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APRESENTAÇÃO 

Encontro-me, de certa maneira, sem jeito para apresentar “PÓLEN – 25 
ANOS COMO JOVEM E A FAMÍLIA”, porquanto pouco, realmente, caminhei com e 
dentro dessa “espiritualidade”, embora sempre a tivesse apreciado pelos seus 
efeitos benéficos, pelos seus incontáveis frutos. 

As diferentes “espiritualidades” e os “movimentos”, de cunho moderno e 
condizente com as exigências e esperanças dos homens de hoje, tiveram todos a 
sua inspiração, mesmo inconscientemente, no Concílio Vaticano II, na premente 
necessidade de formar lideranças, adaptadas aos tempos que correm. 

O homem moderno é um carente de Deus e, como constatação trágica, 
desconhece esse dado da realidade. O jovem é mais carente ainda, deixando-se, 
não raro, aliciar por falsas miragens de pseudovalores e anti-heróis. Cai no vazio. O 
PÓLEN percebeu isso e tentou dar uma resposta: através de metodologia própria, 
conteúdos riquíssimos e relacionamentos que resistissem à ferrugem do tempo. Isto 
vem acontecendo há 25 anos, em nossa Arquidiocese. 

O cristocentrismo, o devotamento eclesial. a Palavra de Deus, a 
fraternidade, o cultivo de uma séria piedade pessoal, o culto mariano, entre outros, 
são pontos de apoio, fulcros, que resistem ao dilapidar do tempo e a qualquer 
ideologia insidiosa. Tudo isto, contudo, será sempre como crivo, como pedra de 
toque à evangelização renovada, o empenho pelos mais altos destinos do Reino de 
Deus, o impulso para ação transformadora do mundo e a dedicação, sem reservas, 
aos mais pequeninos, desanimados, machucados pelas conhecidas pedras da 
História... 

Hoje a Igreja, rumo ao Terceiro Milênio, se preocupa muito com os que nos 
deixaram, sem atinarmos com os motivos e com o jeito de trazê-los de volta: com 
amor de acolhida, de compreensão e incentivo. Esta preocupação não poderá ser 
estranha aos membros ativos e fervorosos do “atual” PÓLEN. É um desafio, sem 
deixar de ser MISSÃO! Gostaria de gizar essa tarefa. Quando, na Bíblia, Deus confia 
qualquer missão a um de seus escolhidos, Ele sempre acrescenta: “Não temas. Eu 
estarei contigo”. Essa imprescindível presença pudemos averiguar durante esses 
bem longos 25 anos de caminhada; defendendo-nos do cansaço, dos desvios e do 
desânimo que não deixam nenhum líder incólume. 

Confiemos ao BOM DEUS (só Ele é Bom!), os destinos do PÓLEN, seu 
desenvolvimento e, caso seja necessário, o seu rejuvenescimento constante. A 
Palavra de Deus é sempre VIVA e eternamente jovem, eficaz em si mesma e 
purificadora. A Eucaristia é nosso melhor alento e nosso constante refúgio. O 
Sangue de Cristo é a alegre fonte salvífica onde iremos haurir incessantemente (cf. 
Is 12,3) pureza, energia, ânimo e garantia de êxito. Acheguemo-nos a essa fonte! 



Quero parabenizar a todos os que pertencem (ou pertenceram) ao PÓLEN, 
lutando por atingir os objetivos, que sabemos inspirados por Deus. 

Deus vos abençoe e conserve sempre bons e ANIMADOS! 

 

Eusébio Oscar Scheid, scj 
Arcebispo Metropolitano de Florianópolis 

  



INTRODUÇÃO 

O objetivo principal deste livro é trazer à memória, de algum modo, algumas 
das infinitas maravilhas de Deus ao longo dos 25 anos do Movimento Pólen. Tanto 
para os quase dois mil jovens que, num quarto de século, foram sujeitos e 
testemunhas das manifestações do amor providente e misericordioso de Deus – 
“Deus é Amor” (1 Jo 4, 8) –, quanto para os que têm algum interesse pelos jovens e 
pelas Pastorais da Igreja, da Juventude e da Família. 

Ao centrar sua atenção no Movimento Pólen, o relato e as reflexões buscam 
testemunhar alguns aspectos da vivência da Palavra de Deus, numa caminhada de 
educação da fé cristã – com seus altos e baixos –, numa experiência de caridade 
pastoral de jovens – que se sentem “os primeiros e imediatos apóstolos dos jovens” 
– e numa atuação de muitos adultos, leigos e religiosos, que participaram de um 
momento histórico particular da Igreja. 

O outro objetivo desta obra é convidar o leitor a louvar conosco a Santíssima 
Trindade e ir ao encontro dos jovens e das famílias de hoje, tal qual Nossa Senhora, 
quando foi à casa de sua prima, Isabel, alegre e feliz, deu-lhe Jesus, e cantou no 
portal de sua casa: “O Senhor fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome” (Lc 1, 
49). 

Contemplando as maravilhas de Deus, experimentamos gratidão, confiança, 
alegria, paz e um renovado ardor, para prosseguirmos na missão de evangelizar. 
Somos portadores da continuidade: o Senhor nos chama, prepara e envia; temos 
três anos e meio para aprontar dignamente o Grande Jubileu do Ano 2000 do 
Nascimento de Jesus Cristo. 

Com todos os que, com suas vidas, compuseram este pequeno livro, uno-me 
em gratidão a Deus, a Ele rendendo graças. 

 

Florianópolis, agosto de 1996. 

  

Padre Pedro Adolino Martendal  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À maior glória de Deus 
  



LEMBRANÇA E GRATIDÃO  

 

À GRANDE FAMÍLIA PÓLEN: 

Ao iniciar estas reflexões, tenho presente a fisionomia de um grande número 
dos quase 2000 jovens, que participaram de um dos 39 Retiros Básicos do 
Movimento Pólen, muitos hoje, já tendo atravessado a fronteira dos 40 anos de 
idade. 

Vem-me à mente, também, as famílias de um bom número deles, as quais 
tive a graça de conhecer e amar. O Movimento Pólen, esta obra de Deus, tem sido 
construído também pelas famílias: pais. Irmãos, cônjuges e filhos de polens, 
certamente, agentes da história dos 25 anos. 

É impossível falar do magnífico trabalho de Deus em nós, entre nós e através 
de nós, sem chamar para nossa roda familiar, um expressivo número de sacerdotes, 
irmãs e irmãos religiosos e casais de outros movimentos de espiritualidade, que têm 
colaborado conosco de inúmeras formas. Todos estão muito presentes na minha 
mente e no meu coração. 

À toda família Pólen, assim ampliada, na comunhão da unidade querida por 
Jesus, dirijo estas páginas como um preito de amor e gratidão. A todos convido a 
abrirem o coração para as graças do nosso jubileu de prata. 

 

AOS QUE VIVEM NA COMUNHÃO DOS SANTOS: 

Em todos os momentos e pensamentos desta ocasião jubilar, desejamos 
estreitar nossos laços de comunhão com todos os polens que já foram chamados 
para a Vida Eterna. 

Queremos voltar-nos, também, para Dom Wilson Laus Schmidt (†), Bispo 
Emérito, que nos amou imensamente, e ensinou-nos que o Movimento deve estar 
sempre atento e disponível aos apelos do Espírito Santo, como o pólen da flor, que 
ao se desprender, deixa-se levar nas asas do vento, docilmente, sem escolher nem 
rota nem flor, para operar o milagre da vida. 

Ainda, evocamos a memória de Dom Afonso Niehues (†), Arcebispo 
Metropolitano da Arquidiocese de Florianópolis, até 1992. Ele, igualmente, nos 
apoiou e amou, incentivando-nos a caminhar, determinadamente, no estilo de vida 
Pólen. 

 



AOS NOSSOS PASTORES: 

A Dom Eusébio Oscar Scheid, nosso Arcebispo Metropolitano, e a Dom Vito 
Schlickmann, DD. Bispo Auxiliar, devotamos nosso afeto filial. 

Ao Santo Padre, Papa João Paulo II, nossa filial veneração e comunhão na fé, 
na caridade e corresponsabilidade, por tudo o que tem sido e é, como 
representante visível de Nosso Senhor Jesus Cristo na terra. 
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1 NOSSA IGREJA – NOSSA SEGURANÇA 
 

1.1 O CONCÍLIO VATICANO II 

O Concílio Ecumênico Vaticano II1 aconteceu no caminhar histórico do povo 
de Deus, no final do segundo Milênio Cristão, como erupção de uma Fonte de Vida 
e de Santidade. Fonte de água pura e viva. Fonte de atualização da vida cristã no 
mundo atual. Fonte de atualização e capacitação da Igreja para sua missão de 
evangelizar a humanidade no terceiro Milênio Cristão. 

Através do Concilio, o Espírito Santo falou à Igreja e à toda a humanidade, 
num momento histórico em que começavam a se acelerar profundas 
transformações na vida dos povos. 

Da vivência e do ensinamento do Concílio resultou o Compêndio do Vaticano 
II. Nele encontramos os 16 Documentos Conciliares fundamentais: constituições, 
decretos e declarações que, no conjunto, são uma fonte de vida cristã renovada. 
Suas águas não podem deixar de correr por toda a “Aldeia Global” – no presente e 
no futuro. Tem o objetivo de reavivar as gerações pós-conciliares, em Cristo. O 
princípio basilar da renovação da vida cristã do homem, de hoje e de amanhã, é o 
retorno às Fontes da Salvação. 

A Nascente de todas as nascentes da Salvação é a Santíssima Trindade: dela 
brota o rio da Revelação Histórica de Deus Amor e do Amor de Deus, Uno e Trino, 
ao homem, que é imagem e semelhança de Deus Amor. 

A Sagrada Escritura é o manancial onde encontramos tudo o que Deus 
revelou ao ser humano. 

A Igreja é outra fonte: 

- como Jesus Cristo a pensou e organizou; 

- com a missão de ser Sinal e Instrumento da Salvação e do Amor de Deus, 
entre os homens e destes entre si, com a missão de construir o Reino de 
Deus; 

- com a incumbência de evangelizar todos os povos e nações, até os confins 
da Terra; 

- com a sua missão ecumênica e o diálogo com os não cristãos e ateus;  

                                                           
1
  Em 25/01/1959, o Papa João XXIII anunciou o propósito de convocar um concílio, que, iniciado em 

11/10/62, desenvolveu-se em 4 sessões, até 08/12/65. Conduzido pelo Papa João XXIII até sua morte 
(03/06/63), o Concílio Vaticano II passou a ser liderado, até a sua conclusão, pelo Papa Paulo VI, 
falecido em 06/08/79. 



- com a vocação à santidade de todos os seus membros: 

- com a sua liturgia, os seus carismas e a sua tradição. 

 

1.2 DO CONCÍLIO VATICANO II AO MOVIMENTO PÓLEN 

Uma das 16 fontes do Concilio Ecumênico Vaticano II é o Decreto 
“Apostolicam Actuositatem”. Ali estão os princípios norteadores do apostolado de 
todo o Povo de Deus. O no 12 deste Decreto contempla os jovens e as crianças: 

“Os jovens representam na sociedade de hoje uma força de indiscutível 
interesse. As circunstâncias de sua vida, a mentalidade e as próprias relações com a 
família modificam-se profundamente. Muitas vezes, passam de maneira demasiado 
rápida para nova condição social e econômica. Enquanto, porém, aumenta dia por 
dia sua importância social e até política parecem quase desesperados para 
assumirem com aptidão os novos cargos. 

Esta sua importância acrescida na sociedade exige deles uma atividade 
apostólica, dispondo-os a tanto igualmente sua índole natural. Amadurecendo a 
consciência da própria personalidade, e sentindo-se impulsionados pelo ardor da 
vida e pelo entusiasmo exuberante, assumem responsabilidades próprias e desejam 
participar na vida social e cultural. Tal zelo, se vier imbuído do espírito de Cristo, nos 
autoriza a esperar daí a mais farta colheita. Devem tornar-se eles os primeiros e 
imediatos apóstolos dos jovens, fazendo o apostolado entre si por si mesmos, 
respeitando o ambiente social em que vivem. 

Cuidem os adultos de estabelecer com os jovens um diálogo amigável, que 
permita a ambas as partes superarem a distância da idade, conhecerem-se 
mutuamente e comunicarem-se uns aos outros as riquezas que a cada qual são 
próprias. Os adultos estimulem a juventude ao apostolado, primeiro pelo exemplo, 
e, em dada ocasião, pelo conselho prudente e ajuda eficaz. Os jovens por sua vez 
mantenham para com os adultos os sentimentos de reverência e confiança. Embora 
pelo seu natural se inclinem para as novidades, guardem na devida estima as 
louváveis tradições. Também as crianças tenham sua atividade apostólica própria. 
Segundo a capacidade, sejam verdadeiras testemunhas vivas de Cristo junto aos 
colegas.” 

 

1.3 MENSAGEM DOS PADRES CONCILIARES AOS JOVENS DO MUNDO 

Ao final do Concilio, o Papa Paulo VI e mais de dois mil bispos de todo o 
mundo, enviaram uma mensagem aos jovens de toda a Terra, animando-os a 



trabalhar para que os rios nascidos, e por nascer, nas fontes do Concilio, 
encontrassem o seu caminho nas gerações do futuro. 

Em Florianópolis, uma pequena cidade do Reino de Deus, seis anos depois, 
nasceu um regato que levaria esta vida do Concilio a muitos jovens e famílias, meios 
e comunidades eclesiais. Na época, não sabíamos que estava surgindo um filete 
d'água, tão especial para nós, abastecido pelo Concilio. 

A mensagem: 

“A vós, juventude masculina e feminina do mundo inteiro, é que o Concílio 
quer endereçar sua última mensagem. Vós ireis receber a chama das mãos dos mais 
velhos e viver no mundo no momento das mais gigantescas transformações de sua 
história. Vós, recebendo o melhor exemplo e ensinamento de vossos pais e mestres, 
ireis construir a sociedade de amanhã. Vós vos salvareis ou perecereis com ela. 

A Igreja, durante quatro anos, trabalhou para rejuvenescer o rosto, para 
corresponder melhor aos planos do Fundador, o grande Vivente, o Cristo 
eternamente jovem. E ao termo dessa grandiosa 'revisão de vida', ela se volta para 
vós. É para vós os jovens, para vós sobretudo, que ela, no Concílio, acaba de acender 
uma luz: luz que ilumina o futuro, o vosso futuro. 

A Igreja se preocupa para que a sociedade, que vós ireis construir, respeite a 
dignidade, a liberdade e os direitos das pessoas: e essas pessoas são as vossas. 

Ela se preocupa, sobretudo, em fazer com que essa sociedade deixe 
desabrochar seu tesouro sempre antigo e sempre novo: a fé; e que vossas almas 
possam banhar-se livremente em suas luzes benfazejas. Ela confia que vós 
encontrareis tanta força e alegria, de tal modo que não sereis tentados, como 
alguns de vossos antepassados, a ceder à sedução das filosofias do egoísmo e do 
prazer, ou àquelas do desespero e do nada. Perante o ateísmo, fenômeno de 
cansaço e senilidade, vós sabereis afirmar a vossa fé na vida e naquilo que lhe dá 
um sentido, isto é, a certeza de um Deus justo e bom. 

Em nome desse Deus e de seu Filho Jesus, nós vos exortamos a alargar os 
vossos corações segundo as dimensões do mundo, a ouvir o apelo de vossos irmãos 
e colocar corajosamente a seu serviço vossas energias jovens. Lutai contra todo 
egoísmo. Recusai dar curso livre aos instintos de violência e ódio, que geram as 
guerras, com seu cortejo de misérias. Sede generosos, puros, respeitosos e sinceros. 
Construí com entusiasmo um mundo melhor que aquele de vossos antepassados! 

A Igreja olha por vós com confiança e amor. Rica de um longo passado, que 
vive sempre nela, e caminhando para a perfeição humana no tempo e para os 
destinos últimos da história e da vida, a Igreja é a verdadeira juventude do mundo. 
Ela possui aquilo que faz a força e o encanto dos jovens: a capacidade de se alegrar 



com o que começa, de se entregar sem reserva, de se renovar e de sair para 
conquistas novas. Contemplai-a e vós descobrireis nela a face de Cristo, o verdadeiro 
herói, humilde e sábio, o profeta da verdade e do amor, o companheiro e amigo dos 
jovens. É em nome de Cristo que nós vos saudamos, que vos exortamos e 
abençoamos”. 

 

1.4 PUEBLA, O POBRE E O JOVEM 

Em 28 de janeiro de 1979, o Papa João Paulo II, abriu a III Conferência Geral 
do Episcopado Latino Americano, em Puebla de Los Angeles, no México. Dom 
Afonso Niehues, então nosso Arcebispo, participou do Encontro como delegado dos 
Bispos do Brasil. 

As águas do Concilio Ecumênico Vaticano II e da Exortação Apostólica 
“Evangelii Nuntiandi”, de Paulo VI, concentraram-se em Puebla. Daquele manancial, 
os rios da evangelização foram nascendo para o presente e o futuro da América 
Latina. 

Da Conferência resultou a confirmação de alguns princípios da Teologia da 
Libertação, bem como, a purificação e a correção de outros – a partir da verdade 
sobre Jesus Cristo, a Igreja e o homem. Entre as frentes de mais urgência para a 
evangelização da América Latina, no presente e no futuro, João Paulo II apontou: a 
família, as vocações sacerdotais e religiosas e a juventude. 

Dez anos antes, havia acontecido a II Conferência, em Medellin, na 
Colômbia. O Pólen ainda não era nascido. Fora a primeira tentativa de aplicar a 
doutrina e a pastoral vindas do Concilio Ecumênico, ao Continente da Esperança – a 
América Latina. 

Em Puebla ficaram consagrados alguns termos que são inseparáveis da 
evangelização: comunhão e participação; agentes e sujeitos da evangelização; como 
evangelizar, com quem evangelizar? 

Acontecimento histórico de grande relevo foi o reassumir, em Puebla, “a 
clara e profética opção preferencial e solidária pelos pobres, em continuidade com a 
posição de Medellin em vista da libertação integral deles” e a “opção preferencial 
pelos jovens”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 NOSSA HISTÓRIA – NOSSA VIDA 
 

2.1 O PÓLEN CAIU NUMA SALA DE AULA 

Na manhã de um dia, que ninguém consegue precisar, do primeiro semestre 
de 1971, numa sala de aula, no Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis, 
aconteceu-me algo totalmente inesperado, numa turma da 4a série ginasial2, com 
cerca de 35 alunos, quase todos adolescentes, de 14 e 15 anos de idade. 

Cheguei para dar a aula de Ensino Religioso. Como sempre costumava 
proceder, encaminhei a oração inicial e a chamada nominal dos alunos. Antes de 
começar a desenvolver o plano da aula, uma pergunta vinda de um dos alunos, 
mudou totalmente o rumo daquela aula (o que devia ser uma aula tornou-se um 
encontro): 

“Não seria possível o senhor fazer um retiro para a nossa turma?” 

Acolhi a pergunta e como resposta fiz uma outra pergunta: 

“Por que vocês querem fazer um retiro?” 

Depois de um momento de silêncio, comecei a registrar, no quadro negro, as 
respostas que vinham vindo da vida daqueles adolescentes. Sem se darem conta, 
estavam partilhando suas dificuldades de relacionamento com os pais, além de 
outras, próprias da adolescência. 

Era um tempo em que se falava muito de “conflitos de gerações”, 
“incompreensão dos pais”, “falta de diálogo entre pais e filhos”... Começava-se a 
falar da expansão das drogas. Os alunos, naquele momento, estavam externando 
seus temores frente ao futuro. 

Senti que estavam pedindo ajuda. 

As respostas formavam um mosaico que externava um pouco da alma 
daqueles meninos e meninas entrando nas buscas, nos conflitos e nas crises da 
juventude. No painel de respostas estava sublinhada, muitas vezes, a palavra paz. 

Era como se dissessem: “num retiro poderemos parar e encontrar a paz”. 
Talvez pensassem em paz para si mesmos ou, talvez, em paz para a família, na qual 
alguns se sentiam em conflito. 

A segunda pergunta que lhes formulei foi esta: 

“E como vocês imaginam ser um retiro espiritual?” 

                                                           
2  Atualmente, corresponderia à 8

a
 série do 1º Grau. 



Aqui as respostas não convergiam. Tive dificuldades de perceber que alguns 
estivessem falando sério. Enquanto alguns imaginavam algo como um retiro do TLC3 
adaptado para adolescentes, outros pensavam num fim de semana longe do 
controle dos pais, para curtir música, sol e praia. Para estes últimos, caso sobrasse 
tempo, “o retiro” até poderia ter algum momento de oração, com alguma palestra! 

