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America do Norte 
OPBBAN

X Retiro Anual

A Igreja que tem Futuro
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Questões para a Dinâmica de Grupo

1 - Qual o perfil do obreiro para este tempo 
de transição? Formação, postura, 
convicções, visão, vida espiritual.

Grupo 2 - Qual a estratégia para a igreja 
batista brasileira se tornar permanente e 
relevante no cristianismo na América do 
Norte?

Grupo 3 - A OPBBAN tem ajudado seu 
ministério? Como pode a OPBBAN 
contribuir para que seus membros sejam 
eficazes no processo de transição que 
estamos vivenciando?

Grupo 4 - Analizar os dados da pesquisa 
efetuada no Retiro, sintetizar as principais 
conclusões e propor medidas que a 
OPBBAN poderá tomar sobre as con-
clusões encontradas.

Grupo 5 - Como cuidar para que a família 
do pastor seja edificada com excelência na 
diversidade cultural em que ela vive?



Justificativa

A proposta é analisar o futuro das igrejas batis-
tas brasileiras na América do Norte e produzir 
uma reflexão que delineie estratégias de atua-
ção. Elas sofrem o efeito acumulado de 3 forças 
antagônicas: a persistente recessão americana, 
a volta dos brasileiros para a o Brasil, devido à 
baixa do dólar e oportunidades de trabalho 
crescentes, e o sentimento de que não há clima 
hoje nem num futuro previsível para uma 
regularização documental da maioria dos 
membros de nossas igrejas.

Ao mesmo tempo, percebemos a crise de 
valores do cristianismo contemporâneo aqui na 
América e no Brasil, que condiciona as igrejas 
sempre acostumadas a importar modelos e 
paradigmas das igrejas brasileiras.

O objetivo de do X Retiro é capacitar os 
participantes a entender o processo de mudança 
em que estão envolvidos, delinear estratégias de 
transição e ouvir de Deus sobre o 
direcionamento a seguir.

É um tempo de reflexão, mas espera-se que se 
plante uma esperança. Em vez de "o futuro da 
igreja", que convida à incerteza, o tema é 
justamente A IGREJA QUE TEM FUTURO, 
assegurando a vitória pela fé. É a hora de 
avaliar as ameaças e oportunidades para as 
igrejas batistas brasileiras na América do Norte, 
pois se possivelmente algumas igrejas serão 
atropeladas pelos acelerados processos de 
mudança, tornando-se obsoletas ou deixando 
de existir, também é verdadeiro que existem 
extraordinárias possibilidades para as igrejas 
discernirem os tempos e agir com rapidez.

Sua participação é uma grande oportunidade 
para construir o futuro com Deus. 
Seja bem-vindo!

Seminário “A Igreja Que Tem Futuro No Contexto Brasileiro da América do Norte”
Aplicação do tema à realidade vivencial através de 2 momentos:
A. Dinâmica de Grupo - Formação de 5 pequenos grupos para trabalhar com perguntas específicas. Você 
escolherá o grupo dentro de limites de participantes. Cada grupo escolherá um coordenador e um relator.
O coordenador dirigirá o grupo na tarefa, garantindo a participação de todos e a administração do tempo.
O relator preparará a proposta escrita do grupo para o plenário na parte B do seminário, usando de preferencia o 
video projetor. A proposta deve ser bíblica, positiva, desafiante e encorajadora.
B. Apresentação dos Grupos - Cada grupo terá 15 min para apresentar sua proposta, através do relator, mas 
com participação de outros membros do grupo se necessária. Após os 5 grupos apresentarem seu trabalho, o 
Conferencista e o Moderador sintetizarão as conclusões finais.

Terça 23 Quarta 24 Quinta 25

6:30pm - Jantar

7:30pm - Primeira Sessão
Louvor
Leitura Bíblica e Oração
Palestra I “O evangelho: a boa 
notícia da chegada do reino de 
Deus e o chamado ao 
arrependimento e à fé
Momento de Reflexão

5pm - Recepção e Inscrição

9am - Segunda Sessão
Louvor
Leitura Bíblica e Oração
Palestra II - “A nova Cristandade: 
perspectivas para o Cristianismo 
no mundo contemporâneo”
Intervalo
10:30am - Terceira Sessão
Seminário “A Igreja Que Tem 
Futuro No Contexto Brasileiro da 
América do Norte” - 
Dinâmica de Grupo

12:30pm - Almoço
1:30pm Organizações Visitantes

6:30pm Jantar

7:30pm - Quarta Sessão
Louvor
Leitura Bíblica e Oração
Palestra III - “O discipulado: o 
seguimento de Jesus e a 
imitação de Cristo - estilo de vida e 
mística cristã”
Momento de Reflexão

9am - Quinta Sessão
Louvor
Leitura Bíblica e Oração
Palestra IV - “As novas faces da 
igreja: o impacto da modernidade 
e pós modernidade na eclesiologia 
contemporânea” 
Intervalo
10:30am - Sexta Sessão
Seminário “A Igreja Que Tem Futuro 
No Contexto Brasileiro da América do 
Norte” - Apresentação dos Grupos

6:30pm Jantar

7:30pm - Sétima Sessão
Louvor
Leitura Bíblica e Oração
Palestra V - “A igreja: a 
comunidade de Jesus, dos 
apóstolos e do Espírito - 
organismo, organização e 
carisma”
Momento de Reflexão
Posse da Nova Diretoria
Encerramento do X Retiro
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PROGRAMA DO RETIRO

12:30pm - Almoço
1:30pm - Assembléia da 
OPBBAN
2:30pm  - Assembléia da 
AIBBAN


