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1. APRESENTAÇÃO  

O Encontro de Avaliação e Planejamento (EAP) de 2018, do Movimento Pólen, 

realizou-se na Casa de Retiros Caminho de Nazaré, na Enseada do Brito, Palhoça, nos 

dias 01, 02 e 03 de fevereiro.  

Para que esta edição do EAP pudesse ser realizada, foram necessárias 1(uma) 

reunião de preparação, contando com a participação dos membros da Coordenação de 

2018 e 2019 e também a assessoria de 2018 e 2019.  

O EAP faz-se necessário por que é nele que se faz a avaliação dos anos 

anteriores, neste, em particular, o ano de 2018 e o planejamento do ano seguinte (2019). 

Ademais destes o EAP também é um encontro de espiritualidade, integração, animação, 

reflexão e oração; além do tema do mesmo que será apresentado posteriormente neste 

documento.  

Participaram deste encontro, os membros do Conselho Geral do Movimento Pólen 

2018 e 2019, sendo estes: a coordenação do Movimento, os coordenadores de Equipe, 

a Assessoria, os Casais animadores da espiritualidade e os representantes de 

Comunidade.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PREPRARAÇÃO  

Para a realização deste EAP, foi necessitadas 1(uma) reunião de preparação, 

esta contando com os membros da coordenação e assessoria dos anos de 2018 e 

2019.  

2.1 Primeira Reunião de Preparação  

Data: 14/01/2019 

Oração Inicial;  

Meditação (com Pe. Pedro)  

●  Jo 4, 34  

● Palavra de Vida DEZ/JAN  

   

Alterações no Cronograma do EAP  

● Sexta-feira  

- Permanece inalterado  

● Sábado   

- 09h15min (Trabalho em grupo)  

● Domingo   

- 09h15min (Trabalho em grupo)  

- 10h15min (Plenário- Apostolado)  

Disposição dos momentos no EAP (estando presente as orações e introdução do 

EAP)   

  

Sexta-feira  

● Introdução ao EAP - Explicação do tema  

● Oração da noite: “Eis aqui a serva do Senhor.” : Cintia e João 

 

Sábado  

● Oração da manhã: Terço - Bianca  

● Oração da noite: “Faça-se em mim.” : Rafael e Dayse 

 

Domingo  

● Oração da manhã: “Segundo a Tua palavra” : Sandro  

  

  

 

 

 

 

 

 