Prometi-lhes que iria refletir com alguns amigos sobre o pedido, após o que, 
lhes daria uma resposta. 

Após refletir, procurei alguns jovens, que haviam participado dos 2 primeiros 
Encontros do TLC. Alguns deles, liderados por Vilmar Adelino Vicente, hoje 
sacerdote, de imediato, imaginaram que se poderia realizar um retiro análogo ao do 
TLC, bastando as necessárias adaptações, a fim de melhor atender os anseios dos 
adolescentes. E, como a casa de retiros no Morro das Pedras estava habitualmente 
fechada, isto significava que não haveria problema de data, em relação ao local. 

Assim, na semana seguinte, eu pude comunicar aos meninos e meninas 
daquela 4a série, que não só era possível realizar o retiro solicitado, mas, que já 
tínhamos pessoas dispostas a colaborar, bem como, o local para que o retiro 
acontecesse. 

Notei que o entusiasmo do grupo já não era uma chama tão forte, quanto na 
semana anterior. Mas, percebi que o fogo já havia gerado um incêndio em outras 
4as séries. 

Dos 52 participantes do retiro realizado, apenas 4 eram alunos da 4a série 
que o havia solicitado: misteriosamente, fora escolhida pelo Espírito Santo, para 
acolher e disseminar o seu pólen multiplicador. 

 

2.2 CAMINHAMOS NA FÉ, NÃO NA VISÃO CLARA 

A notícia de um retiro para adolescentes espalhou-se rapidamente e atingiu 
jovens de outros colégios. Famílias viram na iniciativa, uma esperança de mostrar o 
caminho de Cristo aos filhos em contestação e conflito. 

Enquanto uma equipe de jovens do TLC assumia a organização do encontro, 
a mim coube a missão e a graça imensa de preparar o grupo de retirantes. 
Pacientemente, conversei com cada adolescente que pensava em participar do 
retiro, explicando, como podia, os objetivos do mesmo. 

Para mim era difícil imaginar como seria um retiro misto de adolescentes. 
Em alguns momentos, senti-me confuso diante das perguntas que alguns pais 
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  “TLC – Treinamento de Líderes Cristãos”; movimento de espiritualidade da Igreja, implantado em 

Florianópolis na época. 



faziam-me, por telefone, tentando se certificar da seriedade do que iria acontecer 
no Morro das Pedras. Às vezes, sentia pesar muito a responsabilidade que estava 
assumindo com os pais, a quem dizia para não se preocuparem. 

Apesar de tudo, falava assim porque confiava em Deus. E, sabia como o 
adolescente é capaz de nos surpreender com o inesperado de suas atitudes. 

À medida que ia conversando com os adolescentes que “entrevistava”, 
sentia a alternância de dois sentimentos: esperança e temor. Esperança, porque era 
muito bonito perceber que algo de bom estava acontecendo neles. Temor, porque 
eram poucos os que davam a certeza de irem ao retiro. Às vezes vinha-me a 
impressão de estarmos perdendo tempo, que chegaria o dia marcado sem que 
conseguíssemos o número mínimo de jovens para o encontro. 

Tudo era desconhecido. Diante do desconhecido, muitos, como Tomé, 
precisam ver para crer. 

Lembro-me de um adolescente que, indeciso, até a última hora, ficou no 
“vou, não vou”. E eu lhe repetia: “Caso vá, deve ir porque você quer. Não para 
agradar os seus pais, nem por causa de seus amigos, nem por minha causa”. 

Esse tipo de conversa exigia muito tempo, envolvia meus sentimentos, 
minha fé e renúncia de mim mesmo. Jamais pude imaginar que seria chamado a 
repeti-la cerca de 1600 vezes em preparação a 33 Retiros Básicos e, ainda, centenas 
de outras vezes antes dos Retiros de Aprofundamento e dos Retiros de Opção. 

Não cheguei a pensar, uma vez sequer, que essas conversas antes do Retiro 
Básico, para alguns, pudessem ser o início de uma orientação espiritual, que 
continuaria por anos inteiros a fio. Para outros, esse diálogo representava o início 
de uma amizade com Cristo, jamais antes sentida, o princípio de um amor à Igreja, 
jamais experimentado, e o começo de uma consciência de comprometimento com 
o outro. Enfim, o princípio da tecelagem de um novo estilo de vida. 

Eu também não sabia o quanto Deus iria pedir de mim, para a obra que 
estava sendo semeada no coração daqueles adolescentes. Não podia prever as 
maravilhas da graça que iria “ver, ouvir e apalpar” na vida de tantos jovens, casais e 
famílias nos 25 anos de existência do nosso Movimento, ou nos 22 anos em que 
nele atuei diretamente. 

No final da tarde do dia 26 de agosto de 1971, iniciamos aquele retiro, 
inesperadamente solicitado por aqueles alunos, daquela 4a série do Instituto 
Estadual de Educação... naquela manhã de um dia, que ninguém consegue 
precisar... Mais tarde nós o chamaríamos de 1o Retiro Básico do Movimento Pólen. 

 



2.3 MOMENTOS ANTES DA VIGÍLIA PASCAL DE 1972 

Do retiro realizado de 26 a 28 de agosto de 1971, voltamos “incendiados”. 
Eram 52 adolescentes e 15 dirigentes adultos e jovens. 

Diante da Catedral o ônibus parou. É como se chegássemos de uma longa e 
feliz viagem; todos tinham urgência de chegar em casa, para “narrar as maravilhas 
de Deus” (At 2, 11): 

“Vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que 
vejam vossas boas obras e glorifiquem o Vosso Pai que está nos céus” (Mt 5, 
14). 

Sabíamos o quanto de emocional havia em certas “descobertas” e posturas, 
porém, nada nos autorizava a dizer que podia ser “fogo de palha”. 

Como a maioria dos retirantes estudava no Instituto Estadual de Educação, 
foi lá que se deu a mais visível irradiação da Luz! Todos queriam se reencontrar. 
Viviam um sentimento novo. O que seria? Amizade? Fraternidade? Início de um 
namoro? O que era esta vontade de se encontrar, partilhar e falar sem temor, de 
Jesus Cristo e da experiência vivida com Ele no Morro das Pedras? 

Como fruto dessa Luz, surgiu um novo grupo de 53 adolescentes, que em 
outubro do mesmo ano, estava preparado para participar do 2o Retiro Básico. 
Grande parte veio a convite dos adolescentes do retiro anterior; era um sinal visível 
do apostolado conjunto destes. Haviam entendido a palavra dos Padres Conciliares: 
“O jovem é o primeiro e imediato apóstolo do jovem”. 

A alegria dos primeiros estava ensolarando a vida dos novos candidatos a 
retirantes. Todos faziam a experiência dos apóstolos. Em contato com Jesus, 
apresentado nos contextos do Plano da Salvação e da vida do jovem, Jesus Cristo 
era revelado como uma alegre novidade, que fazia o jovem sentir-se feliz. Era a Boa 
Nova! Era o Evangelho! 

O roteiro do Encontro levava-nos à aldeia de Emaús (Lc 24, 13-35). Dali, 
todos voltávamos para o nosso mundo, sabendo que estávamos sujeitos a entrar na 
crise de Cléofas e seu companheiro. Poderíamos ter a impressão de ter sido tudo 
uma ilusão: a decepção diante das dificuldades e contratestemunhos dos 
companheiros de retiro poderia esfriar o entusiasmo, além da nossa aparente 
incapacidade de viver o Evangelho sozinhos (no meio da família, do grupo, da 
turma...), que poderia nos levar a procurar as “seguranças” de antes. 

Não havíamos percebido, ainda, que Deus nos pedia para andar com estes 
jovens, e “ser um” com eles (1 Cor 9, 19-23). Afinal, tínhamos atado sobre os 
ombros dos jovens retirantes um “fardo pesado” (Mt 11, 28-30). Havíamos feito a 
eles a proposta de orientarem suas vidas pela Vida de Cristo. Isto era um jugo: “jugo 



suave”, mas comprometedor. Exigia uma certa maturidade emocional e de fé. Nem 
todos a tinham. Nem nós a tínhamos na proporção necessária, por isso os 
lançávamos aos “dentes das feras”; sem muita preocupação em encorajá-los e 
formá-los. Aos dois grupos de retirantes, para o pós encontro, indicamos três 
instrumentos de perseverança: a Oração, o Estudo da Fé e a Ação Apostólica. 

O pós-retiro, porém, não podia ser apenas três palavras. Isto o Senhor nos 
mostrou a partir da noite da Vigília Pascal de 1972. Às 22:30 h, iniciaríamos na 
Catedral a Celebração da Vigília Pascal; em cima da hora, por telefone, alguém me 
apresentou um pedido: “Gostaríamos que o senhor viesse ao nosso grupo dar uma 
mensagem de Páscoa”. Fui ao encontro do grupo, sem ter nada programado e, para 
minha surpresa, era um grupo que havia se auto organizado para a ocasião. Eram 
cerca de 30 jovens, todos participantes de um dos dois retiros, que ali estavam para 
festejar a noite da Páscoa de um “jeito diferente”. Haviam se reunido para 
conversar sobre a vida; na realidade, o importante era “estar junto”. A ideia da 
mensagem havia surgido durante este encontro. 

Por que não iam à Vigília Pascal, preferindo “algo diferente”? Recém-
nascidos, lembra São Paulo, precisam ser alimentados com leite. Não suportam 
ainda o alimento sólido (1 Cor 3, 1-2). Anos mais tarde, no tempo certo, por diversas 
vezes, faríamos a Vigília Pascal, para jovens e suas famílias. 

Naquele encontro da mensagem de Páscoa, nasceu em mim um 
compromisso: andar junto com os jovens que haviam participado dos dois retiros, e 
que quisessem caminhar juntos. Foi naquela noite da Vigília Pascal, que nasceu a 
visão de continuidade, de processo de formação, de Movimento. 

 

2.4 POR ONDE CAMINHAR? 

É verdade que Jesus nos dissera: “Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida. 
Quem me segue, chega ao Pai” (Jo 14, 6). Mas, como ajudar um grupo de 
adolescentes que desejava, do seu jeito instável, com altos e baixos, oscilando nas 
ondas das emoções e da novidade, a fazer este caminho? De novo, lembramos das 
palavras dos Padres Conciliares: 

“O jovem é o primeiro e imediato apóstolo do jovem.” 

Para intuir por onde caminhar, procuramos escutar Jesus e os próprios 
jovens. Enquanto dos jovens era importante saber o que realmente queriam, quais 
os seus anseios e quais os seus objetivos, de Cristo guardávamos o seu diálogo com 
o Jovem Rico (Mt 19, 16-22), com a proposta ousada e desafiadora, à primeira vista, 
exigente demais para um jovem: “Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o 
dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me” (Mt 19, 21). 



Assim, em 1972 nasceu a ideia de formar a Equipe Central, para coordenar 
os passos da caminhada do grupo, daqueles que quisessem continuar a construir a 
obra, que o Senhor começara no Retiro. 

Da Equipe Central fizeram parte dois adultos, o Diretor Espiritual e a 
Coordenadora Geral, que deveriam ser os irmãos mais velhos dos jovens 
integrantes de todo o grupo. Nenhum de nós sabia o quanto teria que dar de nossas 
vidas. Enquanto os jovens assumiam sua função na Equipe por um ano; eu e a 
Coordenadora não tínhamos prazo pré-fixado. Tudo era doação. Tudo era expressão 
de amor a Jesus Cristo. Tudo era por amor aos jovens que buscavam “algo mais” 
para a sua vida. 

Aquela primeira equipe tratou dos objetivos, da organização, da mística, da 
formação, do apostolado, das dificuldades... da vida desse “embrião” de 
espiritualidade cristã e pastoral de juventude, que hoje, por graça de Deus, celebra 
o Jubileu de 25 anos. 

Desde o seu primeiro encontro, a Equipe Central refletia o caminho a ser 
aberto, a partir da realidade da vida dos jovens e da palavra de Deus. Rezar com a 
Bíblia e rezar com a vida do jovem têm sido sempre o ponto de partida de nossos 
encontros de trabalho e de formação. Aos poucos foi se tornando uma prática de 
todas as expressões do Movimento Pólen. 

Num dos primeiros encontros da Equipe Central amadureceu a ideia de um 
Retiro de Aprofundamento e de novos Retiros Básicos. Ao mesmo tempo que 
alguns jovens participantes dos dois primeiros retiros queriam aprofundar a 
experiência de vida no Evangelho, muitos outros adolescentes pediam a 
oportunidade de participar de um retiro no Morro das Pedras. 

Foram também os jovens desta Equipe Central que desejaram encontrar um 
nome para o Movimento, que estava se alinhavando. Para tanto, marcou-se o dia 9 
de julho de 1972, um domingo. Naquela data estava marcada uma reunião geral, a 
se realizar no Colégio Menino Jesus. Nesse dia, eu estava participando de uma ação 
missionária – “Peregrinação por Cristo”-com a Legião de Maria, na Ilha do 
Mosqueiro distante 80 Km de Belém do Pará. 

Dia 9 de julho de 1972: era o dia de Nossa Senhora da Paz. 

 

2.5 SEU NOME É PÓLEN 

Depois de viajar por mais ou menos 96 horas, encontro-me de volta em 
Florianópolis. Mal havia chegado, fui informado do nome escolhido: PÓLEN. 
Inicialmente pensei ser uma sigla. Contaram-me que muitas siglas haviam sido 
forjadas, mas, nenhuma merecera o apoio de todos: nenhuma dizia tudo o que 



éramos chamados a ser, no mundo e na Igreja. Já no final da reunião, alguém – ali 
presente talvez por curiosidade – sugeriu o nome “Pólen”. Poucas palavras de 
explicação foram suficientes para que todos acolhessem no coração o nome 
implícito nas palavras de Cristo: “Olhai os lírios do campo...” (Mt 6, 28). Para nós, 
naquele início, aprendendo a falar e a andar como crianças, era clara a mensagem 
de Jesus: “Olhai o Pólen nos lírios do campo”. 

Ao ouvir o nome, lembrei-me que, na flor, o pólen é um dos elementos 
transmissores da vida. Exatamente isto estávamos sendo chamados a ser: 
comunicadores da vida de Cristo; transmissores da vida de Deus. 

As primeiras experiências de Jesus Cristo, ainda muito ao nível emocional, 
eram transmitidas com tanta alegria, coragem e liberdade, pelos adolescentes que 
tinham acabado de conhecê-Lo... Seus amigos, que também desejavam esta vida, e 
sem muito entender o que estava acontecendo, também agiam com alegria, 
coragem e liberdade. Estávamos sendo pólen sem o saber! Pólen da mais bela flor 
do imenso jardim de Deus! Mais tarde fomos percebendo que o pólen tem muitos 
pontos de contato e semelhança com as parábolas evangélicas: 

“Vós sois o sal da terra” (Mt 5, 13), 

“Vós sois a luz do mundo” (Mt 5, 14), 

“O Reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura 
em três medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa” (Mt 13, 33). 

Os mistérios da vida dos vegetais, no seu aspecto de reprodução, têm no 
pólen um dos seus agentes vitais e essenciais. Na flor, o pólen é um grãozinho 
amarelo; minúsculo. Frágil e poderoso ao mesmo tempo. Gerado em comunidade 
com milhares de outros polens. Para cumprir a sua missão, de colaborar com a 
transmissão da vida, deve sair da flor. Não pode ser autossuficiente, nem 
permanecer indefinidamente com os demais polens. Deve transferir-se da antera 
para o estigma. Este processo de transferência chama-se de polinização, que pode 
ser feita pelo vento, pelas aves ou por insetos. Após a polinização, dá-se a 
fecundação. O processo vai em frente até o aparecimento do fruto, que contém as 
sementes. As sementes, depois de prontas, são liberadas, e, encontrando condições 
favoráveis, germinam. 

Aqui encontramos a parábola evangélica do Semeador (Mt 13, 1-23). A meta 
de um pólen é ser semente e gerar sementes de Jesus Cristo. O seu testemunho de 
vida cristã, sua vida coerente com a profissão de fé cristã, suas ideias e sentimentos 
traduzidos em palavras e atitudes, devem transmitir o jeito de ser e de agir de 
Cristo. 



Para atingir esta meta, ao longo de sua vida, até o dia em que Jesus vier para 
levá-lo para a Casa do Pai, não pode renunciar à vocação e missão recebidas no 
Batismo. 

Pólen é um dos muitos apelidos dos discípulos e discípulas de Jesus. 

“Olhai os lírios do campo” (Mt 6, 28-30) e entendereis a maravilha da vossa 
vida -vocação e missão. 

 

  



 

  



3 AS DESCOBERTAS DA FÉ COMUM 
 

3.1 UMA PEDAGOGIA PARA A EDUCAÇÃO DA FÉ 

No início do nosso caminho, o Senhor nos mostrou a necessidade do 
aprofundamento de nossa fé, para que o jovem pudesse ser, de fato, o primeiro e 
imediato apóstolo dos jovens. Como sair do “bem estar” da superfície e ir em 
profundidade, para o confronto com os desafios e os conflitos? 

Percebemos que, respondendo com profundidade aos anseios dos jovens, 
nos ajudaríamos reciprocamente, e poderíamos chegar ao ponto desejado e 
necessário. Percebemos que deveríamos “remar a favor da correnteza”, nas 
oportunidades possíveis. 

Um dos anseios dos jovens eram os encontros. Assim, todo encontro de 
grupo, de equipe de trabalho, independente de sua finalidade imediata, tinha o seu 
início na Bíblia. Abrir a Bíblia, lê-la em conjunto, refletir a vida pessoal, a realidade 
social e eclesial, e meditar a ação à luz da Palavra de Deus, tornou-se uma prática. 
Promovemos, também, uma reunião geral, aberta à participação de qualquer 
pessoa, voltada à formação humana e cristã, uma vez por mês. Além, de uma Tarde 
de Formação, no primeiro domingo de cada mês, também aberta aos familiares e 
convidados. Os temas estudados, em geral, eram propostos pelos polens. 

Outro anseio era o retiro anual. Feita a experiência do 1o retiro (aos poucos 
chamado de Retiro Básico), seguida da vivência em grupo de trabalho (GT), no ano 
seguinte metade desses polens solicitaram a realização de um outro retiro, que 
passou a se chamar de Retiro de Aprofundamento. 

Aos participantes do Aprofundamento oportunizou-se a experiência de uma 
vivência comunitária. Um bom grupo de polens de Aprofundamento pedia um 
terceiro retiro, que passou a ter características de um Retiro de Opção, também 
seguido de uma vivência comunitária, agora mais empenhada e comprometida com 
Deus, no sentido de colocar-se à serviço da missão do Movimento. Depois, surgiram 
o Retiro de Renovação e, mais tarde, o Retiro de Casais Polens, sempre seguidos de 
vivência comunitária e ação apostólica. 

O zelo, a seriedade, o espírito de oração e a unidade sempre caracterizaram 
nossos retiros, em cada um dos seus três momentos específicos: na preparação, no 
encontro propriamente dito e no pós-encontro. Os retiros são momentos fortes do 
nosso processo de formação da personalidade e da educação da fé. 



Além disso, nossas festas, nossos dias ou tardes esportivas, encontros de 

comunidades ou de etapas, sempre têm primado por ser momentos de formação 

humana e cristã. “Tudo é matéria prima para um amor maior”.4 

Sem dúvida, porém, o que mais nos tem levado às profundezas e às raízes da 
nossa fé, é a vivência da “Palavra de Vida”5 mensal. 

Vinte e cinco anos após aquele frágil e misterioso princípio, encontramos um 
grande número de pessoas, adolescentes e adultos, pais de família ou não, 
portando uma fé esclarecida, que os inquieta e anima a uma ação evangelizadora 
nas frentes pastorais da igreja ou nos diversos “mundos” da sociedade. 

O Pólen surgiu para formar apóstolos. Hoje, como no início, Jesus diz a cada 
um de nós: “Levanta-te, entra na cidade” (At 9, 6). 

A pedagogia para a educação da nossa fé precisa ser sempre aprimorada, 
porém, jamais facilitada. Trata-se da pedagogia de Jesus. Ele será sempre o nosso 
pedagogo. 

Às exigências do Reino, devemos continuar preparando apóstolos leigos – 
homens e mulheres – esclarecidos nas ciências humanas e na fé católica, com um 
grande potencial de amor: a Deus, a si mesmos e ao próximo. Para liderar pessoas e 
massas humanas. Que sejam eficientes e exemplares no trabalho. Capazes de 
propor saídas aos problemas da cidade e do meio rural. Sensíveis ao bem comum e 
à comunidade. Construtores de uma sociedade mais solidária, mais justa e mais 
fraterna. Protagonistas da Nova Evangelização. Devemos, porém, a partir deste 
Jubileu, ser mais comprometidos com as vocações sacerdotais, diaconais, 
missionárias e à vida religiosa consagrada. 

