UM PAI PARA CHAMAR DE MEU
“Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. ‘Honra a teu
pai e tua mãe’; este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas
bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos
vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do
Senhor, caminhando como servos” (Efésios 6:1-4)
Num tempo descartável e “one way” como o nosso, a paternidade tornou-se
símbolo de uma batalha, nas mais diversas esferas. Imagine que há alguns anos,
ser pai era símbolo de virilidade, responsabilidade e compromisso. Hoje, há
descasos em profusão. Para alguns, ser pai virou atraso, descompromisso e
acidente.
Conheço muita gente que nunca viveu um relacionamento seguro, amoroso e
concreto com seus pais. Homens duros, alguns viveram para dar tudo que o
filho precisava – como roupa, casa e comida – mas negaram o abraço, o beijo, o
carinho, o “eu te amo”. Há uma geração de filhos que nunca experimentou um
abraço afetuoso do pai, nem uma caminhada sábia nas manhãs de domingo. A
paternidade não pode ser apenas um dia. Não é uma obrigação genética. É um
compromisso emocional.
No dia dos pais, os pais ganham presentes, mas se pensarem bem, eles são o
presente que seus filhos tanto desejam. Presente porque estão presentes,
porque são e porque se dão. Seus filhos, com 30 ou 40 anos, ainda esperam o
pai dos sonhos chegar em casa! Vai lá! Eles ansiosamente o esperam para o
abraço e o beijo que ficaram guardados.
A vida é curta e passageira. Homens perderam o melhor de seus dias, deixando
de serem os pais que os filhos tanto desejavam. Centenas de filhos aguardam
ansiosamente, mesmo que digam o contrário, o pai entrar pela porta, puxar
pelo braço e com um forte abraço dizer: Eu sou o pai que você tanto deseja
chamar de seu!
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“Senhor Jesus, ensina-nos a amar e honrar mais os pais que o Senhor nos deu.
Ensina-nos também a ser pais melhores, mais presentes, mais afetuosos.
Ensina-nos a ser pais que refletem o amor do Senhor”.

