
Movimento Pólen 

Palavra de Vida - Mês de Abril do Ano Jubilar de 50 anos de 2021 

“Permanecei no meu amor” (Jo 15,9) 

O Movimento Pólen teve o seu início há 50 anos, com um Retiro espiritual de adolescentes, na 

Casa de Retiros, que os Padres Jesuítas do Colégio Catarinense, haviam construído, com o objetivo 

de promover encontros de formação espiritual católica a jovens e adultos, que procuravam, com mais 

frequência, uma oportunidade, para aprimorar a sua fé católica; conhecimento e vivência da fé. 

Um grupo sempre maior de adolescentes, no Instituto Estadual de Educação e no Instituto 

Técnico Federal de Santa Catarina, nas aulas de Ensino Religioso Escolar, começaram a perguntar 

sobre a possibilidade de se fazer um Retiro Espiritual na Casa de Retiros no Morro das Pedras. 

Adolescentes de outros Colégios vieram conversar sobre a possibilidade de jovens dos seus 

colégios poderem também participar 

E assim, no segundo semestre, foram feitos dois retiros espirituais. Como, para os participantes, 

era o primeiro retiro espiritual, decidiu-se chamá-lo de Retiro Espiritual Básico. Assim, ficava aberta 

a possibilidade para retiros de aprofundamento da fé; de opção por Cristo; de renovação e de casais. 

Assim ficava aberta a possibilidade para um aprofundamento da fé na Pessoa e Missão de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. Seria um tempo oportuno, um Retiro de Aprofundamento do Mistério 

Pascal de Cristo. 

Mais adiante, num terceiro ano os jovens que perseveram têm a possibilidade de participar de 

um Retiro de Opção por Cristo em que a resposta do jovem é um comprometimento mais consciente 

e em comunidade. 

Os que perseveravam até o final desta etapa, seriam convidados a fazerem, no ano seguinte, 

um Retiro de Renovação da Fé Batismal e da Vida de seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

  Agora, 50 anos depois do 1º Retiro Espiritual Básico, em agosto de 1971 e toda a vida vivida 

desde então até hoje, rendemos graças a Deus. 

E este é o sentido principal deste Jubileu de 50 Anos do Movimento Polén. 

Embora esteja coincidindo com a pandemia “Coronavírus” que tem causado tantos sofrimentos 

e incertezas; e não tem permitido fazer nossos retiros e encontros de formação de forma presencial. 

Vivemos da confiança na Divina Providência e esperamos que num tempo de Deus estes males 

irão passar. 

  Não percamos a esperança! 

 Voltemos, todos os dias a Jesus para escutá-lo: “Permanecei no meu amor” (Jo 15,9) 
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