 

3.2 O IDEAL DA COMUNIDADE CRISTÃ 

Viver agrupado é próprio da natureza do ser humano. Organizar-se em vista 
do bem comum, também. O ser humano é um ser político na sua essência. 

As relações humanas e as relações sociais, porém, foram profundamente 
atingidas pelo pecado, que deu origem ao sofrimento e à morte. Encontramos 
então a pessoa, desde criança, com o vírus do individualismo, do egoísmo, da 
ganância e, com inúmeros outros problemas, que afetam, destrutivamente, o ideal 
humano da comunidade e o ideal da comunidade cristã. 
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  MOVIMENTO PÓLEN. Mística do Movimento “Pólen”. 3.ed. Florianópolis, p. 13, novembro de 

1998. 
5
  “Palavra de Vida” é uma prática de espiritualidade que aprendemos com o Movimento dos 

Focolares, fundado por Chiara Lubich, em 1943, em Trento (Itália). 



Em alguns aspectos, as abelhas e as formigas, seguindo com fidelidade à lei 
natural de seus instintos, no seu ser-comunidade, ultrapassam o ser humano – 
inteligente, livre, criativo, capaz de amar, repleto de dons, carismas e virtudes 
sobrenaturais. 

O sonho da Comunidade Cristã emerge nos jovens como o sonho de um 
paraíso perdido, que precisa ser reencontrado. Talvez, por isso, os jovens se 
agrupam, cultivam amizades, gostam de andar e de se divertir juntos, e preferem 
fazer trabalhos em equipe. Temem a solidão, enchendo-a de músicas, esportes, 
imagens e festas. 

O Pólen nasceu neste terreno. Tudo o que se cultivou nestes 25 anos, esteve 
na mira da Comunidade Cristã. 

A Comunidade Matriz é a Santíssima Trindade. Toda amor! Um jogo 
harmonioso de relações de unidade na diversidade! Pela Santíssima Trindade foi 
projetada a família: pai, mãe e filhos. Uma célula social de amor. Um jogo 
igualmente harmonioso de relações de unidade no essencial, na diversidade das 
pessoas. 

Também a grande família humana, a humanidade com sua diversidade de 
raças, povos, idiomas, culturas, religiões... sonha com a mesma fraternidade, a 
mesma justiça, a mesma verdade e luta pela mesma paz. 

O ideal da Comunidade Cristã tornou-se uma realidade concreta no Lar de 
Nazaré: São José, Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Que diversidade! E, 
que unidade! Dali vem o nosso Mestre e a nossa lei fundamental: “Amai-vos uns aos 
outros, assim como eu vos tenho amado” (Jo 15, 12). 

Esta lição da Escola de Jesus tem sido nosso motivo principal de ser pólen. É 
para colaborar com a Igreja na concretização deste projeto divino e deste anseio 
humano, que nós existimos. Daí o nosso empenho em organizar equipes de 
simpatizantes, grupos de trabalho de retirantes básicos, comunidades de vida cristã 
após o Retiro de Aprofundamento, comunidades de vida cristã após o Retiro de 
Opção, comunidades de vida cristã após o Retiro de Renovação, comunidades de 
casais polens após o Retiro de Casais: abrindo sempre possibilidades de participação 
para toda a família. 

O ideal da Comunidade Cristã é divino, consequentemente inesgotável. 
Como concretizá-lo? Reunir-se é o primeiro passo. É caminhar juntos, dia por dia. É 
uma caminhada comunitária sem fim. É fazer circular a vida, com tudo o que ela 
comporta de alegrias e tristezas, êxitos e fracassos, vida e morte, à luz da Palavra de 
Deus. O mandamento do amor recíproco é um contínuo acontecer, nunca 
plenamente conquistado. 



Nossa plenitude como pessoa e como comunidade cristã dar-se-á na glória 
da Santíssima Trindade. Precisamos crer, cada dia, que a comunidade cristã é 
possível; é saudável; é a resposta mais acertada que damos a todos os nossos 
anseios, é a nossa fortaleza frente aos ataques, muitas vezes imperceptíveis, do 
consumismo, do ativismo, do ateísmo prático, da ilusão de querer ser feliz e salvar-
se sozinho. “O Senhor complete o que em nós começou” (Sl 137, 8), quando abriu 
nossos olhos para o ideal da comunidade cristã. 

 

3.3 O IDEAL DE FORMAR LÍDERES CRISTÃOS 

Aprendemos com Jesus a nos compadecer das massas humanas 
desorientadas, dispersas, manobradas, teleguiadas, agredidas nos direitos mais 
sagrados como o direito à vida, a ter voz e vez. 

“...Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como 
ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas” (Mc 6, 34). 

O senso de compaixão é um ponto de partida para a consciência de 
participação. O jovem, em geral, é sensível aos problemas sociais. Tem compaixão. 
Sofre com a dor alheia. Concebe ideias novas para solucionar os problemas. Fala, 
organiza. Mas, com frequência, suas ideias, seus projetos e suas iniciativas abortam. 
Por quê? Por mil razões. Mas a mais comum é a pouca fé na lei fundamental da 
vida: a lei do processo – lançar a célula portadora da vida, fecundar, germinar, 
gestar, nascer, crescer em fases sucessivas, renovar-se constantemente, alimentar-
se, respirar, deixar-se podar, florescer, frutificar, doar os frutos com sementes, até a 
última primavera. Este é também o caminho de uma ideia e de um ideal. 

Os santos são líderes cristãos de muitas gerações, porque acreditaram nesta 
lei divina. E, mesmo mortos, continuam liderando, influenciando gerações inteiras, 
levando-as a seguir Cristo. Nem sempre são luminares de inteligência. São sempre, 
porém, perseverantes no amor. São fiéis à sua vocação e ao carisma recebido. 
Muitos morreram sozinhos e com a impressão de ninguém ter acolhido o seu ideal. 
Não se deram conta do quanto o seu testemunho de semente que morre por amor, 
semeava grandes extensões da vinha de Deus. 

O Movimento Pólen chamado, no início, a formar “jovens que fossem os 
primeiros e imediatos apóstolos dos jovens”, entendeu que era chamado a ser uma 
escola de líderes cristãos. 

Em nosso caminho de 25 anos, vimos muitos jovens no seu primeiro amor 
por Cristo e no seu primeiro ardor pela causa de Deus e da humanidade. Quantos 
deles vimos e vemos crescerem, tanto no amor, quanto na idade e sabedoria. Nós 
os encontramos em quase todos os meios sociais, liderando com a luz e a força do 



Evangelho, transformando pessoas e estruturas em Reino de Deus. Quantos são, 
dos quase 2000? Deus sabe! Muitos ainda passarão pela verdadeira conversão, 
quando aceitarem , de verdade, Jesus como Caminho, Verdade e Vida, sem mescla, 
sem interpretações interesseiras ou reducionistas ao próprio ponto de vista. É 
preciso ter o olhar de Jesus. O olhar de compaixão de Jesus. O olhar de líder, de 
pastor, do jeito de Jesus. Perseverante. Até a morte! Até a morte de cruz. 

Depois de 25 anos, bem aqui neste ponto, todos, sem exceção, somos 
convocados pelo Senhor a avaliar a nossa liderança. “Presta conta de tua 
administração” (Lc 16, 2): este é um compromisso fundamental de nosso jubileu! O 
que eu estou fazendo com os meus talentos? O que eu estou realizando com a 
minha capacidade de amar? O que estou construindo com as descobertas, os 
treinamentos, as oportunidades de formação de liderança que Deus me deu através 
do Movimento Pólen? “Cada pólen é chamado a fazer bem a sua parte por onde 
passar, a cada momento, enquanto estiver na terra, para dele participar em 
plenitude no seio da Santíssima Trindade”6. 

“Agir em silêncio não é esconder-se ou abandonar a linha de frente da 
evangelização. É, pelo contrário, ocupar os postos-chave da sociedade para 
fecundar tudo com a vida de Deus, transformando tudo em Civilização do Amor”7. 

Também no tocante à liderança cristã, o Senhor quer completar o que em 
nós começou! Neste sentido, a partir do Jubileu, precisamos, ainda, encarar com 
maior carinho e determinação os ministérios e serviços eclesiais próprios dos leigos. 

 

3.4 A MÍSTICA DO MOVIMENTO PÓLEN 

Logo no início do Movimento, percebemos que não era suficiente organizar 
as experiências feitas e dar-lhes um encaminhamento, amparando-as numa certa 
estrutura. Era preciso captar a alma que norteava os acontecimentos. 

Num pequeno livro, dos tempos da Ação Católica, encontrei ajuda para 
compreender que a alma que dava vida ao Pólen, além da Graça de Deus, era um 
conjunto de ideias e sentimentos chave, que amadureciam em convicções e nos 
impulsionavam a uma espiritualidade definida e à ação apostólica. 

Tinha dentro de mim o ideal da unidade querida por Jesus, que recebi dos 
Evangelhos, através de inúmeras experiências e descobertas que fiz, desde 1967, 
com o Movimento dos Focolares. 

                                                           
6
  MOVIMENTO PÓLEN. Mística do Movimento “Pólen”. 3.ed. Florianópolis, p. 10, novembro de 

1998. 
7
  Idem citação anterior; p.18. 



Tanto quanto eu era capaz de perceber e viver naqueles tempos, a partir dos 
acontecimentos que deram origem ao Pólen, fui orientando o nosso caminho, 
projetando nele a luz do Amor de Deus e do amor ao irmão: o amor que se revela, 
principalmente, na Divina Providência. Tinha em minha vida muitas confirmações 
deste Amor Providente e Misericordioso do Pai, para comigo. Partiu do 
ensinamento de Jesus Cristo e do que experimentávamos juntos, a conclusão 
evidente: confiando na Divina Providência vamos saber a cada momento, o que 
Deus quer de nós. Queríamos, então, corresponder ao Amor de Deus por nós, 
fazendo a Sua vontade. Daí a nossa preocupação em agir na vontade de Deus. 

Os adolescentes dos primeiros retiros não tinham objetivos claros e 
definidos, quando pediam para participar de um retiro. Tinham, porém, grande 
capacidade de amar e doar-se, e, ao mesmo tempo, carência de amizade, 
comunicação e relacionamento humanos, que se aproximassem do amor de Jesus 
Cristo. Então, nós os convidávamos a conhecerem Jesus no seu modo divino-
humano de ser, de falar e tratar as pessoas, e no seu modo de agir na construção do 
Reino. Sublinhávamos, também, o valor que Jesus dá à pessoa humana. 

Ao apresentar Jesus Cristo aos adolescentes, como o modelo de pessoa 
humana, dávamos ênfase à sua Paixão, Morte, Ressurreição e Ascensão; e também 
ao Pentecostes. 

No Movimento dos Focolares, além das tantas outras descobertas que eu 
fizera, uma havia-me tocado profundamente: a presença de Jesus Ressuscitado no 
outro, na Palavra, na Eucaristia, na Comunidade reunida em Nome do Senhor, na 
Igreja, na hierarquia da Igreja... 

Na medida em que os jovens iam fazendo, também, essas descobertas 
começavam a perceber a pessoa de Cristo muito próxima e ao seu alcance. Daí o 
fato de naqueles tempos ser tão familiar dizer e cantar: “Cristo é o nosso 
Amigão...”. 

Através de Jesus, começamos a compreender, também, o lugar e a missão 
de Nossa Senhora dentro do nosso Movimento. 

Certo dia, tornou-se necessário escrever estas coisas e oferecê-las como 
princípio de um estilo de vida já iniciado. Foi assim que a nossa Mística apareceu 
numa 1a edição, em julho de 1974. A maior parte foi escrita na Escola Técnica 
Federal de Santa Catarina, em momentos de recolhimento, durante os espaços 
livres, entre uma e outra aula de Ensino Religioso. Em julho de 1978 houve uma 2a 
edição, sem nenhum acréscimo ou modificação. Em novembro de 1988 apareceu a 
3a edição. Esta, ampliada, em resposta aos anseios sempre reiterados, desde o EAP 
de 1985, na Lagoa do Peri. Fiz a redação num período de férias e recolhimento, que 
tive a graça de viver, por 10 dias, no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. 



Antes de sua impressão, foi estudada, vivida e melhorada, com sugestões do 
Movimento. 

Desde o seu aparecimento, o livrinho da Mística foi sempre entregue ao 
pólen na Santa Missa final do Retiro de Aprofundamento, com a seguinte 
advertência pessoal, feita pelo Diretor Espiritual: “(nome do pólen), Você também 
foi chamado(a) a viver esta vida”. Quem o recebeu e o traz consigo, pode, todos os 
dias, lembrar-se deste chamado, escrito na primeira página. 

O livrinho da Mística é como uma miniatura do Evangelho. Ele e o Evangelho 
existem para serem vividos, até que se realize em nós, o que São Paulo diz a todos 
os cristãos: 

“Não há dúvida que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso 
ministério, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus Vivo, não em 
tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações” (2 Cor 
3, 3). 

Nossa Mística, vivida na liberdade dos filhos de Deus, dá-nos a identidade 
pólen e abre novos horizontes para a vivência da nossa missão, ali onde Deus nos 
chama, cada manhã. 

Confiar na Divina Providência,  
Agir na vontade de Deus, 
Ver Cristo no outro, 
Amar Nossa Senhora, 
Agir em silêncio, 
Amar antes de falar, 
Viver a Alegria Pascal. 

São degraus de uma escada que nos faz subir sempre mais ao encontro do 
nosso ideal: viver aqui na terra como Deus dispõe no céu – “assim na terra como no 
céu”. 

Esta escada está ao alcance de todos, dos pequeninos aos velhinhos; não 
exige ciência nem técnica. Pede a fé dos Patriarcas, dos Profetas, dos Apóstolos, dos 
Mártires, dos Confessores, das donas de casa, dos agricultores, dos humildes e 
mansos de coração. 

Descobrir a Mística é descobrir o desígnio de Deus para mim, para a família, 
para o Movimento e para a Igreja. 

 

 



3.5 A PALAVRA DE VIDA 

Transcorria o primeiro semestre de 1964. Eu estava cursando o 3o ano de 
Teologia. Meu pai estava gravemente enfermo. No dia de São João Batista, 24 de 
junho de 1964, chegou um telegrama chamando-me com urgência, para 
acompanhar meu pai. Momentos antes, alguém estivera no Seminário onde eu 
estudava e entregara ao Padre Reitor, Dom Ivo Lorscheiter, uma certa quantia em 
dinheiro. As mesmas mãos que me entregaram o telegrama, entregaram a 
espórtula. A quantia era suficiente para chegar à casa dos meus pais e juntar-me à 
minha mãe e aos meus irmãos naqueles momentos, tão bonitos quanto dolorosos, 
da paixão e morte de nosso pai, que faleceu 3 dias após a minha chegada. 

Os dias que se seguiram ao sepultamento foram de muito trabalho na roça e 
no engenho de cana de açúcar. A saudade de meu pai, os questionamentos sobre o 
nosso futuro, a consolação à minha mãe e aos irmãos, muitas vezes, me fizeram 
deixar o trabalho, ir à casa, abrir o Evangelho e colher uma Palavra de Jesus. 

Com a Palavra no coração voltava ao trabalho e experimentava alegria, 
entusiasmo e paz. Sabia falar palavras de Deus para minha mãe e meus irmãos. 
Depois de um mês, minha mãe interpretou a vontade de Deus para todos nós: eu 
voltaria aos estudos, meus irmãos e minha mãe continuariam o trabalho. Nós íamos 
confiar na Divina Providência; Deus cuidaria de nós. 

No final do ano, em 27/12/64, dia de São João Evangelista, fui ordenado 
Diácono. Nossa família estava bem. Todos, com calma, procuravam decidir sua 
vocação. Deus foi dando a Luz para todos. 

Eu vi, ouvi, percebi, apalpei, todos viram que vivendo-se a Palavra de Deus, 
de Deus recebe-se a Verdadeira Vida. Levei estas convicções para minha Ordenação 
Sacerdotal em 04/07/65. 

Uma vez Sacerdote, falava destas coisas. Algumas pessoas deixavam-me a 
impressão de não acreditar muito; parece que não lhes era muito familiar tratar 
com Deus, como um filho com o Pai. Em 1967, na 1a Mariápolis, vi como tudo era 
muito familiar e como se vivia com radicalidade o Evangelho. Senti-me confirmado. 

Quando em 1971 começou a caminhada espiritual do Movimento Pólen, 
propus a prática da Palavra de Vida, o que aconteceu em 1973. Em meu íntimo 
sempre estive em comunhão de um discípulo com a Obra de Maria nesta prática. 

A certa altura da vida do Movimento Pólen, tive a impressão de ter errado: 
porque, em vez de escrever um comentário da Palavra de Deus, que, como Diretor 
Espiritual, eu escolhia, não propunha a do Movimento dos Focolares, que traduz 
uma espiritualidade vivida no mundo inteiro? Em 1984 recebi uma orientação; 
devia ficar tranquilo: “Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus” (Ro 8, 28). 



A prática da Palavra de Vida é como uma alfabetização espiritual. Quem 
alfabetiza é Jesus. Pequenas experiências ajudam-nos a ver o efeito da conversão, 
do amadurecimento da personalidade e da afetividade. Crescem a fé, a esperança, a 
caridade, e tornam-se consequentes. A vivência da Palavra de Vida desaloja 
relaxamentos, pecados e vícios; encaminha dúvidas, confirma vocações, ajuda a 
descobrir o próprio lugar e a missão na Igreja e na comunidade civil; ela dá paz, 
sabedoria, discernimento, alegria. Gera comunhão e participação. Capacita-nos 
para a Nova Evangelização. Tudo isto acontece, desde que acolhamos com 
sinceridade e fé a Palavra de Vida, e a concretizemos na comunicação, 
relacionamentos e ações. 

“Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um 
homem que constrói a sua casa sobre a rocha” (Mt 7, 24-27). 

 

3.6 “AGENTES SECRETOS DE CRISTO” OU “DADOS EM ESPETÁCULO”? 

Desde o início optamos em entrar na massa, com o silêncio e a 
determinação do fermento. Aprendendo, em seguida, com o pólen das flores, 
víamos que ser pólen de Cristo era fazer o caminho da transmissão do estilo de vida 
de Jesus, mais pelas atitudes do que pelas palavras. Nunca se viu um pólen de rosa 
ou de violeta, dançando no ar à procura de outra flor, ao som de uma valsa, a fim de 
chamar a atenção e tornar-se mais atraente. Os polens das flores agem em silêncio. 
Sem propaganda, propagam a vida. 

O mistério do silêncio do “milagre da vida” levou-nos a assumir o agir em 
silêncio em nossa Mística. 

Ao contrário do que se poderia pensar, erroneamente, o pólen não é um 
“agente secreto” de Cristo. O pólen é “dado em espetáculo ao mundo, aos anjos e 
aos homens” (1 Cor 4, 9), pela sua autenticidade de vida cristã. 

Agir em silêncio não é timidez. É profundidade. É estratégia. É agir com 
todos os meios da ciência e da técnica. Porém, na certeza de que quem dá a vida e 
faz crescer é Deus. É valer-se de todos os meios de comunicação humana, sempre 
dando primazia à Graça – “Sem mim nada podeis fazer” (Jo 15, 5); “Tudo posso 
naquele que me conforta” (Fl 4, 13). 

Agir em silêncio é falar dos valores à luz do Evangelho, com conhecimento e 
competência. É ir muito além de uma opinião pessoal. É ser embaixador, porta-voz 
e portador da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

“Somos dados em espetáculo”, como atores no palco do mundo. Os olhos 
dos outros devem poder nos encontrar na multidão e perceber o nosso “segredo”. 



O pólen, em sua tática do “agir em silêncio”, deve ser o primeiro na 
disponibilidade, nas iniciativas da Igreja e da comunidade civil, nas instituições, nos 
diversos ambientes, para impregnar tudo com o modo de pensar, de sentir, de 
amar, de ser, e de agir de Cristo. 

Agir em silêncio significa agir com a força de influência do verdadeiro líder 
cristão. Silêncio se traduz por simplicidade, humildade, alegria. Silêncio é também 
esperança na força sobrenatural da Palavra de Deus, do testemunho da caridade e 
da justiça cristã, do tecido das relações de unidade baseadas no amor de Cristo. 

