito boa e todos falam, a 

partilha chega a ser excessiva, quando vêm já passou muito tempo. Em cada reunião 

alguém fica responsável de trazer um tema para a comunidade. 

4.3 Aprofundamento 

4.3.1 Cristo Crucificado 

Não houve muito o que partilhar, a primeira reunião seria realizada no dia 08/08. 

Sendo que esta comunidade possui um assessor.  

4.3.2 Cristo Ressuscitado 

Não havia representante da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE DA TARDE 

Houve a pausa para o almoço e os trabalhos voltaram às 13:37 h 

5. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE  

5.1 Curso de Noivos 

O Curso de Noivos é evento oferecido pela Catedral, tendo como organizadores 

casais do Movimento Pólen, fazem dois encontros no ano, um foi feito no primeiro 

semestre no dia 11 de março e o segundo no dia 05 de agosto. 

Acerca deste evento foi comentado que o grupo é bem engajado, que houve 

uma evolução significativa no preparo deste evento e que é muito positivo o fato de o 

Movimento ter assumido este. 

5.2 Arroz na Panela 

O arroz na panela aconteceu no dia 02 de abril, onde foram servidos pratos 

com arroz, o intuito deste evento era arrecadar fundos para o pagamento dos Retiros. 

Ademais dos comentários feitos em outras centrais, foi falado que é muito 

importante que se tome a iniciativa para fazer estes eventos para ajudar no caixa do 

Movimento. 

5.3 Semana Santa 

Durante a Semana Santa o Movimento Pólen ficou responsável pela vigila da 

quinta-feira. 

A respeito deste momento foi dito que esteve muito bonita a presença de tantos 

membros do Pólen, houveram elogios aos polens no CPP. 

5.4 Corpus Christi 

O Corpus Christi aconteceu no dia 15 de junho e a Comunidade responsável 

por este evento foi a Luz da Esperança, da etapa de Renovação. 

Observou-se que um dos pontos a ser melhorado é a divulgação deste evento; 

ficou pesado para o casal a busca dos materiais para o tapete. 

Também foi dito que, se percebeu que a Catedral espera que o Movimento 

Pólen supra os grupos que faltaram, de fato o Movimento tem muitos membros, mas 

mesmo assim, ficaram na torcida de que estes membros aparecessem para fazer os 

tapetes, contudo, foi falado que este é um problema antigo e o que deve ser feito é já 



estar preparado para esse tipo de situações, é comum que no final das contas o Pólen 

fique responsável por mais tapetes do que era inicialmente. 

Sugestão 

- A Sandra deu a sugestão de que a comunidade já leve os materiais pronto, 

para que facilite a montagem na hora. 

Contudo, o Rodrigo explicou que o fazimento da coloração das serragens é um 

processo pedagógico, que integra as pessoas. 

- Também foi sugerido que o evento fosse de uma comunidade da etapa de 

Renovação e outra da etapa de Casais; mas, por se tratar de tema que deveria ser 

discutido no EAP, não ficou decidido no EAzinho. 

Ficou decidido que acerca da responsabilidade para a organização do dia do 

Corpus Christi, esta será discutida no EAP.  

5.5 Bingo Pólen 

O Bingo Pólen aconteceu no dia 24 de junho no Espaço Festa, no Estreito. A 

Comunidade organizadora do evento foi a Coração de Maria, etapa de Renovação. 

A preparação do evento começou logo após o retiro de renovação, o primeiro 

semestre foi em função do Bingo, contudo, faltou participação da comunidade, foi 

desgastante mesmo a comunidade sendo grande.  

O local foi alugado por um custo bem baixo, haja vista os contatos da 

Comunidade. Sendo o lucro de R$3.466,00 

Foi falado que deveriam ser chamados jovens de etapas diferentes, sempre se 

vê um grupo que chama os amigos; que os relatórios são importantes para a 

preparação do ano seguinte; a preocupação principal é o engajamento do bingo, é aí 

que mora a real preocupação. Preocupa é a comunidade caminhar quando tem uma 

responsabilidade. 

Sugestão 

- Montar uma equipe para organizar o Bingo. 

Foi explicado que em anos anteriores foi muito desgastante montar a equipe, 

que se decidiu por passar a responsabilidade para uma comunidade de Renovação. 



- Passar a responsabilidade para duas comunidades de renovação. 

Igualmente ao Corpus Christi a responsabilidade para organização do Bingo 

será discutida no EAP. 

5.6 Folder Lilás 

O folder lilás vem como uma ideia, já utilizada anos atrás, em que o pólen tem 

consigo um passo a passo sobre como convidar um jovem para o Retiro Básico, é um 

apoio a mais do folder convencional, carrega em si uma oração para o recrutamento 

do jovem. 

