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Retiro de Jovens da AIMB
A CULPA É DE QUEM? Descubra e Mude a sua história. Esse foi o tema principal do Retiro de
Jovens da AIMB, que aconteceu nos dias 15 a 17 de agosto desse ano, na Chácara dos Pinheirais em
Araucária.
Jesus levou toda a culpa e suas consequências sobre Ele, e por esse motivo nós podemos ser
curados e libertos, mudando a nossa história. O agir de Deus durante todo o final de semana foi
muito especial, gerando amor e unidade entre os mais de 80 jovens que participaram.
A ministração da palavra foi feita pelos próprios líderes dos ministérios de jovens das igrejas,
entre eles Andresson Zelinski, Matheus Negri, Heidi Loewen e Luciano Pauls. Também ouvimos e
fomos impactados pelo testemunho do nosso querido irmão Nicolau Goossen, que esteve entre a
vida e a morte, e nos desafiou a vivermos intensamente o Reino de Deus.
Os vários testemunhos evidenciaram a obra de Deus nesse retiro. Seguem alguns deles:

Comecei a enxergar a minha vida com outros olhos, e creio que vou ter uma vida mais
próxima de Deus de agora em diante.

Eu notei as coisas erradas que eu fazia no dia a dia, e que não fazia diferença para mim de
tanto que me acostumei com o "pecadinho”, como por exemplo, falar mal de outras pessoas. Pude
refletir bastante sobre isso e ao mesmo tempo que fazia coisas erradas, queria ficar mais íntima com
Deus. Fiz desse retiro uma oportunidade para recomeçar certo e um motivo para ter mais intimidade
com Deus, porque Ele é tão lindo, maravilhoso, complexo e esplendorosamente simples que dá
vontade de louvar Ele 24 h por dia, desde que levanto até a hora que vou dormir Ele é e sempre será
Majestosamente Rei.

Deus curou minha paralisia interior! Aleluia!!

Tive um grande problema em perdoar coisas que ocorreram no passado, onde eu os
culpava. Mas a mensagem do Andresson, e a experiência de vida dele, me marcou, revolucionando
minha mente!

Luciano Pauls
Jovens AIMB

