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ROBEN 

15 Anos 
Fundada em: 

27/02/2004 

Resolução 01/2019 – GAB/ROBEN, de 13 de março de 2019. 
 

Retiro Espiritual – 2019  
 

I - DA PROPOSTA UM SIMPLES RETIRO ESPIRITUAL E LAZER 
 

a) Data: 19,20 e 21/04/2019 - (Feriado Sexta-feira Santa) 
b) Saída no dia 19/4 a partir das  12:30 
c) Retorno no dia 21/4 a partir das 15:30 
d) Taxa mínima para participação Investimento : R$ 40,00 (quarenta reais) 
e) Taxa 50% da 1 parcela participação filho/a(s) a partir dos 4 anos: R$ 10,00 (dez reais) 
f) Local: A DEFINIR 

 
 O apóstolo Paulo diz que: “Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.”2º 
Timóteo 3:1. 
 É muito importante o retiro espiritual, principalmente para as nossas crianças, juniores, adolescentes e 
jovens. 
 São quatro dias de reflexão bíblica, onde os valores éticos, os valores espirituais são ensinados e o 
convívio com outros leva-nos à prática da comunhão fraternal. 
No retiro espiritual enfatizamos sobre quem é Deus, sua pessoa, sua soberania e o que devemos fazer para 
manter comunhão com Ele. 
  Não há como viver neste mundo sem o conhecimento de Deus, não há como viver neste mundo sem ter 
comunhão com Ele.  
  Conhecemos mais de Deus ao estudar a sua Palavra (Bíblia Sagrada), é através dela que descobrimos 
qual a vontade de Deus para as nossas vidas. 
  E é através da oração que falamos com Ele, não podemos deixar de dialogar todo dia com o nosso Deus. 
  O retiro espiritual é importante, mas a nossa experiência espiritual não pode ficar limitada a quatro dias 
de retiro, o pós-retiro é muito importante também. Devemos nos integrar à igreja, estudar constantemente a sua 
Palavra e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
 

II - DA FINALIDADE 
 Fazer um retiro espiritual significa estar algum tempo – geralmente alguns dias – afastado das 
preocupações do mundo, do quotidiano, das exigências diárias, para podermos estar a sós conosco mesmo. 
No contexto religioso, fazer um retiro espiritual é estar algum tempo apenas dedicado ao contacto com Deus. 
 

III - DOS OBJETIVOS 
 E um evento destinado a oferecer aos participantes um local de recreação, edificação, estudo e 
meditação, objetivando um contato intimo com Deus.  
A Bíblia relata que, antes de tomar decisões ou realizar atos importantes, Jesus se retirava para uma região 
montanhosa ou desértica, onde passava longos tempos de silêncio e oração. (Lc 6,12-13). 
O retiro que a Igreja costumeiramente promove para os cristãos têm por objetivo imitar o exemplo de Jesus, a 
fim de colocar-se em oração e escuta da vontade de Deus para a construção e edificação do Seu Reino na 
Terra, por meio da conformação de seus filhos e filhas a Cristo. 
 

mailto:msa@unifap.br
http://www.rochadabencao.org/
https://www.calendarr.com/brasil/sexta-feira-da-paixao/
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IV - DO IMITAR O EXEMPLO DE JESUS 

 A estrada para a vida eterna que o Senhor nos aponta requer um testemunho de fé: vida de oração, de 
intimidade e diálogo com Deus, vida sacramental e missionária. E na correria e no barulho do dia a dia, com 
rotinas tão intensas e pessoas cada vez mais cheias de compromissos, é forte o apelo a distanciar-se do silêncio 
e do tempo dedicado à oração. No entanto, acentua-se a necessidade desse “retirar-se para estar com o 
Senhor” justamente pelos mesmos motivos. 
 

V - DA BUSCA DA ESPIRITUALIDADE 
 Um retiro espiritual prepara a pessoa para viver a busca da sua espiritualidade na sua vida cotidiana, por 
meio de um processo que não deixa alguém “pronto”, mas fortalecido para a sua luta diária e constante de 
escolher a melhor parte.  No Evangelho de Lucas 10, 38-42. 
 

