
 
                                     Ceres, 16 de Maio de 2017 

 
 
 
Prezados pais e responsáveis,  
 
Estamos em guerra e gostaríamos de lhes convocar para pelejar pelos nossos filhos. Temos assistido a toda sorte 
de notícias preocupantes na TV e nos jornais, e como escola, temos nos preocupado com a segurança dos nossos 
alunos. Nós os amamos, e sabemos que os senhores os amam ainda mais, por isso viemos através dessa carta 
aberta, alertá-los de algumas tendências perigosas que percebemos no meio da juventude.  
 
Jogos de suicídio: Existe um jogo chamado “desafio da baleia azul” que começou na Rússia e se popularizou em 
países da Europa. O jogo acontece em grupos de adolescentes na internet onde eles são desafiados a cumprirem 
tarefas arriscadas até chegar ao suicídio. Infelizmente já existem ocorrências de vítimas. Quem administra esses 
grupos e lança desafios são criminosos que são chamados de “curadores”. Se um adolescente desistir do grupo, os 
curadores o ameaçam. O anonimato da internet dificulta a identificação desses “curadores”. O que nos preocupa é 
que esse jogo já chegou ao Brasil. As autoridades já estão cientes e investigando. Se os senhores quiserem saber 
mais a respeito, busquem no Youtube o vídeo “Matéria sobre o jogo Baleia Azul”. Também alertamos sobre a série 
“13 Reasons Why” do Netflix. A série conta a história de uma menina que antes de cometer suicídio gravou 13 fitas 
K7 contando as razões pelas quais ela se matou. A série contém cenas fortíssimas e está virando febre entre os 
adolescentes. Recomendamos que o acesso a essa série seja supervisionado e acompanhado pelos pais.  
 
Pornografia e erotização: Alguns anos atrás, um jovem precisava se esforçar muito para ter acesso à pornografia. 
Mas hoje a realidade é preocupante, pois a pornografia encontra o adolescente. Pior que tudo isso, muitos 
adolescentes produzem pornografia com as facilidades dos aparelhos celulares. Alguns adolescentes se fotografam 
ou se filmam sem roupa e enviam esses arquivos para meninos e meninas que eles querem conquistar: são os 
chamados “nudes”. Estima-se hoje que o primeiro contato com a pornografia acontece aos nove anos de idade. 
Pedimos que supervisionem os acessos de seus filhos até em sites aparentemente inofensivos. Infelizmente 
cartunistas pornográficos têm corrompido desenhos infantis. Um exemplo disso são os personagens do desenho da 
Disney Grafty Falls. Se numa busca no google o internauta digitar “graftyfallsxxx”, ele encontra imagens eróticas 
desse desenho infantil. Educadores e especialistas alertam que o acesso a pornografia causa: baixa autoestima, 
promiscuidade, relacionamentos efêmeros, vício e divórcios. Certamente não queremos esse futuro para nossos 
filhos.  
 
Narguilé e cigarro eletrônico: Esses são os famosos disfarces do cigarro e uma porta aberta para o vício e para 
outras drogas. Os aromas especiais e a facilidade de compra em vários pontos de Anápolis atraem a juventude para 
seu consumo. Um estudo da Universidade de Brasília (UnB) revela que uma única sessão de narguilé equivale a 
fumar 100 cigarros. Pesquisadores da Universidade Americana de Beirute, no Líbano e do Centro para o Estudo de 
Produtos do Tabaco, nos Estados Unidos, analisaram diversas marcas de cigarro eletrônico e descobriram que a 
maioria dos cigarros eletrônicos contém a forma mais viciante de nicotina. Além disso, tem circulado pelas redes 
sociais um novo disfarce para o uso de drogas que são chaveirinhos em forma de cachimbo. Recomendamos que 
os pais conheçam bem os amigos dos seus filhos, especialmente na faixa de 13 a 16 anos, e tenham diálogo aberto 
chamando-os para a responsabilidade.  
 
O Colégio Álvaro de Melo está do lado das famílias com nossas diversas ações de conscientização. Além dos 
valores éticos e cristãos que nossa escola carrega em suas atividades pedagógicas, a capelania desenvolve com os 
adolescentes uma devocional no auditório a cada quinze dias. Em todos esses momentos, os assuntos que nos 
preocupam acerca da juventude são abordados de forma direta e indireta. Damos alertas e mostramos os 
ensinamentos de Cristo. Estamos sempre dispostos ao aconselhamento e à oração. Valorizamos o amor à vida, à 
família e ao próximo.  
A boa notícia é que a esperança em Jesus tem poder para fazer grande diferença na vida de nossos jovens. 
Imagina a escola, a igreja e as famílias falando a mesma coisa? Vamos nos unir nessa guerra cujo general é o 
Deus todo poderoso que nos ama tanto.  
 
A partir de agora vamos intensificar as seguintes atitudes com nossos filhos: DIÁLOGO, ABRAÇO, SUPERVISÃO, 
LIMITES E ORAÇÃO. Tome um tempo por semana para reunir sua família e orarem juntos! Vamos criar um 
ambiente seguro de confiança e onde Jesus Cristo, o príncipe da Paz, é bem vindo.  
“Vale muito a oração do justo em seus efeitos” Tiago 5:16  
 
 
Atenciosamente,  
Vinicius Carvalho Jordão 
Capelão Colégio Álvaro de Melo 

Euclarice de Pádua Monteiro Caixeta 
Diretora Colégio Álvaro de Melo  
http://www.colegioalvarodemelo.com.br/fale-com-o-
diretor/  

 

 
 


