
SE EU PUDESSE CONSTRUIR UM PAI 
 
“Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus.” 
Hebreus 3:4 
 
Ser Pai é uma profissão agradável. Se todos os pais tivessemos  consciência disso o 
mundo estaria cheio de pessoas bem resolvidas, amigas, companheiras e com sáude em 
todos os níveis. 
 
O dia dos pais não é tão “badalado” como o dia das mães. O dia das mães é universal, o 
dos pais é em datas diferentes em cada país, visto que nos Estados Unidos da América é 
comemorado neste domingo e no Brasil, por exemplo, no segundo domingo de Agosto, 
mas uma coisa é universal – somos construtores de vidas . Temos uma oportunidade  em 
nossas mãos que é ímpar, mas que implica em uma responsabilidade que resultará em 
formaçào de caráter – porque ensinamos pelo exemplo e nào pelo multiplicar de nossas 
palavras. 
 
Então, se a construção da vida de nossos filhos, passa e muito pelo nosso exemplo, por 
que nós, os pais, não nos colocamos na mão do Eterno, para deixar que Ele nos molde e 
isso possa ser refletido na vida de nossos filhos? Se o nosso filho pudesse nos construir, 
como seria na visão deles, a nossa construçào? 
 
Penso que nós os pais precisamos ser mais pacientes com os nossos filhos. Colocar  a nós 
mesmos no lugar deles e entender que é mais fácil descermos a idade deles do que os 
fazer chegar a nossa maturidade, até mesmo porque estaríamos apressando um processo 
que é fundamental na construçào do caráter – a experiência. 
 
Depois, penso que nós os pais precisamos ser mais homens de Deus junto aos nossos 
filhos. Nào delegar para a mãe a responsabilidade que é nossa. Deus quando foi procurar 
no Jardim do Éden pelos seus, mesmo sabendo de tudo, procurou pelo homem e não por 
Eva. Nós somos os sacerdotes de nossos lares, cabe a nós conduzir os nossos filhos no 
conhecimento do Senhor, cabe a nós edificar um altar em nosso lar para que, como 
família adoremos aquele que nos molda. 
 
Por último, penso que nós os pais precisamos ser mais amorosos com os nossos filhos. 
Dar presença em vez de presentes, dar abraço em vez de amasso, dar atençao em vez de 
correção (castigo) ,  dar amor em vez de rancor. Só o amor constrói. Só o amor 
redireciona, só o amor escreve uma carta que dá prazer de ser lida e forma um caráter 
saudável. 
 
Se eu pudesse construir um pai, com certeza, ele seria mais paciente, um home que 
exerce o sacerdócio dentro de casa e mais amoroso. 
 
Feliz dia dos pais. 
 
Deus os abençoe 


