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Os pais verdadeiros educadores. 
 

“Se você tem filhos, eduque-os e exija-os obediência desde sua infância” (Eclesiástico 7,23) 

P. Ricardo E. Facci 
 

A responsabilidade de ser pais é algo extremamente importante. Sempre considerei que é a tarefa de maior 

compromisso, insubstituível e imprescindível, que encontramos no mundo. A tarefa educativa mais do que 

exigências ao filho, como expressa o Eclesiástico, hoje se traduz em um grande desafio para os pais. 

O desafio da educação dos pais, implica que o que se transmite oralmente tenha um apoio na conduta do pai 

e da mãe. O que os filhos procuram em seus pais não são somente conhecimentos ou conselhos, senão um 

testemunho do valor e o sentido da vida, fundamentando ao concreto da existência. Meus amigos, isso não 

se consegue sem apresentar aos filhos um Deus vivo e próximo. 

Um conselho muito importante que os pais devem ter em conta para seu acionar educativo é que os filhos 

possam ver claramente que o que se diz nas palavras está marcado na vida de seus pais. Eles desde muito 

pequenos captam absolutamente tudo. Isto o levam muito profundo, sejam as coisas positivas como as que 

podem gerar feridas, as quais costumam se arrastar toda a vida. 

Também me refiro ao aspecto da fé, suporte de toda tarefa educativa, Deus não deve estar somente nas 

palavras, senão que além disso deve estar nas obras; especialmente, na grande obra do amor entre os pais, 

que se esforçam por serem sinceros, leais, que se querem entre eles e que amam de verdade aos filhos. 

Não é fácil, o grande desafio de hoje é lançar ao mundo homens e mulheres, sustentados e distinguidos por 

seu profundo ser cristiano. A contribuição que a família realiza à sociedade é lhe entregar cristãos verdadeiros, 

íntegros, capazes de enfrentar com espírito aberto às diversas situações que a vida lhes traga, com um grande 

espírito de serviço, dispostos a contribuir em aqueles assuntos exigidos pela humanidade de hoje. 

Para conseguir estas diretrizes é fundamental dispor de tempo para estar e compartilhar com os filhos e, 

destaco, dedicar-lhes preciosas horas do relógio para dialogar. Nessas conversas convém escutar com 

atenção, se esforçar para compreendê-los, saber reconhecer a verdade ou as razões subjetivas que possam 

existir em algumas de suas rebeldias. E, ao mesmo tempo, ajudá-los a canalizar corretamente seus ideais, 

ilusões e projetos, ensiná-los a considerar todas as questões que levantam e a raciocinar; não acontece por 

lhes impor uma conduta, senão por mostrar-lhes os motivos, sobrenaturais e humanos, que aconselham as 

opções que se devem realizar. Sempre respeitando sua liberdade, já que a verdadeira educação implica 

responsabilidade. Um padre me contou que seu pai lhes solicitava aos filhos as razões de porque queriam isto 

ou aquilo. Lhes dizia, por exemplo, “me dê os fundamentos de porquê devo te dar esta permissão que me 

pedes”. Ou quando erravam: “me diga quais são as razões pelas quais você atuou dessa maneira”. Que 

interessante é este diálogo que gerava o pai que fazia pensar e o filho devia fundamentar suas opções. Quando 

as razões não eram suficientes, o pai se o fazia notar. Nesta relação se destaca algo muito importante: o pai 

dava muito tempo para escutar os filhos. 

Os filhos são mais importantes, mais do que os negócios, que o trabalho, que o descanso. Que coisa tem os 

pais que é mais importante que seus filhos? Um fracasso nos negócios pode se resolver empreendendo outro; 

uma decepção no trabalho, com criatividade ou oportunidades novas pode se substituir; se não se pode 

descansar hoje, será amanhã; mas se fracassa na educação dos filhos, como se altera, pode-se encontrar um 

substituto? 

Quantas vezes se diz de alguém, “que vida desperdiçada”! Que jamais tenham que dizer do filho de vocês. 

Não é nada fácil ser Pais hoje, porque é um verdadeiro desafio. Os pais vivem em competição com um 

interminável número de propostas, desde uma sociedade que tenta permanentemente às crianças e aos 

jovens a que façam opções totalmente inconvenientes para eles. Propostas que antes haviam que chegar a 

certos lugares para recebê-la, hoje à tem em suas mãos, ante seus olhos, penetram permanentemente suas 

“ternas” mentes através dos ouvidos. Que difícil ser pais hoje! Sem nem falar da dor calada de tantos avós, 

que não vêem claro o futuro dos netos. 



 

 

Mas devemos ser sempre positivos. Não se pode fechar os filhos em caixinhas de vidro. Devem estar inseridos 

neste mundo concreto, a chave está em entregar-lhes valores firmes, sólidos, uma vida fundamentada em 

Deus; será o modo de construir um futuro esperançoso. Os filhos devem saber usar a liberdade sabendo quais 

serão as opções que os fará mais pessoa, que os realize, que os conduza até a felicidade para a qual se os 

trouxe ao mundo. 