3. LISTA DE PRESENÇA  

Nome  Etapa/ Representatividade  

Emanuela de Freitas  Renovação/ Secretária 2018  

Mariana Martins  Renovação/ Discípulo Amado 

Rodrigo Guedes Vieira  Casais/ Divina Luz 

Graziella Rodrigues Medeiros  Casais/ Divina Luz 

Matias Boeing Eastman  Renovação/ Assessoria 2018/2019 

Cíntia R. Innocente  Renovação/ Eq. De Liturgia 2018/ 

Coordenadora 2019 

David Niches  Renovação/ Eq. De Encenação 2018  

Maria Marta de Lacerda Renovação/ Vice - Coordenadora 2019 

Juliana Luiz Butze Renovação/ Dom de Ti 

Júlia Marchi  Opção/ Secretária 2019 

Luiz Fernando Carvalho Renovação/Animação Espiritualidade 

Sandro Gonçalves Martins Casais/Família Cristã 

Roberto Caldos A. Pinto Casais/Maria do Sim 

Claudia Xavier  A. Pinto Casais/Maria do Sim 

João Daniel Martins  Renovação/ Eq. De Canto 2018  

Dayse Dionízio  Casais/ Casal Assessor 2018  

Rafael Niehues  Casais/ Casal Assessor 2018  

Padre Pedro A. Martendal  Diretor Espiritual  

Alessandra Ferrúa Füllgraf  Renovação/ Vice- coord. 2018 e 

Assessoria 2019 

Heloísa Araújo Medeiros  Renovação/ Assessoria 2018 e 2019  

Lucio Silvério Casais/Eq. De Assessoria 2018 

Eduardo Mangrich Casais/Mãe Peregrina 

Patricia R.Aguiar Casais/ Salve Rainha 

Joana Coutinho Casais/São Francisco 

Maria Rita Básico/ Caminho de Maria 

Sandra Lopes Cravo Gaboardi  Casais/ Com. Família Cristã/ Espiritual-

Básico  



Genoir Jose Gaboardi  Casais/ Com. Família Cristã/ Espiritual-

Básico  

Viviane C. Moraes Casais/ São Francisco 

Lídia Martins Casais/Salve Rainha 

Ricardo Moraes Casais/São Francisco 

Cristina Souza Gallotti  Renovação/ Eq. De Formação 2018  

João Couto Matos Casais/São Francisco 

Wilson Soares Junior Casais/ Maria do Sim 

Cintia Matos Soares Casais/ Maria do Sim 

Elisa Castro Aprofundamento/Eq. De formação 

Miguel Casais/ Sagrado Coração de Jesus  

Canda   Casais/ Sagrado Coração de Jesus  

Amabile A. Brandini Elias  Casais/ Com. Sagrado Coração de Jesus  

Hevelen Anastacio Aprofundamento/Eq. De Acolhida 

Mônica Moraes Gayer  Casais/ Salve Rainha 

Adriano Gayer  Casais/ Salve Rainha 

Amanda Marchi Aprofundamento/ Cristo Cruscificado 

Luiz Ricardo Pires Opção/Eq. De Canto 2019 

Leticia da Silva Castro Opção/Eq. De encenação 2019 

Adriana Ferrúa Füllgraf  Casais/ Com. Maria do Sim  

 Alexandre Ferrúa Füllgraf  Casais/ Maria do Sim  

Lucas Eastman Renovação/ Cristo Mestre 

Bianca Breger Alves Renovaçao/Eq. De liturgia 2019 

Carla Maria Faria Casaia/Salve Rainha 

José Augusto Faria Casaia/Salve Rainha 

Márcia Espindola de Castro  Casais/ Com. Sagrada Família  

Alice Parisi Freitas  Renovação/ Luz da Misericórdia 

João Victor Jung Doneda   Assesoria2019 Coordenador 2018  



Eduardo Medeiros Laureano  Renovação/ Eq. De Assessoria 2018  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES  

4.1.Aniversário 

O Aniversário Pólen foi um evento organizado pela Coordenação 2018, realizado 

no dia 18 de agosto após a Santa Missa na Catedral. 

Foi um evento simples, bem o estilo de vida Pólen 

Sugestôes:  

● Tirar a responsabilidade da Coordenação 

 

Ficou definido que no ano de 2019 uma comunidade da etapa de opção irá 

assumir a organização 

 

4.2.Bingo 

O bingo foi organizado pela comunidade Cristo Mestre da etapa de renovação, 

foi realizado no dia 23 de junho no Grêmio do HU..  

 

Sugestões:   

●  Iniciar o bingo mais cedo, em um domingo  

●  Não fazer em dia de Missa do Pólen 

● Criar um grupo para caronas no dia do evento 

A comunidade que organizou o evento se sentiu um pouco sobrecarregada, mas 

só tiveram avaliações boas. Os brindes estavam ótimos. 

 

4.3.Festa Junina 

Festa Junina foi organizada pela comunidade Dom de Ti, de renovação. 

Aconteceu no dia 28 de julho no grêmio do HU.  

Teve uma boa participação dos membros do movimento (em média 80 pessoas), 

foi bem animada e tranquila de organizar 

Sugestões:  

● Ver sobre a quantidade de bebidas, houve muita sobra  

● Divulgar mais 

● Divulgar com video, síntese e comunicação ficar responsável  

 

4.4.Feijoada Pólen  

     A Feijoada Pólen ocorreu no dia 25/08, na Paróquia Santo Antônio, em Campinas. 

   O local da Feijoada estava muito bom, teve uma boa participação de jovens e foi muito 

bem organizado. 

     O evento é muito importante pois a sua renda ajuda o Pólen e outras caridades 

 Sugestoes: 

● Repensar o valor do evento, fica dificil para os jovens 

● Focar na doação para Catedral, afinal é a nossa casa 



 

 

  4.5.Natal 

O Natal Pólen foi organizado pela comunidade Nossa Senhora do Rosário, de 

opção. Aconteceu no dia 15 de dezembro no auditório da Catedral Metropolitana de 

Florianópolis. O evento começou ao término da missa. 

