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SER PAI 
 
Nada há de mais recompensador do que ser pai. Ser pai é uma 

condição essencial para nos conscientizarmos do valor de ser agraciado por 
Deus, nosso Pai Celeste, com um PAPAI terreno. Aquele que dedicou a sua 
vida na criação dos seus filhos, com o cuidado e mantença do lar. 

 
O meu PAPAI hoje já não goza do vigor da juventude, mas o seu 

coração guarda a mesma ternura e o cuidado de quando ainda éramos 
crianças; o nosso bem, é o bem que ele almeja; a nossa saúde, é a súplica que 
ele diariamente faz a Deus, quando sequer a tem. 

 
Sou PAPAI e tenho dois filhos (Mateus e Davi), hoje já adultos. 

Estaturas de homens, a ingenuidade se despedindo da vida deles, mas ainda 
me tratam por “papai”. Não saem das minhas recordações o tempo em que 
ainda eram crianças; seus sorrisos, seus sonhos, seus choros, por fome ou por 
dor; estavam sempre conosco, aonde quer que fôssemos.  

 
Crescidos, hoje têm agenda própria, compromissos vários e, 

creio eu, aproximar-se o dia em que terão independência, conduzirão seus 
próprios destinos, não obstante devam guardar no intelecto e coração aquilo 
que plantamos. 
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Não há presente melhor para um pai beber, na família reunida, 

um pouquinho, das recordações do passado, como que entrando por um túnel 
do tempo, revisitando as alegrias e dificuldades, tantas e incontáveis, 
vencidas através da graça de um Pai Eterno, o nosso Deus. 

 
Esses sentimentos que hoje sinto, tenho a certeza ainda 

perpassam pelo coração do meu paizinho amado, nos seus 92 anos. Parabéns, 
PAPAI pelo seu dia, injusto, com certeza; não cabe em um só dia a gratidão 
por tudo o que o senhor significou e ainda significa em minha vida. Como em 
um só dia agradecer pelos valores de cidadania, honradez e amor que o 
senhor me passou? Impossível! 

 
Que o Senhor, nosso Papai Eterno, continue a lhe guardar e 

conceder saúde. É o que desejo do fundo do meu coração! 
 


