
                         

  

Ata da Reunião da Comunidade Central-  Maio (06/05/2019)  
Aos 6 (seis) dias do mês de maio realizou-se a 3ª Reunião da Comunidade              

Central, teve início com a Adoração ao Santíssimo na Capela do Santíssimo da             
Catedral às 19h30, posteriormente os membros do Movimento se dirigiram ao Auditório            
da Catedral para tratar dos assuntos em pauta. A reunião contou com 20 membros do               
Movimento (Anexo 1).  

A reunião iniciou com uma oração inicial conduzida pelo diretor espiritual do            
Movimento, Padre Pedro. 

O primeiro ponto a ser dito na reunião da Comunidade Central, foi o retiro de               
opção que aconteceu nos dias 05, 06 e 07 do mês de abril, na casa de retiros Irmãs                  
Carmelitas. Foi aberto um momento para partilha, foi partilhado apenas elogios,           
“retirantes colaboraram”. Foi formada apenas uma comunidade que tem como casal           
espiritual Alexandre e Adriana.  

Dando sequência à reunião foi aberto um momento para partilha do lava pés e a               
Vigília, tiveram uma boa participação, principalmente de jovens.  

 
O coordenador do movimento explicou sobre a programação extraordinária do          

retiro.  
O terceiro assunto abordado foi a reunião para novos casais que aconteceu no             

dia 28 de abril às 15:00. Já estão confirmados três casais para o retiro, rezemos por                
eles para que tenham um bom retiro e perseverem na caminhada.  

O retiro de casais acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de maio no CEAR, já são 49                  
casais confirmados. A preparação está sendo feita pela comunidade de casais São            
Francisco, está sendo tranquila e com um bom andamento.  

Dando continuidade a reunião central tivemos uma partilha do Arroz na panela,            
que ocorreu no dia 01 de maio no Sintufsc, organizado em conjunto pela comunidade              
de casais Salve Rainha e a coordenação do movimento. O evento foi muito bem              
organizado, o pessoal trabalhou feliz, teve uma arrecadação positiva e foi observada            
uma ausência do movimento na venda de convites. Padre Pedro, Padre Davi e o              
Seminarista Willian estavam presentes. O evento foi um sucesso. 

Lucro do evento: 2.485,00 
Caixa do movimento: 3.903,00 
O quinto assunto tratado foi a Ordenação do Willian que acontecerá no dia 11 de                

maio às 09:00 em São João Batista. O deslocamento será feito através de caronas,              



quem puder oferecer carona e quem precisar de carona deve contatar a Elisa. Após a               
ordenação será servido um almoço, o convite para refeição pode ser adquirido na             
secretaria da catedral. 

Seguindo foi passado as informações sobre o Curso de Noivos que agora ocorre              
em um novo modelo, se inicia no dia 25 de maio e segue por mais seis sábados                 
seguidos. Sandro e Lídia da comunidade Salve Rainha estão como coordenadores           
desta catequese matrimonial. 

Dando sequência à reunião o próximo assunto abordado foi o retiro de             
aprofundamento. Este acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de junho na casa de retiros               
Irmãs Carmelitas. O chefe da equipe de dirigentes é o João Daniel e a chefe da equipe                 
de oração e serviço é a Amanda Marchi. Rezemos pelos retirantes. 

Em seguida, recebemos informações sobre o bingo que ocorrerá no dia 30 de junho               
às 15:00 no grêmio do HU. Vale cartela já estão sendo vendidos no valor: 1 por 10                 
reais e 3 por 25 reais. 

Dando continuidade recebemos um recado da equipe de acolhida representada pela            
chefe, Hevelen. Está sendo feito um formulario pelo google para ter informações de             
como os pólens conhecem o movimento, o mesmo será enviado no grupo da             
comunidade central, via Whatsapp e deve ser encaminhado às comunidades.  

Em seguida foi relembrado sobre o pedido das Camisetas do Pólen, o prazo será               
dia 07 de maio, quem tiver interesse falar com a Maria Marta. Valor de 25 reais.  

Seguindo foi relembrado as proposta da equipe de assessoria em relação ao             
calendário Pólen e repassada a data da próxima reunião aberta, dia 20 de maio às               
19:30 na catedral. 
   Finalizando, foi feita a leitura do mosquitinho. 
 
Em Cristo,  

Júlia Marchi (Secretária Geral do Movimento Pólen)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ANEXO 1  
Lista de Presença Reunião da Comunidade Central- mês de maio de 2018  
Nome  Etapa/Representatividade  
 1.Nicole Fernandes de Souza Renovação / Filhos de Maria 
2.Marcia Espindola de Castro Casais / Sagrada Familia 
3. Sandra Lopes Cravo Gaboadi  Casais/Espiritual Básico  
4. Bianca Breger Alves Renovação / Eq. de liturgia 
5. Luis Ricardo Pires Renovação / Eq. de canto 
6. Carolina Xavier Renovação / Colo de Maria 
7. Elisa Castro Opção / FOCO 
8. Hevelen Anastacio  Opção / Eq. de Acolhida 

9. Lucas Eastman Renovação / Comunidade C 
10. Carlos M. Eastman  Casais/ Família Cristã  
11. Valdirene Mattos e Silva  Casais/ Maria do Sim  
12. Joana Coutinho Casais / São Francisco 
13. Eduardo A. Mangrich  Casais/ Mãe Peregrina  
14. Patricia Aguiar Casais / Salve Rainha 
15. José Augusto Faria Casal Assessor / Espiritual Básico 
16. Carla Maria Schmitz Faria Casal Assessor / Espiritual Básico 
17. Padre Pedro A. Martendal Diretor Espiritual  
18. Maria Marta de Lacerda  Renovação/ Vice- Coordenadora 2019  
19. Cintia Renaud Renovação/ Coordenador 2019 
20. Júlia Marchi Renovação/ Secretária 2019 

  
  
 
  
  

 


