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Meus queridos amigos, bom dia! Uma quinta-feira cheia da graça 

de nosso Deus para você e toda a sua família. Volta e meia, volto ao tema: 
FILHOS. Antes, recém-casados, nossos corações eram cheinhos de amor, um 
para com o outro. Todas as nossas atenções eram direcionadas a ELA e, vice-
versa, dELA para comigo. Por melhor que tenha sido, e foi, era um mundo 
pequenino com um horizonte previsível. 

 
A casa era arrumadinha, tudo no seu lugar, tinha o tamanho das 

nossas necessidades, apenas um quarto, um banheiro, uma cozinha, com uma 
diminuta copa, e uma sala para visitas. 

 
Vieram os filhos, o nosso primeiro presente foi Mateus. Além de 

encher os nossos corações, de alegria e satisfação, ocupava todos os espaços 
das nossas vidas e, também, daquele nosso pequenino lar. 

 
Rompemos com aquele horizonte previsível e tudo passou a girar 

em torno dessa criaturinha adorável; não adiantava fazer planos, eles 
certamente seriam frustrados, uma necessidade ali, outra aqui, viroses 
incontáveis, noites mal dormidas, preocupações a mil. 
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Esse horizonte seria ainda mais alargado com o segundo, o caçula 
Davi, mais uma joia preciosa que Deus, generosamente, deixou aos nossos 
cuidados. 

 
O ciclo repetiu-se, viroses, viroses, mais viroses, mais noites mal 

dormidas, preocupações, e seguimos derramando os nossos corações, mais que 
derramando, transbordando, usurpando as nossas vontades, pois mais 
importava vê-los bem, do que a nós mesmos. 

 
Em todo esse processo, buscamos, incansavelmente, encaminhá-

los na VERDADE, não numa denominação, isso seria apequenar o Santo 
Evangelho, mas nos reais valores do REINO, onde mais importa servir do que 
ser servido. O parâmetro a ser seguido, foi a estatura do varão perfeito, o 
nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
O tempo passou, mais rápido do que pensávamos, e hoje são 

adultos, buscando ocupar um espaço, numa sociedade, onde a família é 
renegada a segundo plano, com a apostasia empoderada e o ateísmo é tido 
como sinônimo de intelectualidade. O prazer e a satisfação pessoais, segundo 
os “valores atuais”, devem estar acima de todo e qualquer outro. 

 
Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify, e amigos, ocuparam os 

espaços, que antes desfrutávamos com os nossos filhos. Aqueles momentos em 
que partilhávamos de um mesmo interesse são cada vez mais raros, assim 
como raro é o acolhimento daquilo que expressamos. 

 
Parece-me que a tecnologia, que seria um meio de facilitação 

das comunicações, hoje, patologicamente, traz isolamento, irritabilidade e 
ansiedade. As informações instantâneas ganharam notabilidade, em 
detrimento de um conhecimento mais aprofundado e acurado sobre muitos 
dos aspectos da vida. 

 
Diante disso, aquele horizonte, antes alargado, hoje está, 

paulatinamente, retornando à condição originária, quando a atenção que 
tínhamos estava restrita ao casal, não mais que isso. 

 
Contudo, algo permanece imutável, as nossas orações diárias, a 

Deus, para que os “valores” desse mundo tenebroso, martelados 
insistentemente nas cabecinhas dos nossos filhos, não venham a fazer morada 
nos seus corações. 

 
Trago a lembrança, para finalizar este introito, as palavras que o 

apóstolo Paulo dirigiu a Timóteo, já no finalzinho de sua jornada terrena, 
ensino esse que repasso aos meus filhos, a quem amamos profundamente:  

 
“TEMPOS DIFÍCEIS VÊM POR AÍ 
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Não sejam ingênuos. Tempos difíceis vêm por aí. À medida 
que o fim se aproxima, os homens vão se tornando 
egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, 
profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, 
interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem 
autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, 
vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer 
da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam 
como animais. Fique longe deles!”  (2ª Timóteo 3:1-5 – Bíblia 
“A Mensagem”) 
 
Compartilho, hoje, um escrito de Paula Jácome: 
 

FILHOS 
Paula Jácome 
 
Aproveite o amor de pertinho... 
  
Um dia, assim, do nada, ele vai parar de chamar pra dar o beijo 

e fechar a janela antes de dormir. Um dia assim... Do nada.  
 
Ele vai trancar a porta do banheiro pra tomar banho, vai estudar 

sozinho pra prova, vai receber a ligação de um amigo.  
 
Vai ligar o microondas e esquentar o próprio leite de manhã. Um 

dia, ele vai fazer um bolo pra você e a própria panqueca. E vai compreender, 
sem chorar ou reclamar, que não precisa de outra mochila pra começar o ano 
escolar. Ele vai parar de deixar todos os brinquedos espalhados pela casa... 
Porque não vai mais brincar tanto. Um dia, sem avisar, ele vai crescer. E você 
vai se orgulhar de quem ele é agora. Da semente que plantou. Vai olhar e ver 
que tudo que fez compensou, valeu a pena.  

 
Mas até lá, aproveite o cansaço de ninar o seu bebê todos os 

dias, aproveite a falta de espaço na cama com seu filho no meio, aproveite 
enquanto cabe todo mundo na cama. A falta de tempo e energia pra namorar. 
Aproveite a desobediência, aproveite o barulho, o cheiro, o andar tropeçando 
em brinquedos.  

 
Aproveite o trabalho, a preocupação, a tarefinha da escola, o 

bilhetinho de dia das mães.  
 
Aproveite o amor de pertinho, enquanto eles são crianças...  
 
Um dia você vai lembrar que ele não te chamou pra dar o beijo 

na hora de dormir, e vai lembrar que ele só gostava de dormir no colinho, ou 
na sua cama... Seu coração vai apertar e você vai chorar...  
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Eu chorei... Mesmo adorando tudo que ele é agora, amando tudo 
que ele faz e a relação que temos hoje. Mas ele não cabe mais no colo, só no 
coração mesmo...  
 


