
 
ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL - SEÇÃO CARIOCA 

CNPJ 42.112.383 0001-30 
ÀS IGREJAS BATISTAS CARIOCAS 
A/C VICE-PRESIDENTE E/OU PRESIDENTE DIACONAL 
A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil - Seção Carioca, tem se dedicado ao cuidado dos pastores,                 
procurando criar encontros e ambientes que proporcionem o cuidado, a reflexão bíblica, a oração e o convívio                 
com amigos pastores para a troca de experiências e, sobretudo, a mentoria e o pastoreio de pastores. 
  
Nosso grande desafio neste tempo é o da saúde pastoral. Por conta da grande demanda de atividades com                  
agendas sempre cheias, a vida emocional de nossos líderes está sendo afetada negativamente. Por isso,               
propomos, como uma família de pastores, pensar propostas que atendam a essa nova, porém velha               
demanda. 
  
Nesta direção, e considerando a necessidade, o espaço do Retiro é um grande presente e resposta para o                  
seu líder espiritual, por ocasião do Dia do Pastor. Será um grande presente, pois esse espaço está sendo                  
pensado a partir dos desafios da lida ministerial, desde um vocacionado ao que o exerce plenamente. Lá o                  
pastor poderá descansar, refletir, se descontrair, conversar sobre outros assuntos, que não apenas a igreja,               
mas também orar, chorar, e compartilhar, os desafios que porventura esteja vivenciando. 
  
O Retiro será realizado em Rio Bonito, RJ, no Acampamento Batista Fluminense, de 1 a 4 de junho de 2017 ,                    
com preletores capacitados e habilitados na área pastoral e bíblico-teológica, trabalhando o tema             
“Descansem um pouco”, com base em Marcos 6.31 - NVI: “ Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles                    
não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um                 
pouco.” 
  
Como parte da proposta deste ano, ampliaremos um pouco mais o nosso raio de alcance, trabalhando,                
também, com oficinas destinadas a diversos propósitos, no contexto do ministério pastoral: seminaristas,             
pastores auxiliares, pastores titulares e jubilados. Você já pensou no desafio que o seu seminarista esteja                
passando hoje? Ou quais são as tribulações que seu líder de Colegiado vivencia todos os dias? 
  
O grande desejo da nossa Ordem é que o seu pastor ou líder seja presenteado, para que desfrutar um                   
período de cuidado, aprendizado, reflexão e descanso. Portanto, leve o assunto à liderança da igreja e invista                 
na saúde de seus líderes. Esta iniciativa será uma bênção para o seu pastor titular ou do colegiado, e também                    
para os seminaristas (a partir do 3º ano) e/ou pastores jubilados e, por extensão, à igreja. É o plantar de uma                     
semente para uma árvore chamada saúde. Cultive-a. 
  
As inscrições serão divididas em 04 lotes e feitas através do site:            
www.batistacarioca.com.br/retirodepastores2017.  
 
Continue orando por nossa Ordem, a fim de continuarmos sendo bênção na vida dos pastores. 
Que o Senhor nosso Deus abençoe rica e abundantemente sua vida e à igreja. 
  
Em Cristo; 
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2016. 
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