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Numa era distante e desconhecida para nós, em meio à eternidade, Deus
criou o Seu reino e o encheu de anjos. Mas, além do amor que recebia
dos seres angelicais, ele quis ser chamado de Pai, então criou outros
seres, entre eles os humanos, aos quais os chamou de filhos, apesar de
terem caído em pecado.
"Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: que fôssemos
chamados filhos de Deus, o que de fato somos!" 1 João 3:1
Ele gosta de ser COMPARADO a um pai. "Assim como um pai se
compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o
temem." Salmos 103:13. E de ser CHAMADO de Pai:
"E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus
corações, o qual clama: 'Aba, Pai'." Gálatas 4:6

♥A maior demonstração de amor que existe, Ele a fez:♥
"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que
todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3:16

Um pouco de história sobre a data
A ideia inicial foi praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os
laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida.
Em 1909, em Washington, Estados Unidos, Sonora Louise Smart Dodd,
filha do veterano da guerra civil, John Bruce Dodd, ao ouvir um sermão
dedicado às mães, teve a idéia de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria
homenagear seu próprio pai, que viu sua esposa falecer em 1898 ao dar
a luz ao sexto filho, e que teve de criar o recém-nascido e seus outros
cinco filhos sozinho.

Já adulta, Sonora se sentia orgulhosa de seu pai ao vê-lo superar todas
as dificuldades sem a ajuda de ninguém. Então, em 1910, Sonora enviou
uma petição à Associação Ministerial de Spokane, cidade localizada em
Washigton, Estados Unidos. E também pediu auxílio para uma Entidade
de Jovens Cristãos da cidade.
O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado em 19 de
junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A rosa foi escolhida
como símbolo do evento, sendo que as vermelhas eram dedicadas aos
pais vivos e as brancas, aos falecidos.
A partir daí a comemoração se difundiu da cidade de Spokane para todo
o estado de Washington. Por fim, em 1924 o presidente Calvin Coolidge,
apoiou a ideia de um Dia dos Pais nacional e, finalmente, em 1966, o
presidente Lyndon Johnson assinou uma proclamação presidencial
declarando o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais (alguns
dizem que foi oficializada pelo presidente Richard Nixon em 1972).
O Dia dos Pais no Brasil, foi importado pelo publicitário Sylvio Bhering.
Instituído no dia 14 de Agosto de 1953, atualmente é comemorado no 2º
domingo do mês de agosto, sendo a data brasileira diferente da
americana e europeia.

O que a Bíblia fala sobre os pais
● Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus
descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o
que é justo e direito. Gênesis 18:19
● Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias
na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12
● Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus
estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o
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filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam
prolongados. Deuteronômio 6:2
Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu
filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deuteronômio 8:5
Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando
estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo
caminho, quando se deitarem e quando se levantarem.
Deuteronômio 11:19
Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai
ao filho a quem quer bem. Provérbios 3:12
O pai do justo exultará de júbilo; quem tem filho sábio nele se
alegra. Provérbios 23:24
Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor
se compadece daqueles que o temem. Salmos 103:13
"Honra teu pai e tua mãe", este é o primeiro mandamento com
promessa: Efésios 6:2
Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e
o conselho do Senhor. Efésios 6:4
Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem.
Colossenses 3:21

Considerações extraídas do livro O Lar Adventista (Cap. 34-36)
O dever do pai para com seus filhos não pode ser transferido à mãe. Se ela
cumpre o seu dever, já tem trabalho bastante. Unicamente trabalhando
unidos podem pai e mãe dar desempenho à tarefa que Deus lhes pôs nas
mãos. — Fundamentos da Educação Cristã, 69.
O pai não deve omitir-se de sua parte na obra de educar os filhos para a vida
e imortalidade. Ele deve participar das responsabilidades. Há obrigações
para ambos, pai e mãe. Pai e mãe devem manifestar respeito mútuo, se

quiserem ver essas qualidades desenvolvidas em seus filhos. — The Signs of
the Times, 22 de Julho de 1889.
O pai deve encorajar e sustentar a mãe na sua obra de cuidado mediante
alegre fisionomia e palavras bondosas. — The Signs of the Times, 13 de
Setembro de 1877.
Procurai ajudar vossa esposa no conflito que ela tem diante de si. Sede
cuidadosos em vossas palavras, cultivai refinamento de maneiras, cortesia,
gentileza, e sereis recompensados por fazê-lo. — Testimonies for the
Church 2:84.
O trabalho prestado com alegria suaviza o fardo da mãe
Sejam quais forem seus deveres e perplexidades, leve o pai para o seu lar a
mesma fisionomia sorridente e o mesmo agradável tom de voz com que
durante todo o dia saudou a visitas e estranhos. A esposa deve sentir que
pode contar com as grandes afeições do marido — que seus braços a
fortalecerão e susterão em toda sua atividade e cuidados, que sua influência
sustentará a dela — e seu fardo.
A verdadeira definição de esposo
O lar é uma instituição de Deus. Ele designou que o círculo da família — pai,
mãe e filhos — existisse neste mundo como uma firma. — Manuscrito, 36,
1899.
A tarefa de tornar o lar feliz não repousa sobre a mãe somente. O pai tem
parte importante a desempenhar. O marido é o laço de união dos tesouros
do lar, unindo mediante sua afeição devotada, forte, fervente, os membros
da família — mãe e filhos — nos mais fortes laços de união. — The Signs of
the Times, 13 de Setembro de 1877.

