UMA PALAVRA PARA PAIS E FILHOS
“Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua
cabeça, um adorno para o seu pescoço. (Provérbios 1:8-9)
ANTES DE SERMOS PAIS, NÓS SOMOS...
...filhos, servos de Deus, maridos e esposas, amigos, homens e mulheres com um propósito dado pelo Senhor antes mesmo de
nosso nascimento. Nossa identidade não nasce com o nascimento de filhos. Nós não mudamos de papel, nós incorporamos um
novo papel. A paternidade deve nos enriquecer, não nos anular.
OS PERIGOS DE UMA MATERNIDADE COMPULSÓRIA

“Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: "Dê-me filhos ou
morrerei! " Gênesis 30:1
São inegáveis tanto a pressão por engravidar, quanto a romantização descabida do processo de gravidez da mulher.
Muitas vezes, normalizamos e diminuímos as dores e dificuldades desse processo, valorizando e exaltando as multitarefas da
mulher – como se fosse algum tipo de glória chegar a total exaustão física e mental. Ainda hoje as ações de cuidado do pai com
os filhos são tratadas como “ajuda”, não como dever. Infelizmente, isso é tão forte ainda, que muitas mulheres se cobram e
cobram outras de serem responsáveis por todo o cuidado da casa e dos filhos. Precisamos ser realistas: a gravidez não é processo
simples. Nem o parto, nem o pós, nem ser mãe. Mulheres não podem ter seu valor ou sua identidade definida pela quantidade
de filhos que geraram ou não. Todavia, tenhamos em mente o seguinte: o Senhor nos ordenou que fossemos férteis e
multiplicássemos (Gênesis 1:28). Não ter filhos não é necessariamente pecado, porém a motivação por trás disso pode ser. De
mesmo modo, a motivação pelo desespero de ter filhos a todo custo, pode igualmente esconder alguma coisa no coração que
precisa ser tratada pelo Senhor...temos que pedir discernimento ao Espírito Santo.
O QUE UM FILHO NÃO É

“Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude.” Salmos 127:4
Gabinetes pastorais e consultórios de psicólogos estão repletos de pais e filhos com questões complexas que possuem sua
origem (toda ou parcial) no processo de criação de filhos. Sensação de frustração, decepção, fracasso...muitas vezes ocorrem
por conta de expectativas irreais que foram projetadas. É importante entendermos que filhos não são troféus – não fizemos
nada para merecê-los e não devemos utilizá-los para nos vangloriar como quem busca algum tipo de aceitação ou redenção de
erros cometidos no passado. Filhos são para o Senhor, não para nós mesmos. Outro ponto é que filhos não possuem manual,
nem mesmo aqueles que nascem e são criados debaixo do mesmo teto são iguais, portanto, sim, vamos nos sentir perdidos vez
por outra, vamos errar, por isso sempre precisamos pedir ao Espírito Santo sabedoria. Por último, entendamos que filhos não
são investimentos – ainda que exijam bastante de nossos recursos financeiros. Não se deve esperar este ou aquele retorno
específico. Nos sacrificamos por nossos filhos e nos dedicamos antes de tudo por amor ao Senhor. Nosso trabalho é o de
participar de forma ativa na formação de um novo discípulo de Cristo. “Educa a criança no caminho em que deve andar; e até
quando envelhecer não se desviará dele.” Provérbios 22:6
O QUE UM PAI E UMA MÃE NÃO SÃO
Pais não são exemplos de perfeição em si mesmos, mas sim exemplos de como um discípulo de Cristo deve caminhar – melhor
do que nunca errar é saber ensinar, biblicamente, o que se deve fazer quando errar. Pais também não são a segurança eterna
de filhos – nem financeira, nem emocional, nem espiritual. Pais devem fornecer os subsídios para que os filhos caminhem com
suas próprias pernas com dependência total e exclusiva do Senhor. Pais não são fã-clube de filho – todos os pais devem ficar
felizes com as conquistas dos filhos e encorajá-los com palavras de estímulo, entretanto, devem, de mesmo modo, advertir e
corrigir. Filho, você deve prestar atenção às instruções de seus pais, cuidar e respeitar seus pais, deve também cuidar e prover
para eles quando eles estiverem idosos, pois isso é mandamento de Deus. Isso é o que você deve fazer. "Honra teu pai e tua
mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá.” Êxodo 20:12
PARE, PENSE E SEJAM PAIS E FILHOS QUE HONRAM A DEUS
Que possamos assumir nossos deveres e nossas limitações diante do Senhor. Que não nos acomodemos permitindo que toda
responsabilidade recaia somente de um lado. Que não carreguemos fardos desnecessários. Que tenhamos empatia e possamos
ouvir atentamente uns aos outros, nos levantando para auxiliar e não para fazer críticas destrutivas. Que busquemos
incansavelmente e com humildade o Senhor na caminhada. Em nome de Jesus. Amém.

