
Dicas para criar uma programação de retiro em grupo 

Tempo – Escolha o período para o retiro. Tenha horários de chegada e partida claros e horários de início 
e término para as atividades. Atenha-se aos horários definidos. 

Visite o local do retiro – dê uma olhada em algum local para um retiro. Conheça as instalações e 
espaços disponíveis para que você possa desenvolver atividades adequadas. Se isso incluir alimentação 
e hospedagem, você precisará se preocupar com as muitas tarefas administrativas associadas a essa 
configuração. Além disso, certifique-se de que o espaço seja apropriado para seus objetivos. 

Objetivo – Existe um motivo para a comunidade querer se retirar? O que Deus está mexendo nos 
corações agora? Considere seu período atual e elabore uma programação com atividades e escrituras 
que abordem esse tema. Se não houver um tema específico, considere uma programação que seja 
variada e explore muitos aspectos de sua permanência em Cristo. 

Faça uma lista de suprimentos – muitas atividades podem incluir objetos, suprimentos ou impressões. 
Faça uma lista deles - incluindo itens “óbvios” - para que você não esqueça de nada enquanto prepara 
ou empacota. 

Construa margem – ao trabalhar na programação de certas atividades, certifique-se de ter um bom 
tempo de descanso. Aproveite o tempo livre que não inclua concentração intensa. Dê aos participantes 
tempo suficiente para se acomodarem no retiro e se desligarem no final. Dê a eles tempo para terem 
comunhão e processarem juntos, livremente. 

Estabeleça Limites do Retiro – Decida o que você manterá reservado durante o retiro. Computadores e 
telefones celulares são grandes distrações para se concentrar em Deus e é melhor deixá-los de fora de 
seus retiros. Considere quaisquer outros limites que sejam úteis para o foco da sua comunidade. 

Deixe os participantes contribuírem – conte com as contribuições que os participantes farão por meio 
de suas próprias histórias e conexão em tempo real com Deus e ignore os oradores principais. A última 
coisa que você quer é falar às pessoas sobre Deus e perder um precioso retiro. Em vez disso, use o 
tempo para que eles se conectem diretamente com Deus e processem suas emoções. 

Permita o desapego – Alguns retirantes terão encontros dolorosos ou intensos com Deus. A margem 
lhes dá tempo para processarem isso antes de entrar em outra atividade, mas às vezes eles precisam se 
afastar completamente das atividades. Contanto que este não seja um desligamento supérfluo, abençoe 
os participantes para que percam coisas e usem o tempo de maneiras que revigorem suas próprias 
almas. (Isso pode não ser uma prática útil com comunidades experientes ou que têm compromissos 
formais com o tempo de retiro). 

Comunique-se bem – antes e durante o evento, comunique claramente o que você fará. Durante o 
retiro em si, certifique-se de que as atividades sejam explicadas com antecedência e / ou quais os 
recursos fornecidos. Isso aumentará muito a capacidade do participante de se envolver e ficar livre de 
distrações. A estrutura é uma ajuda tremenda para superar os medos, manter o foco e manter um 
ambiente emocional seguro. 



Use atividades claras e variadas – use uma ampla variedade de exercícios para se conectar com 
diferentes tipos de personalidade e temperamentos espirituais. Deixe as instruções claras e dê tempo 
suficiente para se engajarem em uma atividade, mas não avance enquanto as pessoas estiverem 
confusas ou entediadas. Um bom ritmo de variedade ajuda as mentes a se manterem engajadas em 
novas posturas, organização de grupo e encontros com Deus. 

Inclua Silêncio – É fácil planejar um retiro focado em nossas contribuições. Certifique-se de definir 
horários para o silêncio, livre da agenda. De todas as atividades de retiro, essa é a que mais acalma a 
alma e se concentra na verdade de que Deus está muito acima de todas as nossas ações. 

Lembre-se do corpo – inclua atividades que movimentem o corpo. Muitas práticas de oração e adoração 
incluirão movimento significativo e mudança na postura. Planeje horários para caminhar, descansar, 
cochilar etc. Sem movimento, muitos participantes ficarão cansados e distraídos. 

Recrute apoio de oração – Construa um escudo de oração sobre o evento e convide os participantes a 
fazerem o mesmo. Isso ajudará a proteger seu tempo e dará aos participantes pessoas para conversar 
mais tarde. Faça com que esta equipe ore antes, durante e depois do evento. 

Busque feedback – Antes do final do retiro, peça feedback aos participantes, permitindo o anonimato. A 
proporção de resposta pós-evento é muito baixa. Isso irá ajudá-lo a ouvir o que Deus está fazendo no 
meio deles e providenciar um lugar para ouvir os pontos de melhoria. Isso pode ser feito por meio de 
um depoimento verbal de encerramento ou com formulários de feedback por escrito. 


