apenas um clique de distância
J o s h

M c D o w e l l

M i n i s t r y

O Se xo
A tentação está a apenas 1 click de distância, esperando invadir nossos lares e escolas, e na batalha para consumir as
mentes e corações dos nossos jovens,
quem sabe inclusive a sua.

Ma s De u s
A fé e os valores morais podem proteger a
mente e o coração de cometerem deslizes . Devemos acordar e agir agora e
fortalecer os valores morais de nossa juventude.

A Ve r d ad e
E os fatos também podem nos libertar. Isto
também se encontra a um click de distância. Comece seu caminho usando os recursos deste website; compartilhe com quem
você ama.
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Para ver vídeos, powerpoints e para baixar as notas
de Josh.org visite:

http://www.josh.org/lvd/lvd-portugues/

“35% dos downloads de
internet são
pornográficos.”
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"A idade média em que uma criança vê pela
primeira vez a pornografia é 11 anos."

Recursos
Você pode encontrar ajuda aqui:
http://www.FreedomEveryday.org (clique em "Traduções", no canto superior direito para o portugues) e www.sexoamornamoro.com. Para ligar e
falar com a visita de alguém,: http://www.esperanzaparaelcorazon.org/
quienes-somos/contactenos/.
Deus esteja com você!
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J os h M c D ow e ll
É um verdadeiro pioneiro e relacionamentos, que aplicaram seus
estudos em últimas tendências culturais ministrando um dos
mais avant-garde das últimas cinco décadas.
Utilizando recursos como anos de experiência, os avanços tecnológicos e as ligações estratégicas, ações Josh elementos essenciais da fé cristã na linguagem cotidiana, para os jovens, famílias,
igrejas, líderes e pessoas de todas as idades para se preparar
para um caminho de vida fé e do trabalho do ministério.
Desde 1961, Josh deu mais de 24 mil palestras para mais de 10
milhões de jovens e suas famílias em 125 países. Ele é o autor /
co-autor de 127 livros, que foram traduzidos para 88 idiomas, incluindo mais de um carpinteiro e Nova Evidência que Exige um
Veredito - reconhecidos pela revista World como um dos 40
melhores livros do século XX.
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Sua vida como um prolífico autor e conferencista começou quando ele, um
jovem estudante universitário que não acreditava em Deus, começou a fazer
uma investigação minuciosa para provar que Jesus não era quem dizia ser.
Mas sua extensa pesquisa o convenceram de que a fé cristã foi baseada em
provas verdadeiras e aceitou a Jesus como seu Salvador. A partir daí, e
para experimentar o poder do amor de Deus, sua vida foi transformada.
Depois de sua conversão, seus planos para estudar lei mudou e decidiu dedicar sua vida a Cristo, partilhando. Então, depois de estudar na Kellogg College, Josh completou a sua licenciatura em Wheaton College e, em seguida,
participou Talbot Theological Seminary, onde se graduou Magna Cum Laude
com um Mestrado em Divindade.
Em 1961, Josh se juntou à equipe da Campus Crusade for Christ International. Logo depois, começou o Josh McDowell Ministério para alcançar os
jovens em todo o mundo com a verdade eo amor de Jesus. De lá, ele já
dirigiu mais de 10 milhões de jovens, dando mais de 24.000 fala em 118
países e em mais de 700 universidades.
Em 1991, ele fundou CARELIFT Operação mobilizados pelas necessidades físicas e espirituais que ele viu em orfanatos, hospitais, escolas e prisões nos países da União Soviética. Desde então, ele já entregou ajuda humanitária
(alimentos, roupas e medicamentos) no valor de mais de US $ 46 milhões, o que equivale a 278 contentores de
quarenta toneladas. Quase um milhão de crianças receberam material escolar, alimentos, produtos de higiene,
brinquedos e voluntários que viajaram duas vezes por ano para compartilhar o amor de Deus com eles.
Para esses esforços, em 1995, Josh foi eleito membro honorário da Sociedade Médica da Rússia (União Médica de
Pediatria). E também o único estrangeiro que se tornou um membro do clube de prestígio de cientistas da Rússia.
CARELIFT operação, cresceu para ser uma das maiores organizações de ajuda com base nos Estados Unidos, e agora faz parte da Rede Global de Ajuda Humanitária (ganho EUA).
Em os EUA, Josh e sua equipe criaram muitos eventos de arte para ajudar os jovens a permanecer forte e firme em
sua fé e enfrentar uma cultura em constante mudança. Algumas campanhas realizadas foram: "Seis horas com
Josh", "Por que esperar?", "Counter Culture", "Certo e errado", "Fundamentos de verdade."
Desde 1960, Josh tem sido escrito e co-autor de 120 livros, incluindo mais de um carpinteiro, com 15 milhões de
cópias em 85 línguas e Evidência que exige um veredicto, nomeado um dos 40 livros mais importantes do século e
um dos os 13 livros mais influentes dos últimos 50 anos de pensamento cristão por World Magazine.
Além de muitos outros prêmios, Josh foi nomeado 36 vezes para o Prêmio Medalha de Ouro e recebeu o prêmio
quatro vezes. Apesar de todas as homenagens e prêmios recebidos, Josh contar todas as suas maiores alegrias e
prazeres vêm de sua família. Ele e sua esposa, Dottie já passou 40 anos casado e tenho quatro filhos e cinco netos.
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La V e rd a d D es n u d a
O sexo está em toda parte. (E muito mal-entendido sobre ele ser ainda mais
penetrante). Se você tem dúvidas ou não sabe a quem perguntar, ou você foi
convidado para e não sabe para onde ir, essas ferramentas práticas despidas
da verdade tem as respostas para quem está lutando por que é curioso, para
aqueles que estão nervosos de pedir "uma pergunta idiota ", e mais importante, para aqueles que querem aprender a honrar a Deus com seu corpo.
A palavra "sexo" recebe mais de quatro mil milhões de pesquisas no Google a
cada ano, tornando-se uma das palavras mais procuradas de todos os tempos.
Os adolescentes são o maior segmento de usuários de Internet. Isso revela
duas coisas:
1. Quando se trata de sexo, você tem perguntas
Dois. Encontre perguntas, mas pode não ser útil.
Escrevendo em estilo honesto e de conversação, a verdade entrega respostas
diretas nu para perguntas como:
■ Os meus hormônios muito forte? É irrealista esperar?
■ Até que ponto é longe demais?
■ Como a pornografia realmente me afeta?
■ Como posso ser e sentir-se perdoado?