VI - DA OFERTA DE TEMPO 
 Por isso, o retiro é um caminho valioso que permite que a pessoa se desligue da sua rotina oferecendo 
não o tempo que lhe sobra, mas o tempo que é precioso e ofertado ao Senhor, escolhendo a “boa parte”. Fazer 
um retiro é retirar-se da vida cotidiana para refletir sobre si mesmo, sobre o modo como está vivendo, agindo, se 
comportando, dedicando um tempo para si e para Deus, para conhecer-se em plenitude, fortalecer a fé e os 
laços de comunhão, a fim de renovar a vida orante e a espiritualidade, que prepara os cristãos para a luta 
constante rumo ao céu. O retiro, o recolhimento e a oração tornam-se mais necessários para renovar as forças 
espirituais e realizar o ser humano como pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, aperfeiçoando-se à 
imagem de Cristo. 

 
VII - DO ENCONTRO COM DEUS 

 Os retiros de desdobram em diversos temas e áreas de aprofundamento, mas o objetivo central é sempre 
possibilitar uma nova experiência de encontro com Deus, para reavivar a chama da fé. Muitas pessoas vivem 
sem sentido em seu existir, buscando respostas para a sua profissão, para a sua vocação, para situações 
familiares, entre outros, e por meio de um retiro espiritual é possível resignificar a vida, resgatando a essência da 
criação de Deus, o primeiro amor. 
 

VIII - DA VIDA DE ORAÇÃO 
 Segundo a Bíblia Marta acreditava que Jesus a amava por aquilo que ela fazia. Maria, ao contrário, sabia 
que era amada por Jesus por aquilo que ela era, por isso escolheu ofertar a si mesma, não o que poderia fazer. 
Todas as pessoas precisam parar, em algum momento, para olhar para dentro si, cuidar do seu coração, das 
suas alegrias e das suas feridas, e, assim, escutar a Deus, sentir-se amado e cuidado por Ele. Constituído de 
desejos, necessidades e anseios, que precisam ser canalizados em Deus para a saúde da alma e para as 
escolhas certas rumo à felicidade pessoal e do próximo, o ser humano tem a capacidade nata para a comunhão 
com Deus, pois traz no seu coração a marca de pertença ao Senhor e a atração natural ao Seu amor. Jesus não 
condenou o trabalho de Marta, todavia, estando com Ele, em amizade e em intimidade, se aprende o que, como 
e quando fazer.  
“(...) mas respondam no seu coração, não em voz alta, mas no silêncio: Eu Oro? Cada um responda. Eu falo 
com Jesus ou tenho medo do silêncio? Deixo que o Espírito Santo fale no meu coração? Eu pergunto a Jesus: 
Que queres que eu faça, que queres da minha vida? 
 

IX - DO TEMA  
Paragrafo Único : Será apresentado à Comissão para Votação) 
 

I Igreja de Cristo: qual é o seu chamado na Obra? 
àquelas pessoas que revelarem ter talentos e dons do Espírito Santo (1 Corintios 12) para incluí-los nos 
trabalhos da Obra. 

II Amor ao próximo: plano de Deus para a humanidade 
(Amar ao próximo: o mandamento de Amor) 
Palavra do Senhor diz que o amor dos homens esfriaria (Mateus 24:24) 

III Bíblia Sagrada: a Palavra de Deus que nunca passa. 
IV A Igreja e os desafios para o futuro 
V Bom Pastor e o resgate das suas ovelhas 
VI A união dos irmãos e o amor pela Obra 
VII A salvação da Cruz e o amor pelos pecadores 

 
X - DO REGULAMENTO 

Art. 1 -  Hospedar todos os membros da igreja, novos convertidos e amigos inscritos. 
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Art. 2 - Pessoas não pertencentes à igreja ou de outra denominação só será admitida a critério da  comissão do 
Retiro. 

