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A participação da mídia televisiva na vida de
todos e, principalmente, na das crianças e
adolescentes é enorme. Ela forma opiniões,
cria conceitos, direciona o consumo e
influência o comportamento. As crianças,
em especial, imitam o que veem na tela ou
incorporam padrões de comportamento por
ela propostos. As crianças de hoje nascem
no mundo dos avanços tecnológicos,
durante as etapas do desenvolvimento
humano, as crianças estão vulneráveis a
diversos tipos de estímulos e é bastante
comum desde bem pequeninhas, estarem
diante da Televisão, aparelho rico em
informações bem avançadas, passam a
manhã inteira diante do mesmo,
geralmente sem o devido cuidado por parte
de adultos de que seja exposto, somente o
que é adequado para a sua idade, basta ser
desenho que é para criança, porém os
desenhos também são destinados a certas
faixas etárias, sendo assim estão expostas a
violência de certos desenhos. E não
assistem apenas desenhos, assistem séries,
filmes e novelas tudo com a censura acima
de sua idade.

E hoje o seu maior estimulador se tornou a mídia através da TV e internet. Cabe aos
adultos a tarefa de lidar de forma responsável com isto, acompanhar os programas e
jogos on-line favoritos dos filhos. Permitir que faça parte de sua era tecnológica
sem prejudicar o seu desenvolvimento psicossocial. Porém, os pais parecem não
possuir a capacidade de impor limites, de horários, do que se pode ou não assistir, e
culpam a mídia por passar algo inadequado ao seu filho, ignorando a indicação da
censura que aparece no lado esquerdo da tela. Querendo passar a sua
responsabilidade a emissora de TV, a escola, a tudo, menos assumir o que cabe a si.

Cerca de 24,3 milhões de crianças e adolescentes, com idade entre 9 e 17 anos, são
usuários de internet no Brasil, o que corresponde a cerca de 86% do total de pessoas
dessa faixa etária no país. A informação consta na pesquisa TIC Kids Online Brasil
2018. Este percentual é mais alto do que a média da população em geral [conectada],
que está em torno de 70%. Isso mostra que crianças e adolescentes são um público
bastante conectado à rede.

As crianças são como esponjas que absorvem todo tipo de resíduos. Por isso desde
seu nascimento até sua idade de adquirir consciência, é de suma importância o
cuidado com aquilo que escutam e veem. Elas observam tudo, nos mínimos
detalhes, isso claramente vai refletir em sua adolescência e na fase adulta e muitas
vezes no subconsciente.
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No EXTRA CIDADÃO de hoje é em especial ao mês das crianças, Outubro chegou e com
ele vem o dia das crianças. Por isso assuntos importantíssimos queremos trazer

como matéria. Para além de alertar, talvez trazer uma clareza a tais assuntos como
a influencia da mídia sobre as nossas crianças entre outras realidades. E mais

conheça o Projeto Resgatando Crianças para Jesus projeto este que transformou e
continua transformando a vida das crianças:
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As crianças aprendem com tudo o que vivenciam, observam, escutam e, principalmente,
com os comportamentos que absorvem dos adultos. Então, é de importância
fundamental discutir de que forma os pequenos desenvolvem a relação com o seu corpo
e o corpo do outro. A erotização infantil atravessa as etapas de desenvolvimento da
criança e antecipa seus aprendizados, o que pode ser bastante nocivo.

Maquiagem, salto alto, roupas adultas, e a naturalização do "namorinho" na escola. 
Por que nós adultos estamos transformando as crianças em miniaturas de nós mesmos?
Quais os danos da adultização precoce e da erotização das crianças?
Cenários que parecem inofensivos, como quando estimulamos que cantem e dancem
com gestos impróprios, usem maquiagens, salto alto e se vistam como ‘gente grande’.

Isso é mais comum do que podemos imaginar.
Mas o fato  é que estamos pulando as fases das
nossas crianças, e isso tem ficado cada vez  mais
comum. De certo que essas crianças serão o
futuro e hoje já podemos ver o reflexo dele, com
os adolescentes e jovens que tem vivido
realidades que não precisavam passar. Como
gravidez precoce, vida sexual ativa ´precoce, eles
querem precocemente viver suas vidas, sem ao
menos saber como vive-las.
Se pularmos etapas na vida das crianças,
teremos uma geração sem controle e infantis,
sem qualquer  maturidade alguma. Sem contar
na cadeia de fatores que pode refletir na
sociedade como um todo.
Reflexos disso vemos muitas situações difíceis
sendo enfrentadas em centenas de
famílias brasileiras. Uma cadeia de situações.