The Naked Truth: A verdade sobre sexo, amor e relacionamentos íntimos e dão
francas respostas para as perguntas mais importantes dos alunos sobre
sexo, amor e relacionamentos. Josh acredita que a questão não é limitado e
que o conhecimento, e não a ignorância, é a chave para uma pureza na juventude e casamento família e completa.
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O P r op ós it o d a Ju s t1 C lic k A w a y
Just1ClickAway (J1CA) não é apenas um projeto - é uma faceta, ou parte de um ministério muito mais amplo - o
"Verdade Nua & Crua". O objetivo do vídeo Just1ClickAway é aumentar a consciência sobre a ameaça da pornografia na Internet e à rede com outras organizações para oferecer soluções para as famílias e indivíduos de
todas as idades e estágios. O site Just1clickaway.org promove as mensagens e produtos, além de muitas outras
referências a artigos do Verdade Nua & Crua, em parceria com varias organizações que trabalham nas áreas de
prevenção, vício/dependência e educação - grupos que estão oferecendo soluções.
Então, como o Just1ClickAway se encaixa com a Campanha Verdade Nua & Crua? A Campanha Verdade Nua &
Crua inclui várias séries de mensagens. Em suas pesquisas e discussões, uma das coisas que se tornou evidente
para Josh é que a imoralidade sexual é uma das maiores barreiras para a fé e crescimento em Cristo. Nos últimos 50 anos, Deus deu a Josh uma voz profética sobre determinadas questões e hoje estas questões estão ressurgindo de maneiras diferentes. Se os cristãos não acordarem e começarem a equipar suas crianças e adolescentes para lidar com a imoralidade sexual que permeia nossa cultura, esta e as próximas geraçõs irão sofrer.
A Campanha Verdade Nua & Crua consiste das seguintes mensagens: O 7A's (princípios sobre relacionamentos);
Verdade Nua & Crua série de DVD's e livros (principais perguntas que os jovens fazem sobre amor, sexo e relacionamentos); "How to Talk to Your Children About Sex?" (Como Conversar com Seus Filhos Sobre Sexo?) novo
livro de Josh e Dottie para pais e líderes de juventude, e as mensagens do Just1ClickAway (destaques e estatísticas sobre a linha tênue que separa as crianças,indivíduos e famílias da exposição perigosa, viciante que é
a pornografia na internet) - em um mesmo material, os recursos que a Campanha Verdade Nua & Crua oferece
aos jovens e aqueles que os influenciam (pais, líderes de jovens, pastores, professores), com conhecimento da
sexualidade e de relacionamentos biblicamente baseados; nutritivo e culturalmente apropriado.
O que precisamos ressaltar é que, se não levantarmos essas questões e não estivermos equipados para lidar
com elas, a cultura vai ganhar os corações dos nossos jovens - a sua fé vacilar e a maré do secularismo e a incredulidade serão reforçados. Para alcançar jovens para Cristo e ajudá-los a crescer na fé, precisamos ter uma
comunicação aberta e honesta sobre os problemas enfrentados diariamente pelos jovens no meio em que vivem
- e nós precisamos começar estas conversas cedo de uma maneira apropriada para a idade. É por isso que o
Ministério McDowell está oferecendo seu tempo e recursos a esta causa. Josh acredita, de todo coração, que o
Senhor está chamando-o a compartilhar essas mensagens com um mundo que precisa desesperadamente ouvilas neste momento. Todas as mensagens contidas na Campanha Verdade Nua & Crua apontam para o fato de que
"Deus quer um relacionamento íntimo com cada pessoa." Este é o coração e a alma de "apologética relacional".
Josh é um apologista. Isso significa que ele lida com as maiores ameaças que impedem uma pessoa de acreditar
ou questionar a autoridade das Escrituras, Cristo ou a Ressurreição. A perversidade imoral e a pornografia na
internet são a MAIOR ameaça à Igreja em 2000 anos. Por que essa ameaça agora e não há 50 anos atrás? É por
causa do "acesso".

