
                        

 

Ata da Reunião da Comunidade Central-  Março (05/03/2018) 

Aos 5 (cinco) dias do mês de março deu-se início a 1ª Reunião da Comunidade Central, teve 

seu começo com a Adoração ao Santíssimo na Capela do Santíssimo da Catedral às 19h30, 

posteriormente os membros do Movimento se dirigiram a Sacristia da Catedral para tratar dos 

assuntos em pauta. A reunião contou com 27 membros do Movimento (Anexo 1). 

Devido a problemas de saúde a Vice- Coordenadora, Alessandra Füllgraf, do Movimento 

não estava presente na reunião. A reunião foi conduzida pelo Coordenador do Movimento: João 

Victor Jung Doneda. 

A reunião teve seu início com uma oração inicial, prosseguindo com uma breve 

apresentação dos membros ali presentes. Após este momento foi feito, pela assessoria 

representada pelo Matheus Lima, o estudo da Comunidade Central (Anexo 2): “ A Comunidade 

Central como cabeça e coração do Movimento Pólen”. Salientou-se, após a explicação deste, 

a importância da conscientização da Comunidade Central e como cabe aos representantes levar 

este conteúdo para as suas comunidades. 

O primeiro assunto tratado foi em relação ao Retiro de Renovação, que acontecerá na casa 

de retiros CEAR- Comunidade Católica Divino Oleiro em Governador Celso Ramos. O retiro 

acontecerá nos dias 09, 10 e 11 de março tendo início às 19h00 do dia 9 (nove) e término às 15h00 

do dia 11/03, com a missa. O Coordenador do movimento repassou algumas informações práticas 

sobre o retiro e passou a palavra para a Victória Duarte que é representante da comunidade 

organizadora e também Vice- Coordenadora do retiro. A comunidade Cruz Sagrada de São Bento 

de renovação é que está organizando este retiro. A Vice- Coordenadora contou um pouco sobre 

como foi a preparação do retiro e solicitou para que as pessoas que precisassem de carona e quem 

tem alguma restrição alimentar a comuniquem.  

Logo depois, foi falado sobre o Encontro da etapa de casais, que aconteceu no dia 25/02 no 

Grêmio do H.U. Ficou aberto para quem quisesse partilhar algo sobre o evento. Canda membro da 

comunidade Sagrado Coração de Jesus partilhou que a preparação começou no dia da feijoada 

pólen do ano anterior e também expressou a felicidade de todas as comunidades de casais terem 

ajudado, falando sobre um ponto da mística. Foi dito também que foi um evento muito bom, muito 

bem preparado, era um encontro que todos queriam e que pode ser pensando para fazer nos 

próximos anos. A espiritualidade foi o ponto chave, foi o que uniu os casais. Padre Pedro comentou 



ainda que os jovens ajudaram cuidando das crianças e que podem ser pensadas outras atividades 

para as crianças, principalmente para a hora da missa. 

O terceiro assunto a ser discutido foi a Ordenação do seminarista Philipe, que ocorrerá no 

dia 21/04 em Brusque. João Victor Doneda, coordenador do movimento, explicou que a 

coordenação juntamente com as equipes de liturgia e formação estão procurando por vans. O 

coordenador também pediu para quem tiver interesse de ir a Brusque deverá procurar comunicar 

algum membro da coordenação.  

O próximo assunto tratado foi sobre o financeiro do movimento. O Movimento Pólen hoje 

tem 4.144,55 reais em dinheiro. O coordenador ressaltou a importância dessa quantia em dinheiro 

já que no ano anterior o movimento tinha bem menos. E também lembrou da conscientização da 

doação do dinheiro. 

Quinto assunto abordado foi o Evento de Arrecadação. O evento de arrecadação desse ano 

vai ser igual ao do ano passado, Arroz na Panela, ele foi transferido para o dia 22 de abril e terá 

início às 13h00 e ocorrerá na Paróquia Nossa Senhora de Lurdes e São Luiz Gonzaga 

(Agronômica). O casal assessor comentou que a coordenação vai estudar a possibilidade de fazer 

um valor mais acessível, já que no ano de 2017 foi R$35,00 o convite. O coordenador lembrou de 

algumas coisas sobre o arroz na panela. 

Maurício da etapa de casais, comunidade Deus Trindade, questionou sobre o evento do 

básico. A presença dos básicos não é tão grande, por isso lembrou da importância de convidar os 

básicos para as atividades do movimento. João Daniel ainda lembrou que a equipe de canto foi 

convidada para este evento. 

Por fim foi feita a entrega e leitura do Mosquitinho que se reporta aos meses de: março abril 

e maio. (Anexo 3). 

Da leitura do Mosquitinho foram acrescidos os seguintes pontos: 

25/03- Equipe de encenação vai fazer uma encenação às 9h30; 

29/03 – Quinta-feira Santa e lava pés; 

31/03- A Missa não vai ser do pólen; 

21/04- A Cíntia, chefe da equipe de liturgia, vai ver se a missa deste dia vai ser do pólen; 

05/05- Curso de leitores. 

Em Cristo, 

Emanuela de Freitas (Secretária Geral do Movimento Pólen) 



ANEXO 1 

Lista de Presença Reunião da Comunidade Central- mês de março 

Nome Etapa/Representatividade 

1. Rafael Niehues Casais/ Casal Assessor 2018 

2. Dayse de Araújo Dionizio Casais/ Casal Assessor 2018 

3. Mariana Martins Renovação/ Com. Corações Ardentes 

4. Bianca Breger Alves Opção/ Apóstolos de Maria 

5. Lucas Francisco Gonzaga Opção/ Eq. De Acolhida 

6. Heloisa Araujo Medeiros Renovação/ Assessoria 

7. Alice Parisi Freitas Renovação/ Com. Coração de Maria 

8. Alexandre Guedes Vieira Renovação/ Assessoria 

9. João Daniela Fernandes Martins Renovação/ Eq. De Canto 

10. Sandra L. Cravo Gaboardi Casais/ Espiritual Básico 

11. Julia Marchi Aprofundamento/ Cristo Ressuscitado 

12. Amanda Marchi Básico/ Com. Sim de Maria 

13. Miguel Warken Casais/ Sagrado Coração de Jesus 

14. Patrícia Regina Aguias Casais/ Salve Rainha 

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

16. Cíntia R. Innocente Renovação/ Eq. De Liturgia 

17. David Renovação/ Eq. De Encenação   

18. Matheus G. S. Lima Renovação/ Assessoria  

19. Carlos Eastman Casais/ Família Cristã 

20. Eduardo A. Mangrich Casais/ Mãe Peregrina 

21. Maurício G. Santos Casais/ Deus Trindade 

22. Canda Casais/ Sagrado Coração de Jesus 

23. Marcia Espindola de Castro Casais/ Sagrada Família 

24. Claúdia Xavier de Andrade Pinto Casais/ Maria do sim 

25. Pe. Pedro A. Martendal Diretor Espiritual 

26. João Victor Jung Doneda Renovação/ Coordenador 

27. Emanuela de Freitas Opção/ Secretária 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ANEXO 2- Estudo 

A COMUNIDADE CENTRAL COMO CABEÇA E CORAÇÃO DO MOVIMENTO PÓLEN 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A Comunidade Central sempre foi o ponto central da vida do Movimento Pólen. Nela se reflete a 
espiritualidade dos membros do Movimento (coração), se avalia a caminhada e se tomam as 
decisões e iniciativas que vão revitalizar todo o Movimento (cabeça). 

Representar a comunidade de vivência na Comunidade Central é uma das mais belas missões 
que podemos assumir, sendo necessário ter consciência da missão da própria Comunidade 
Central, e das implicações práticas decorrentes disto. 

Ao longo do tempo aspectos práticos (como a formação, número de reuniões, etc) foram sendo 
melhorados e adaptados à realidade de cada momento histórico do Movimento. O documento 
apresentado a seguir, é a terceira revisão de um estudo elaborado em 1979, atualizado em 1983, 
revisado em 1991 e novamente atualizado em 2009. 