Agir em silêncio é um modo de agir, em contestação e em contradição com o 
modo de agir do mundo. No agir do mundo, “a propaganda é a alma do negócio”. 
No agir cristão, a alma de toda ação é a presença criadora. redentora e recriadora 
de Jesus Ressuscitado e do seu Espírito. 

Não somos “agentes secretos” de Jesus Cristo e da Igreja. Como os primeiros 
cristãos, cultivamos a consciência de que o nosso batismo e o nosso desejo de 
seguir Jesus nos tornam homens públicos, “dados em espetáculo ao mundo, aos 
anjos e aos homens” (1 Cor 4, 9). 

Por isso o pólen não teme nem o sucesso dos poderosos, nem as vantagens 
dos não cristãos, nem a soberba dos orgulhosos e dos ímpios! 

Nossa coragem vem do Pai Eterno, do Cristo Ressuscitado e do Espírito 
Santo. Deles vêm, também, a nossa alegria, serenidade, espírito de luta e a eficácia. 

 

3.7 O PÓLEN E A EUCARISTIA 

A descoberta que fizemos da Sagrada Eucaristia assemelha-se a dos 
primeiros cristãos: o Sacramento da Unidade. 

Os primeiros cristãos atribuíram os frutos da unidade, entre eles, à escuta da 
Palavra de Deus (a doutrina dos Apóstolos) e à Celebração Eucarística (a Fração do 
Pão). Era a Sagrada Eucaristia que os movia a serem um só coração e uma só alma, 
e a partilharem os seus bens. O Sacramento da Unidade levava-os a passar do 
individualismo à sensibilidade pelo bem comum (At 2, 42-47; 4, 32-37). 

A Eucaristia é o Sacramento da presença real de Jesus Ressuscitado. Feita a 
descoberta de Jesus Amigo, de Jesus Filho de Deus, nasce o desejo de encontrar-se 
com Ele, frequentemente, e “morar com Ele”. No Retiro Básico, desde o início foi 
espontâneo, após o anúncio da Pessoa e da Missão de Jesus Cristo, termos um 
primeiro encontro com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Onde os jovens, em 
alta voz, falavam com Jesus sobre o que sentiam. Nunca se pôs sombras de dúvida 
sobre o Sacrário, nunca se questionou se Jesus está mesmo ali. 



À medida que o pólen vai vivenciando a Pessoa e a Missão de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, sente a necessidade da visita e da adoração ao Santíssimo Sacramento. 

A Santa Eucaristia é também o Sacrifício da Nova e Eterna Aliança. O 
Movimento Pólen tem sido caminho de descoberta feliz, de experiência alegre do 
que é a Santa Missa. 

Muitos descobriram o Tesouro. Venderam, e continuam vendendo, muitos 
bens para escavá-lo mais e mais. Sempre buscamos na Sagrada Eucaristia a nossa 
força de inspiração, de comunhão e de ação. Nossas reuniões de trabalho – da 
Comunidade Central, da Comunidade Bom Pastor dos Retiros – em geral, iniciaram-
se ou concluíram-se aos pés do Divino Mestre presente no Santíssimo Sacramento. 
A capela do Santíssimo, na Catedral, tem sido a fonte que jorra a vida pólen. Como 
viver a nossa Mística sem a Sagrada Eucaristia? 

Outros não chegaram a perceber o real valor desta pedra preciosa. Voltaram 
ao nível da maioria dos cristãos, que substitui, muito facilmente, a Santa Missa por 
uma festa, um banho de sol, um sono mais prolongado, um turismo. Infelizmente, 
ainda há montanhas de preconceitos contra a Santa Missa. Viver a Alegria Pascal é 
transmitir e comunicar as graças da Santa Missa. 

A Comunhão Eucarística encoraja a comunhão fraterna com todos, 
indistintamente, sem excluir um ser humano sequer. No meio do povo encontramos 
pessoas que, tendo feito a descoberta do tesouro eucarístico, deram o passo de São 
Paulo: “Para mim o viver é Cristo” (Fl 1, 21). 

“Por causa de Cristo, tudo o que eu considerava como lucro, agora considero 
como perda, diante do bem superior que é o reconhecimento do meu Senhor Jesus 
Cristo. Por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo 
e estar com Ele” (Fl 3, 7-9). 

Com imensa alegria, constatamos que alguns ministros extraordinários da 
Eucaristia já são provenientes do Movimento Pólen. A Igreja terá diáconos vindos 
do Pólen e os sacerdotes serão futuramente mais do que dois, se cumprirmos a 
ordem de Nosso Senhor: “Enviai Senhor operários à Vossa messe”! Pois, “a messe é 
grande e os operários são poucos” (Mt 9, 38). 

 

3.8 O PÓLEN E A MISERICÓRDIA DE DEUS 

Todos os que participaram de algum dos nossos Retiros Básicos, ouviram na 
primeira noite a Parábola do Filho Pródigo (Lc 15, 11-32). Entre nós, esta parábola 
da misericórdia de Deus tem chegado ao coração, à consciência, à vida, como uma 
carta ao endereço certo. 



Da revisão de vida, orientada, a partir do anúncio da Misericórdia do Pai, dos 
prejuízos do pecado à alma, ao corpo, à família, à comunidade e à Igreja, temos 
feito importantes descobertas: a descoberta da misericórdia de Deus e a 
redescoberta do Sacramento da Reconciliação. Sempre cuidamos para haver dois 
ou três sacerdotes disponíveis para o ministério da Reconciliação. O sacramento ali 
celebrado foi, muitas vezes, o início de uma orientação espiritual. 

Se eu pudesse falar, pessoalmente, a cada um, como fiz em nossos retiros e 
nas celebrações da Penitência, realizadas antes do Natal, da Páscoa e em outras 
ocasiões, lembraria que o sacramento da Penitência foi, na vida de cada pólen, um 
momento decisivo. Ajudaria a soprar as cinzas dos preconceitos, dos erros, dos mal 
entendidos, dos comodismos... para ajudar cada um a recuperar a memória daquele 
Encontro Sacramental e da mudança de vida, que se seguiu àquele milagre do amor 
misericordioso de Deus: o milagre do perdão e da paz! 

O Sacramento da Penitência é, de fato, o encontro com a Misericórdia de 
Deus, de forma sensível, através de um Ministro de Cristo – o Sacerdote. Ali, o 
Sacerdote – também pecador – é ministro da Misericórdia de Deus: 

“Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham 
fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-
se no meio deles. Disse-lhes ele: 'A paz esteja convosco'. Dito isto, mostrou-lhes as 
mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: 'A 
paz esteja convosco! Como o Pai me enviou. assim também eu vos envio a vós'. 
Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: 'Recebei o Espírito Santo. 
Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem os 
retiverdes, ser-lhes-ão retidos '” (Jo 20, 19-23). 

 

3.9 O CAMINHO PEDAGÓGICO DOS RETIROS 

Os nossos retiros foram, aos poucos, se constituindo num caminho 
pedagógico. No Retiro Básico, o objetivo principal é despertar o jovem para o 
conhecimento de si mesmo e para um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, a 
partir da oração, da meditação da Palavra de Deus e dos Sacramentos. Em 
consequência, o jovem quer trabalhar com Jesus. À medida que atua após o Retiro, 
ainda inexperiente, e desconhecendo como evangelizar, deseja um outro encontro 
para aprofundar as descobertas do Retiro Básico. Assim o Movimento oferece o 
Retiro de Aprofundamento, cujo objetivo principal tem sido despertar o jovem para 
o seu relacionamento pessoal e comunitário com a Igreja, a partir do apostolado e 
dos demais instrumentos da espiritualidade cristã. 



O cultivo dos adolescentes dos 2 primeiros retiros de 1971 resultou num 
pequeno grupo que desejou fazer o Retiro de Aprofundamento. As 4 comunidades 
que se formaram tiveram pequena perseverança. 

Houve, porém, um pequeno grupo de 16 jovens que, no ano seguinte, 
desejaram dar um passo que expressasse o seu comprometimento explícito com o 
Movimento, por 1 ano. Seria o compromisso do Batismo em vista desta obra de 
Deus. Para tal, prepararam-se através do Retiro de Opção, que objetivou despertar 
nos jovens as disposições de Jesus Crucificado e Ressuscitado, além de prepará-los 
para acolher o Espírito Santo de Pentecostes – para a dedicação, mais integral 
possível, a Deus, no Movimento Pólen. 

O Retiro de Aprofundamento e o Retiro de Opção são seguidos de vida em 
comunidade, para favorecer o cultivo e a vivência conjunta da espiritualidade cristã. 

Um ano após a Opção Pólen, quem quiser renová-la por mais um ano, 
participa do Retiro de Renovação e, se for casado, do Retiro de Casais polens. A 
temática destes retiros é escolhida pelo grupo de retirantes. Também estes retiros 
têm continuidade nas Comunidades de Renovação e de Casais. 

É curioso observar como o crescimento da fé não depende do maior ou 
menor número de retiros vividos. Mas, a consciência cristã, o viver o Evangelho 
coletivamente na ajuda recíproca, o engajamento comunitário, a cultura religiosa, o 
saber falar com autoridade das coisas de Deus, o ter critérios e valores firmes, o 
estar atualizado, dependem muito deste caminho pedagógico, quando bem feito. 

“E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da 
salvação” (At 2, 47). 

 

3.10 A COMUNIDADE DE ORAÇÃO E SERVIÇO 

Por alguns anos, uma equipe de retaguarda dos nossos retiros chamou-se de 
Equipe de Serviço – informalmente, “equipe da cozinha”. Aos poucos, porém, 
percebemos que a solidariedade e a fraternidade vividas por seus integrantes nas 
preparações e nos retiros, eram tais que, na verdade, a “equipe” era uma 
comunidade cristã. 

É uma comunidade que, tal qual a dos dirigentes do retiro, tem uma missão 
específica de curta duração de tempo, porém, fundamental à vida dos polens e do 
Movimento. Para o seu funcionamento, a comunidade é formada por 
representantes de todas as comunidades e etapas do Movimento; um deles a 
coordena. Um casal é escolhido para integrá-la, para ser um sinal de família. Sempre 
que possível, ainda, convida-se uma religiosa ou um casal assessor espiritual, para 
animar a vivência desta comunidade em Cristo, à luz da nossa Mística. 



Sempre se quis que esta comunidade fosse ao mesmo tempo ativa como 
Marta e contemplativa como Maria (Lc 10, 38-42). Trata-se de uma comunidade de 
oração e serviço. 

No contexto do retiro, esta comunidade atua muitas vezes como uma usina 
de força. Creio que muitas conversões se devem à graça pedida descascando 
batatas, cozinhando, limpando corredores, lavando louça, alimentando o fogo... 

Para muitos jovens tem sido uma escola de culinária e de trabalho em 
conjunto. Nela, alguns livraram-se do individualismo e da tendência ao comodismo. 

Houve jovens que vivenciaram, nessas comunidades de oração e serviço, 
pela primeira vez, a família cristã. Ali, alguns adquiriram o gosto e a convicção pela 
oração. Muitos aprenderam a resolver problemas de relacionamento e de 
convivência familiar. Houve quem, pela primeira vez na vida, perdoou de coração. 

O que mais impressiona a quem participa dessa comunidade, sem dúvida, é 
morar e trabalhar tão perto do Santíssimo Sacramento. 

Não raro, nessa experiência de comunidade de oração e serviço, se começa 
um jeito todo novo de viver em família. E, também um novo estilo de trabalho: o 
trabalho animal passa a ser humano; o trabalho humano passa a ser expressão da 
Caridade – um reflexo do “trabalho” de Deus. 

 

3.11 O PÓLEN E PUEBLA 

Logo após o encerramento da III Conferência Geral do Episcopado Latino 
Americano, assim que foi possível, muitos jovens do Movimento adquiriram o 
“Documento de Puebla” e se puseram a lê-lo, com o entusiasmo de quem lê um 
“best-seller”. Aos poucos surgiam as reflexões e as interpretações do Documento, 
sobre as questões mais delicadas, como a da “opção preferencial pelos pobres”. 

As conclusões de Puebla, sobre a Evangelização no presente e no futuro da 
América Latina, colocaram nosso Movimento em estudo e busca. Eram muitas as 
realidades sociais conflitantes em nossa volta. E muitos polens começaram a abrir 
os olhos e a se sensibilizar com as mesmas. Nosso Movimento era, então, numeroso 
e com mais de cem polens universitários. Muitos foram tomados de grande 
idealismo. 

O jovem nem sempre tem a calma e a paciência para seguir um processo. 
Então eram frequentes as tensões. 

O Movimento foi acusado por alguns de seus integrantes de alienado e 
alienante, o que soou muito negativo para outros, que não concordaram em ser 
identificados como atrasados. Também nós adultos sofríamos com isto. Sabíamos 



que era o caminho normal da reflexão. Na diversidade, procurávamos continuar 
construindo a unidade querida por Jesus. 

Um bom número de polens, em 1981-82, resolveu sair das comunidades de 
vivência e afastar-se das atividades do Movimento. Tudo isto se dava com muito 
sofrimento de ambas as partes. Eu insistia em lembrar que podíamos perder tudo, 
até as ideias, mas, não perdêssemos o amor. A ruptura na caridade sempre é de 
cura difícil. Cria distâncias afetivas, com desconfianças, decepções, tristezas, 
mágoas, sentimento de ter sido injustiçado e não reconhecido... mal entendidos... o 
que leva a se perder tanto tempo e tantos talentos até o reencontro. 

Um destes amigos, mais tarde veio visitar-me e, não tendo me encontrado, 
deixou uma mensagem que guardo no coração. Transcrevo-a para que sinta-se o 
ideal que animava as atitudes destes jovens: 

“Tomei estas decisões para dar a Jesus a resposta que o jovem rico não deu”.  

Este período, muito doloroso e misterioso, entrego, por inteiro, à Divina 
Providência. “Para aqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem” (Ro 8, 28). 

Depois de alguns anos, o reencontro é sempre alegre e fraterno. Sempre 
sentimos um sentimento de fraternidade, que nos identifica como irmãos de uma 
única família, que têm um único Pai. Importa que nos ajudemos. Na idade adulta 
temos critérios mais objetivos. 

Há muito a ser feito com os pobres e os jovens. A realidade social, não só nas 
periferias, mas também nos centros urbanos e na área rural, é sempre mais gritante 
e necessitada de um Bom Samaritano (Lc 10, 25-37): 

- Em 1991, alguns polens acolheram em suas casas, por 6 meses, 4 jovens 
estudantes do Senegal, com grande edificação para eles e nós. Hoje são mais 
de 150 os africanos que estudam em nossa Universidade. 

- Um dia tivemos paraguaios, argentinos, chilenos que encontraram família 
entre nós. Hoje, quantos são os latino americanos que clamam por este 
auxílio afetivo e de fé! 

- Um dia nós recrutávamos para os Retiros Básicos nossos colegas nas 
escolas e nas universidades. Hoje eles são mais numerosos e presas de 
grandes desafios. 

- No início eram poucos os drogados; hoje são em proporção de epidemia. E, 
o que dizer dos aidéticos? 

- E, no campo da amizade, do namoro, da família, da infância..., quanto por 
ser feito! 



- A alfabetização continua sendo problema; o desemprego, o lazer marcado 
pelo hedonismo, o consumismo que contrasta com a miséria e a fome... 

- A ignorância religiosa, embora as famílias tenham a Bíblia, disponham da 
Rede Vida de Televisão, da Rádio Aparecida... 

Não seria a hora de termos um grupo de leigos, dos mais diversos setores da 
sociedade, que refletisse aspectos da realidade social e eclesial da nossa 
Arquidiocese, à luz do Evangelho, do Concílio, de Puebla, de Santo Domingo e das 
orientações de João Paulo II? O que um grupo assim, de homens e mulheres, 
adultos e jovens maduros, num clima de Pentecostes, não seria capaz de pensar e 
sugerir, para as ações da Nova Evangelização do Projeto Rumo ao Terceiro Milênio? 

  



 

  



4 OS NOSSOS PASTORES 
 

4.1 DOM WILSON ENTRE NÓS 

Dom Wilson Laus Schmidt caminhou conosco desde 1975 até o dia 8 de maio 
de 1982, quando foi para a Casa do Pai. Trabalhara, como padre, na formação dos 
seminaristas em São Ludgero e Azambuja; fora pároco em Criciúma e no Estreito; 
fora Bispo Auxiliar no Rio de Janeiro e Bispo Diocesano em Chapecó. 

Deixou-nos uma valiosa herança espiritual. Quem o conheceu no Movimento 
Pólen e o viu tantas vezes crucificado, guarda nos olhos, na memória e no coração, 
o testemunho de um homem corajoso. O retrato de um discípulo fiel. A lembrança 
de um sacerdote realizado, alegre e feliz. O exemplo de um Bispo despojado das 
insígnias episcopais; sem rebanho a pastorear; sem saúde estável; com uma diocese 
imensa de sofrimentos a administrar, evangelizar, santificar e encaminhar para 
Deus. 

Alguns de nós o ouvimos dizer, certa vez: “A minha diocese é a do 
sofrimento”. 

Este Bispo, que assumira para si o lema do trabalho, a exemplo do trabalho 
da abelha, “me oportet operare”, seria chamado a realizar na maior parte do seu 
episcopado, um trabalho silencioso, longe dos olhos do povo, sem báculo, mitra e 
anel; num pequenino apartamento do Arcebispado, que era ao mesmo tempo 
escritório, quarto de dormir e altar do seu longo sacrifício. Dali ele saia, nos dias em 
que sentia melhor, para ajudar sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos. Entre estes, 
por graça de Deus, estávamos nós. 

No Pólen ele se apresentava como auxiliar do Diretor Espiritual e gostava de 
dizer: “Eu sou pólen”. 

Dele aprendemos que assim como o pólen da flor é levado pelo vento... nós, 
polens, devemos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. 

Quando o Movimento passou a fazer as “cerimônias” de encerramento dos 
Retiros Básicos, com a presença dos polens e dos familiares, Dom Wilson sempre 
convidava os novos polens a seguirem e exemplo das águias: “Lá onde as águias 
constroem os seus ninhos, no pico dos montes, há sempre lugar para um jovem que 
queira seguir Jesus Cristo. Sempre para frente! Sempre para o alto”. 

Sem muito falar ensinou-nos também, com suas atitudes, a sofrer com 
dignidade. Sabia fazer-se um com todos. 

Gostava de brincar. Com um tom de seriedade e uma pontinha de ironia, 
armava uma história que fazia a todos rir à vontade. 



Na liturgia era impecável. Sempre fora mestre de Liturgia e, quando Bispo 
Diocesano de Chapecó, foi também o Bispo responsável pela Comissão de Liturgia 
da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Isto, logo após o Concílio 
Ecumênico Vaticano II. 

Era mestre em oração. Muito dedicado, também, ao Ministério da 
Misericórdia no Sacramento da Confissão. 

Muito disponível ao Ministério da Orientação Espiritual. 

Cercado por uma coroa de sofrimentos, triturado por muitas dores, rasgado 
por mais de vinte cirurgias, não desanimava. Gostava de repetir para si mesmo, a 
perder de vista: “Deus é meu Pai. Deus me ama. Deus me ama imensamente”. 

Quis que seu corpo, uma vez adormecido em Cristo, fosse ao Cemitério 
comum dos fiéis, o Cemitério de São Francisco de Assis. Quis que o sepultássemos 
no túmulo de seu pai. 

Hoje quem vai à procura de sua sepultura, para um momento de oração, 
tem dificuldades de encontrá-la. É uma entre milhares. Sem nenhum sinal especial. 

  

4.2 O INCENTIVO DO NOSSO ARCEBISPO 

Dom Afonso Niehues, nosso Arcebispo Metropolitano até 26 de março de 
1991, sempre esteve atento aos acontecimentos que iam tecendo a nossa história, 
e nos incentivou. 

Em 1971, quando lhe falei dos dois retiros de adolescentes, que havíamos 
realizado no Morro das Pedras, ficou surpreso. Com muitas perguntas, quis saber 
como havíamos procedido, para falar aos adolescentes a ponto de interessá-los. Era 
uma época em que não se sabia muito bem como fazer, para evangelizar os jovens. 

Ficara um grande espaço de tempo vazio, desde os jovens das Congregações 
Marianas e os da Ação católica. 

Muitos agora, pais ou avós de adolescentes, não sabiam bem como 
proceder, para ajudá-los na vivência do Evangelho. Era o tempo dos conflitos de 
gerações. Dom Afonso abençoou aquele começo e encorajou-nos a prosseguir. 

Quando, no 10o aniversário do Movimento Pólen, Dom Afonso presidiu a 
Santa Missa de Ação de Graças, no Morro das Pedras, falou-nos palavras de 
confirmação. 

