
Dicas para Criar uma Programação de Retiro Pessoal 

 

Localização – talvez a decisão mais significativa e controlável seja decidir onde realizar o seu retiro. 
Considere o propósito de seu retiro e os locais que você pode usar. Geralmente, menos distração é 
melhor, esteja você em casa ou fora. 

Tempo – Escolha o período para o retiro. Os detalhes da formatação das atividades podem refletir seu 
estilo pessoal, mas você precisa saber os horários de início e término e quaisquer pontos-chave entre 
eles. 

Objetivo – Existe um motivo para você querer recuar? Deus tem destacado uma determinada área da 
vida ou relacionamento? Considere seu período atual e crie uma programação com atividades e 
escrituras que se enquadrem nesse tema de sua vida. Se não houver um tema específico, considere uma 
programação que seja variada e explore muitos aspectos de sua permanência em Cristo. 

Construir margem – conforme você trabalha na programação de certas atividades, certifique-se de ter 
um bom tempo de descanso. Aproveite o tempo livre, que não inclua concentração intensa. Isso pode 
incluir cochilos! Dê tempo suficiente para se acomodar no retiro e para se desligar no final. 

Estabeleça limites – decida o que você deixará reservado durante o retiro. Computadores e telefones 
celulares são grandes distrações para se concentrar em Deus e é melhor deixá-los de fora do seu retiro. 
Além disso, considere horários definidos do dia em que você pode verificar mensagens ou e-mails e não 
use os equipamentos além desses limites de tempo. Considere quaisquer outros limites que sejam úteis 
para seu foco. 

Encontre práticas vivificantes e simples – Escolha atividades que você já conhece como vivificadoras ou 
que está ansioso para experimentar. Mantenha as atividades o mais simples possível, sem sobrecarregar 
você mesmo. Faça o que fizer, deixe que seja uma resposta livre a Deus. 

Inclua Silêncio – É fácil planejar um retiro focado em suas 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. 

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. 

Lembre-se de seu corpo – inclua atividades que movimentem seu corpo. Muitas práticas de oração e 
adoração incluirão movimento significativo e mudança na postura. Também planeje tempos não 
programados para caminhar, descansar etc. 



Líderes, obtenham cobertura – Se você é mãe, líder de negócios, líder de ministério etc., faça planos 
para alguém cobrir suas responsabilidades. Encontre pessoas que se comprometam a cuidar de coisas 
ou pessoas enquanto você estiver fora. Isso ajudará a descansar sua mente e coração durante o retiro. 

Busque apoio de oração – Convide alguns amigos para orar por você durante o retiro. Isso ajudará a 
proteger seu tempo e trará pessoas com quem você pode conversar mais tarde. 


