
 

 

 

 



 

 

Direitos e Deveres 

1.Participar de todas as atividades do Retiro. 

2.Preservar tudo e qualquer material pertencente ao patrimônio 

do local. 

3.Preservar o padrão cristão no falar, no agir e reagir. 

4.Manter a limpeza e ordem nos ambientes utilizados. 

5.Não é permitido homens no alojamento feminino e vice-versa. 

6.Conduzir à Comissão do Retiro qualquer problema que surgir. 

7.Ser assíduo e pontual em todas as atividades. 

8.Não será permitido ninguém nos alojamentos durante os 

cultos e programações. 

9.Trajar-se com decência. 

10.Cumprir toda a programação para que o Retiro seja 

espiritualmente sadio e tenha seus objetivos alcançados. 

“Irmãos, peço em Nome de Jesus Cristo que estejam de acordo 

no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam 

completamente unidos num só pensamento e num só 

propósito.” (1Co 1.10) 



 

 

CELEBRANDO A GLÓRIA DO REINO DE DEUS 
“Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o 

sempre”. Apocalipse 11:15b 

 
Como é bom podermos olhar adiante como igreja do Senhor Jesus Cristo 

e visualizar com esperança que no dia determinado por Deus, o nosso Salvador 
voltará para nos buscar e consumar seu plano redentor por toda a eternidade. 

Neste entendimento, como igreja dedicada a Ele, seguimos firmes e 
determinados em cumprirmos dia a dia com fidelidade, entrega e amor a missão 
que o nosso Deus nos confiou de fazer discípulos de todas as nações.  

Como a própria passagem de Mateus 24:14 destaca em relação ao início 
do tempo eterno, é preciso que “o Evangelho do Reino seja pregado por todo o 
mundo, para testemunho a todas as nações, para que então venha o fim”. 
Sabemos que para os seguidores de Jesus Cristo, o fim será apenas o começo 
de toda uma eternidade nos céus. 

Diante de toda esta realidade, só nos resta como igreja do Senhor celebrar 
a glória do Reino de Deus. Esta é a proposta do ano 2020 para as igrejas 
Batistas espalhadas por todo o Brasil. Celebrar a vitória do nosso Salvador Jesus 
Cristo que reinará para sempre! 

Neste propósito devemos seguir adiante jubilosos, felizes, gratos a Deus 
por tão grande e maravilhosa obra de salvação. Também seguir trabalhando em 
sua obra para que quando o nosso Senhor voltar para nos buscar, nos encontre 
engajados no serviço do seu Reino Celestial, contribuindo dia a dia para 
edificação de sua igreja e salvação de almas. 

Para tanto, vale a pena lembrar da NOSSA MISSÃO: “Ser uma igreja 
multiplicadora que fundamentada na Palavra vive o amor de Cristo”; e também 
da NOSSA VISÃO: “Cultivar relacionamentos saudáveis contribuindo para a 
formação de discípulos frutíferos”. Como igreja dedicada a esta obra vivamos 
para esta finalidade.   

Neste Retiro Espiritual iremos trabalhar em detalhes a nossa MISSÃO e 
VISÃO neste tempo, assim como a importância de vivenciarmos os princípios 
bíblicos da igreja multiplicadora da Convenção Batista Brasileira em todas as 
esferas da estrutura eclesiástica da Segunda Igreja Batista de São Luís. Tudo 
isso para glória de Deus! 

no Amor de Cristo, 
Pr. Anderson Cavalcanti – SIB São Luís 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Palavra do Pastor 



 

 

Hino Oficial 
 

A Ti eu cantarei (G. Hoffmam) 

Os reinos do mundo se prostram a Ti 

Sim, os reinos do mundo se curvarão. 

Ao nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo que reina pra sempre 

Nosso Senhor e Salvador 

Deus de amor. 

 

E eu cantarei e celebrarei 

O teu reino, tua glória 

Eu cantarei e celebrarei 

O teu amor. 

E eu cantarei e celebrarei 

Ao que é digno, a quem servirei 

Meu Senhor e Rei 

A ti eu cantarei. 

