
Direito à vida e à saúde

Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade

Direito à convivência familiar e comunitária

Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer

Mariana Maciel

Estamos chegando a mais um dia das crianças, dia de
comemorar e também relembrar, que mesmo tão
pequenos, estes já possuem seus direitos, os quais
devem ser colocados em prática pela família, pelo
Estado e pela Sociedade. É importante darmos
destaque aqui os direitos fundamentais apresentados
pelo ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
desde 1990, direitos estes, necessários para o bom
desenvolvimento das nossas crianças, são eles:

Toda a criança e adolescente tem direito à vida e à
saúde. Os cuidados começam bem cedo e continuam
até a adolescência. O acompanhamento médico da
mãe durante toda a gravidez é essencial. Após o
nascimento, ele precisa ser feito na fase de bebê,
criança e adolescente. O leite materno é o melhor
alimento para o bebê. Depois, alimentos saudáveis,
cuidados com o corpo e exercícios precisam estar no dia
a dia da criança e do adolescente.

São direitos de toda a criança e adolescente. Ter
opinião é importante. Respeite e converse. É
indispensável impor limites, mas com carinho e
paciência. Nunca sendo violento. O diálogo e a
compreensão são essenciais na vida de todos.

Toda criança e adolescente tem direito a convivência
saudável com sua
família, vizinhos e comunidade. Cada família tem seu
jeito. O importante é manter o ambiente saudável e de
respeito. Atenção: afeto e carinho fazem toda a
diferença. 

Toda criança e adolescente tem direito a uma educação
de qualidade. Possuir acesso a atividades culturais e de
lazer. Esportes e atividades físicas devem fazer parte
da vida de todos.

“Veja bem, é preciso estudar
os temperamentos e saber
compreendê-los, a fim de

chegar a um bom resultado; é
preciso inspirar confiança”.

Madre Mazzarello
Vamos celebrar mais um dia da criança,
refletindo sobre o que mais podemos fazer,
enquanto cidadão, para colocar na prática estes
direitos e assim, garantir que todas as crianças
tenham uma vida digna, saudável e feliz.
Neste mês também recordados a Semana
Municipal de Enfrentamento à Violência contra
Crianças e Adolescentes, uma campanha
importante que merece destaque durante o ano
todo, pois, infelizmente, milhares de crianças e
adolescentes, sofrem diariamente com algum
tipo de violência. E o que cada um de nós pode
fazer diante destes fatos?

SOU
CRIANÇA...TENHO

DIREITOS!
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Comunica Maìn

Conhecendo, identificando e
principalmente, denunciando, já

estaremos fazendo a
diferença!



Tipos de Violência   
Aliciamento sexual infantil on-line
Você ou algum conhecido seu recebe ou recebeu
mensagens no celular, e-mails, recados no Blog ou no site de
relacionamento com convites para encontro, imagens de
sexo ou conteúdos impróprios para sua idade? Isto pode ser
uma tentativa de aliciamento, podendo resultar até mesmo
em sequestro.
·Bullying
Prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra
uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e
psicológicos às vítimas. O bullying é traduzido como o
ato de bater, socar, zombar, ridicularizar, colocar apelidos
humilhantes e etc. Essas são as práticas mais comuns do ato
de praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais
indivíduos, com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir
fisicamente a vítima.        
Discriminação
Distinção, segregação, prejuízo ou tratamento diferenciado
de alguém por causa de características pessoais, raça/ etnia,
gênero, crença, idade, origem social, entre outras.
Negligência 
Omissão por parte de pais, responsáveis ou instituição em
prover as necessidades básicas para o desenvolvimento das
crianças e adolescentes.·        
Tortura
Atos intencionalmente praticados para causar lesões físicas,
ou mentais, ou de ambas as naturezas com finalidade de
obter determinada vantagem, informação, aplicar castigo,
entre outros.
Violência Sexual
Situações de abuso ou de exploração sexual de crianças e
adolescentes. Implica a utilização de crianças e adolescentes
para fins sexuais, mediada pela força, pela ameaça ou pela
sedução, com palavras ou com a oferta financeira, favores
ou presentes, independente do valor e natureza, podendo
até ser um prato de comida.
Trabalho Infantil
É todo o trabalho realizado por pessoas que tenham menos
da idade mínima permitida para trabalhar. No Brasil, o
trabalho não é permitido sob qualquer condição para
crianças e adolescentes até 14 anos. Adolescentes entre 14 e
16 podem trabalhar, mas na condição de aprendizes. Dos 16
aos 18 anos, o trabalho é permitido, desde que não
aconteçam das 22h às 5h e não prejudiquem o
desenvolvimento destas.