2. HISTÓRIA 
 
O Movimento Pólen nasceu do desejo de alguns adolescentes em fazer uma experiência de Deus 
mais profunda. Isto se deu num retiro espiritual, realizado no Morro das Pedras, de 27 a 29 de 
Agosto de 1971, com o acompanhamento do Pe. Pedro 

A. Martendal. 

Com o retiro, cresce nestes adolescentes o desejo de estarem juntos, de viverem juntos um estilo 
de vida. No ano seguinte eles fazem outro retiro, que era o aprofundamento do primeiro. Desta 
forma, o desejo de viver o estilo de vida de Jesus precisava ser organizado, estruturado. 

Assim, surge a Equipe Central, em 04/06/72, composta por dois funções da Equipe. Assim ela foi 
se desenvolvendo especialmente através: dos Encontros de Avaliação e Planejamento (E.A.P.); 
da criação de Equipes de Trabalho; da preocupação com o conteúdo a ser refletido nas atividades 
do Movimento; da ênfase à vivência comunitária. Com isso, a Equipe Central passou a chamar-
se Comunidade Central (1975). 

A partir daí, e até os dias presentes, a Comunidade Central se constitui dos seguintes 
participantes: Coordenação do Movimento; Representantes das diversas etapas; Coordenadores 
de Equipe; Secretária; Membros da Equipe de Assessoria. 

Até 1993 a Coordenação do Movimento era composta pela Coordenadora Geral, Coordenador 
Executivo e Diretor Espiritual. A partir desse ano passa a ser formada pelo Casal Assessor, 
Assessor Executivo, Coordenador Executivo e Diretor Espiritual. E atualmente, é composta pelo 
Casal Assessor, Coordenador Executivo, Vice-coordenador, Secretária e Diretor Espiritual. 

Os representantes de etapa variaram ao longo da caminhada, sendo às vezes um representante 
por comunidade, ou dois ou mais representantes por etapa (sendo que não eram os 
coordenadores de comunidade). Atualmente, cada Comunidade (Básico, Aprofundamento, 
Opção, Renovação e Casais) se faz presente na Central através de seu representante de 
comunidade. 

Os Coordenadores de Equipe, dependendo do momento e do número de equipes, fizeram parte 
ou não da Comunidade Central, tendo em algumas épocas inclusive reuniões 

representantes das quatro comunidades do Retiro de Aprofundamento, pela Ir. Zenilda Petry 
(Coordenadora) e pelo Pe. Pedro A. Martendal. Podemos dizer que, a partir desta data, começou 
a existir o Movimento Pólen propriamente dito. 

Esta Equipe, contou mais tarde com a participação de três jovens do T.L.C. (Treinamento de 
Lideranças Cristãs), que tinha o Movimento Pólen como campo apostólico. No inicio a Equipe 
não tinha programação estabelecida, nem estrutura interna. As reuniões eram caracterizadas 
pela simplicidade e pela espontaneidade, sendo preocupação principal: a Unidade e um nome 



para o Movimento. 

Em 09 de Julho de 1972, numa tarde de formação no Colégio Menino Jesus, foram estabelecidos 
os Objetivos e escolhido o nome "Pólen" para o Movimento. Neste ano ficaram caracterizadas as 
funções de Coordenação, Direção Espiritual e Secretaria. No ano seguinte, definiram-se as 
diversas funções da Equipe. Assim ela foi se desenvolvendo especialmente através: dos 
Encontros de Avaliação e Planejamento (E.A.P.); da criação de Equipes de Trabalho; da 
preocupação com o conteúdo a ser refletido nas atividades do Movimento; da ênfase à vivência 
comunitária. Com isso, a Equipe Central passou a chamar-se Comunidade Central (1975). 

A partir daí, e até os dias presentes, a Comunidade Central se constitui dos seguintes 
participantes: Coordenação do Movimento; Representantes das diversas etapas; Coordenadores 
de Equipe; Secretária; Membros da Equipe de Assessoria. 

Até 1993 a Coordenação do Movimento era composta pela Coordenadora Geral, Coordenador 
Executivo e Diretor Espiritual. A partir desse ano passa a ser formada pelo Casal Assessor, 
Assessor Executivo, Coordenador Executivo e Diretor Espiritual. E atualmente, é composta pelo 
Casal Assessor, Coordenador Executivo, Vice-coordenador, Secretária e Diretor Espiritual. 

Os representantes de etapa variaram ao longo da caminhada, sendo às vezes um representante 
por comunidade, ou dois ou mais representantes por etapa (sendo que não eram os 
coordenadores de comunidade). Atualmente, cada Comunidade (Básico, Aprofundamento, 
Opção, Renovação e Casais) se faz presente na Central através de seu representante de 
comunidade. 

Os Coordenadores de Equipe, dependendo do momento e do número de equipes, fizeram parte 
ou não da Comunidade Central, tendo em algumas épocas inclusive reuniões específicas com a 
Coordenação do Movimento. Atualmente, eles fazem parte da Comunidade Central. 

A secretaria das reuniões sempre foi feita por alguém especialmente designado para isso. 
Atualmente, é feita pela Secretária Geral do Movimento. 

3. OBJETIVOS. 
 

 Avaliar, planejar e orientar as atividades do  Movimento Pólen. Isto se dá nas suas 
reuniões e principalmente no Encontro de Avaliação e Planejamento, Eazinho e reuniões 
extraordinárias do Conselho Geral. 

 Promover a vivência do Carisma da Unidade (Jo 17,21), vocação fundamental do 
Movimento Pólen, constituindo assim, o elo entre todas as comunidades de vivência através 
de sua representatividade. 

 Articular o Movimento Pólen à pastoral paroquial e arquidiocesana. Isto se justifica por 
sermos um movimento de Igreja e, portanto inseridos no conceito de Corpo Místico de Cristo 
(Ef 4,11-16) e no conceito  de Povo de Deus (Concílio Ecumênico Vaticano II). 

 
 

4. A COMUNIDADE CENTRAL COMO CABEÇA DO MOVIMENTO PÓLEN. 
 
Qual a função da cabeça para o corpo humano? Na cabeça localiza-se o cérebro. Ele tem como 
funções básicas a percepção e o processamento de informações do interior e 

exterior do indivíduo (visão, audição, tato ...), bem como a produção de impulsos nervosos para 
a execução dos movimentos (andar, correr, pegar ...). É ainda a sede da consciência (razão, 
reflexão, fala ...). Por isso dizemos que a Comunidade Central é a cabeça do Movimento Pólen, 
já que ela procura: 

 Perceber a realidade do Movimento: suas dificuldades, suas vitórias, suas necessidades 
e estar sintonizada com a realidade do mundo, especialmente da juventude:  seus 
anseios, suas angustias, suas alegrias. 

 Tomar atitudes concretas: a partir desta realidade, planejando, organizando, 



coordenando, promovendo as atividades sociais, apostólicas, formativas, procurando ir 
ao encontro dos polens. 

 Refletir o Movimento: a fim de compreendê-lo e ajudá- lo na busca do seu 
aperfeiçoamento, de acordo com a sua missão e com o momento histórico do mundo e 
da Igreja. 

 
 

5. A COMUNIDADE CENTRAL COMO CORAÇÃO DO MOVIMENTO PÓLEN. 

 
Qual a função do coração para o corpo humano? O coração é o motor (bomba) da circulação 
sanguínea, impulsionando o sangue (rico em nutrientes e oxigênio) até as mais distantes células 
do corpo. Em outro sentido, a cultura ocidental também considera o coração como sendo a sede 
das emoções, dos sentidos, e do amor. Por isso dizemos que a Comunidade Central é o coração 
do Movimento Pólen, já que ela procura: 

 Rezar pelo Movimento: esta é uma das principais missões da Comunidade Central. Cremos 
que o Movimento Pólen seja uma pequenina obra de Deus, por isso rezamos para que seja 
instrumento da ação libertadora de Deus e fiel à vocação à qual foi chamado. 

 Partilhar as experiências de vida: como fonte de renovação da espiritualidade pólen. Esta 
partilha faz circular nova vida entre nós, resgatando a dimensão pessoal e comunitária de 
nossa conversão. 