Antecedendo o Natal foi feito uma Novena realizada da seguinte forma:  

● Primeiro e Segundo encontro: Na Catedral, organizada pela Comunidade de 

casais Mãe Peregrina 

● Terceiro e Quarto: Em comunidade 

● Quinto e Sexto: Na Catedral, organizado pela Comunidade de casais Salve 

Rainha 

 

Pontos positivos:   

● A organização estava muito boa;  

● O fato da novena ser feita em comunidade foi muito bom 

 

4.6. Apostolado de Natal 

     Ocorreu no dia 22 de dezembro no Bairro Pedregal,foi organizado pela comunidade 

Nossa Senhora do Rosário, de opção. Foi um dia de festa para as crianças, teve uma 

grande participação de outros membros do movimento. 

   Antecedendo a festa houve uma celebração feita pelo pai da Letícia Silva, as crianças 

retribuíram com uma linda apresentação 

     Cada criança ganhou um presente , os mesmos foram comprados com doações 

Sugestão:  

● Tirar a responsabilidade da Comunidade da etapa de Opção 

 

    Ficou decidido que a responsabilidade no ano de 2019 será em primeira opção para 

uma comunidade de renovação, se não houver será uma comunidade de Casais. E em 

terceira opção fica a Coordenação. 

 

       4.7. Encenação de Natal 

 A encenação do dia 24/12 não ocorreu no ano de 2018 por falta de participantes.  

  Sugestões:  

● Simplificar (-personagens) 

● Conversar com Pe. Davi, mostrar um novo roteiro e ver o que o Pólen pode fazer. 

 

 

 

 



5. AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE CENTRAL  

A participação dos membros do movimento na reunião da comunidade central foi 

baixando durante o fim do ano. A organização das equipes, em relação a adoração, foi 

muito boa. O início da comunidade central é a adoração.   

Foi lembrado também sobre a importância de divulgar a adoração na missa 

mensal, já que é um evento aberto ao público. Os representantes de comunidades 

também devem fazer o esforço de convidar suas respectivas comunidades para a 

Adoração ao Santíssimo e também compartilhar o mosquitinho e as informações da 

Central. 

Sugestões:  

● Divulgar a Adoração nas Comunidades 

● Unificar o Conselho Geral no estilo Eazinho 

● Fazer o Conselho Geral em novembro 

● Estabelecer um horário, Central não passar das nove 

● Ligar e convidar para o encontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. REPRESENTATIVIDADE DO MOVIMENTO PÓLEN NO SETOR DA JUVENTUDE  

A participação do Movimento Pólen no ano de 2018 não foi positiva. A 

espiritualidade é muito diferente e acontece em outras cidades. 

Sugetão: 

● Não participar. 

● Encaminhar um documento explicando que deste modo fica difícil participar dos 

encontros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Participação Polen 

A participação dos membros está fraca nas atividades do Pólen. 

   Sugestão: 

● Acontecer uma melhor Acolhida dos básicos. 

● Simplificar as atividades 

 

7.1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA EQUIPE DE ASSESSORIA 

Dificuldade da espiritualidade Pólen. 

Propostas Práticas: 

● Exclusão da equipe de síntese e comunicação; 

● Atribuição de suas atividades a Vice Coordenadora; 

● Exclusão da equipe de encenação e atribuir a formação; 

● Cada equipe ter chefe e sub-chefe para dividir responsabilidades; 

● Dia da Família ser organizado por uma Com. de casal; 

● Exclusão da Festa Junina ; 

● Juntar aniversário e Boas Vindas aos básicos; 

● Tirar a missa do Asilo do calendário e voltar a ser apostolado; 

● Coordenação não organizar atividades; 

● Equipe não organizar eventos que envolvem todo o Movimento; 

● Palavra de vida voltar a ser objetiva; 

● Ver se precisa do Eazinho; 

● Decidir no começo do ano quais serão as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE EQUIPES 