Em 15 de setembro de 1991, na Celebração Eucarística dos 20 anos do nosso 
Movimento, na Catedral Metropolitana, Dom Afonso, então Arcebispo Emérito, 



deixou-nos um legado muito precioso de orientação e de benção em sua 
inesquecível homilia : 

“Em hora muito oportuna, a paróquia da Catedral dedicou especial atenção, 
na sua ação pastoral, à formação cristã dos jovens. Era a resposta ao lançamento 
pelo Concílio Vaticano II, da Igreja = Povo de Deus. Tornara-se uma doutrina 
explícita a conceituação de Igreja como sendo o conjunto de todos os discípulos do 
Senhor. de qualquer nível ou função. 

Com outras palavras, os cristãos leigos, a maioria absoluta dos membros da 
Igreja, terão de ser considerados, não só como elementos integrantes da Igreja, mas 
também como elementos ativamente participantes, portanto, militantes e 
corresponsáveis. 

Desta premissa surge, desde logo, a primeira urgência: a necessidade de 
preparar o leigo para assumir o seu posto, nas diversas e complexas tarefas que a 
“evangelização”, no seu sentido mais abrangente, está a exigir. 

A paróquia da Catedral, principalmente por intuição do Pe. Pedro Martendal, 
captou que o passo mais lógico seria de começar a preparação do leigo pelas novas 
gerações. Foi então que surgiu o Movimento, batizado pelo nome de “Pólen”, como 
prenúncio de vida nova! 

Agora, faz 20 anos que as novas gerações desta paróquia estão recebendo, 
por etapas, os elementos básicos da fé e da vivência cristã. Por esta providência tão 
oportuna e tão bem conduzida, temos que louvar pela perseverança na sua 
execução: obra desafiante, em época e idade em que predominam a volubilidade, o 
superficialismo, o sentimento e o imediatismo. Na verdade, nada há de mais 
importante do que lançar um alicerce profundo sólido, capaz de garantir a 
segurança do edifício todo. 

Sobre esta base, pois, tem que ser construído o edifício da Igreja dos cristãos 
leigos, assim chamada não por ser dicotômica com a Igreja hierárquica, mas para 
concretizar o pensamento de São Pedro, expresso na sua 1a Carta: vós sois a raça 
eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que Deus adquiriu para anunciar 
Aquele que vos chamou das trevas à sua luz admirável“ (1 Pd 2, 4-5. 9). Esta terá 
que ser a nova Igreja, viva e atuante na sociedade em todas as suas dimensões. 

Já Paulo VI, na sua maravilhosa Exortação Apostólica “Evangelii Nuntiandi”, 
havia lembrado que “a atividade evangelizadora dos leigos é o vasto e complicado 
mundo da política, da realidade social e econômica, como também a da cultura, das 
ciências e das artes, da vida internacional, dos “mass-média”, e ainda outras 
realidades abertas à evangelização, como sejam o amor, a família, a educação das 
crianças e adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento” (N. 70). 



Como se vê. o campo dos cristãos leigos vai muito além de uma simples 
suplência ao ministério ordenado, ou a atividades voltadas para a esfera interna da 
Igreja. O campo “ad extra”, isto é, para fora, sofre ainda de um grande vazio, pela 
falta de uma influência mais decidida do laicato cristão. Esta constatação a fazem 
os Bispos do Brasil, nas “Diretrizes Gerais da Ação Pastoral da Igreja no Brasil” para 
1991-1994. No n o 264 lemos o que segue: 'Constata-se, no caso brasileiro, que as 
realidades deste vasto e complicado mundo – campo próprio dos leigos – 
estruturam-se, em geral, à margem das exigências cristãs e do pensamento da 
Igreja. É generalizado o fenômeno de separação entre Evangelho e cultura, entre fé 
e vida, entre fé e política, entre ética e economia. Já não subsiste, de maneira 
natural, um modelo de comportamento inspirado pela fé cristã. O referencial da 
vida social e profissional é, antes, o utilitário ou o funcional, sem abertura para o 
transcendente. Em todas essas áreas a Igreja precisa contar com militantes 
competentes, em número expressivo e suficiente peso nas decisões sociais'. 

Em tempos passados, o Brasil contou com personalidades intelectuais e 
cristãs de grande prestígio e projeção social como: Jakson de Figueredo, Felício dos 
Santos, Alcebíades Delamare, Alceu Amoroso Lima, Armando Câmara e outros. Já 
em 1986, João Paulo II, em sua mensagem aos Bispos do Brasil, insistia: 'uma 
prioridade importante e inadiável é a de formar leigos. Formar leigos significa 
fornecer-lhes a aquisição de verdadeira competência e habilitação no campo em 
que devem atuar, mas significa, sobretudo, educá-los na fé e no conhecimento da 
doutrina da Igreja naquele campo' (272). 

Eis, pois, um estimulante desafio que a todos nós questiona, e exige uma 
resposta. O mundo, repleto de interrogações e mudanças, nos pressiona e quer 
sentir a força do Evangelho: luz, sal e fermento! Tudo tem que começar com a 
disposição interna de abraçar a causa do Evangelho e de querer desembocar, 
concretamente, numa opção de vida e ação. É um passo generoso e de 
responsabilidade: terá que contar com a graça de Deus. 

Na Exortação Apostólica 'Christifideles Laici', comentando a Magnificat de 
Maria, o Papa suplica: 'Tu que foste, com humildade e magnanimidade, a serva do 
Senhor, dá-nos a tua mesma disponibilidade para o serviço de Deus e a salvação do 
mundo. Abre os nossos corações às imensas perspectivas do Reino de Deus e do 
anúncio do Evangelho a toda a criatura'. (Pg. 185) 

Concluindo: À paróquia da Catedral, ao Pe. Pedro Martendal, à direção do 
Movimento Pólen e a todos os que, por meio dele receberam a orientação da 
vivência da fé, minhas mais vivas congratulações pelos maravilhosos 20 anos de 
existência e atuação deste Movimento, e meus calorosos votos para que as 
sementes da graça, lançadas nesses anos, produzam frutos em abundância no 
campo do apostolado eclesial, principalmente no campo próprio dos cristãos leigos.” 



Dom Afonso partiu para a Casa do Pai, durante a noite de 29 de setembro de 
1994. Estava na “Casa de Retiro Padre Dehon”, em Brusque, participando do retiro 
espiritual do Clero. Seu corpo está sepultado na Capela de Nossa Senhora das 
Dores, na Catedral Metropolitana. 

Ele nos quis bem, como um pai que ama, ensina e encoraja os seus filhos. 
Depois de ler o original, aprovou a nossa Mística, confirmando-nos em nossa 
espiritualidade. 

Seu exemplo de operário da vinha, “lte in vineam”, nos encoraja a partir, 
cada manhã, para o nosso trabalho de pólen na vinha de Deus. 

  

4.3 O PÓLEN E O PAPA 

Como não podia deixar de ser, nosso Movimento, desde o início, devotou 
amor e obediência ao Santo Padre, o Papa. 

“Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do Reino dos céus. 
Tudo o que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo o que desligares na 
terra, será desligado no céu” (Mt 16, 18-19). 

“Pedro, confirma os teus irmãos” (Lc 22, 32). 

“Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Apascenta os meus 
cordeiros! Apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21, 15-17). 

A vocação de Pedro, a missão conferida por Jesus a ele, seu jeito muito 
humano de ser, sua fé trabalhada e incendiada pelo Espírito Santo, o seu martírio, a 
sua fidelidade a Jesus, à Igreja e ao ser humano, fazem de São Pedro, o Papa – “o 
Papai”. É assim, na ótica de nossa fé, que vimos e ouvimos Paulo VI e João Paulo I, 
vemos e ouvimos João Paulo II, no itinerário desses 25 anos. 

Escutamos o Papa como um filho escuta o seu pai. Com amor, respeito, 
carinho, veneração e prontidão para colaborar com ele. Rezamos pelo Papa, por sua 
pessoa, saúde e pelo seu ministério. Procuramos estar atentos à sua palavra e ao 
seu magistério. Assim temos feito desde a mensagem dos Padres Conciliares aos 
jovens do mundo, até o chamado que João Paulo II nos faz, para colaborarmos na 
Nova Evangelização, ao longo do caminho que nos leva ao Grande Jubileu da 
Encarnação e do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, no ano 2000. 

João Paulo II, desde o início de seu Pontificado, sempre revelou um grande 
amor e esperança aos jovens e às jovens de todo o mundo. Na companhia dos 
jovens, João Paulo II, com seus 76 anos de idade, é um autêntico jovem. Daí se 
explica por que, em toda parte, os jovens entendem e vibram com suas mensagens. 



O centro de tudo quanto diz e ensina aos jovens é a Pessoa e a Missão de 
Jesus. O jeito de ser e agir de Jesus é a resposta para tudo o que o jovem procura. 
Para o jovem de hoje, também. 

Uma das iniciativas de seu pontificado é o encontro anual com a juventude 
no Domingo de Ramos. E, ainda, desde 1984, a Igreja realiza a Jornada Mundial da 
Juventude, com um tema específico de evangelização e catequese juvenil: 

- a primeira Jornada Mundial da Juventude ocorreu em Roma, no Domingo 
de Ramos de 1984. A mensagem veio da 1 Pe 3,15: “Estai sempre prontos a 
responder a todo aquele que vos perguntar a razão de vossa esperança”; 

- no dia 31 de março 1985, Ano Internacional da Juventude, através da 
multidão de jovens que foram a Roma, João Paulo II enviou uma carta aos 
jovens e às jovens do mundo. É uma mensagem de extraordinária beleza; 
rica em orientação humana e cristã, à luz do encontro do Jovem Rico com 
Jesus (Mc 10, 17-30; Mt 19, 16-29; Lc 18, 8-30). Tive a graça de participar, e 
fui portador dessa carta ao Movimento Pólen. Ela foi tema de um de nossos 
Retiros de Renovação e entrou nas veias de nosso processo de formação; 

- em 1986, a Jornada Mundial da Juventude realizou-se em Buenos Aires, na 
Argentina. O Movimento Pólen se fez presente com mais ou menos 30 
polens. A mensagem veio da 1 Jo 4, 6: “Nós conhecemos e cremos no amor 
que Deus tem para conosco”. O Movimento vibrou antes, durante e depois 
dessa inesquecível Jornada Mundial da Juventude; 

- em 1988, Ano Mariano, João Paulo II pediu aos jovens do mundo especial 
atenção às palavras de Maria, contidas em Jo 2,5: “Fazei tudo o que Ele vos 
disser”;  

- em 1989, o Santo Padre foi encontrar-se com jovens de todo o mundo em 
Santiago de Compostela, na Espanha. A mensagem veio de Jo 14, 6: “Eu sou 
o Caminho, a Verdade e a Vida”; 

- em 14 e 15 de agosto de 1991, João Paulo II encontrou-se com mais de 1 
milhão e meio de jovens e peregrinos em Czestochowa, na Polônia, seu país 
natal. Sua mensagem aos jovens veio de Ro 8,14: “Todos aqueles que são 
movidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus”; 

- em 14 e 15 de agosto de 1993, 500 mil jovens foram à cidade de Denver 
(EUA), para se encontrar com o Papa. Sua mensagem veio de Jo 10, 10: “Eu 
vim para que tenham a vida, e a tenham em abundância”; 

- em 14 de janeiro de 1995, a Jornada ocorreu em Manila, nas Filipinas. A 
mensagem do Santo Padre aos jovens originou-se em Jo 20, 21: “’Assim 



como o Pai me enviou, também Eu vos envio a vós', jovens do final do 
Século XX, jovens do terceiro milênio cristão”; 

- a próxima Jornada Mundial da Juventude será em Paris, na França, em 
1997. 

Todas essas mensagens do Santo Padre foram Palavras de Vida para nós. 
Desta forma, o Movimento procurou dar o seu “sim” ao Papa. 

O Movimento Pólen deu, também, uma bonita prova de amor ao Santo 
Padre, quando de sua visita a Florianópolis, em 18 e 19 de outubro de 1992. O Pólen 
esteve presente, e participou em tudo a que foi chamado a colaborar. 

Somos felizes também porque os mesmos dias que tecem a Ano Jubilar de 
50 anos de sacerdócio de João Paulo II (2 de novembro) são os que tecem o Ano 
Jubilar de 25 anos de nosso Movimento (26 a 28 de agosto). 

Entre o Pólen e o Papa há um vínculo de fé, de esperança e de amor, que 
jamais poderá ser quebrado. Nossa oração diária, pelo Papa, ser-lhe-á portadora do 
consolo divino; a nós de confirmação de que estamos no caminho de Jesus. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 OS NOSSOS COORDENADORES, ASSESSORES E IRMÃS 
 

5.1 OS NOSSOS COORDENADORES 

Na maior parte de nosso caminho tivemos uma Irmã Religiosa como 
Coordenadora Geral. As circunstâncias do início levaram a este estilo de 
coordenação. Todas as coordenadoras gerais no período de 21 anos, Ir. Zenilda 
Petry, Ir. Hilda Boing, Ir. Maria Elisa de Brida, Ir. Teresina Rodrigues, Ir. Maria das 
Dores Alves, Ir Edilsa Fuck, Ir. Arlene Bruder, foram um sinal muito bonito da Virgem 
Maria na Comunidade Cristã. Elas visibilizaram a mulher, a mãe, a irmã, a religiosa 
com as virtudes de Maria. Elas acreditaram e amaram do jeito de Nossa Senhora. 
Todas chegaram ao Movimento Pólen por caminhos que só a Divina Providência 
conhece. 

A Coordenação Executiva do Pólen sempre foi confiada a um jovem eleito 
pelo Conselho Geral – conjunto de representantes de todo o Movimento; mesmo 
contando com um grande número de adultos em nosso meio, o coordenador tem 
sido escolhido entre os jovens. 

No louvor do jubileu que cantamos a Deus, queremos ter presente estes 
irmãos que deram muito de si no exercício da missão que assumiram, por um ano. 
Todos foram fiéis ao compromisso assumido até o último momento. Todos 
empenharam-se, em estreita comunhão com o Diretor Espiritual, a Coordenação 
Geral e todos os polens. 

Os sentimentos que levaram esses irmãos a dizerem “sim” foram expressos 
em respostas, como: 

- “Eis aqui a Serva do Senhor. Coordenar o Movimento é um modo de ser 
Igreja. Fico sempre alegre pela unidade do Movimento. É a vontade de Deus. 
Com Maria, vou viver o momento presente e faço unidade com vocês. Sim”; 

- “Amor não falta. Disponibilidade? Arranjarei tempo. Aceito, uma vez que é 
a vontade de Deus”; 

- “Aceito, com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora”; 

- “Consciente das minhas limitações, mas confiando como Maria; Eis aqui a 
Serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a sua Palavra”. 

A coordenação do Movimento Pólen foi exercida, inicialmente, através de 
uma Equipe, assim constituída em 3 de setembro de 1972: 

Ir. Zenilda Petry (Coordenadora Geral): 
Pe. Pedro Adelino Martendal (Diretor Espiritual); 



Emílio Medeiros Filho, João de Alencar Machado Jr., Júlio César Knoll, 
Geraldo da Rocha Jr. (coordenadores das primeiras comunidades de 
Aprofundamento);  
Silvio Serafim da Luz Filho. Alda Isabel Mello, Marlise Santos (jovens do 
Grupo 10 do TLC); 
Vilmar Adelino Vicente (do TLC e Assessor na Equipe Central). 

Em 20 de junho de 1973, tendo a Ir. Zenilda partido para as Missões em 
Bujaru, no Pará, a coordenadora geral passou a ser a Ir. Hilda Boing. Nesta ocasião, 
João de Alencar Machado Jr. passou a ser o subcoordenador do Movimento, que 
ainda no mesmo ano foi escolhido para ser o nosso primeiro coordenador 
executivo. 

Coordenaram o Pólen os seguintes jovens: 

1973-74 – João Alencar Machado Jr.  
1974-75 – Marcos Damerau Cruz  
1975-76 – Marcelo Brandão Mello  
1976-77 – Marcelino Osmar Vieira  
1977-78 – Ricardo Nazareno Vieira Wolff 
1978-79 – Eugênio Pacelli de Lacerda  
1979-80 – Osmar Luiz Teske  
1980-81 – Francisco do Valle Pereira  
1981-82 – Valério Alécio Turnes  
1982-83 – Elson Manoel Pereira  
1983-84 – Sérvio Tulio de Lacerda  
1984-85 – Pablo Humeres Flores  
1985-86 – Amarildo Madeira  
1986-87 – Ricardo Angnes (1a Etapa) e Abrão Yuskov (2a Etapa) 
1987-88 – José Glauber D'Avila Maciel Monteiro  
1988-89 – José Dimas D'Avila Maciel Monteiro  
1989-90 – Francisco Luiz Ferreira Filho  
1990-91 – Sandro Gonçalves Martins  
1991-92 – João Couto Matos  
1992-93 – Monica Moraes  
1993-94 – Marcos Andrey de Souza  
1994-95 – Crystian Gonçalves Martins  
1995-96 – Rodrigo Niehues  

 

 

 



5.2 OS NOSSOS ASSESSORES ESPIRITUAIS 

Logo no início, por especial graça de Deus, entendemos que, como os irmãos 
mais velhos numa família, os que haviam chegado antes entre nós, deviam ajudar 
os que iam chegando a cada ano. 

Além do Padre – Diretor Espiritual – que acompanhou passo a passo o 
Movimento, contamos com um bom grupo de Irmãs Religiosas que, por amor, 
consagraram horas incontáveis de suas vidas a acompanhar as pequenas 
comunidades de vivência. Eram Irmãs da Divina Providência, Irmãs Franciscanas de 
São José, Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, Irmãs Catequistas Franciscanas, 
Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Contamos, ainda, por muitos anos, neste 
ministério, com a leiga Sra. Herondina Ferreira de Macedo e, por algum tempo, com 
o Irmão Marista Bonfilho Cassol. Mais adiante, casais polens passaram a assumir 
esse importante ministério, com grande aproveitamento recíproco. 

Em dezembro de 1992, com a minha transferência para outra missão na 
Igreja, o nosso Arcebispo Metropolitano, Dom Eusébio, cuidou para que outro 
sacerdote assumisse os trabalhos no Movimento, o que vem acontecendo de forma 
muito feliz. Pe. Vitor Galdino Feller é, desde então, o Diretor Espiritual do 
Movimento Pólen. 

Entre todos que nos ajudaram, lembramos com gratidão e saudade de Dom 
Wilson Laus Schmidt, assessor espiritual de diversas comunidades de vivência, até a 
sua morte em 8 de maio de 1982. 

A missão do assessor espiritual nas comunidades polens está escudada 
numa afirmação do Apóstolo São Paulo: 

“E Ele é que concedeu a uns ser apóstolos, outros profetas, outros 
evangelistas, outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos em vista 
do ministério, para a edificação do Corpo de Cristo, até que todos nós 
alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o 
estado de homem perfeito à medida da estatura de Cristo. Assim, não 
seremos mais crianças, joguetes das ondas agitadas por todo o vento de 
doutrinas, presos pela artimanha dos homens e da astúcia que nos induz ao 
erro” (Ef 4, 11-15). 

Assim, ao assessor espiritual foi confiada a missão de ser: guia da fé católica, 
animador da esperança cristã, animador da unidade querida por Jesus e mestre da 
Espiritualidade Pólen. Os assessores espirituais constituem uma comunidade 
especial, que mensalmente se encontra para a comunhão de vida, e o assumir 
conjunto da orientação espiritual dos polens. Coordena esta comunidade o Diretor 
Espiritual do Movimento. 



Inúmeros depoimentos têm revelado que ser assessor espiritual é antes de 
tudo uma graça. 

 

5.3 AS NOSSAS IRMÃS RELIGIOSAS 

O Movimento deve gratidão a muitas Religiosas, que nos acompanharam 
durante 22 anos, em nosso caminho jubilar. 

Devemos uma gratidão imensa às Irmãs do Colégio Menino Jesus, do Colégio 
Coração de Jesus, do Provincialado Coração de Jesus, do Colégio Imaculada 
Conceição, do Colégio Nossa Senhora de Fátima. Nas dependências destas casas 
religiosas, realizamos a quase totalidade dos nossos encontros e atividades, exceto 
os Retiros. Elas nos acolheram sempre com confiança, alegria e total gratuidade. A 
mesma gratidão devemos aos Irmãos e às Irmãs da Casa de Retiros no Morro das 
Pedras, e de outras casas de retiros. 

As Irmãs constituem um dos muitos motivos da Ação de Graças do nosso 
jubileu. Se o Movimento tivesse sido planejado por nós, certamente, não teríamos 
contado com tantas Irmãs a serviço de jovens e de famílias, como tivemos a graça 
de ter. 

