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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para você e 

todos os seus. Filhos são uma bênção! Verdade, me considero extremamente 
abençoado por Deus pelos meus: Mateus (24) e Davi (20). Nesses quase 29 
anos de casamento, nós (eu e a Rose) pudemos contemplar o quanto é 
complexo criar filhos, pois não há fórmulas ou regras para fazê-lo. Mas se há 
uma atitude que pudéssemos recomendar a todos os pais, foi a que Jesus 
adotou com relação aos seus discípulos: “Não peço que os tires do mundo, 
mas que os guardes do maligno” (João 17:15). 

  
Acompanhar os filhos, em todas as suas estações é algo indizível. 

Não há como descrever, em palavras, a emoção das primeiras palavras 
balbuciadas, os primeiros passos, as primeiras conquistas e o prazer de, a 
medida em que cresciam, instruí-los nas Santas Escrituras. Se não inculcarmos 
tais ensinamentos cristãos, desde a meninice, a tarefa torna-se mais difícil 
quando mais crescidos, pois, como bem defende Tedd Trip, no seu livro 
“Pastoreando o Coração da Criança”, “à medida que a criança cresce, a 
habilidade de controlá-la dessa forma diminui”. 

   
É essa a temática do texto desenvolvido pelo nosso filho Davi, 

que adiante compartilho:   
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Desde o dia em que nascemos, a nossa identidade é, aos poucos, 

formada, sendo concluída por volta do fim da juventude, lá na “casa dos 
vinte”. Seja por fatos isolados, como dias muito especiais ou traumas 
incomuns, ou pela convivência cotidiana, principalmente com os pais, é 
impossível negar a relevância do cuidado com qualquer indivíduo durante a 
sua formação. Todavia, poucos tem recebido os filhos com a maturidade e o 
relacionamento com Deus necessários. Uma família que carece do poder 
transformador e restaurador do Evangelho está sujeita a colocar a sua herança 
divina na mesma posição de carência e individualidade.  

 
Uma família que carece do poder transformador e restaurador do 

Evangelho está sujeita a colocar a sua herança divina na mesma posição de 
carência e individualidade. Pois, se os pais não colocam a leitura das 
Escrituras e a oração como pontos de maior importância, em quem as suas 
sementes irão se moldar? Onde eles aprenderão o quanto eles necessitam de 
Cristo? Será que deixá-las a mercê da terra corrupta é a forma ideal? De 
qualquer forma, seja lá qual for a nossa resposta, é vital sabermos, logo de 
início, que todo cuidado é pouco, afinal, estamos tratando do futuro de nossa 
nação e, principalmente, do cuidado de um presente que não vem de nós: 
vem dEle! 

   
Portanto, baseando-se no texto bíblico do Salmo 127, a partir do 

versículo 3, logo de cara ele nos dá o alerta de que os nossos filhos não devem 
nunca ser colocados como fruto de um mero desejo nosso, mas sim uma 
recompensa da parte divina. Como um Deus que é soberano, é decisão dEle a 
existência de nossa criança, assim como também Ele é dono de nossa vida 
(Isaías 1:9; Romanos 9:29 - são claros de que a descendência do homem é 
obra das mãos do Senhor). Contudo, a responsabilidade de educá-los e 
redirecioná-los cai em nossas mãos, assim como expresso no verso 4 -, pois, 
como flechas, eles serão úteis nas mãos de “guerreiros”. Entretanto, algo 
ainda mais interessante é necessário ser dito: “filhos nascidos na juventude” – 
foco no termo “nascidos” – se refere a um trabalho que está além do nosso 
alcance (Gálatas 4:6), sendo uma referência ao novo nascimento durante os 
períodos mais turbulentos do desenvolvimento de nossa personalidade. Ou 
seja, o autor da Palavra deixa claro que cabe ao pai e à mãe serem um canal 
do Pai para que a seus filhos seja revelada a instrução do que nos é proposto 
nas Escrituras, como modo de apresentá-los a sua natural necessidade de 
arrependimento (Efésios 6:4)! 

   
Conclusivamente, Salomão, instrumento divino para a escrita 

deste salmo, nos aponta, no último versículo do mesmo, que os filhos são 
fontes de felicidade e segurança para os seus cuidadores. De modo nada 
acidental, é eficiente mencionar que o Salmo 128, que vem logo depois 
enfatizando a relevância de temer ao Senhor, seja para um homem ou para 
sua casa. Temos de estar atentos: nossos filhos, assim como nós, serão 
ludibriados constantemente pelo que este mundo tem a oferecer e podem, 
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sim, sucumbir a esses enganos e desejos. Desse modo, mostremos a eles o 
caminho que devem andar para que não tropecem e para que vivam em 
temor, de acordo com os propósitos dEle para as suas vidas. Porque este 
tempo que teremos ao lado deles é temporário, mas a redenção, que vem 
deste manancial de graça para onde apontaremos, concedida a nós por Cristo 
Jesus, é eterna (Romanos 3:2324; Salmo 36:9)! 
 