Comunidades repletas de crianças,  crianças que sonham com um futuro,  que anseiam
por cuidado,  por alguém que se preocupe com elas, que as ame, crianças puras , sem
maldade, sinceras e muito verdadeiras, porém a realidade dessas crianças que moram
em comunidade é bem difícil. Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira dizem  na
RevistaAviva  uma das revistas lançadas do ministério muito sobre isso,  veja só:

"Tem sido uma visão que Deus nos deu como
Apóstolos, Pastores e Líderes e nos levado a
conhecer que as crianças necessitam da
verdadeira libertação,  que necessitam da
verdadeira libertação, pois quem acha que
criança não tem maldições, fique sabendo que
as grandes amarras satânicas na vida dos
adultos foram adquiridas quando crianças"

Um projeto chamado Resgatando Crianças para Jesus nasceu no coração de Deus. 
Um projeto de resgatar os pequeninos e levar á Salvação. 

Mas o projeto vai além do religioso e atinge projetos sociais.
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A SEXUALIZAÇÃO E ADULTIZAÇÃO INFANTIL 

" O projeto Resgatando Crianças para Jesus, significa para nós realizar um sonho que já
havia no coração de Deus. Sonho este de levar as crianças a ter um compromisso sincero

e ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo."

Apóstola Cristiane Oliveira

Chamando uma criança, colocou-a no
meio deles, e disse: "Eu lhes asseguro
que, a não ser que vocês se convertam
e se tornem como crianças, jamais
entrarão no Reino de Deus" 

Mateus 18: 2-3

"Temos levado a palavra de Deus em favelas, escolas, ruas e lares. Avistar uma
criança é como avistar uma mina de ouro. Adotamos estas crianças no Reino
Espiritual e começa o grande trabalho".

Não pense que a forma falada de mina
de ouro é em forma de dinheiro, mas
sim que cada criança é especial e
preciosa para o projeto. Cada criança é
amada e cuidada.

PROJETO RESGATANDO CRIANÇAS PARA JESUS
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"Quando a bíblia diz: Ensine a criança no caminho que deve andar e até quando
envelhecer não se desviara dele" Provérbios 22:6
Isto quer dizer que nunca se desviará dele e não que " como muitos pensam"
desviarão quando jovens e retornarão quando velhos. Isto é pensamentos de
quem não crê na promessa de Deus e que estas crianças não tiveram um
avivamento e santidade na vida cristã para que conservassem os princípios da
palavra de Deus. Não foram ensinadas a serem comprometidas com
integridade, seriedade  encher-se com o poder de Deus."

De maneira nenhuma, o trabalho continua fluindo, crianças tem sido acompanhadas
através das redes sociais. Levando e educando crianças em diversos bairros,
comunidades e cidades e até mesmo em países. Com atividades, desenhos bíblicos,
consolidação, aconselhamentos entre outros, o projeto Resgatando leva vida, esperança
e sonhos para essas crianças.  
Inclusive ontem (03) foi realizado a primeira vigília Resgatando. E não será a única, 
vem muitas novidades por ai. 
E o Projeto também conta com vídeos de desenhos com conteúdos educativos e que
instrui as crianças no caminho de Deus e também no Momento Kids no Jornal Online
Aviva News. 

É acompanhamento direto com as famílias, um cuidado
que vai além de ensino bíblico. 
Através da ABER, associação sem fins lucrativos a qual
fizemos uma matéria completa aqui no EXTRA
CIDADÃO, as famílias dessas crianças tem sido
beneficiadas com doações de frutas e legumes. E por
muitas vezes com cestas básicas, roupas e cobertores.  
Centenas de famílias toda semana recebem doações de
frutas e legumes, e isso por muitas vezes tem ajudado
essas famílias a completarem sua alimentação.
Centenas, ou melhor podemos dizer que milhares de
crianças tem tido lindas oportunidades através desse
projeto. Que possamos guardar nossos pequeninos das
coisas levianas deste mundo. E  que possamos mostrar a
boa, perfeita e vontade de Deus!

O Projeto Resgatando também realiza
eventos, como A Marcha para JESUS,
onde reuni centenas e centenas de
pessoas de muitas cidades com ênfase
desse evento a comemoração do dia
das Crianças, mas também declarando
Jesus no bairro e profetizando em
favor das cidades. E claro, o projeto
também conta com a programação
todinha especial  para as crianças, com
peça teatral, música, fantoches e
diversos tipos de outras
apresentações. E também lanche e
brinquedos para toda a garotada!

É tão sério o trabalho desenvolvido com as crianças que o próprio Jesus fala em MT
18:3 que se não nos tornarmos como crianças não poderemos herdar a vida eterna.
O melhor que podemos fazer a uma criança é levar Jesus até ela, e isso o projeto
RESGATANDO CRIANÇAS PARA JESUS, tem feito em abundância antes da pandemia
levando a palavra até seus lares, aproximando também a família.
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O PROJETO DURANTE A PANDEMIA PAROU?

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/


TV AVIVA NAÇÕES 

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e                                                      
                           Cristiane Oliveira 

Editora de Texto:  Ev. Katia Cristina                                

Colunistas Redatoras:
Gabriela Machado 

Talita Andrade
Rosário Regiane 

Pesquisadores:
Felipe Rodrigues

Ingrid Cristina
Marina Antunes

Jornal Online Aviva News

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br

Designer: Gabriela Machado

https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes

