
                         

  

Ata da Reunião da Comunidade Central -  Abril (01/04/2019)  
Ao 1 (um) dia do mês de abril realizou-se a 2ª Reunião da Comunidade Central,               

teve seu começo com a Adoração ao Santíssimo no Auditório da Catedral às 19h30,              
posteriormente os membros do Movimento permaneceram no Auditório da Catedral          
para tratar dos assuntos em pauta. A reunião contou com 28 membros do Movimento              
(Anexo 1).  

A reunião teve seu início com uma oração inicial conduzida pelo Pe. Pedro. 
Como primeiro ponto a Coordenadora do movimento oportunizou espaço para          

partilhar sobre o Retiro de Renovação. Tivemos uma partilha positiva de alguns            
membros 

 “O retiro Mariano foi inédito, uma experiência gratificante” 
 

Dando sequência a reunião da Comunidade Central, foi feito a escolha dos chefes              
da Equipe de Dirigentes (Bom Pastor e Oração e Serviço) do Retiro de             
Aprofundamento.  

 
Em seguida foi aberto um espaço para a partilha sobre a preparação do retiro de               

opção, ocorrerá nos dias 05, 06 e 07 de abril na casa de retiros Irmãs Carmelitas. 
Estavam presentes na reunião o casal espiritual da oração e serviço que            

relataram que a preparação está com tudo encaminhado. Heloisa, assessora do retiro            
comentou que a preparação está tranquila. 

Logo após, foi passado as informações sobre o Encontro vocacional do           
Seminarista José Victor, acontecerá no dia 06/04, às 8:30, na Praia Comprida, é feito o               
convite para os meninos. Entrar em contato com o José: (48) 9 8813-0300. 

 
O quinto assunto tratado foi a Procissão Senhor dos Passos, segue o            

cronograma: 
● Sábado 06 de abril missa às 18h no caridade e às 20h a procissão até a                

catedral 
● Domingo dia 07 de abril missa na catedral às 9h30 e procissão até o              

caridade às 16h. 
 
Foi feito também o convite para o grupo de Acólitos do Willian que ocorrerá no               

dia 13/04 na catedral. 



  
Logo após, foi tratado sobre a Vigília e o Lava pés, a vigília irá ocorrer às 23:00h                  

na quinta-feira santa. Sobre o lava pés segue o recado da chefe da equipe de               
encenação:  
“Neste ano teremos a graça de participar da celebração de lava pés de modo muito               
especial: com a representação dos apóstolos. Mas para isso precisamos da           
colaboração de todos, precisamos de 11 pólens (homens)! Será no dia 18 de abril na               
Catedral, e como se dará início às 19h30 é pedido para que cheguem com 1 hora de                 
antecedência. 
Pedimos para que divulguem o convite em suas comunidades e peçam para que             
entrem em contato (Letícia Silva - 996615815, Lucas Eastman - 999228574).  
Em Cristo, 
Equipe de encenação” 
 

O assunto seguinte foi o Arroz na Panela o lugar definido foi Sintufsc, o será no dia                  
01/05 ao meio dia. 
 

Foi falado também sobre a Ordenação Diaconal do Willian, acontecerá no dia 11/05              
às 9:00 na Paróquia São João Batista em São João Batista. Terá no local um almoço e                 
o convite deve ser adquirido na catedral pelo valor de 20 reais. A ida a ordenação será                 
através de caronas, os casais e jovens que tiverem interesse de ir avise a Elisa, chefe                
da equipe de acolhida. 
 

Logo após foi passado informações sobre a Ação entre amigos da catedral, quem              
tiver interesse de comprar uma rifa no valor de cinco reais, entrar em contato com a                
Cintia até o dia 13/04, o sorteio será no dia 17/04. 

Foi repassado o convite da Irmandade do Divino, que convidou os Pólens à assumir a                
barraca da pescaria durante a Festa do Divino que será nos dias 06, 07 e 08/06.Quem                
estiver disponibilidade de ajudar, em algum horário desses dias, poderá entrar em            
contato com a Márcia no número (48) 9 9981-9306 
 

Dando continuidade a reunião foi nos passado um aviso da assessoria, acontecerá a              
primeira reunião aberta no dia 22/04 às 19:00 na Catedral. 
 

