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Lição 11: A Igreja e a Mídia

A mídia influencia suas decisões?
Em nossa sociedade vivemos cercados
pela mídia, seja ela mídia televisiva, impressa, telejornais, internet, musicas. E não
é novidade para ninguém que o grande
objetivo dos investimentos das grandes
mídias que chegam até nós e nos influenciam sem percebermos. Quem nunca ouviu
uma música de algum comercial que ficou
gravada em sua mente? Tudo que existe na
mídia tem uma causa e razão, até as cores
que são expostas tem o objetivo de nos
influenciar, por exemplo: Você sabia que as
cores do ‘MAC Donald’, serve para estimular nossa fome? A cor amarela que tem na
letra nos faz sentir vontade de beber e cor
vermelha nos faz ter fome, e muitas outras lanchonetes e fast food como ‘Girafas’
usam as mesmas cores para nos provocar
as mesmas sensações. Como é impressionante, coisas que achamos que não tem
nada a ver, não é?
A TV nos mostra que as pessoas mais
bem-sucedidas, possuem boas condições
financeiras, podem passear, viajar e são
muito mais felizes, como se a riqueza e o
consumo fossem os únicos caminhos das
pessoas encontrarem sua felicidade. Como
cristãos sabemos que toda alegria que não
vem de Cristo é uma alegria passageira,
mas muitos adolescentes, jovens e até adultos, se sentem frustrados por não consumir
tudo que é estimulado pela mídia.
Cada vez mais tem aumentado a insatisfação dos jovens com seu próprio corpo e
seu poder aquisitivo. Os jovens vivem
com a sensação que está sempre
faltando algo para realmente se

tornarem feliz, vive em uma busca incessante, pensamos nos celular como exemplo
de algo que os adolescentes estão sempre
adquirindo. Você vai à loja e compra um
celular mega atual, fica feliz, mas daqui um
mês já lançam um novo modelo, e você já
tem a sensação que está faltando alguma
coisa em seu celular, essa insatisfação se
torna constante por ser impossível mudar
de celular todo mês.
Com tudo isso vemos o quanto a mídia
influencia nosso dia a dia e a escolha que
fazemos. Portanto como cristãos, devemos
estar atentos para não sermos levados por
tantas informações que tentam nos induzir
e engessar nossos pensamentos. Que nossas mentes sejam renovadas por Cristo e
por seus ensinamentos.
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