 

Canta minh’alma, canta ao Senhor 

Rende-lhe sempre ardente louvor. (4x) 

 

E eu cantarei e celebrarei 

O teu reino, tua glória 

Eu cantarei e celebrarei 

O teu amor. 

E eu cantarei e celebrarei 

Ao que é digno, a quem servirei 

Meu Senhor e Rei 

A ti eu cantarei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programação 
 
        Dia 22 – Sábado 

16h – Saída da Igreja 

18h30 – Chegada, acomodação, acolhida 

19h – Jantar 

20h – Abertura Oficial/Boas-vindas 

20h15 – Casa de Oração 

21h30 – Palavra da Comissão  

22h – Abertura da Gincana 

23h – Recreação/Social 

0h – Dormir! 

 

        Dia 23 – Domingo Manhã 

07h – É Hora de Acordar/A sós com Deus 

7h30 - Café 

08h30 – Devocional  

09h – EBD – Pr. Anderson Cavalcanti – “O que é ser uma igreja 

multiplicadora?” 

10h30 - Gincana  

12h – Almoço 

         

        Dia 23 – Domingo Tarde 

14h30 – Gincana  

15h30 – Livre 

 

        Dia 23 – Domingo Noite 

18h30 – Jantar 

19h30 – Vamos Adorar ao Senhor - Culto 

20h – Mensagem Bíblica – Profª. Fran Farias – “Celebrando a Glória do 

Reino de Deus” 

21h30 – Noite Temática Real 

0h- Descansar 

 

 



 

 

 

 

      

        Dia 24 – Segunda Manhã 

07h – É Hora de Acordar/A sós com Deus 

7h30 - Café 

8h30 - Devocional 

09h – Mensagem Bíblica – Bel. Mauro Corrêa – “Uma Igreja Fundamentada 

na Palavra” 

10h30 - Gincana  

12h – Almoço 

         

        Dia 24 – Segunda Tarde 

14h – Gincana 

15h – Tarde de Recreação com as crianças  

15h30 – Livre 

 

        Dia 24 – Segunda Noite 

18h30 – Jantar 

19h30 – Vamos Adorar ao Senhor - Culto 

20h – Mensagem Bíblica – Min. Jonathan Souza – “Uma Igreja que vive o 

amor de Cristo” 

21h30 – Noite Missionária 

0h- Descansar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação 



 

 

 

 

 

        Dia 25 – Terça Manhã 

07h – É Hora de Acordar/A sós com Deus 

7h30 - Café 

08h30 – Devocional 

09h – Mensagem Bíblica – Bel. Ronald Lopes  – “Uma Igreja que cultiva 

relacionamentos saudáveis” 

10h30 - Gincana  

12h – Almoço 

         

        Dia 25 – Terça Tarde 

14h30 – Gincana  

15h30 – Livre 

 

        Dia 25 – Terça Noite 

18h30 – Jantar 

19h30 – Vamos Adorar ao Senhor - Culto 

20h – Mensagem Bíblica – Bel. Thiago Neves – “Uma Igreja que forma 

discípulos frutíferos” 

21h30 – Louvorzão/Jornal/Social 

0h- Descansar 

         

        Dia 26 – Quarta Manhã 

07h – É Hora de Acordar/A sós com Deus 

7h30 - Café 

8h30 – Vamos Arrumar as malas 

9h30 – Hora de Ir embora!!! 

 

 

 

 

Programação 



 

 

Organização  

 

 

✓ Direção, Organização e Apoio 

Min. de Comunhão, Min. Pastoral e Min. De Educação Cristã 

 

✓ Culto e Louvor 

Ministério de Adoração 

 

✓ Comunicação e Mídia 

Ministério de Comunicação 

 

✓ Recreação e Gincana 

Louvart 

Equipe da Gincana: Carla, Ednelma, Silvia e Jonathan 

 

✓ Cozinha 

Aroldo, Zélia, Aldaíres, Silmara e Ozanira 

 

✓ Disciplina 

Comissão Retiro 

 