Aqui, a mão da Divina Providência foi sempre visível! Elas acreditaram em 
nós, em nossa Mística, em nossa missão na Igreja e na sociedade. Nossa gratidão vai 
até às suas Superioras e às suas Irmãs de Comunidade. Também elas acreditaram 
no valor espiritual e pastoral do Pólen. Muitas vezes dobravam o seu serviço na 
Comunidade Religiosa para que a Irmã pudesse trabalhar conosco num retiro, numa 
reunião de comunidade, num apostolado, num EAP (Encontro de Avaliação e 
Planejamento)... 

Todas as Irmãs que se dedicaram ao Pólen deixaram testemunhos de vida 
inesquecíveis pela sua fé, doação, gratuidade, alegria, caridade, esperança, espírito 
de sacrifício, maturidade, espírito de comunhão, confiança na Divina Providência, 
respeito ao modo de ser do adolescente, do jovem, dos casais recém-casados e dos 
seus filhos, e de diálogo com os pais dos polens. 

Foram conselheiras, confidentes, animadoras de jovens e de famílias em 
dificuldades, muitas vezes exercendo a missão de mãe, catequista e evangelizadora. 

Dificilmente encontramos um pólen dos primeiros 22 anos do Movimento 
que não traga impressa em sua personalidade, uma graça recebida através de uma 
de nossas Irmãs Religiosas. 

Uma especial gratidão às Irmãs que, lado a lado, com os coordenadores 
executivos, foram as Coordenadoras Gerais do pólen, de 1971 a 1992: 



Ir. Zenilda Petry, Franciscana de São José; 
Ir. Hilda Boing, Franciscana de São José; 
Ir. Maria Elisa de Brida, Divina Providência; 
Ir. Teresina Rodrigues. Divina Providência; 
Ir. Maria das Dores Alves, Divina Providência; 
Ir. Edilsa Fuck. Divina Providência; 
Ir. Arlene Bruder, Divina Providência. 

Através de todas as Irmãs que caminharam conosco, os polens destes 25 
anos puderam perceber o valor da vocação à Vida Consagrada. Aqui está, também, 
um dos motivos para o nosso pedido de perdão no jubileu: nem sempre 
reconhecemos este imenso dom do Amor de Deus – as Irmãs Religiosas. 

Tendo deixado pai, mãe, terra, casa, por causa do Reino de Deus, elas 
repartiram conosco, gratuitamente, muito do seu tempo, dos seus conhecimentos, 
do seu amor e dos seus talentos. 

Pedimos que uma das graças do jubileu seja a sensibilidade de todos para 
esta vocação na Igreja, e o surgimento de vocações, para a Vida Consagrada, dentro 
das famílias dos polens. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 OS NOSSOS APOSTOLADOS, MÉTODOS E MEIOS 
 

6.1 OS NOSSOS EAPs 

Muitos polens, dos primeiros aos de hoje, tiveram a graça de participar de 
um ou mais de nossos 24 Encontros de Avaliação e Planejamento, conhecidos por 
EAP ou Encontro de Fevereiro. Os primeiros 19, duraram uma semana cada um. 

São inesquecíveis esses Encontros, que tinham como finalidade principal, 
avaliar a caminhada do ano anterior e planejar os dias do ano recém-iniciado. Eles 
funcionavam como pente-fino. Nada escapava de uma crítica de avaliação: a 
estrutura e a dinâmica sempre confrontadas com o momento presente do 
Movimento; a espiritualidade e o apostolado, confrontados com o Evangelho, o 
ensinamento da Igreja, a vocação e a missão do Movimento; a vivência da Mística, 
da Palavra de Vida, do ideal da unidade querida por Jesus, em confronto com a 
Mística. Tudo avaliado, para caminharmos na vontade de Deus. 

Um zelo quase excessivo no planejamento. Isto sempre exigiu muito estudo 
anterior, por parte de todo o Conselho Geral, em comissões. Sem falar do ambiente 
e de todo o equipamento, para fazer acontecer tais encontros. 

Os EAPs constituíram-se em momentos fortes de aprofundamento da 
vivência da nossa espiritualidade, desde a Santa Missa e a Liturgia das Horas, até as 
horas de trabalho de planejamento e do lazer. A convivência familiar em estilo de 
acampamento, onde tudo era partilhado fraternalmente, entre todos. Em 
simplicidade e rusticidade, alegria e doação, provando, uns aos outros, que o ideal 
da unidade querida por Jesus é concreto. 

As provações, o autodomínio, a superação dos gostos pessoais, o estar 
pronto para servir, o ultrapassar das canseiras e do calor, o queimar de uma 
semana de férias, sem falar das incontáveis horas gastas na preparação do EAP e na 
montagem do seu Documento Final, tem sido uma excelente escola de formação de 
personalidade e de liderança cristãs. 

Os EAPs são, em nossa história, marcos importantes, não só pelo valor dos 
documentos que orientaram o nosso caminho nesses 25 anos, mas, principalmente, 
pelo saldo de experiências de vida cristã que nos possibilitaram. 

Para muitos de nós, recordar nomes como Ponta de Baixo, Ribeirão da Ilha, 
Cacupé, Campeche, Praia de Fora, Escola Rural da Palhoça, Alto Ribeirão, Lagoa do 
Peri, Escola Altamiro Guimarães (Antônio Carlos), Casa de Oração Rosa Mística... é 
reviver acontecimentos felizes, no âmbito da liturgia, do estudo, da comunicação, 
do lazer, da oração pessoal, da culinária, do cultivo da amizade, do sofrimento 
transformado em amor... É recordar pessoas sem conta, que, embora distantes no 



tempo e no espaço, têm seus nomes gravados para sempre em nossos corações. É 
reviver acontecimentos que determinaram nosso estilo de vida. “Que o Senhor 
complete o que em muitos de nós Ele começou” nos EAPs! 

 

6.2 A ESCOLA DA FÉ 

Entendemos, desde o início, que deveríamos empenhar-nos na educação da 
nossa fé e na formação de nossa personalidade cristã. Para sermos polens, não 
poderíamos ser ignorantes e superficiais; teríamos que estar à altura das exigências, 
dos desafios, das contradições dos tempos do pós-concílio e da modernidade. 
Então, tudo entre nós, tem sido motivo para estudar a nossa fé, bem como, para 
formar personalidades e lideranças cristãs para a Igreja e a Sociedade. Qualquer 
reunião, atividade, lazer... passa pelo planejamento à luz da Palavra de Deus e pela 
avaliação. O método ver-julgar-agir-rever da Ação Católica, nos tem acompanhado 
desde o início. 

Nossos retiros são escolas de fé e de vida cristã. 

Fizemos inúmeros Encontros de Formação e, por diversos anos, a Tarde de 
Formação, no 1o domingo de cada mês. 

A ânsia de saber mais, viver melhor, e ser mais eficiente na evangelização, 
levou um bom número de polens a organizar a “Escola da Fé”, por diversos anos. 
Além da abordagem de temas específicos da doutrina cristã, cada Escola da Fé 
possibilitou o encontro de polens de todas as idades e o abrir de novos horizontes 
para a ação evangelizadora. O esforço de aprofundar o conhecimento e a vivência 
da nossa fé é uma consequência do ser pólen, do ser cristão. 

 

6.3 A SÍNTESE PÓLEN 

É o nosso órgão de comunicação – “o nosso jornalzinho” –, que é editado 
mensalmente. Nasceu com 1 folha em 1972: hoje é editado com 6 folhas ou mais. 
Seu nome, “Síntese Pólen”, nascido entre os jovens na 1a quinzena de abril de 1973, 
lembra a comunicação e a comunhão dos acontecimentos, das informações e da 
vida pólen. 

A Síntese Pólen nasceu para comunicar a nossa vida. Ela nos atualiza, 
adverte, anima e nos dá um pouco a pulsação do Movimento. É um porta-voz da 
nossa espiritualidade. Lembra os acontecimentos programados ao longo do nosso 
caminho. Faz circular o nosso apostolado. 



Nestes 25 anos, tem sido uma voz jovem e perseverante a serviço do nosso 
ideal de construir a unidade querida por Jesus. Ela conta também um pouco da 
nossa história. 

Sua edição, sem interrupções, deve-se ao esforço, por vezes heroico, de 
alguns. Por causa do amor, e por graça de Deus, ela nunca silenciou. Para muitos 
jovens, muitas vezes, foi o único elo de ligação visível com o Movimento, quando 
mudavam-se de cidade ou viajavam por tempo prolongado. 

Neste ano, a Síntese nos tem chamado, mensalmente, para as celebrações 
do Jubileu de Prata, tal qual um sino que lembra e marca a hora certa. 

Na sua simplicidade, a Síntese Pólen sempre será bonita e terá voz forte, 
desde que comunique evangelho vivido. E isto é missão de todos nos. 

 

6.4 O NOSSO APOSTOLADO 

O Movimento Pólen nasceu como resposta a um apelo de adolescentes. Aos 
poucos, tomou as feições de uma escola de espiritualidade cristã e de apostolado, 
seguindo o modelo da luz, do sal e do fermento (Mt 5, 13-16; 13, 33-35). 

Ser pólen é ser portador da vida de Jesus Cristo e porta-voz do seu 
Evangelho; lembrando sempre a linha dada pelo Concilio: “O jovem é o primeiro e 
imediato apóstolo do jovem”. 

Com o advento da Exortação Apostólica “Evangelii Nuntiandi” de Paulo VI, 
em 8 de dezembro de 1975, sobre a evangelização no mundo contemporâneo, 
fomos percebendo, sempre mais, a necessidade do apostolado organizado, em 
conjunto, com as demais pastorais da Paróquia de Nossa Senhora do Desterro 
(Catedral) e com a Pastoral da Juventude da Arquidiocese. 

Isto, um tanto lentamente, e respeitando sempre os passos de crescimento 
de cada um. Se é verdade que o jovem quer desafios e sonha alto, é também 
verdade que, em geral, é dotado de um grande anseio de novidade e, em 
consequência, é, às vezes, frágil na perseverança. 

 

6.5 O PÓLEN E O SEU MEIO 

Percebemos nos primeiros anos – ao longo dos anos seguintes se confirmou 
–, que a missão primeira do Pólen é ser apóstolo no meio em que vive. Reacender a 
luz de vida do evangelho na sua família, muitas vezes indiferente, apagada e, por 
vezes, hostil às práticas do Evangelho. Partilhar suas experiências de vida cristã 
pessoal e grupal, tantas vezes sob contestação, na escola, na universidade, no 
trabalho. Muitos jovens, por este caminho, voltaram à Igreja e tomaram-se 



apóstolos. A “turma” sempre foi alvo de evangelização, dependendo do ardor 
apostólico dos polens ali presentes. 

Ser pólen do jeito da luz, do sal e do fermento é um apostolado silencioso. 
Seus efeitos aparecem com o tempo. O trabalho de conversão é feito pelo Espírito 
Santo nas profundezas da mente, do coração, de todo o ser das pessoas. Os 
testemunhos, em geral, falam mais alto do que as palavras. 

 

6.6 OS RETIROS 

O Senhor mostrou-nos também que o nosso apostolado teria um núcleo de 
formação no Retiro Básico. Um retiro para adolescentes, como primeira resposta 
aos seus apelos, foi o caminho que o Senhor nos apontou para sermos, como 
jovens, “os primeiros e imediatos apóstolos dos jovens”. O Retiro Básico, entre nós, 
sempre foi o principal acontecimento apostólico; foram 39 os Retiros Básicos 
realizados ao longo do nosso caminho jubilar. 

Nossos Retiros Básicos obedecem a uma fase de acompanhamento aos 
simpatizantes e de recrutamento dos retirantes e, a uma longa preparação dos 
dirigentes. A formação dos dirigentes de um retiro é uma escola de formação de 
líderes cristãos. Os que aceitam este chamado, geralmente respondem com alegria, 
espírito de doação e de sacrifício, dispostos a todo tipo de desafio. Em geral, 
ficamos edificados com o ardor apostólico dos dirigentes dos Retiros Básicos. 

Contados os 39 Retiros Básicos, os 26 Retiros de Aprofundamento, os 22 
Retiros de Opção, os 26 Retiros de Renovação, os 16 Retiros de Casais e o Retiro 
para Pais de Polens, ao todo, o Movimento Pólen promoveu 130 retiros ao longo de 
sua vida, até hoje. 

O apostolado fundamental de todos os retiros do Movimento Pólen tem sido 
o de anunciar Jesus, a Igreja, a vocação e a missão de cada um, que foi chamado no 
batismo a trabalhar com Jesus na Igreja, para a construção do Reino de Deus no 
mundo. Com este anúncio vem o chamado à conversão. São muitos os que 
mudaram seu estilo de vida, voltando-se para um estilo de vida que contrasta com o 
estilo tradicional da família e com o estilo social da maioria. Muitos decidiram remar 
contra a corrente do consumismo, do hedonismo, do materialismo, do ateísmo, da 
ociosidade, do individualismo... Enquanto se dá a conversão, desperta-se para a 
comunhão na unidade querida por Jesus e à participação na obra da salvação, que 
Jesus iniciou e confiou à sua Igreja. 

Perpassa por todos os nossos retiros o esforço do aprofundamento da 
compreensão da mensagem do Evangelho e de como levá-la aos outros, que Deus 
nos confia. Aprofundar o conhecimento do Evangelho, crescer na fé, ser apóstolo 



em comunidade, irradiar a vida cristã... é o ideal apostólico, cultivado em nossos 
retiros. O início deste processo formativo e apostólico está no Retiro Básico. 

  

6.7 A FAMÍLIA 

O Pólen sempre olhou com carinho a família. Apostou na força do 
testemunho. Uma constante neste aspecto apostólico é que o jovem, encantado 
com a nova vida, procura trazer, um por um, os seus irmãos e irmãs, para também 
eles, experimentarem este dom de Deus: o carisma da unidade, a Mística Pólen, a 
comunidade cristã... 

Quando os primeiros polens casaram e foram surgindo famílias com o 
espírito da unidade querida por Jesus, um grupo de casais desejou continuar 
vivendo a espiritualidade pólen e participando da vida do Movimento. Assim, em 
1981 realizou-se o primeiro Retiro de Casais polens e, neste ano jubilar, aconteceu o 
XVI Retiro. Após o retiro, seguem em comunidades de casais e procuram levar o 
mesmo espírito aos filhos, alguns já adolescentes. A maioria destas famílias tem 
sido força apostólica de imenso valor, no campo do testemunho e da palavra, 
dentro e fora do Movimento. Um grande número de polens encontrou o seu 
cônjuge no âmbito do próprio Movimento. 

Contamos sempre com o apoio, os conselhos e a colaboração efetiva de um 
bom número de pais de polens, principalmente em nossos retiros. 

De 11 a 13 de novembro de 1994, Ano Internacional da Família, o 
Movimento tomou a iniciativa de orientar um Retiro Para Pais de polens, em Nova 
Trento. Dele participaram 12 casais e 8 mães. Além dos vários objetivos próprios de 
um retiro espiritual, como o encontro pessoal com Deus e a evangelização, este 
visava possibilitar, também, a um maior número de pais, uma maior compreensão 
da espiritualidade do jovem e do Movimento Pólen. Para todos, como para os 
dirigentes, foi uma experiência rica e marcante. 

Tudo confirma o quanto os filhos podem fazer pelos seus pais, na dimensão 
da fé e da espiritualidade. Somos corresponsáveis pela santificação e salvação de 
toda a família. Por mais que façamos pelos nossos pais, nunca fazemos à altura do 
que eles nos proporcionaram. 

 

6.8 O NATAL 

Para muitos permanece viva na memória a iniciativa que, nos primeiros anos 
do Movimento, os polens tomavam visando o natal das crianças pobres. Saíam, de 
loja em loja, no centro da cidade, nas casas, pedindo brinquedos e alimentos. Isto 



era feito em pequenos grupos. O que já se constituía num testemunho muito bonito 
na cidade. A alegria e a intenção com que se fazia esse apostolado transformavam-
se numa autoevangelização e num chamado ao outro, para viver o Natal como festa 
do nascimento de Jesus: Jesus nascendo entre nós, lá onde dois ou mais se reúnem 
no nome d'Ele (Mt 18, 19-20). 

No decorrer dos anos, voltou-se mais para a coleta de alimentos, ora com 
mais, ora com menos participação. 

Quase todos os anos, houve participação na organização de grupos de 
novena de Natal em família. Houve anos em que se levou aos doentes dos hospitais, 
um cartão com votos de Feliz Natal, entregue de quarto em quarto, leito em leito, 
com o carinho que é próprio de quem ama. 

Houve diversas vezes a iniciativa de se sair cantando canções de Natal pelas 
ruas da cidade, após a Santa Missa de Natal. O Natal continua sendo uma emissora 
de longo alcance, para se proclamar a Boa Nova da Encarnação, da Natividade e da 
Presença do Filho Unigênito de Deus entre nós – o Emanuel. 

 

6.9 A PÁSCOA E A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

Por vários anos, os polens foram mensageiros da Páscoa e da Campanha da 
Fraternidade, nos colégios públicos situados na Paróquia da Catedral. 

Após entendimento prévio, com os diretores das escolas, apresentavam-se 
dois a dois, de sala em sala, para conversar com os jovens de 5a a 8 a séries do I grau 
e das três do II grau, sobre a Ressurreição de Cristo e a proposta de conversão, a 
partir da fraternidade, numa dimensão concreta da realidade social. Via-se cumprir 
o que preconizara o Concilio Vaticano II: “O jovem é o primeiro e imediato apóstolo 
do jovem”. 

Eram voluntários, os que assumiam essa evangelização. O trabalho era 
planejado. Os mensageiros preparavam-se. Com um cartaz em mãos, um pequeno 
roteiro, o testemunho de vida pessoal, a confiança na Divina Providência, a acolhida 
dos professores e dos alunos, entravam na sala de aula e deixavam um testemunho 
muito bonito. Quem participou desse apostolado recorda-se, com saudade, da 
experiência de comunicar o Cristo Vivo da nossa fé. 

 

6.10 A MARATONA BÍBLICA 

Através das aulas de Ensino Religioso, Pe. Pedro José Koehler, então Cura da 
Catedral, e todos os que faziam parte da equipe de professores de Ensino Religioso 
Escolar verificavam que, eram poucas as famílias que tinham a Bíblia Sagrada em 



casa; pouquíssimos eram os alunos que sabiam manusear a Bíblia. Isto levou Pe. 
Koehler a pensar na 1a Maratona Bíblica, em 1969. Foram 10 as Maratonas Bíblicas 
efetuadas nos anos seguintes, até 1991. Os jovens do Pólen tiveram uma 
participação alegre e decisiva. As Maratonas Bíblicas, juntamente com outros 
meios, como a Ensino Religioso Escolar, os programas de rádio “Meditação 
Matinal”, na rádio Diário da Manhã, e “Instante da Prece”, na rádio Guarujá, 
motivaram as famílias a terem a Bíblia em casa e a lerem a Palavra de Deus. 

Hoje é comum encontrarmos jovens e famílias, que têm o seu encontro 
diário com Deus, a partir da Bíblia Sagrada. 

A Bíblia tem sido, em nosso caminho de 25 anos, companheira inseparável. 
Nela, em cada reunião, celebração ou encontro, buscamos conhecer melhor a 
vontade de Deus. Quem teve algum contato com o Pólen, teve também contato 
com a Bíblia. Uma vez conhecido o roteiro do Caminho, é sábio quem anda por ele! 

 

6.11 O CATECUMENATO CRISMAL 

O início do Catecumenato Crismal, na paróquia da Catedral, deu-se em 1971. 
No início eram poucos os candidatos à crisma. Era costume, ainda depois do 
Concílio, crismar crianças. 

O dia de Pentecostes, na Catedral, era então, o dia da Celebração da Crisma. 
Vinham crianças de muitas paróquias. Dom Afonso Niehues, então Arcebispo 
Metropolitano, determinou que a Crisma se desse a partir da adolescência, e fosse 
precedida de uma preparação dos crismandos. Ainda não havia catecismo próprio 
para esta catequese. Então iniciamos, com uma preparação intensiva e com o 
estudo de alguns temas-chave, que ajudassem na conscientização sobre o que é a 
Crisma e sobre qual a missão do católico crismado, na Igreja e no mundo. 

Em 1979, os polens começaram a participar do Catecumenato Crismal. Hoje, 
os catequistas, na Catedral Metropolitana, quase na totalidade, são polens. 

Muitos dos jovens crismados encontraram no Movimento Pólen a 
continuidade da educação da fé e o caminho para a ação apostólica. Não poucos, 
tomaram-se catequistas. 