Equipe de Síntese 

Propostas: 1. Exclusão - 3 votos 

                   2. Junção com a formação - 24 votos 

                   3. Reformulação - 16 votos  

                   4. Unidade - 3 votos 

Sugestão geral:   

● Ter um Instagram do Movimento 

Sugestão Padre Pedro: 

● Não excluir, a síntese vem desde o inicio do movimento; 

● Seguir o estilo de comunicação do Papa Francisco; 

● Sintese não deve ser densa   

 

Equipe de Encenação 

Propostas: 1. Exclusão - 0 votos 

                  2. Manter - todos os votos 

 

Sub-chefe de equipe  

Propostas: 1. Formalizar - todos  

                  2. Não formalizar -  

Ficou decidido formalizar e ser escolhido pelo chefe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE ATIVIDADES  

Dia da familia  

Propostas: 1. Manter - 23 votos 

                  2. Retirar  

Ficou decidido que será um “Dia X” e que a Coordenação irá decidir quem vai ficar 

responsável  

 

Festa junina Pólen  

Propostas: 1. Exclusão - 22 votos 

                   2. Festa junina + Bingo - 1 voto 

                   3. Manter - 15 votos 

                   4. Unidade - 6 votos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Plenária de etapas  

10.1 Casais 

 A etapa de Casais tem uma caminhada muito boa, pessoas participativas, responsáveis 

pelos SIM que dão. 

 

10.2 Renovação 

  Com. Luz da Misericórdia: Estão tendo uma caminhada muito boa mas com 

dificuldade na partilha de vida. Dentro da comunidade foi conversado e estão 

caminhando para uma melhora, sugerem que seja feito o mesmo em suas comunidades. 

  Com. Discípulo Amado: Falta de participação para a organização do retiro de 

renovação, 5 ou 6 participando e sobrecarregando alguns.  

   Com. Cristo Mestre: A comunidade vê muito cristo no outro, que participa muito em 

suas paróquias e menos no Pólen. Ficaram responsáveis pelo bingo. “Foi um momento 

de muito crescimento para todos”. 

   Com. Dom de Ti: Falta de pessoas, falta de comprometimento, partilha de vida difícil 

e a comunidade está igual a etapa anterior. 

 

10.3 Básico 

 A etapa Básica está com dificuldade em chamar os jovens para a reunião e baixa 

participação. 

 

10.4 Aprofundamento  

   Com. Cristo Crucificado: é uma comunidade que leva como espirituais Adriana e 

Alexandre, uma comunidade ótima, com muita unidade e participação.  

 

   Com. Cristo Ressuscitado: Todas as reuniões eram muito divertidas, ninguém estava 

ali contra vontade, a gente esperava aquele momento para partilhar, rir, e descontrair 

dos afazeres do cotidiano. Algumas pessoas da comunidade estavam estudando para o 

vestibular, outras na faculdade, e a as outras estudantes de ensino médio. Então, nesse 

contexto, sempre tinha algum assunto da faculdade ou da escola para falar, alguma 

dificuldade do cansaço dos estudos. E então, víamos naquele momento da reunião uma 

oportunidade de nos tranquilizarmos no Senhor, de pausa e  de vivermos alguns pontos 

da Mística Pólen.  

A Cíntia e o Soares SEMPRE nos ajudava com isso, o ponto de Confiar na Divina 

Providência sempre era lembrado e trabalhado com a gente.  

Esse sentimento de cuidado e de unidade fortaleceu muito os laços de amizades dentro 

da comunidade, por isso só tenho a agradecer todos os meus amigos que fiz nessa 

comunidade a esse casal maravilhoso. 

10.5 Opção 



   Com. Nossa Senhora do Rosário: A comunidade desde o início teve participação de 

apenas 07 dos 11 que haviam. Tem uma boa partilha, diversas pessoas participando em 

suas paróquias e muitas engajadas nas atividades do movimento. Todos se 

empenharam no Natal e no apostolado Pólen que ficou por nossa responsabilidade. A 

reunião de comunidade era sempre prioridade. 

“Tivemos uma caminhada linda, uma verdadeira unidade”. 


