PSICÓLOGO CLÍNICO:

RECURSOS

Grupos presenciais ou grupos de videoconferência disponíveis em diversos idiomas.
Entre em contato para mais informações sobre os grupos: portuguese@Joel225.org

“Eu recomendo a todos os meus
clientes, que eles podem se
beneficiar com o ministério Joel 2:25”.

Você se sente preso pela

Homossexualidade?
Você não está sozinho

- Joseph Nicolosi, PhD, Psicólogo clínico. Co-fundador e

ex-presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Terapia da
Homossexualidade - National Association of Research and Therapy
of Homosexuality (www.narth.com). Autor de “Reparative Therapy
of Male Homosexuality”, “Preventing Homosexuality”, e “Shame &
Attachment Loss”.

Apoio para
Homens

Apoio para
Mulheres

Apoio para
Adolescentes

Grupos de apoio presencial para restauração
das emoções e dos relacionamentos

Apoio para Jovens
Adultos

Apoio para Pais e
Famílias

15 Minutos de Oração Diária
por videoconferência

BENEFÍCIOS RECONHECIDOS:
•

Maior conexão com a nossa
autêntica identidade de gênero.

•

Renúncia diária quanto à
pornografia e aos vícios sexuais.

•

Satisfação das necessidades de
relações sádias com pessoas
do mesmo sexo, de modo não
sexualizado, no qual tem conduzido
à autoafirmação e à alegria com a
real identidade.

Grupos de Apoio semanais por videoconferência,
disponíveis em Português, Inglês e outros 15 idiomas

Fóruns Online privados para compartilhar
testemunhos e discussões de grupo, e para a
interação social e apoio dos membros (para cada
idioma, há fóruns tanto para homens e mulheres)

“E restituir-vos-ei os anos que comeu
o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a
lagarta, o meu grande exército que enviei
contra vós.“ - Joel 2:25

“Perdi quase 16 anos da minha vida com a
homossexualidade. Foram anos perdidos com uma
mentira após a outra. A homossexualidade é como
uma jaula, em que estamos aprisionados em um
ciclo interminável, em que queremos algo, mas
que nunca conseguiremos realmente receber. Há,
constantemente, um vazio total.”
“Recuperar das feridas causadas pela homossexualidade não é fácil, mas
vale a pena! O Joel 2:25 é um excelente ministério que tenho o orgulho de
apoiar.” – Michael Glatze, ex-ativista gay.

portugues@Joel225.org

Atração Pelo Mesmo Sexo

Comunidade de Encorajamento e Apoio

www.Joel225Portugues.org

SOBRE NÓS
Em Joel 2:25, “o gafanhoto, o roedor, o devastador e a lagarta”
representam sucessivas ondas de pestes, vindas uma após a
outra. As colheitas não foram devoradas todas no mesmo ano,
mas ano após ano, como evidenciado pelo uso do plural “anos”.
Não só destruíam a colheita, mas comiam as flores inteiras e
também as sementes, deixando para trás uma terra devastada,
árida e estéril, que só poderia ser restituída à sua antiga condição
por meio de intervenção sobrenatural.

“E restituir-vos-ei os anos que
comeu o gafanhoto, a locusta, e o
pulgão e a lagarta, o meu grande
exército que enviei contra vós.”
Joel 2:25
Para muitos de nós, as feridas sociais, as feridas emocionais e
as feriadas ligadas à homossexualidade destruíram vários anos
de nossas vidas, tornando difícil uma recuperação saudável.
E tornaram o caminho de recuperação e de afirmação da
identidade masculina difícil de seguir.

Grupos M.A.N.S. (Joel 2:25 também tem recursos para mulheres, famílias e jovens)

RENDIÇÃO

AUTENTICIDADE

A rendição de nossas vidas à vontade de Deus,
pedindo-Lhe que nos dê a identidade que deseja
para nós.

Autenticidade – conhecer e compreender a si
próprio, e ser inteiramente genuíno nas relações
com os outros.