Muito significativo foi o catecumenato crismal que polens realizaram na 
comunidade de São João do Rio Vermelho em 1989, a pedido do Diácono Ademi 
Abreu (†) e sua esposa, Nagibe, que então animavam a Pastoral naquela 
comunidade. Teve consequências que perduram até hoje: nas famílias, nos que 
foram crismados e nos polens que deram de si neste catecumenato. 

 



6 12 A PASTORAL UNIVERSITÁRIA E O PÓLEN UNIVERSITÁRIO 

Em maio de 1975, o Pe. Paulo Bratti (†), alguns professores e estudantes 
universitários, iniciaram a Pastoral Universitária (PU) na UFSC. Em 1975, tínhamos 
os primeiros polens universitários. Eram 33. 

Constituiu-se no Movimento a equipe do Pólen Universitário. O objetivo era 
conscientizar os polens universitários a serem os primeiros e imediatos apóstolos 
dos jovens universitários e do meio universitário. Com a chegada do Movimento 
Emaús, em Florianópolis, sob a orientação do Monsenhor Francisco de Sales 
Bianchini, muitos universitários, através dos Encontros do Movimento Emaús, 
passaram a ter sua ação evangelizadora na PU. Assim, em 1979, um grupo de jovens 
universitários, liderado por Vilmar Adelino Vicente, empenhou-se em trazer a 
Florianópolis Monsenhor Enzo Campos Gusso, de São Paulo, com vasta experiência 
de PU nos tempos da Juventude Universitária Católica (JUC) e, então, nas CUBs 
(Comunidades Universitárias de Base). 

Ele nos ajudou a abrir horizontes e caminhos. Dos participantes deste 
encontro profético, em 10 e 11 de agosto de 1979, no Centro Arquidiocesano de 
Pastoral (CAP), uma parte significativa era de polens universitários. Muitos, após 
esse encontro, passaram a ter uma ação organizada concreta, de evangelização no 
meio universitário, apesar das grandes dificuldades encontradas. Alguns, hoje, são 
professores universitários. 

Mais tarde, em 1988. Pe. Giuliano Frigeni, missionário do Pontifício Instituto 
das Missões Exteriores (PIME), desenvolveu uma ação de PU, promovendo, na 
UFSC, encontros semanais de universitários cristãos. Um grupo de polens 
universitários, daquela época, participou desses encontros que visavam mais o 
aprofundamento da identidade cristã e do comprometimento cristão do 
universitário já engajado em grupo ou movimento de jovens. 

Todas estas iniciativas de PU encontraram sustentação no seu movimento, 
ou grupo, de origem. Faltou ao longo destes anos um sacerdote liberado para 
animar a PU. 

Se, por um lado o ambiente universitário passa a impressão de ser 
indiferente ou até hostil aos valores do Evangelho e à Igreja, por outro, ali está um 
grande número de professores, alunos e funcionários católicos com grande 
potencial de evangelização. Falta quem os organize para uma ação evangelizadora e 
os alimente com a Mística do Evangelho. 

Hoje, Pe. Vilmar Adelino Vicente, pólen da primeira hora, é o Capelão 
Universitário na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina ). Com sua liderança, 
foram efetuados dois importantes projetos para a PU: a construção da Capela do 
Bom Samaritano, no HU (Hospital Universitário), e a construção do Templo 



Ecumênico, recém-inaugurado no Campus Universitário da UFSC, ambos em 
Florianópolis. 

Jesus Cristo quer que todos os que durante estes 25 anos receberam o ideal 
Pólen, e hoje estão na Universidade, como professor, funcionário ou aluno, sejam 
testemunhas d'Ele e anunciem o Seu Evangelho, de cima dos telhados, no meio 
universitário. Que ensinem a pensar, elaborar, criar, formar e viver à luz dos valores 
do Evangelho, preparando agentes de transformação da sociedade para o Reino de 
Deus. Que sejam apóstolos! Que os universitários sejam os primeiros e imediatos 
apóstolos dos universitários! 

 

6.13 A PASTORAL DE JUVENTUDE 

Por alguns anos, realizou-se o Congresso da Juventude de Santa Catarina 
(Conjusc), a nível regional. O Pólen, ainda recém-nascido, pôs-se a participar. 

Quem se empenhou numa iniciativa de Assessoria Religiosa aos grupos e 
movimentos de jovens em nossa Arquidiocese foi o Pe. José Edgar de Oliveira. Em 
29 de abril 1971, constituiu a ARMOJ (Assessoria Religiosa a Movimentos de 
Juventude). Organizar uma equipe de Pastoral de Juventude (PJ), em cada comarca 
de pastoral, era um dos objetivos práticos. Ajudar os grupos a encontrar seus 
objetivos e planejar suas ações era outra meta. 

Por alguns anos colaborei na equipe de PJ da Comarca da Ilha8. Quando 
iniciou, agregava quatro iniciativas de PJ existentes na Ilha: um grupo de jovens da 
Matriz da Paróquia da Santíssima Trindade, um grupo de jovens da Matriz da 
Paróquia São Luiz, na Agronômica; o grupo de jovens “Jessé”, da Matriz da Paróquia 
de Nossa Senhora da Boa Viagem, no Saco dos Limões e o Movimento Pólen, da 
Catedral Metropolitana. 

Um dos princípios era o respeito pela identidade de cada grupo. Um dos 
objetivos era ajudar cada grupo a ter consciência de planejamento, organização, 
ação apostólica e pastoral de conjunto. Aos poucos, foram surgindo, na Ilha, 
diversos outros grupos de jovens. 

Mais tarde, com o desaparecimento da ARMOJ, a PJ tomou um rumo 
diferente, na Arquidiocese. Ao longo desta caminhada de PJ, o Movimento Pólen 
sempre lutou por permanecer aberto ao diálogo, através de um pólen que o 
representava, não obstante as dificuldades que surgiam. Sempre entendemos que a 
pastoral do nosso Movimento é, prioritariamente, por vocação, Pastoral de 
Juventude. 

                                                           
8
  A Arquidiocese de Florianópolis está organizada em regiões; cada região agrupa as paróquias que 

nela se encontram. Comarca da Ilha é a região da Ilha de Santa Catarina. 



Sabemos, contudo, que o pólen não escolhe rota nem flor onde cumprir a 
sua missão. Deus nos mostra onde e como quer precisar de nós. Agir na vontade de 
Deus é o que importa. 

 

6.14 OS RETIROS PARA OUTROS IRMÃOS 

“O que de graça recebestes, de graça dai” (Mt 10, 8). 

Desde o início percebemos que não podíamos limitar o Pólen à Paróquia de 
Nossa Senhora do Desterro – Catedral Metropolitana, ou à Comarca de Pastoral da 
Ilha. O Pólen nasceu com jovens de diversas paróquias. Caminhou, e caminha, 
aberto aos jovens, venham de onde vierem. 

Além desta abertura ao toque do chamado pessoal de Deus, procuramos 
responder, sempre que possível, aos apelos de outras paróquias ou grupos. Em 
1972, alunos do Colégio Catarinense promoveram um retiro que daria início a um 
movimento que se chamou “Luz e Vida”. Dele participaram alguns polens. 

Da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem veio um apelo, através do Sr. 
Athayde Raupp e do Pe. João Cardoso, para que alguns jovens pudessem participar 
de nossos retiros básicos, a fim de atuarem junto à juventude em Saco dos Limões. 
Mais adiante, alguns deles deram início ao “Jessé”, que por diversos anos teve uma 
boa ação de PJ naquela paróquia. 

O mesmo aconteceu na Lagoa da Conceição. Por solicitação da Sra. Rute 
Andrinos (†), desde 1972, diversos jovens de lá vieram aos nossos Retiros Básicos, 
iniciando na Lagoa um grupo de jovens. 

Em 1973, através da Ir. Celeste (Franciscana Alcantarina), foi organizado um 
retiro para 30 jovens de Biguaçu que, retornando, deram início a um trabalho de PJ, 
que teve irradiação na Paróquia, e continua tendo até hoje. Antes deste retiro, a 
pedido de Legionárias de Maria, diversos jovens de Biguaçu participaram de nossos 
retiros. 

Mais tarde, jovens da Freguesia do Ribeirão e de outras localidades do sul da 
Ilha tiveram igual oportunidade. 

De 20 a 22 de novembro de 1978, a pedido de Frei Fiorentino Barrionuevo 
OFM, orientamos um retiro espiritual para jovens de Santo Amaro da Imperatriz. Foi 
na Casa de Encontros dos Evangélicos Luteranos, em Santa Isabel. 

Inesquecível foi o retiro de jovens de São João do Rio Vermelho, em 
novembro de 1989, no Horto Florestal do Rio Vermelho. Tudo muito bem 
planejado, com a participação de casais daquela comunidade, para ajudar na 



perseverança dos quatro grupos, que se formaram com os jovens retirantes. O 
Pólen contribuiu com a orientação espiritual e a equipe de dirigentes do retiro. 

O mesmo aconteceu , em outubro de 1990, com um grupo de jovens de 
Brusque, na Casa de Encontros do PIME. 

Outra experiência, nesta linha, foi o retiro dos filhos dos Diáconos de nossa 
Arquidiocese, em 1990. Pe. Valter Maurício Goedert, Diretor da Escola Diaconal, 
confiou ao Pólen todo o planejamento e orientação do retiro, que se deu no 
Instituto São José, em Barreiros, Município de São José. 

Por muitos anos, em nossos Retiros Básicos, participaram seminaristas do II 
grau do Seminário de São José Murialdo, de Araranguá. Pe. Gervásio Mazurana, 
orientador espiritual do Seminário, com muita confiança, enviava os seminaristas 
que desejassem fazer essa experiência. Diversos deles, hoje, são sacerdotes. 

 

6.15 A MISSA JOVEM 

A primeira missa jovem, em nossa Cidade, aconteceu no dia dos namorados, 
em 1971. Foi celebrada pelo Pe. José Edgar de Oliveira, na Capela do Colégio 
Catarinense. A imprensa noticiou. Por um bom tempo era sempre ele quem presidia 
a Missa Jovem. Quase sempre com a participação do Diácono Ademi Abreu (†). 

A missa jovem foi iniciativa de um grupo de jovens que, pouco antes, havia 
feito o 1o Encontro de TLC (Treinamento de Líderes Cristãos) em nossa capital. Mais 
tarde, jovens do Movimento Pólen passaram a participar da Equipe de Missa Jovem 
que preparava e animava a Celebração Eucarística Dominical, cada sábado. 

A celebração se deu, durante algum tempo, na Capela do Colégio 
Catarinense, passando depois à Igreja de São Francisco e, em seguida, para a Capela 
do Colégio Coração de Jesus. 

Aos poucos, por dificuldades diversas, a Missa Jovem passou a ser realizada 
na Catedral Metropolitana. Os sacerdotes da Paróquia comprometeram-se em 
celebrá-la. Assim ficou mais garantida a continuidade que, graças a Deus, vem até 
os nossos dias. Perderam-se, porém, algumas características jovens da Missa Jovem. 
Ela tornou-se uma missa paroquial animada por jovens do Movimento Pólen. 

Mais adiante, num EAP, o Movimento assumiu a Missa Jovem como uma 
ação apostólica do Movimento. E a equipe de Missa Jovem passou a ser uma Equipe 
Paroquial. Ela tem sido uma escola de liturgia para muitos jovens. Muitos chegaram 
ao Movimento através da Missa Jovem. Creio que, fazendo também a Missa Jovem 
seu Jubileu de 25 anos, temos grandes motivos para louvar e agradecer a Deus as 



“maravilhas” que tem operado, através desta iniciativa litúrgica de jovens para 
jovens. 

Houve equipes, no decorrer deste quarto de século, que imprimiam muito 
dinamismo à Missa Jovem. Nesses períodos, impressionava ver o grande número de 
jovens, que se empenhava para preparar a celebração de uma Santa Missa; as horas 
que dispendia para que acontecesse, da melhor forma possível, uma hora de 
Celebração Eucarística. 

Sendo a Catedral um ponto de passagem de turistas do Brasil e do mundo, o 
testemunho de jovens animando a Santa Missa, com espírito jovem, se constituiu, 
muitas vezes, em agradável novidade e esperança para católicos de outras cidades e 
países que, antes de seguirem viagem, vinham agradecer. Uns, porque tinham 
experimentado algo bonito na celebração; outros, vinham pedir a letra e a partitura 
dos cantos; outros, ainda, deixavam palavras de incentivo. 

As dificuldades que por ventura vierem para a Missa Jovem no futuro, 
certamente não serão maiores do que as que já foram enfrentadas e vencidas no 
passado! Então, é preciso manter acesa esta chama! Ela foi também fonte de 
inspiração para Missas Jovens e missas de formatura de inúmeras paróquias e 
grupos de formandos. 

 

6.16 A FEIRA DO LIVRO 

A Feira Intercolegial Estudantil do Livro (FIEL) teve sua origem em Curitiba, 
em 1965, com o Pe. Afonso Gessinger, S.J. e uma equipe de educadores e 
estudantes de colégios daquela cidade. 

Em 1981, Ir. Dionísia, da Divina Providência, veio a Florianópolis assessorar a 
1a FIEL entre nós. Para a semana do evento veio também um pai de família, Sr. 
Francisco Marcos Fabroski (Sr. Chiquinho), que era, sem dúvida, um conhecedor de 
livros para crianças, jovens e famílias, um “expert” em FIEL, um amigo de 
disponibilidade sem limites. 

Formou-se uma equipe com educadores e estudantes do Colégio 
Catarinense, Colégio Coração de Jesus, Colégio Imaculada Conceição, Colégio Nossa 
Senhora de Fátima, Instituto Estadual de Educação, Escola Técnica Federal de Santa 
Catarina e Escola Básica Alferes Tiradentes. Cerca de 80 jovens destes colégios 
foram conscientizados e treinados para realizarem a FIEL de Florianópolis, de 25 a 
31 de Maio de1981, na Praça XV de Novembro, com 10 barracas de livros para 
todas as idades. 

O sucesso da 1a FIEL motivou a realização de outras quatro, em anos 
sucessivos. Em cada FIEL, boa parte dos jovens eram polens. Alguns participaram da 



Equipe Organizadora da 4a e da 5a FIEL. Milhares de bons livros ganharam asas nas 
mãos destes jovens da FIEL e voaram aos colégios e às casas de família. Foi também 
caminho para diversos adolescentes chegarem ao Movimento. 

A FIEL só não chegou até os nossos dias porque os promotores da última 
FIEL ou foram transferidos, ou assumiram outros trabalhos, que os deixaram 
impossibilitados de formar jovens para outras Feiras. 

 

6.17 AS MISSÕES 

Como o pólen da flor é levado pelo vento, o pólen deve deixar-se levar pelo 
Espírito Santo. 

Em 15 de Abril de 1979, um grupo chegou no Sertão do Ribeirão, Paróquia 
do Ribeirão da Ilha. Ali viviam cerca de 30 famílias. Num domingo, de tarde, tivemos 
o primeiro encontro com aquela comunidade, em volta da Santa Cruz. Em seguida, 
alguns polens levaram em frente a catequese das crianças e o culto dominical na 
escola recém-inaugurada. Mais tarde, diversas crianças fizeram a 1a Eucaristia. 

De 1979 a 1992, de 9 a 10 vezes por ano, celebrei a Santa Missa naquela 
comunidade. Legionárias de Maria continuaram o trabalho iniciado pelo Pólen. 
Neste meio tempo, a própria comunidade construiu uma bonita capela. 

Trabalho semelhante se fez na comunidade do morro da Rua José Boiteux, 
Paróquia da Catedral, sob a animação da Ir. Teresina Rodrigues. Na Comunidade 
Cristo Redentor, na rua Laura Caminha Meira, também Paróquia da Catedral, 
inúmeras iniciativas de catequese, fundação e orientação ao grupo de jovens “Jupli” 
em 1985, grupos de reflexão e outros, ao longo destes 25 anos. Na Prainha, em 
várias ocasiões, houve ações missionárias, de curta duração. 

Alguns polens participaram, com jovens do Movimento Emaús, de uma 
missão promovida por Pe. Paulo de Coppi, do PIME, em Anitápolis e outras 
localidades. Bem no início da vida do Movimento, uma jovem dedicou-se, por 1 ano, 
em missão na Bahia, pelo Projeto “Igrejas Irmãs”9. Mais tarde, outra jovem dedicou-
se por alguns meses junto à Fundação Ruralista, liderada pelo Pe. Lira, no sul do 
Piauí, uma das regiões do Nordeste mais castigadas pela seca. Mais recentemente, 
outra pólen trabalhou em Macapá, através de um projeto ligado à “Missão Jovem” 
– publicação de animação missionária, editada em Florianópolis. 

Uma grande missão, e que envolveu praticamente todo o Movimento, foi 
em Oliveira dos Brejinhos, Diocese de Barra, na Bahia, em julho de 1989, a convite 
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auxiliam outras mais carentes destes recursos. 



do Pe. José Artulino Besen, então pároco de Brejinhos. Éramos 12 polens, uma 
jovem de Biguaçu, Ir. Arlene (então Coordenadora Geral do Movimento) e eu. Sobre 
esta missão, há um relato histórico, de autoria de Alexandre Meyer Luz, um dos 
integrantes da equipe missionária, que espelha o quanto Deus operou, em nós e 
através de nós, naquela paróquia baiana, no Movimento Pólen e, em muitas 
pessoas, ao longo das viagens de ida e volta. 

 

6.18 A PASTORAL PAROQUIAL 

Desde o primeiro plano de pastoral organizado na Paróquia da Catedral, em 
1973, em sintonia com o Plano de Pastoral de Conjunto da Arquidiocese, o Pólen 
sempre participou ativamente. Sempre se fez representar na Equipe Paroquial de 
Pastoral (EPP), depois Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), com importante 
participação, bem como nas Assembléias Paroquiais. 

Muitas ações pastorais, desde então, tiveram significativa participação do 
mesmo, no planejamento, na execução e na avaliação. Embora o Pólen seja, por 
vocação, um movimento de evangelização a partir do meio em que cada pólen se 
encontra, sempre procuramos estar abertos à Paróquia. 

Na idade madura, muitos, certamente estão encontrando, na sua Paróquia, 
um campo aberto à ação evangelizadora. 

 

6.19 OUTROS APOSTOLADOS 

Em 27 de julho de 1973 organizamos um Dia de Formação, para jovens 
conhecidos e amigos dos polens, no Colégio Menino Jesus. 

De grande valor foi o Encontro de Orientação Vocacional e Profissional, 
promovido pelo Movimento em outubro de 1974, na Casa de Retiros do Morro das 
Pedras, sob a orientação do Frei Achylles Chiappin, sacerdote capuchinho de Porto 
Alegre. 

Em dezembro do mesmo ano, no mesmo local, houve um Curso de Relações 
Humanas. 

No auditório da ETF-SC houve, por alguns anos desde 1975, a Semana 
Bíblica. Professores do ITESC orientavam as noites de estudos bíblicos. A 
participação sempre foi superior a 300 pessoas. Os polens, muito colaboraram na 
divulgação destas semanas e delas participavam em bom número. 

Em alguns momentos, desenvolvemos apostolado na Penitenciária de 
Florianópolis; no Educandário Santa Catarina (Roçado), na Casa do “Pai 
Herói”(Barreiros); no Educandário 25 de Novembro (Agronômica). 



De grande valor apostólico foi o envolvimento de inúmeros polens na 
preparação do espetáculo do Gen Rosso (Movimento dos Focolares) em 
Florianópolis, no dia 6 de agosto de 1985, bem como no acolhimento aos seus 
integrantes. O evento constituiu-se num momento forte de evangelização para 
todos os que lotaram o auditório do Centro Integrado de Cultura, naquela noite. 

Um bom número de polens, nesses anos, participaram de Mariápolis, 
promovidas pelo Movimento dos Focolares e motivaram muitos outros a fazerem a 
experiência de vida que a Mariápolis proporciona. 

O Pólen participou de uma Campanha de erradicação da raiva; de diversas 
iniciativas da assistência social da Prefeitura Municipal, junto aos meninos 
engraxates, meninos de rua e meninos lavadores de carros. 

 

6.20 ARTE E LAZER – OPORTUNIDADES DE AMAR 

Nestes 25 anos, em diversas oportunidades participamos de festivais de 
música e canções. Também, alguns grupos de teatro surgiram dento do Movimento, 
procurando evangelizar através da linguagem e expressão deste importante meio 
de comunicação. “Somos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens” 
(1 Cor 4, 9). 