XI - DO USO 
Art.  3 - : O retiro oferece hospedagem, alimentação (café, almoço e janta) 
 
 

XII - DO ALOJAMENTO 
Art. 4 -  Cada retirante terá seu alojamento determinado pela comissão, não sendo permitida a troca de 
alojamento determinado pela comissão, não sendo permitida a troca sem permissão. 
Art. 5 - Os retirantes devem zelar pela conservação, mantendo sempre arrumados e limpos os quartos e 
banheiros. 
Art.  6 - Os responsáveis pelo quartos/espaço de descanso serão responsáveis em coordenar a sua limpeza. 
 

XIII - DA DISCIPLINA 
Art. 7 - A comissão de disciplina será composta por: pastor/es presentes e membros da igreja determinados para 
este fim, cujo objetivo é manter a ordem e disciplina no retiro e fazer cumprir este regulamento. 
Art. 8 - Só será permitida a presença no local do retiro das pessoas devidamente inscritas como retirantes e 
visitantes amigos, aceitos critérios da comissão do retiro. 
  Suitem 8.1. CRITERIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

a) Pagar a taxa de participação no valor de R$ 40,00 ou ; 
b) Adquirir uma Rifa (contendo 20 unidades em cada bloco) primeiro bloco afim de ajudar o irmão/proximo 

ele/ela a vender sua rifa para participar (Cada rifa valor R$1,00);  
c) PRIMEIRO SORTEIO um frango assado com refrigerante dia 17/03/2019 - domingo 
d) SEGUNDO SORTEIO uma Pizza com Refrigerante dia 14/04/2019 – domingo 
e) Cada participante que deseja participar receberá um bloco de Rifa contendo *20 Unidades para o 

primeiro sorteio (17/3/19-domingo a partir das 21h); E após isso outro bloco de Rifas para o segundo 
sorteio (14/4/19-dom, a partir das 21h);  

 
  Suitem 8.2. As Rifas servirão para que os participantes possa arrecadar fundos financeira para então pagarem 
aos organizadores a taxa de inscrição. 
 
  Suitem 8.3. Será apresentado na Reunião Evento 11/4/19 as 19h ou até mesmo antes ; 
 
  Suitem 8.4. Serão Ofertados 50 Vagas sendo divididos por cotas como segue : 

a) Círculo de Oração: 10 Vagas - (Líderes: Conceição Nunes // Lília Soares); 
b) Obreiros: 10 vagas - (Líderes: Davi Neves // Antonio Sérgio «“Tonny”»’); 
c) Jovens: 10 vagas - (Líderes: Moíses Carvalho «“Lucas”»’// Antonio Sérgio); 
d) Adolescentes: 10 vagas - (Líderes: Rute Carvalho «“Tinha”»’// Nayana Sá);  
e) Outros/Banda: 10 vagas - (Líderes: Gadi Santos // José Wlademir); 

 
  Suitem 8.4. PRE – REQUISITOS (seguiram na seguinte ordem) :  

a) Por ordem de inscrição ( data e hora, vagas limitadas) ; 
b) ser participantes do Conjunto; 
c) vender todas ad cartelas ou pagar a quantia de R$ 40,00; 
d) ser membro de qualquer conjunto listado no  Suitem 8.4 ; 
e) ser membro/congregado participe da igreja (não esta em nenhum conjunto) ; 
f) Pessoas evangelizadas que desenjam conhecer Jesus Cristo como seu salvador ou; 
g) Ser membro/congregado de outra conjunto/igreja que não seja Rocha da Bênção. 
 

  Suitem 8.5. PRE – REQUISITOS IMPLICITOS e EXPLICITOS:   
a) Maior de 12 anos somente com autorização expressa e escrita dos pais ou responsáveis legal; 
b) menores de 11 anos, somente com a presença dos pais ou responsável legal  
c) Obedecer todo o REGULAMENTO DO EVENTO que será apresentado com antecedência mínima de 78 

horas. 
 