Por isso, lhes insisto sobre a urgência e necessidade absoluta de educar aos filhos desde a proximidade de 

Deus. Em primeiro lugar, pedir-lhe a Ele a graça de sermos bons pais, de sermos seus autênticos 

representantes ante os filhos; em segundo lugar, pedir-lhe ao Senhor o dom do entendimento, para captar 

claramente como preencher a mente e o coração dos filhos com a mesma Vida de Deus. Como fazê-lo? Diria 

que se deve começar por fazer presente a Deus nas pequenas coisas, como o são as práticas piedosas que se 

viveram sempre nas famílias cristãs e, em todos os tempos, e que geraram maravilhas: benzer a mesa, rezar 

o rosário em família, promover as orações pessoais ao levantar e ao deitar. Isto ajuda a que não se considere 

a Deus distante, estranho, reduzido a uma presença no templo, senão que Deus seja experimentado e tratado 

em meio do lar. Também, a leitura da Palavra de Deus em família, e refletir fundamentando essa Palavra aos 

feitos concretos da vida cotidiana. 

Lhes dizia ao começo que o que se diz no acionar educativo deve ter um apoio no testemunho da conduta. 

Para isso, lhes relembro o que já sabem: não se contradizer entre os pais ante o feito de educar; não brigar 

diante dos filhos, se não podem se controlar, procurem um lugar distante deles que, ao melhor, procurando-

o “eles superam isso”. Lembrem-se que a paz conjugal, a paz entre os pais, gera um saudável ambiente 

familiar, porque o melhor é a paz do lar. A paz é uma condição indispensável para uma educação honesta e 

eficaz. Pensemos: não basta o dinheiro, solucionarão algo quando ficaram nervosos? Que as coisas aumentam 

cada dia mais, baixaram os preços por causa dos gritos em casa? Um problema no trabalho, se soluciona 

repreendendo os filhos? Há aqueles que reclamam de tudo, se faz calor, se faz frio, nunca vi que variassem os 

termômetros por reclamar. 

Permitam que os filhos vejam em vocês um exemplo de entrega, de amor pleno e sincero, de ajuda mútua, 

de compreensão; e que as pequenices da cotidianidade não tampem o verdadeiro carinho que trazem, dado 

que ajuda a superar muitos problemas.  
 

Oração 

Senhor Jesus, 

você nos mostrou ao Pai dos céus, exigente, mas ao mesmo tempo, misericordioso, 

Alguém que por amor não economizou nem a entrega de seu próprio Filho; 

ajude-nos a imitá-lo, a amar a nossos filhos, 

entregando tudo, não guardando nada para nós, 

que procuremos sempre o melhor para eles, seu bem, 

que ajuda a consegui-lo propondo metas altas e muito carinho, com amor, em definitiva. 
 

Jesus, nos permita dirigir a teu Pai: 

Pai Nosso que estais nos céus, 

lembre que nossos filhos nos dizem: Pais nossos que estão na terra… 

por isso, ajude-nos, somos limitados, ainda terrestres demais,  

desejamos que nossos filhos sejam santificados, que teu Reino chegue até eles, 

que sempre procuramos, e ensinamos a buscar tua Vontade para realizá-la aqui e agora. 

Que teu ser Providente nos acompanhe a pôr o pão cotidiano sobre a mesa familiar, 

que tua Misericórdia nos faz misericordiosos entre nós, 

e tua graça segure a vida de nossos filhos ante as diversas tentações e males que os perseguem. 

Ajude-nos, Pai Bom. Amém.    

 
 

Trabalho Aliança 
1.- Como pais, a educação dos filhos é prioritária? 
2.- Nossas condutas, apoiam os ensinamentos que compartilhamos com os filhos? 
3.- A nossos filhos, lhes entregamos um Deus próximo que carrega de sentido suas vidas? 
4.- Nossa relação conjugal, gera paz no lar? 

 
 

Trabalho Bastão 



 

 

1.- A educação paterna e materna dos nossos filhos é absoluta prioridade? Socialmente, se propõe que a 
educação na família seja o fundamental na vida dos filhos? 

2.- No geral, se entrega aos filhos uma fé sólida que os oriente em seu atuar e nas opções que devem realizar? 
E em nossas famílias? 
3.- Como avaliamos a relação das crianças e jovens com Deus? 
4.- Hoje em dia, os filhos vêem em seus pais exemplo, testemunho, do que se lhes ensina? Olhando no geral: 
os convido a realizar uma lista daquelas coisas que os filhos veem de positivo em seus pais e outra lista com 

o negativo que lhes chega a eles de parte de seus pais. 