Logo após recebemos um lindo convite, “Em preparação a Peregrinação da Terra             
Santa, convidamos a todos para peregrinar-mos nos Santuários de nossa          
Arquidiocese. 

● 28/04/2019 - Santuário da Madre Paulina 
● 14/07/2019 - Santuário Nossa Senhora da Conceição - Angelina 



● 06/10/2019 - Igreja Beata Albertina Berkenbrock - Rio do Cedro] 
Participe você também deste momento de fé e espiritualidade. Maiores informações:  
Fátima (48) 9 9965 - 3251 “ 
 

Em seguida, foi tratado sobre o retiro de casais que acontecerá nos dias 17, 18 e 19                  
de maio no CEAR. Dia 28/04 às 17:00 será realizada na Catedral uma reunião para               
casais novos. 
  A missa de envio para este retiro foi alterada para o dia 04/05 junto a Missa Mensal. 
 

Por último foi passado as informações sobre a confecção de camisas do Movimento.              
Será no valor de 25 reais, quem tiver interesse em adquirir entrar em contato com a                
Maria Marta (vice-coordenadora do movimento) até o dia 20/04. Será no mesmo            
modelo anterior, nas cores preta e amarela.  
 

Por fim foi distribuído o Mosquitinho e feita a leitura do que se tem planejado               
para os meses de abril, maio e junho. (Anexo 2)  

Houveram algumas mudanças: 
● Arroz na panela foi alterado do dia 05/05 para o dia 01/05; 
● Missa de envio do Retiro de Casais passou a ser junto a Missa Mensal no               

dia 04/05; 
● Não terá mais curso de noivos.  

 
Em Cristo,  

Júlia Marchi(Secretária Geral do Movimento Pólen)  
  
  
 
ANEXO 1  
Lista de Presença Reunião da Comunidade Central- mês de abril de 2019 
Nome  Etapa/Representatividade  
1.Carla Maria Schmitz Faria Casais/ Casal Assessor 
2.José Augusto Faria Casais/ Casal Assessor 
3.Sharlene do Amaral Renovação/ Com. D 
4. Carolina Xavier Renovação/ Com. A 
5.Mariana Martins Renovação/ Imaculada Conceição 
6. Heloisa Araujo Medeiros  Renovação/ Assessoria 2019 
7. João Victor Jung Doneda Renovação/ Assessoria 2019 



8. Marcia Espindola de Castro  Casais/ Sagrada Família  
9.Hevelen Anastacio de Freitas Aprofundamento/ Eq. de Acolhida 
10. Elisa DiCastro Aprofundamento/ Eq. de Formação e     

Comunicação 
11.Lucas Eastmann Renovação/ Com. C 
12. Leticia Silva da Costa Renovação/ Eq. de Encenação  
13. Mariana Melo Maciel Básico/ Raizes de Maria 
14. Matias Boeing Eastman  Renovação/ Assessoria 2019 
15.Luis Ricardo Pires Renovação/ Eq. de Canto  
16. Luis Fernando Carvalho Casais/ Divina Luz 
17. Carlos Eastman  Casais/ Família Cristã/ Espirituais  
18. José Ricardo Pires Casais/ Mãe Peregrina 
19.Maria de Fátima Pires Casais/ Mãe Peregrina 
20. João de Couto Matos Casais/ São Francisco 
21. Sandra L. Cravo Gaboardi  Casais/ Espiritual Básico  
22.Alexandra da Silva de Jesus Básico/ Pão da Vida 
23. Alessandra Ferrua Fulgraf Renovação/ Assessoria 2019 
24.Bianca Breger Alves  Renovação/ Eq. De Liturgia  
25. Maria Marta de Lacerda Vice- Coordenadora 2019 
26. Cíntia R. Innocente  Coordenadora 2019 
27. Pe. Pedro A. Martendal  Diretor Espiritual  
28.Júlia Marchi Secretária 2019 
  
ANEXO 2 - Mosquitinho  



 


