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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e cada um dos seus familiares. A modernidade, ao mesmo tempo em que nos 
traz ferramentas que tornam tudo muito mais prático, facilitando a nossa vida 
através de artefatos impensáveis na época dos nossos pais, evidencia um 
esfriamento nas relações interpessoais e a sociabilidade de muitos ficam 
reduzidas a um rol de “amigos” numa das redes sociais.  

  
Me veio a lembrança a minha infância e as brincadeiras de 

criança. Os amigos eram reais, vizinhos e coleguinhas do colégio; passávamos 
a tarde toda brincando e quando chegava a hora do lanche, geralmente 
patrocinado pelas mães do coleguinha anfitrião, assistíamos um pouco de 
televisão. Aqueles adorados seriados norte-americanos: “Jennie é um gênio”; 
“Viagem ao fundo do mar”; “Perdidos do Espaço”; além de alguns desenhos 
como “Os Jetsons”; “Tom & Jerry”; entre outros.  

  
Não tínhamos ansiedade, tudo durava uma eternidade, era 

verdadeiramente um “céu” na terra. Vivíamos em lares estáveis, com pais que 
nos amavam sem tamanho. Na sua grande maioria, somente os pais 
trabalhavam fora, cabendo a mãe o cuidado da casa e dos filhos.  

  
Hoje, acredito, vivemos numa sociedade que vem adoecendo aos 

poucos, com inúmeros lares desestruturados, com pais ausentes e crianças 
sobrecarregadas de tarefas e deveres. Não há mais espaço para a brincadeira, 
tem colégio, curso de inglês, natação e quando chegam exaustos em casa 
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seguem para os seus smartphones ou tablets e vão viver a “sociabilidade” das 
redes sociais.  

  
O divórcio é visto com mais facilidade, poucos estão dispostos a 

renunciar seus caprichos pessoais em favor da manutenção de uma união 
estável que dê, ao menos, estabilidade emocional aos filhos. Ninguém se 
apresenta disposto a “morrer”, ainda que por aqueles mais próximos, sangue 
do seu sangue.  

  
Há maridos viúvos de esposas vivas, encontramos viúvas de 

maridos vivos e, infelizmente, também, órfãos de pais vivos. Dizem que essa 
ausência paterna é um fator importante para que muitos não percebam a 
presença do Pai Eterno em suas vidas. Sobre essa relação de pais vivos, mas 
com filhos órfãos, J. J. Packer nos traz uma reflexão no dia de hoje:  

  

DEUS PAI 
J. J. Packer 
  
“Pai para os órfãos... É Deus em sua santa habitação” (Salmos 

68:5)  
  
Eu tenho ouvido sérios argumentos de que a paternidade divina 

pode não significar nada para aqueles que tiveram pais ruins, sem sabedoria, 
sem afeição ou sem ambas, nem para aqueles que, por infidelidade, perderam 
seus pais ainda crianças e viveram como órfãos.  

  
Porém, o nosso Criador é também o nosso pai perfeito – fiel em 

amor e cuidado, generoso e atencioso, interessado em tudo o que fazemos, 
que respeita nossa individualidade, é habilidoso em nos ensinar, sábio para 
nos orientar, está sempre disponível e nos ajudando a alcançar a maturidade, 
integridade e retidão. Ver Deus sob este enfoque é significativo para todo 
mundo.  

  
Não importa se chegamos a esta conclusão, dizendo: “Eu tive um 

pai maravilhoso e vejo que Deus é semelhante, porém muito maior”, ou 
então: “Meu pai me desapontou de várias formas, mas Deus – louvado seja o 
seu nome – é muito diferente”, ou mesmo dizendo: “Eu nunca soube o que é 
ter pai nesta terra, mas agradeço a Deus porque agora sei que tenho um Pai 
no céu”.  

  
Como as experiências que tivemos com o nosso pai humano 

podem nos levar a avaliar tudo o que Deus é como Pai celestial? Que possamos 
refletir sobre essa premissa neste novo dia.  

 
 