Suitem 8.6. INSCRIÇÕES: 

a) As inscrições para o I RETIRO DA IGREJA 2019 serão realizadas, EXCLUSIVAMENTE, via internet ou 
através dos lideres de cada conjunto listados no suitem 8.4, no endereço eletrônico 
https://rochadabencao.org/, a partir das 19h00min. do dia 04 de março de 2019 às 23h59min. do dia 14 
de abril de 2019, observando o horário de Macapá (prazos). 

 
Suitem 8.7. TODOS DEVERÃO PARTICIPAR DAS TAREFAS 

https://rochadabencao.org/
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Paragrafo único 1º §  -  Sendo que serão divididos por escalas e equipes de trabalho; 
a) -Limpeza e manutenção do local; 
b) -Preparação dos Alimentação 

 
Art. 9 - Não será permitida a saída de retirante sem a prévia autorização da comissão; 
Art.10 - Os horários, salvos alterações previamente informadas, deverão ser rigorosamente obedecidos. 
Art. 11 - No horário de término das atividades todos deverão dirigir-se aos alojamentos, devendo estar 
acomodados em 30 minutos, quando deverão ser apagadas todas as luzes. 
Art. 12 - Não será permitido o ingresso de rapazes nos alojamentos das moças e vice- versa. 
Art. 13 - Não será permitido casal ou duplas dispersos do grupo 
Art. 14 - Não será permitido o uso de roupas consideradas inadequadas como, por   Exemplo: roupas- curtas, 

transparentes, bermudas de cotton ou similares como mini blusa, etc, conforme julgar a 
comissão de disciplina. 

Art. 15 - Não será permitido o uso de biquíni, bem como maiôs cavados, decotados, transparente, entre outros, 
conforme julgar a comissão de disciplina. 
Art.  16 - Todos os retirantes deverão obrigatoriamente participar de todas as palestras, conferencias e grupo de 
interesse. 
Art. 17 - Os membros da igreja que levarem seus amigos como retirantes ficarão responsáveis pelos mesmos 
quanto a participação e entrosamento no programa, bem como crianças e juniores. 
 

XIV - DA COZINHA 
Art. 18 -  A cozinha não fornecerá alimentos fora do horário estabelecido pelo programa e pela comissão 
organizadora: 
Art. 19 - Não será permitida a entrada de pessoas não autorizadas na cozinha. 
 

XV - DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
Art. 20 - Será feito escala de limpeza e de cozinha e todos os retirantes serão escalados,  salvo a comissão de 
organização que serão respeitados segundo suas tarefas. 
 

XVI- DAS ADVERTENCIAS E PUNIÇÃO 
Art. 21 - O não cumprimento dos itens deste regulamento implicará nas seguintes medidas por parte da 
comissão de disciplina: 

- Advertência por um dos membros da comissão de disciplina; 
- Repreensão no caso de reincidência por pelo menos 3 membros da comissão; 
- Ao acontecer a 3º advertência, o retirante será retirado do convívio dos retirantes e conduzido de volta, 
isto acarretará no impedimento da participação do próximo retiro. 

Art. 22 - Não será permitido o uso de bebidas alcoólicas ou cigarros ou qualquer produto que seja considerado 
contravenção. 
 

XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 23 - Sendo objetivo do retiro a edificação espiritual dos retirantes, espera-se de cada um atitude digna de 
cristão, observando os critérios disciplinares, evitando conversa apimentadas, gritaria, algazarras e todo 
comportamento que possa prejudicar o ambiente harmonioso. 
Art.  24 - Deverão zelar pelos seus objetos de valor e/ou aparelhos eletrônicos que venham trazer sendo os 
mesmos de responsabilidade única e exclusiva do seu dono, eximindo de qualquer responsabilidade a comissão 
do retiro. 
Art.  25 - Todos os assuntos omissos neste regulamento serão tratados pelo comissão do retiro.  
 
 

Macapá, 13 de março de 2019. 
 

Benedito Martis Carvalho 
Port. Nº S/N/2018-ROBEN/IEADP 

-Pastor Local- 
 

Comissão do Retiro  
 
 


