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“No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as 

trevas cobriam o abismo e o, Espírito de Deus paira sobre as águas” (Gen1, 1-2) 

Assim a Bíblia, Palavra inspirada por Deus, começa a falar sobre as origens do 

universo, da vida e do ser humano. 

O universo pode ser chamado de “Casa Comum. ”  Nela estão os seres sem vida 

que oferecem o abrigo, uma casa cheia de vida e de luz aos seres vivos, necessitados 

de luz, de calor, de água, de alimentos de muitas espécies em grande harmonia. 

Os habitantes mais nobres e necessitados de condições vitais para uma vida 

sadia, harmoniosa e feliz são os seres humanos (homens e mulheres), chamados a fazer 

da casa comum um lar de alegria, de paz e de amor e união. 

“Os olhos do Pai Eterno não se cansam de olhar o universo e de acompanhar os 

passos dos homens e das mulheres, de todas as idades. No seu olhar Ele nos ama “ 

com amor de eternidade por isso guarda por nós tanta ternura! ”  (Jer31,3) 

Jesus nos incentiva a confiar na Divina Providência e na Divina Misericórdia. 

Quando há 50 anos iniciamos nosso primeiro Retiro Básico de jovens, que deu origem 

ao Movimento Pólen, estávamos celebrando Santa Mônica e Santo Agostinho. (27-28 

de Agosto de 1971). Iniciamos na véspera, dia 26 de Agosto, como resposta aos 

anseios de um grupo de adolescentes que estudavam no Instituto Estadual de Educação 

e no Instituto Federal de Santa Catarina. Eram meus alunos nas aulas do Ensino 

Religioso que eram ministradas nesses Colégios. Nos anos seguintes os jovens, com a 

experiência de um Retiro feito, foram convidando jovens de outros Colégios da nossa 

cidade e assim, um grande número de jovens, nesses 50 anos foram ajudados a orientar 

a sua vida pelo Evangelho. 

O Espírito de Deus pairando sobre eles, levou um bom número a perseverar e, 

como Jesus a crescer em idade, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. 

” (Lc2,32) 
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