Vamos juntos proteger
nossas Crianças e

Adolescentes!

Tráfico de crianças e adolescentes
Caracterizado pelo recrutamento, transporte,
transferência, alojamento ou acolhimento de
crianças e adolescentes, recorrendo à ameaça,
uso da força, coação, ao rapto, à fraude, ao
engano, ao abuso de autoridade ou à situação
de vulnerabilidade para fins de exploração
Sexual, Trabalho Infantil ou Tráfico de órgãos.
Violência Física
Ato de agressão física intencional que se traduz
em marcas visíveis (lesões, ferimentos, fraturas,
hematomas, mutilações ou mesmo morte), ou
não visíveis.  
Violência Institucional
Ação ou omissão de instituições, equipamentos
públicos ou privados estabelecidos por lei ou
intervenção arbitrária, autoritária ou excessiva de
profissionais vinculados ao Estado que deveriam
garantir a proteção de crianças e adolescentes.
Violência Psicológica
Conjunto de atitudes, palavras e ações com o
objetivo de envergonhar, constranger e
pressionar a criança ou o adolescente, gerando
situações humilhante que podem prejudicar o
desenvolvimento da vítima.



O mês de outubro começa com a comemoração de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é reconhecida pela
Igreja, como a padroeira das missões. O anúncio da Boa Nova é um anúncio de paz, que leva aos mais
necessitados a misericórdia que vem do Senhor. Deus que é Pai das Misericórdias, enviou o seu próprio Filho
para evangelizar os pobres, curar os humildes de coração, anunciar o ano da graça e levar a salvação a todos
o povos.
“O Mês das Missões deve lembrar cada um de nós, que é missão de todo batizado ser evangelizador. Não é
cristão de verdade quem não fala de Cristo e da Igreja. O Batismo nos faz membros da Igreja de Cristo, e
assim, participantes de Sua Missão de salvar o mundo, levando-o para Deus, por meio da vivência dos
ensinamentos de Jesus.” (Prof. Felipe Aquino)
Outubro também é o mês de Nossa Senhora, a mais santa de todas as mulheres. Falando tão pouco e de
modo tão suave, ela dizia tudo no silêncio de seu coração. Nossa mãe Maria quer os cristãos unidos e
solidários como uma grande família… Quem medita e conhece o Evangelho sabe que Jesus e Maria nutriam
especial escolha pelo silêncio, pelos lugares desertos. Silêncio é terapia, calmante, reconforto, reabastecimento
psicológico, físico e espiritual.
Uma Igreja em missão é de responsabilidade de todo cristão. Deixe que o Senhor te guie!