Após a apresentação do folder, foram levantadas as seguintes questões: 

- A preparação para o Retiro Básico foi tardia; 

- O folder amarelo demorou muito tempo para ficar pronto; 

- Não houve diálogo entre a coordenação e a Equipe de Acolhida, as 

colocações da Equipe são ignoradas pela Coordenação; 

-  É forte dizer que não houve diálogo, pois existe existiu, o folder lilás é 

proposta da Coordenação. A demora se deve ao fato de configurações que estavam 

erradas, foi necessário ajuste.  

Sugestões 

- Levar a escolha da atribuição do folder para EAP, saber se é de competência 

da Equipe de Acolhida ou da Coordenação do Movimento; 

- Coordenação se juntar com a Equipe de Acolhida para se decida o que será 

colocado com o folder; 

- Iniciar o próximo folder ainda no ano de 2017. 

Ficou decidido que ainda no ano de 2017 a Coordenação do Movimento 

se reunirá com a Equipe de acolhida para a elaboração do folder referente ao 

Retiro Básico de 2018 

5.7 Festa Junina 

A Festa Junina do Movimento Pólen, será organizada pela comunidade Divina 

Cruz da etapa de Renovação, será no dia 22 de julho, após a missa. 



A comunidade teve dificuldade para encontrar o local, mas conseguiram na 

Paróquia Nossa Senhora de Lurdes. 

A mudança de dias foi feita para que não atrapalhasse o Bingo Pólen 

Sugestão 

- As atividades principais ficarem com a Comunidade. 

5.8 Feijoada Pólen 

A Feijoada acontecerá no dia 2 de setembro, no Salão Paróquia de Nossa 

Senhora de Fátima, no Estreito e é organizada por Casais do Movimento Pólen. 

O evento já está na pauta há dois meses, a tarefa agora é a venda destes 

ingressos. 

Terá reunião, com a presença da coordenação. Desejam a ajuda dos jovens, a 

reunião também auxiliará na escolha destes jovens. 

Pedem ideias de entidades que os polens conhecem para que o dinheiro da 

arrecadação vá para eles. 

5.9 Aniversário Pólen 

O Aniversário Pólen será no dia 09 de setembro às 19:30 h no Auditório da 

Catedral, após a Missa Jovem. 

As atribuições de cada comunidade serão passadas pelos membros da 

comunidade e a organização do evento já se iniciou 

5.10 Dia da Família 

O Dia da Família será no dia 22 de Outubro, a partir das 09 h na APAER, é um 

evento organizado tanto pela Coordenação do Movimento quanto pelos 

Coordenadores de Equipe. 

Sugestão 

- Que também seja chamada a Equipe de Assessoria, para ter um 

encaminhamento do que é esperado deste dia. 

5.11 Encontro da Etapa de Casais 

A comunidade organizadora do Retiro de Casais do ano de 2018 já foi 

escolhida. Para o encontro da etapa, cada comunidade deve levar um representante 

para a reunião de preparação do evento. A ideia é que aconteça em novembro. 



5.12 Natal Pólen 

O Natal Pólen será no dia 16 de dezembro, e a comunidade organizadora é a 

Apóstolos de Maria, etapa de Opção. 

Sugestões 

- Fazer novena; 

- Fazer visita ao Asilo de forma mais organizada; 

- Que o apostolado do Asilo fique aberto para todos os polens, a Equipe de 

Encenação está disponível para fazer uma apresentação de Natal, desde que pedido 

com dois meses de antecedência. 

5.13 Retiro de Renovação 2018 

O Retiro de Renovação do ano de 2018, está sendo organizado pela 

Comunidade Cruz Sagrada de São Bento. O retiro ainda não tem data fixada, mas a 

organização já está em andamento, a comunidade já está dividida em equipes, eles 

têm reuniões mensais para discussões acerca do Retiro, a comunidade está bem 

unida. 

Sugestão 

- Chamar os jovens da etapa Básico para participar da Equipe de Oração e 

Serviço, é muito importante para eles participar. 

5.14 Retiro Básico 

O Retiro Básico será nos dias 25, 26 e 27 de agosto. A equipe de Dirigentes e 

Oração e Serviço já foi formada e todos foram bem solícitos. O chefe da Dirigente é o 

jovem Lucas Gonzaga, o da Equipe de Oração e Serviço é o Phillippi Rachadel e da 

Equipe de Recepção é o Henrique Mattos. 

Acerca do Retiro Básico foram feitos os seguintes comentários: 

- Tinha, supostamente, ficado decidido que o chefe da Recepção seria 

escolhido juntamente ao chefe da Dirigentes e da Oração e Serviço, contudo quando 

chegou a central de junho apenas os dois últimos foram escolhidos. 

