Vivemos numa época em que os desvios e perversões
da sexualidade estão presentes em todo lugar. Uma triste e
preocupante realidade em que, também, o vício sexual e
seu domínio poderoso e destrutivo sobre a vida de homens
e mulheres cristãos e não cristãos, tem afetado
drasticamente a sociedade e a igreja. São muitas as causas
apontadas para esses desvios. Porém, na sua essência, a
imoralidade sexual por uma perspectiva bíblica, encontra
suas causas no coração pecaminoso do homem que se
rebela contra Deus. Esse coração odeia a palavra "proibido"
e adora, literalmente, as palavras "permitido" e "prazer".
Que recursos nós temos para nos proteger de tanta
perversidade e para que possamos desfrutar da
sexualidade que glorifica a Deus?
O Dr. John Street em seu livro “Purificando o coração
da idolatria sexual” faz considerações pertinentes e
profundas, mencionando não só os problemas e as
consequências da imoralidade, que ele corretamente
chama de "idolatria", mas também aponta as alternativas
bíblicas para todo aquele que deseja libertar-se dos ídolos
instalados em seu coração e que são regularmente
alimentados. À luz das Escrituras, ele oferece esperança a
todo aquele que luta com a idolatria sexual em seu
coração.
Nos dias 7 e 8 de Junho, o Dr. Street será o preletor em
nossa Conferência de Aconselhamento Bíblico e tratará
desse assunto. Sem dúvida alguma, uma excelente
oportunidade para nossa capacitação como igreja, homens
e mulheres, adolescentes e jovens, além de nos habilitar
para podermos aconselhar outros a partir das Escrituras.

Aos participantes da conferência, será oferecido um
desconto de 50% na aquisição do livro “Purificando o
Coração da Idolatria Sexual”, no ato da inscrição. Todas as
informações poderão ser encontradas aqui:
www.igrejafonte.org.br/confereciaaconselhamento
Contamos com as suas orações e participação. Faça
já a sua inscrição!
Dr. John D. Street é Coordenador do M. A. em
Aconselhamento Bíblico e Professor de Aconselhamento
Bíblico no The Master’s College, deste 1999 (B.A. pela
Cedarville University; M. Div. pelo Grand Rapids
Theological Seminary e D. Min. pelo Westminster
Theological Seminary). Dr. Street serviu como professor
assistente nas Universidades Cedarville e Cornerstone.
Foi também Diretor de Admissão na Universidade
Cedarville. Foi o pastor fundador da Clearcreek Chapel em
Springboro, Ohio onde há um forte programa de
aconselhamento bíblico e trenamento para pastores.
Escreve regularmente para The Biblical Counselor e The
Journal of Biblical Counseling e é um dos editores do The
Journal of Modern Ministry. É Presidente da ACBC Association of Certified Biblical Counselors
(anteriormente NANC - National Association of Nouthetic
Counselors) e membro da Evangelical Theological Society.
Serve como presbítero na Grace Community Church, Sun
Valley, CA. Casado com Janie e pai de quatro filhos,
Krista, Melissa, Jay e James
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