 Texto Encontrado em: cancaonova.com

POR QUE OUTUBRO É O
MÊS DAS MISSÕES?
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CONHECENDO A
INFÂNCIA

MISSIONÁRIA
As notícias vindas dos missionários do Oriente, de modo especial
da China, sobre a dura realidade das crianças (mortalidade,
abandono…) sensibilizou o coração de Dom Carlos Augusto
Maria José de Forbin-Janson, Bispo de Nancy e de Toul, Primaz
da Lorena (França), despertando-lhe o desejo de aliviar os
sofrimentos e salvar a vida de tantos inocentes. Teve então a ideia
de convocar as próprias crianças para enfrentar o desafio “crianças
ajudam e evangelizam crianças”, fundando a Obra da Santa
Infância, hoje Infância Missionária, no dia 19 de maio de 1843, em
Paris (França).
A Obra difundiu-se imediatamente nas dioceses da França, e em
outros países da Europa e na América. Em 1844, quando Dom
Carlos morreu, a Infância Missionária já estava organizada em
65 dioceses. No Brasil, ela chegou por meio de missionários
franceses, em 1858. A partir de 1993, nas comemorações dos 150
anos de fundação, sua “chama ainda fumegante” readiquiriu novo
ardor, como “fruto novo do coração da Igreja”.

Uma Igreja em missão é de
responsabilidade de todo cristão.

Deixe que o Senhor te guie!

OBJETIVOS
A Obra da Infância e Adolescência

Missionária tem em vista:
1. Suscitar o espírito missionário universal
entre as crianças.
2. Cooperar espiritualmente com orações,
sacrifícios e testemunho de vida.
3. Despertar e fortalecer as vocações
missionárias, anunciando Jesus Cristo aos que
ainda não o conhecem.
4. Incentivar pais, educadores, catequistas a
promoverem o protagonismo das crianças e
adolescentes na evangelização e
solidariedade universais.
5. Cooperar materialmente com ofertas, fruto
de renúncias, para ajudar as crianças
necessitadas dos cinco Continentes.

De todas as crianças e adolescentes
do mundo...Sempre Amigas!



Nossa Senhora Aparecida
Não podemos deixar de lembrar neste mês da Padroeira do Brasil: Nossa Senhora Aparecida. A virgem
Santa, mãe de Jesus Cristo, apareceu em diversas localidades ao redor do mundo em momentos
importantes da história. Graças à misericórdia de Deus, Maria apareceu no Brasil na forma de uma
imagem negra, na época em que a escravidão no país estava em alta. Maria foi proclamada Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, Rainha do Brasil, em 16 de julho de 1930 pelo Papa Pio XI. O Brasil
rende-se ao amor incondicional da “Mãe negra” no dia 12 de outubro, data que marcou, em 1980, a
proclamação de feriado e consagração do Santuário Nacional de Aparecida pelo Papa João Paulo II.
A aparição da imagem de Nossa Senhora de Aparecida ocorreu em 1717, época das Capitanias
Hereditárias. O governante das capitanias de São Paulo e Minas de Ouro estava de passagem pelo Vale
do Paraíba, mais precisamente por Guaratinguetá. Animados com a visita, o povo daquela localidade
resolveu fazer uma festa de boas-vindas e para isso chamaram três pescadores, Domingos Garcia, João
Alves e Filipe Pedroso para lançar as redes no rio e pescar bons peixes. O fato era que, naquela época,
meados de Outubro, não era tempo de peixes. Porém, como não podiam contradizer o pedido, rezaram
pela proteção e benção da Virgem Maria e de Deus para que pudessem voltar à terra firme com fartura.
Depois de inúmeras tentativas sem sucesso, eis que surpreendentemente eles pescaram o corpo de uma
imagem. Curiosos, lançaram novamente as redes e “pescaram” uma cabeça que se encaixou perfeitamente
ao corpo. Depois deste encontro, que nos dias de hoje é representado em todo o Brasil no dia 12 de
outubro emocionando os fiéis, o barco se encheu tanto de peixes que ele quase virou!
A partir daí, a devoção da Santa foi se espalhando. Primeiro nas casas, depois se construiu uma capela,
depois uma basílica, até chegar ao quarto maior santuário do mundo, o Santuário Nacional de Aparecida
localizado na cidade de Aparecida, interior do Estado de São Paulo.
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CANTINHO DA RECORDAÇÃO

NÃO DEIXEM DE NOS ACOMPANHAR ATRAVÉS DAS NOSSAS REDES SOCIAIS:
              ins.joaopauloii
        Instituto de ação social joão paulo ii

curtam, sigam e compartilhe!