- Ficou decidido no EAP que o Chefe da recepção faria a mesma da forma que 

decidisse e ficaria a cargo do mesmo escolher se teria ou não ajuda da Equipe de 

Encenação; 



- Sugestão de encaminhamento: vamos nos encontrar e pensar o que fazer 

com o tempo que nos é dado. Coordenação do Retiro, Coordenação do Movimento, 

assessor, Matias e Henrique. 

Sugestão 

- Reaver no EAP a escolha do chefe de recepção, se haverá encenação e se a 

equipe fará parte desta; 

- A Equipe de Recepção acolha a Equipe de Encenação 

- Conversar: a Equipe de Encenação e o chefe da Recepção para que 

caminhem juntos e criem uma ideia; 

Ficou decidido que, pelo chefe da Equipe de Recepção que no Retiro 

Básico, não haverá encenação. 

 Às 16:50 h encerrou-se o EAzinho com uma oração final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  

Palavra de Vida – julho de 2017 

“Fala, Senhor, que teu servo escuta” (1 Sm 3,10) 
Quem participou de um dos 60 Retiros Básicos do Movimento Pólen ouviu 
esta Palavra de resposta de um jovem chamado Samuel que Deus estava chamando 
para ser seu Profeta. A resposta de Samuel a Deus sempre foi proposta aos jovens 
que aceitaram o convite para fazer esta experiência de Deus que chama, porque quer 
precisa de amigos e colaboradores para a sua obra. 
“Fala, Senhor, que teu servo escuta” (1 Sm 3,10) 

Samuel era um jovem do Povo de Israel, servia ao Senhor, sob as ordens de Eli. 
Naquele tempo a Palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Eli 
devia ser um sacerdote idoso do Templo e Samuel o seu ajudante. 

Quando durante o sono da noite, certo dia Samuel ouviu uma voz que o chamava pelo 
nome “Samuel! Samuel!”. O jovem pensou em Eli que era o responsável por ele. E 
neste pensamento de jovem bem educado, foi ao encontro de Eli, dentro da noite, e 
se apresentou. “Tu me chamaste, aqui estou” 

Eli o ouviu e lhe respondeu: “Eu não te chamei. Volta a dormir”. E Samuel foi deitar-
se. E por mais uma vez ouviu a voz que o chamava pelo nome. Procurou Eli 
novamente e dele recebeu a mesma resposta. Numa terceira vez, porém, Eli o 
orientou diferente. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o jovem 
e disse a Samuel: “Volta a deitar-te e se alguém te chamar, responderás: “Fala 
Senhor, que teu servo escuta”. E assim aconteceu. 

“Fala, Senhor, que teu servo escuta” (1 Sm 3,10) 

“Samuel crescia, e o Senhor estava com ele. E não deixava sem efeito nenhuma de 
suas palavras… O Senhor se manifestava a Samuel em Silo, segundo a palavra do 
Senhor. E a palavra de Samuel se fez ouvir a todo o Israel.” 

Depois que Jesus veio para morar conosco e nos salvar, estes chamados são muito 
frequentes, para missões grandes.  É necessário também, hoje, que os jovens 
estejam atentos à voz do Senhor, assim como Samuel, e sejam orientados como ele 
foi orientado por Eli. 

“Fala, Senhor, que teu servo escuta” (1 Sm 3,10) 

O Papa Francisco falando, recentemente sobre a formação dos jovens para a missão 
que Deus quer lhes confiar no sacerdócio, na vida missionária, na vida de inteira 
consagração a Deus, na vida da família… lembra a necessidade de uma formação 
cristã integral. Lembrou o Papa o seguinte: “Devemos admitir que, com frequência, os 
jovens são julgados de forma um pouco superficial e muito facilmente são etiquetados 
como geração “líquida” desprovida de paixões e de ideais. Certamente existem jovens 
frágeis, desorientados, fragmentados ou contagiados pela cultura do consumismo ou 
do individualismo. Mas isto não nos deve impedir de reconhecer que os jovens são 
capazes de apostar “firmemente” na vida e de se envolver com generosidade; de fixar 
o olhar no futuro e de ser deste modo, um antídoto contra a resignação e a perda de 
esperança que marca a nossa sociedade; de ser criativos e fantasiosos, corajosos na 



mudança, magnânimos quando se trata de se prodigalizar pelos outros ou por ideais 
como a solidariedade, a justiça e a paz. Com todos os seus limites eles são sempre 
um recurso”. 

A Palavra de Deus mostra-nos como o Senhor chama os jovens, confia neles e os 
envia para missão.” (Papa Francisco, 1º de junho de 2017) 

“Fala, Senhor, que teu servo escuta” (1 Sm 3,10) 

Vamos identificar os jovens que Deus está chamando para o 61º Retiro Básico e 
sejamos para eles o que foi Eli para Samuel! 

“Fala, Senhor, que teu servo escuta” (1 Sm 3,10) 

  

Pe. Pedro Adolino Martendal 

Diretor Espiritual 

 

 

 