Recreação, confraternização, acampamento, esporte, festa, teatro, festival 
de música e canções são, também, meios muito eficientes e simpáticos para o 
exercício da vivência do Evangelho. Sempre que recordamos momentos de nossa 
história, vêm à tona experiências de vida cristã marcantes, através desses meios de 
convivência. 

Se tivéssemos hasteado uma bandeira em cada lugar em que estivemos – 
vivendo e repartindo a alegria do esporte, da arte e do lazer, hoje seriam muitas as 
bandeiras tremulando em toda a Ilha e por diversos pontos do Continente. As 
bandeiras que deixamos, ficaram no coração de muitas pessoas, através do nosso 
testemunho de fé, unidade na caridade e alegria: “Sejam todos um, para que o 
mundo creia” (Jo 17, 21). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



7 O NOSSO JUBILEU DE PRATA E O JUBILEU DE CRISTO 
 

7.1 DE 1992 ATÉ HOJE 

Em 9 de fevereiro de 1992 estávamos concluindo, em Antônio Carlos 
(Município da Grande Florianópolis), o 20o Encontro de Avaliação e Planejamento. 
Tudo fora avaliado e planejado sob a luz da Nova Evangelização. 

Assumimos 2 diretrizes: 

1 – promover a nova evangelização, testemunhando o amor, a verdade e a 
vida de Jesus Cristo; 

2 – fortalecer entre nós a comunhão, a participação, a formação e o 
comprometimento. 

Decidimos concretizar estas diretrizes de 2 formas: 

1 – valorizando as expressões da nossa fé pessoal do dia-a-dia; 

2 – comunicando nossas experiências de vida cristã como método pessoal e 
comunitário de evangelização. 

No final do segundo milênio do cristianismo, toda a Igreja se vê diante de 
grandes desafios na sua missão de evangelizar. Também nós fazemos parte desta 
realidade e com a Igreja assumimos estes desafios. 

Em fevereiro de 1993 deixei minha missão na Paróquia da Catedral 
Metropolitana, para assumir a missão de Orientador Espiritual no “Convívio 
Emaús”, Seminário Teológico da Arquidiocese e, nos finais de semana, a missão de 
Vigário Paroquial, na Paróquia de São João Evangelista, em Biguaçu. O Pe. Vitor 
Galdino Feller, que na época fora nomeado Vigário Paroquial na Catedral, assumiu a 
missão de Diretor Espiritual do nosso Movimento. Um ano depois, de 16 a 20 de 
fevereiro de 1994, deu-se o 22o EAP, também em Antônio Carlos. O caminho de 
evangelização e pastoral do Pólen, de 92 a 93, exigia uma reflexão sobre a Pastoral 
Urbana e a resposta de Evangelização do Movimento Pólen, com vistas para uma 
ação mais efetiva dentro de nossa cidade. Convidado, pude contribuir com as 
seguintes reflexões: 

- a realidade urbana é complexa, ainda pouco conhecida e desafiadora. Isto 
significa que ninguém tem soluções prontas, universais, para os seus 
problemas e desafios; 

- o Movimento Pólen nasceu e caminha dentro desta realidade. Oferece às 
pessoas princípios de vida; convida-as a vivê-los e as incentiva a viver o 
Evangelho, lá onde estão. Não as traz para um convento, um seminário, um 



instituto religioso. Tem características da Igreja, que procura ser sal, luz e 
fermento, ficando no mundo, sem ser do mundo; 

- quando o Movimento Pólen propõe a alguém, que viva a Palavra de Vida e 
comunique as experiências de vida, feitas com a Palavra de Deus, está 
oferecendo a esta pessoa, onde quer que se encontre, um princípio 
revolucionário, de transformação pessoal e social, para os seus diversos 
mundos (universidade, saúde. meios de comunicação social, família, 
empresa. etc.). Mas, à proposta pede-se uma resposta; 

- o ideal da “unidade querida por Jesus” é o que dá alma a todos os 
ambientes e mundos. Mas é preciso compreender que a unidade querida 
por Jesus passa pela cruz da diversidade, da contradição, da oposição, da 
perseguição, do silêncio forçado e do testemunho silencioso – por vezes, o 
único recurso. É muito mais do que uma palavra, do que um acerto entre 
pessoas. A unidade querida por Jesus traz a presença de Jesus (a 
Encarnação), que é o princípio de toda transformação em Cristo. A unidade 
querida por Jesus gera uma forma de relacionamento na verdade, na 
fraternidade, na justiça, na liberdade, na solidariedade, na paz; 

- os 7 pontos da nossa Mística são aspectos do Evangelho que, ao serem 
vivenciados, abrem para a vivência de todo o Evangelho; 

- na vivência do Evangelho, nada acontece sem conversão. A conversão 
supõe a Fé. A Fé supõe o conhecimento amoroso do Plano de Deus. 

Em 1995, o Movimento, através de alguns polens, assumiu dois trabalhos 
apostólicos. Um na Fazenda de Recuperação de Dependentes Químicos “Santo 
Agostinho”, em Angelina, para colaborar com a Palavra de Deus e o testemunho do 
amor fraterno, no processo de libertação dos 25 jovens ali residentes, em 
recuperação. Outro nas comunidades do Morro do Horário e da Penitenciária, em 
sintonia com o Comitê da Cidadania contra a Miséria e a Fome, Pela Vida, com as 
ações coordenadas pelo Pe. Vilson Groh, na periferia de Florianópolis. Estes 
apostolados continuam, neste ano jubilar, somando-se aos retiros e apostolados 
próprios de cada pólen e de cada comunidade pólen. 

Neste ano de 1996, o Movimento esta sendo chamado com insistência a 
'entrar mais em profundidade na Pastoral Urbana, através da Palavra de Vida 
“Levanta-te, entra na cidade” (At 9, 6), a qual, mês por mês, traz novas sugestões de 
ação. É, sem dúvida, a expressão da vontade de Deus, hoje, para todos os polens, de 
todas as idades e de todos os tempos, destes 25 anos vividos e de nosso futuro: 
“Levanta-te. entra na cidade”! 

Para fazer o que? Para ser pólen! Do jeito de Jesus. Do jeito de Maria. 



A celebração de nosso Jubileu, além dos motivos jubilares já lembrados, 
quer ser também uma ação evangelizadora da cidade. 

Estas páginas querem traduzir a ordem de Jesus: “Brilhe vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o Vosso Pai que está 
nos céus” (Mt 5, 16). 

 

7.2 JUBILEU DO PÓLEN – JUBILEU DOS CRISTÃOS 

No 1971o ano da Encarnação e Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
nasceu o Movimento Pólen. 

Faltando três anos e meio para o Grande Jubileu do nascimento de Nosso 
Divino Salvador, o Movimento Pólen conclui o seu ano Jubilar de 25 anos. 

A celebração jubilar de um acontecimento pessoal ou comunitário é de 
origem bíblica. O povo de Israel celebrava o Ano Sabático, de 7 em 7 anos e o Ano 
Jubilar, de 50 em 50 anos. Tanto o Ano Sabático quanto o Ano Jubilar, os israelitas 
os entendiam e viviam como “um ano de Graça do Senhor”. Concretamente faziam 
o seguinte: concediam repouso à terra, liberdade aos escravos, perdão de todas as 
dívidas e restabelecimento da justiça social, sobretudo a proteção aos fracos. Tudo 
em honra de Deus. 

Herdamos, através de Nosso Senhor Jesus Cristo, esta linda prática do 
jubileu. 

Ele mesmo, na Sinagoga de Nazaré, apresentou-se como aquele que estava 
realizando a profecia de Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me 
ungiu, para anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-me a proclamar a libertação 
aos cativos e, aos cegos, o recobrar da vista; a mandar em liberdade os oprimidos; a 
proclamar um ano de Graça do Senhor” (Is 61, 1-2). “Hoje se cumpriu este oráculo, 
que vós acabais de ouvir” (Lc 4, 16-30). 

Jesus é o portador do Grande Jubileu. 

O termo “jubileu” indica júbilo, alegria. Alegria interior: na alma. Alegria 
exterior: festa. Para nós, discípulos e seguidores de Jesus, o motivo principal desta 
alegria é a salvação oferecida através de Cristo. O Jubileu é uma oportunidade 
especial de se criar condições, para que a força salvadora possa ser comunicada a 
cada um dos cristãos, e de ser irradiada para além das fronteiras dos cristãos. 

Nosso jubileu de 25 anos torna-nos conscientes de quanto cada um dos dias 
destes 25 anos foi, e continua sendo, permeado da presença de Deus e da sua ação 
salvífica. É uma oportunidade única para juntos, como movimento de 



espiritualidade cristã, agradecer, pedir perdão, elevar súplicas ao Senhor da história 
e das consciências humanas. 

De que forma vamos viver concretamente o nosso Jubileu? 

1 – Pedindo ao Senhor a remissão dos nossos pecados e das penas pelos 
pecados, através do Sacramento da Penitência e dos demais canais da 
misericórdia divina. Que renovação se daria em todo o nosso Movimento – 
pedaço significativo do Corpo Místico de Cristo – se cada fiel, que fez um de 
nossos Retiros Básicos, fizesse uma revisão de sua vida à luz do “Filho 
Pródigo” e procurasse um sacerdote para receber a absolvição de Deus, 
como aconteceu no Retiro Básico. Não podemos agir para que este sonho se 
torne realidade? 

2 – Procurando e dando a reconciliação. Perdoar é divino. Perdoar é próprio 
de Cristo e dos cristãos. Não podemos chegar à hora da nossa morte sem 
nos termos reconciliado com todos, se em algum momento se rompeu a 
unidade! 

3 – Trabalhando na própria conversão e na conversão dos outros. A mais 
importante ajuda que posso dar a um dos fiéis, que um dia caminhou nos 
caminhos do Pólen, é ajuda-lo a retornar aos caminhos de Cristo e a seguir 
as suas pegadas, caso se tenha afastado. 

4 – Suplicando ao Senhor a graça, para que cresçamos, nós e todos os que 
procuram seguir Nosso Senhor Jesus Cristo, até chegarmos à plena 
comunhão. “Sejam todos um para que o mundo creia” (Jo 17, 21). 

5 – Assumindo, com novo ardor, a vivência dos pontos da nossa Mística, a 
prática da Palavra de Vida, o ideal da unidade e a espiritualidade comum a 
todos os fiéis, em especial a oração pessoal e a oração litúrgica. 

6 – Partilhando nossos dons e nossos bens para que nos salvemos todos, 
juntos. Não se perca nenhum daqueles que Deus nos confiou! 

Assim nossos 25 anos de Pólen tornam mais bonitos os reflexos dos 2.000 
anos da presença salvadora de Cristo no mundo. 

 

7.3 VAMOS CONTINUAR? 

“O senhor complete o que em mim começou” (Sl 137, 8). Esta oração de 
confiança, nunca tinha ecoado em minha alma, como naquele dia de junho de 1983. 
Ao ler um convite de Ordenação Sacerdotal, ela saltou do papel, entrou em meus 
olhos e se encravou no meu ser: “O Senhor complete o que em mim começou”! 



Naquele dia, comecei a entender melhor que todo pólen é uma obra de 
Deus. 

Deus iniciou uma linda obra de arte em cada um de nós. Somos “imagem e 
semelhança de Deus”. Ele começou. Dele é o desígnio. Desígnio de amor paternal, 
providente e misericordioso. Dele é o segredo do quanto cada pólen pode vir a ser. 
Não dispensa, porém, a nossa participação. Deu-nos razão e coração, vontade e 
liberdade, e muitas habilidades. E, no Batismo, as virtudes da fé, da esperança e da 
caridade. Presenteou-nos ainda, com os dons do Espírito Santo. Enriqueceu-nos de 
carismas. Dotou-nos de muitas virtudes humanas e virtudes sobrenaturais. 

Orientados, a partir de dentro do nosso coração, pela voz do Espírito Santo, 
tendemos para o Bem, o Amor, a Verdade, a Justiça, a Santidade, a Paz. 

Fomos capacitados e responsabilizados pela continuidade desta obra de 
Deus em nós, única e irrepetível. 

No Retiro Básico acordamos para uma primeira compreensão deste 
maravilhoso projeto de Deus, que é cada um de nós. Trinta e nove Retiros Básicos. 
Cerca de 2000 jovens. 

As mãos de Deus, como as de um oleiro, vão dando a forma ideal: “Vira e 
revira esta argila, Senhor! Dá-lhe forma!” (Robert Kennedy). 

É o trabalho da Graça de Deus. 

“O Senhor complete o que em mim começou... Não abandoneis, Senhor, a 
obra de vossas mãos” (Sl 137, 8). O que foi que o Senhor começou em nós a partir 
do Retiro Básico? Um trabalho de formação de nossa consciência cristã. Foi um 
começo. Começo de um processo que nos levará “à estatura da maturidade de 
Cristo” (Ef 4, 13), se fizermos bem a nossa parte. 

É possível que, em muitos de nós, a obra que o Senhor começou, aos poucos 
tenha parado ou não tenha seguido o plano inicial. Isto, porém, é uma avaliação 
que cada pólen está convidado a fazer ao final deste Ano Jubilar: confrontar-se com 
a vontade de Deus. 

Compreendemos que é o nosso amor filial a Deus, que nos leva a retomar, 
sempre de novo, o “fazer a vontade de Deus”. Como Cristo! “Não se faça a minha 
vontade, mas a tua, ó Pai” (Lc 22, 42). “Como Cristo, para quem a vontade do Pai, 
era como que o alimento das suas atividades apostólicas. 'O meu alimento é fazer a 
vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra' (Jo 4, 34).”10 
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“O Senhor complete o que em mim começou” poderia ser também a oração 
do Jubileu e da nova etapa do Movimento. A nós foi confiada esta obra do amor de 
Deus. Ele depositou uma grande confiança em cada um de nós. Retornamos do 
Retiro Básico, certos de nossa missão. Lembra-se da alegria que sentiu ao final do 
Retiro Básico? Lembra-se dos planos que você chegou a fazer para evangelizar a sua 
família e os seus amigos? Você está disposto a retomar a sua indispensável e 
generosa participação? 

“O Senhor complete o que em mim começou. Senhor, é eterna a Vossa 
bondade! Não abandoneis a obra de Vossas mãos” (Sl 137, 8). 

 

7.4 A PARTIR DO JUBILEU DE PRATA 

Volto a visualizar cada um, enquanto me é possível. Cada pessoa que o 
Senhor colocou em meu caminho nestes 25 anos de nosso jubileu. Sonho com o 
reencontro! O reencontro é sempre uma graça. Convido a todos a cultivarem o 
sonho do reencontro, especialmente aquele, que Jesus nos prometeu na Casa do 
Pai. 

Convido a todos a nos ajudarmos, mutuamente, para que ninguém se 
extravie; para que ninguém perca o caminho, para que ninguém se perca nas ruelas 
do pecado: para que ninguém deixe de caminhar pelo caminho que é Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é também a Verdade e a Vida. 

Sonhar com o reencontro é rezar um pelo outro. É acolher cada um, com o 
amor do Pai do Céu, que faz nascer o sol e cair a chuva para todos os seus filhos; 
com o amor do pai do Filho Pródigo; com o amor do Bom Pastor, que carrega em 
seus ombros a ovelha desgarrada do rebanho, e que ele, por amor, foi procurar. 

Cultivemos no coração a ânsia de Jesus: que não se perca nenhum daqueles 
que o Pai me confiou (Jo 6, 39; 17, 12). 

Sonhar com o reencontro é valer-se de todos os meios, desde o diálogo até 
os meios mais modernos da comunicação humana, para construir a unidade querida 
por Jesus. 

Sonhar com o reencontro é crer que todos, um dia, fomos chamados a ser 
discípulos e apóstolos de Jesus; este dia foi o do nosso Batismo. Um outro “dia”, 
também muito especial, foram os dois dias do Retiro Básico. Lá conhecemos melhor 
a Pessoa e a Missão de Jesus Cristo; como viver unidos a Ele pela Palavra, pelos 
Sacramentos, pela Oração e demais meios da Espiritualidade Cristã; e como 
trabalhar com Ele na Igreja e na sociedade, até o dia em que vier nos colher do seu 
jardim na terra, para habitarmos com Ele na Casa do Pai. 



Sempre que possível, voltemos ao nosso Retiro Básico e procuremos 
identificar, ainda melhor, mais uma vez, a obra que o Senhor iniciou em cada um de 
nós; esta obra única e irrepetível, que Ele quer completar! 

Neste caminho histórico que vai se fazendo, após o nosso Jubileu, vamos 
estar atentos aos sinais do nosso trânsito através do tempo, que ainda temos para o 
Senhor completar o que em nós começou: 

1 – É Jesus quem vai a nossa frente! Não deixemos que nenhum outro ocupe 
o seu lugar! Jesus, na Igreja! 

2 – Confiemos na Divina Providência! Ao menos como uma criança confia no 
seu pai e na sua mãe! 

3 – Não aceitemos nada fora da vontade de Deus! Por mais dinheiro que 
renda. Por mais prazer que proporcione. Por mais vantagens que prometa. 
Nada! 

4 – Persistamos em ver Cristo no outro! Mesmo quando o outro nos faz 
sofrer e se constitui numa ameaça! 

5 – Jamais deixemos de amar Nossa Senhora. Seria uma loucura colocá-la 
num asilo de idosos; tenhamos a Santíssima Virgem Maria em nossa casa! 
Imitemos sua fé, sua esperança e sua caridade! 

6 – Nossa missão nos levará a ser dados em espetáculo! Procuremos fazer o 
que devemos fazer, “em silêncio”. Isto é, do jeito de Jesus e do jeito de 
Maria: com simplicidade e na verdade, com autenticidade, na caridade, na 
justiça e na liberdade dos filhos de Deus! 

7 – Deus quer que falemos em todos os ambientes. A palavra deve ser 
Evangelho. Mas, não deixemos de amar antes de falar! O amor prepara o 
terreno para a semente da palavra germinar, crescer, florescer, frutificar e 
transmitir a vida! 

8 – O caminho que nos conduz ao céu passa pelo Calvário. Pode acontecer 
até que a maior parte dos nossos dias transcorram na cruz! Vamos nos 
ajudar, mutuamente, para permanecermos na alegria pascal! 

9 – Vivamos a Palavra de Vida com a simplicidade de um menino que se 
deixa alfabetizar! 

10 – Todos somos chamados a fazer grandes coisas pela humanidade e para 
a glória de Deus. Com a paciência de um monge, com a delicadeza de um 
artista, com o amor de um pai e de uma mãe, com a convicção de um 
sacerdote ao pronunciar as palavras da Consagração do pão e do vinho na 
Santa Missa, vamos continuar construindo a unidade querida por Jesus. 



É a Obra que o Senhor iniciou e que Ele quer completar, com a nossa 
participação. De flor em flor, até o céu; de pessoa em pessoa, de casa em casa, até a 
Casa do Pai! 

 

Oração Vocacional 
Dom Pedro Casaldáliga11 

“Senhor Mestre e Companheiro, Jesus de Nazaré. 
Filho de Deus e filho de Maria, escuta-nos! 

Tu, que chamaste os Doze, na hora primeira da Igreja, e nos ensinaste a 
pedir mais braços para a messe, que é muita: 

Tu, que vens chamando a tantos, século após século, 
no dia-a-dia da fidelidade, para a aventura total do 

Evangelho da Causa do Reino do Pai; 
Tu, que os vens sustentando com teu Espírito e com tua Eucaristia, 
no despojamento e no celibato, nas bem-aventuranças e na cruz, 

para o serviço e a contemplação, para a missão e o martírio; 
Tu, que és o Ressuscitado, vencedor de todas as mortes, 

Páscoa nossa verdadeira, escuta-nos! 
Que não se diga que já não tens palavras de vida eterna! 

Que não se diga que já não vale a pena perder a vida por ti! 
Escuta-nos e chama! 
Convoca-nos! Jesus! 

Ainda há juventude em nossa Pátria Grande! 
Ainda não acabou, em nosso meio, a raça dos profetas e dos mártires. 

Ainda temos sede de Amor maior. 
Ainda somos capazes de viver teu Evangelho. 

Queremos seguir-te. 
Podemos beber de teu cálice. 

Prosseguiremos tua missão 
- de anunciar a Boa Nova aos pobres; 

- de libertar os cativos; 
- de abrir os olhos dos cegos 

- e de proclamar para todos o Tempo Novo da Graça. 
Como o Pai te enviou, envia-nos! Para a glória do próprio Pai 

e na comunhão do Espírito, pela salvação do Mundo.”12 

                                                           
11

  Bispo Prelado de São Feliz do Araguaia, MT. 
12

  Mensageiro do Coração de Jesus. v.102, n. 1142. Julho – Agosto de 1996. 



 