Nenhum ser humano tem a resposta perfeita que torne tudo
mais fácil e simples. No entanto, com relação à sexualidade e
às outras áreas de nossas vidas, existem três perguntas muito
importantes que todos nós devemos responder:

•

Retomar a relação com os gêneros, a partir de uma
postura confiante e corajosa.

•

Desenvolver nossas próprias redes de apoio fora do grupo,
em nossas igrejas, locais de trabalho e comunidades.

•

CONFIO no plano e no propósito que Deus tem para a
minha vida?

•

Relacionar-se com outros homens e mulheres, a partir de
uma sólida base masculina.

•

Estou ABERTO a escutar que plano e propósito é esse,
mesmo que não seja o que eu quero neste momento?

•

•

Estou disposto a RENDER a minha vontade, identidade, e
os meus planos, para aceitar a vontade de Deus?

Estabelecer limites seguros, afetos saudáveis e conexões
interpessoais autênticas e sinceras com ambos os sexos,
bem como compreender e desfrutar as diferenças que
existem entre ambos.

Mas a promessa de Deus em Joel 2:25 implica numa
“compensação”. Deus nos dará anos de farta colheita
comocompensaçãodaquelesmomentosemqueaspragas
destruíram os frutos da terra.
Compensação significa mais do que a prática da
abstinência e da sobriedade sexual. Ela é a cura das feridas
emocionais, assim como dos relacionamentos quebrados;
éodesenvolvimentodenossaverdadeiraidentidadecomo
homens de Deus, a satisfação de necessidades, e muitos
anos produtivos com sentido de missão e propósito que
nos conduz à alegria.
Joel 2:25 é um grupo internacional em que homens e
mulheres lidam com a atração indesejada pelo mesmo
sexo (Same-Sex Atraction, SSA em inglês). No grupo,
as pessoas dão apoio um ao outro através da oração, do
incentivo do crescimento espiritual e do incentivo para a
cura dos relacionamentos. O Joel se reune pessoalmente
ou on-line para apoiar e orientar cada um dos integrantes
nas seguintes principais áreas:

SATISFAÇÃO DE NECESSIDADES

MASCULINIDADE

Cura das emoções e transformação da mente:
promover o apoio mútuo, para podermos trabalhar
nossas emoções básicas de maneira saudável e
confiante, o que nos conduzirá ao crescimento e à
recuperação. Para isso é preciso enfrentar o medo, a
ira, e ter angústia sobre as práticas do passado.

Desenvolver a vocação pessoal e a missão de vida.

•

Sentir nossos sentimentos. Ao dessenterrar e liberar
a dor, pode exigir que se trabalhe a vergonha e outras
emoções contrárias.

•

Viver o nosso verdadeiro eu (versus o falso eu).
Ser “verdadeiro”. Mostrar o nosso “eu“ autêntico aos
outros. Superar as nossas emoções negativas e eliminar
mecanismos de defesa.

•

Cura dos relacionamentos com pessoas do
mesmo sexo.

•

Liderar e favorecer o crescimento de si próprio e
dos outros.

•

Internalização da masculinidade. Inclui o exercício
de ações masculinas, o exercício da autoconfiança, a
prática de exercícios físicos e a aceitação de si mesmo
como adulto.

•

Conexões masculinas significativas. Inclui a
participação em grupos, amizade entre iguais, relações
com mentores, assim como a imposição de limites e o
desenvolvimento de vinculação segura.

•

Viver para Cristo

www.facebook.com/Joel225International

O modelo “M.A.N.S.” e seu acrónimo são a adaptação de um programa desenvolvido pelo terapeuta David Matheson, Conselheiro Clínico de Saúde Mental (Clinical Mental Health Counselor-CMHC)
do Centro para Integridade de Gênero (Center for Gender Wholeness). Os princípios do “M.A.N.S.” são também essenciais ao programa Jornada à Masculinidade (Journey Into Manhood), co-criado
por David Matheson e Rich Wyler para o Pessoas Podem Mudar (People Can Change). Usado com autorização.
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