*Curiosidade*
A palavra marido em inglês é husband, e sua raiz vem da expressão:
“House-band”, numa correlação etimológica com antiga forma
escandinávia hüs-böndi. Na tradução literal, a expressão “house-band”,
significa laço de união do lar.
Em Provérbios 31:10-31, que é uma referência à mulher virtuosa,
encontramos as qualidades do seu marido.
Um homem feliz, abençoado, sábio e respeitado líder , que confia e elogia
sua esposa. Versículos 11, 23 e 28.
O pai como o chefe
O marido e pai é a cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse,
bem como auxílio na educação dos filhos, e isso é justo. Os filhos
pertencem-lhe, da mesma maneira que a ela, e sua felicidade igualmente lhe
interessa. Os filhos esperam do pai apoio e guia; cumpre-lhe ter justa
concepção da vida, e das influências e associações que devem rodear sua
família; ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor de Deus, e
pelos ensinos de Sua Palavra, a fim de lhe ser possível guiar os pés dos filhos
no caminho reto.
Gastar tempo com os filhos
O pai perde em média muitas oportunidades áureas de atrair e prender a si
os filhos. Ao retornar ao lar vindo do trabalho, ele deve achar uma
agradável variação gastar algum tempo com os filhos. — The Signs of the
Times, 6 de Dezembro de 1877.
Os pais devem desprender-se de sua falsa dignidade, negando a si mesmo
alguma pequena satisfação em tempo e lazer, a fim de se associarem com

os filhos, simpatizando com seus pequenos problemas, ligando-os a seu
coração pelos fortes laços do amor, exercendo tal influência sobre sua
mente em expansão que seus conselhos sejam considerados sagrados. —
The Signs of the Times, 6 de Dezembro de 1877.
Interessar-se de maneira especial pelos rapazes
O pai de meninos deve entrar em contato íntimo com seus filhos,
dando-lhes o benefício de sua grande experiência, e falando com eles com
tal simplicidade e ternura que os ligue ao seu coração. Deve deixá-los ver
que ele tem em vista em todo o tempo, o maior interesse e felicidade deles.
— Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, 128.
Aquele que tem uma família de rapazes deve compreender que, seja qual for
sua profissão, jamais deve negligenciar as almas postas sob seus cuidados.
Ele pôs esses filhos no mundo, e tornou-se responsável diante de Deus a
tudo fazer para desviá-los de associações não santificadas, de más
companhias. Não deve deixar seus inquietos rapazes inteiramente aos
cuidados da mãe. Este é um fardo por demais pesado para ela. Ele deve
dispor as coisas de modo que favoreça os melhores interesses da mãe e dos
filhos. Pode ser muito difícil para a mãe exercitar autocontrole.
A lei da hereditariedade
A condição física e mental dos pais é perpetuada nos filhos. Esta é uma
questão que não tem sido devidamente considerada. Sempre que os hábitos
dos pais contrariam leis físicas, o dano que fazem a si mesmos se repetirá
nas gerações futuras.
Pela cultura física, mental e moral todos podem tornar-se coobreiros de
Cristo. Muito depende dos pais. Dependente deles se trarão ao mundo filhos
que se mostrarão uma bênção ou uma maldição. — Manuscrito, 3, 1897.

Quanto mais nobres os objetivos, mais elevados os dotes mentais e
espirituais, e mais desenvolvidas as faculdades físicas dos pais. Cultivando a
parte melhor de si mesmos, os pais exercem influência no moldar a
sociedade e erguer as gerações futuras. — A Ciência do Bom Viver, 371.
Lembre-se papai:
É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina
condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida
e conduta cristãs, e se importar mais com a salvação dos filhos do que
com seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social —
Salmo 127.3
Semeamos exatamente o que plantamos. Plante amor, confiança, e
segurança que além de tudo, colherás carinho, admiração e
reconhecimento.
Nota à mamãe e aos filhos:
Os pais merecem e precisam do nosso reconhecimento todos os dias e
não somente nesta data. Eles precisam ser encorajados em todos os
momentos, especialmente nos dias mais difíceis!
Reflexão
4 anos - Meu pai pode fazer tudo.
5 anos - Meu pai sabe muitas coisas.
6 anos - Meu pai é mais esperto do que o seu pai.
8 anos - Meu pai não sabe exatamente tudo.
10 anos - No tempo antigo, quando o meu pai foi criado, as coisas eram
muito diferentes.
12 anos - Ah, é claro que o papai não sabe nada sobre isso. É muito
velho para se lembrar da sua infância.
14 anos - Não ligue para o que meu pai diz. Ele é tão antiquado!
21 anos - Ele? Meu Deus, ele está totalmente desatualizado!
25 anos - Meu pai entende um pouco disso, mas pudera! É tão velho!

30 anos - Talvez devêssemos pedir a opinião do papai. Afinal de contas,
ele tem muita experiência.
35 anos - Não vou fazer coisa alguma antes de falar com o papai.
40 anos - Eu me pergunto como o papai teria lidado com isso. Ele tem
tanto bom senso, e tanta experiência!
50 anos - Eu daria tudo para que o papai estivesse aqui agora e eu
pudesse falar com ele sobre isso. É uma pena que eu não tivesse
percebido o quanto era inteligente. Teria aprendido muito com ele.
Ann Landers

Compilação de Elkeane Aragão
www.adventistas.org