 Ser luz para o Movimento: procurando viver em profundidade sua espiritualidade na vivência 
da Mística, não como slogan, mas como certeza que vai lentamente tornando-se vivência 
profunda; vivendo a Palavra de Vida, como treinamento para uma autêntica vivência do 
Evangelho; vivendo o Carisma da Unidade, assumindo o "agir cristão em todos os ambientes 
e estruturas sociais e eclesiais, desde a família, construindo por toda parte, a Civilização do 
Amor" (Mística Pólen). 

Portanto, da mesma maneira que a cabeça e o coração são vitais para o funcionamento do corpo 
humano, a vida e o trabalho gerados na Comunidade Central são fundamentais para o Movimento 
Pólen, pois ela não está alienada das alegrias e angústias dos polens. Procura estar atenta àquilo 
que os polens sentem, necessitam e pensam. 

Isto se dá especialmente, quando a Comunidade Central faz a sua maior experiência de 
fraternidade, oração, reflexão e partilha no Encontro de avaliação e Planejamento. Por isto, é 
essencial que o pólen da Comunidade Central participe do EAP. 

 

6. CONCLUSÃO. 

 
Amar o Movimento é amar também a Jesus Cristo e a sua Igreja; É crer nos seus membros; 
aceitar, compreender e viver a sua Mística; crer na sua pedagogia, estrutura e dinâmica como 
meios de formação cristã; crer na comunidade de vivência como laboratório de santificação, a 
semelhança das primeiras comunidades cristãs. 

Este amor ao Movimento se concretiza em algumas atitudes fundamentais de: 

 Disponibilidade e responsabilidade: A Comunidade Central exige dedicação, 
responsabilidade, esforço para ser ponte com a sua comunidade de vivência e com o 
Movimento. Não basta participar só das reuniões. É preciso participar das atividades, retiros, 
encontros e reuniões extras. Quem diz sim, deve se esforçar para ser fiel até o fim. 

 Espírito de Equipe: O pólen da Comunidade Central não trabalha nem decide nada sozinho. 
Deve trabalhar: propondo, calando, esperando, ouvindo. Vai exigir muito controle pessoal. 
Muito programa social ser sacrificado. É poda necessária para que se produza mais fruto. 

Docilidade ao Espírito Santo: Sabemos de nossas limitações e fraquezas e por isso queremos 



nos deixar iluminar e guiar pelo Espirito Santo. O Espírito da Verdade é que fortifica, guia, 
encoraja, aconselha e nos capacita para o amor a essa missão. Ele fará de instrumentos 
incapazes, os mais eficientes segundo as necessidades do Movimento. A Comunidade Central é 
o espelho do Movimento Pólen. É por excelência uma comunidade. Deve ser a primeira de  todas 
as comunidades. A primeira a procurar viver a Mística, a Palavra de Vida, o Carisma da Unidade, 
a orar ao Pai. Como comunidade deve ter um só objetivo, um só sentimento, um só coração, uma 
só alma. 

A participação na Comunidade Central pode ser uma das mais belas experiências que um pólen 
faz no Movimento. Ela gera: maturidade humana; maturidade na fé; amizade e relacionamentos 
duradouros; gratidão; alegria e esperança de poder estar construindo aqui na terra o Reino de 
Deus, cuja plenitude será na eternidade junto a Deus. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 - Mosquitinho 

Calendário Pólen 
Março 
03- Missa Mensal 
03- Reunião de Preparação para o 
Retiro de Casais 
05- Reunião Central 
09, 10 e 11- Retiro de Renovação 
10- Missa Jovem 
17- Missa Jovem 
24- Missa Jovem  
25- Domingo de Ramos 
29- Quinta-feira Santa 
30- Sexta-feira Santa 
31- Sábado de Aleluia 
Abril 
01- Páscoa 
02- Reunião Central 
07- Missa Mensal 
07- Curso de Noivos 
08- Evento de arrecadação 
13, 14 e 15- Retiro de Opção 
14- Missa Jovem 
21- Missa Jovem 
21- Ordenação Diaconal Philipe 
28- Missa Jovem 
28- Cine Pólen 
29- Missa no Asilo 
Maio  
05- Missa Mensal 
07- Reunião Central 
12- Missa Jovem 
18, 19 e 20- Retiro de Casais 
19- Missa Jovem  
26- Missa Jovem 
31- Corpus Christi 

 


