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OS FILHOS, DOM PRECIOSO DO MATRIMÔNIO,

À LUZ DA FAMILIARIS CONSORTIO

Segundo o  desígnio  de  Deus,  o  matrimônio  é  o  fundamento  da mais  ampla 
comunidade da família.

O matrimônio e o amor conjugal se ordenam à procriação e educação da prole, 
que é a coroação da família.

Na sua realidade o amor é essencialmente dom e o amor conjugal não se esgota 
no interior do próprio casal, já que os habilita para a máxima doação possível: 
tornarem-se cooperadores com Deus ao gerarem uma nova pessoa humana.

Tornando-se  pais,  os  esposos  recebem  de  Deus  o  dom  de  uma  nova 
responsabilidade. 

Conforme o Catecismo da Igreja Católica (CIC 2224) temos que:

“O  lar  constitui  um  ambiente  natural  para  iniciação  do  ser  humano  na  

solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. Os pais ensinarão os filhos a  

se  precaverem  dos  comprometimentos  e  das  desordens  que  ameaçam  as  

sociedades humanas. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais recebem  

a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos”.

E é sobre esta responsabilidade e privilégio que Deus nos confiou que nós iremos 

refletir um pouco, neste momento.

Primeiramente analisemos o significado de responsabilidade e privilégio.

No dicionário estas palavras são definidas como:

• RESPONSABILIDADE   – qualidade ou condição de responder pelos 

próprios atos ou pelos de outrem. Que responde legal ou moralmente 

pela vida, pelo bem-estar de alguém.

• PRIVILÉGIO   – Vantagem que se concede à alguém, com exclusão 

de outrem e contra o direito comum. Permissão especial.
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Portando  como  podemos  notar,  pelo  matrimônio,  os  pais  recebem  a 

incumbência de  responder  moralmente  pela  vida,  pelo  bem-estar  e  pela 

evangelização dos filhos. 

Essa atividade é indelegável,  pois  é uma  permissão especial concedida por 

Deus para os pais.

Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores de todos os tempos, explica que: 

“Amar é querer o bem do outro”.

EXISTEM  10  CONDIÇÕES  PARA  QUERER  O  BEM  DO  OUTRO

 1ª - CONHECER  : só podemos amar nosso filho se o conhecermos. 

E para isso é preciso fitar seus olhos, escutar suas estórias, conhecer 

seus  professores,  seus  amigos,  analisar  o  seu  temperamento, 

conversar, etc.

Vocês realmente conhecem seus filhos?

Quais são os seus desejos, vontades ambições?

O que eles gostam? E o que não gostam?

Que lugares eles freqüentam? Com quem?

Existe sinceridade no relacionamento entre vocês?

 2ª - ACEITAR  : quando  olhamos  para  um  filho,  nossa 

preocupação deve ser  de  compreender  e  ajudar  esse  filho,  tal  qual 

como  nasceu,  sem  comparações  com  outro  ou  com  aquele  que 

desejaríamos ter. Amar alguém é vê-lo como Deus o concebeu. Amar 

um filho é aceitá-lo do jeito que ele é, saudável ou não, bonito ou feio, 

inclusive da forma como que evolui a sua personalidade, com o passar 

do tempo.

Vocês realmente aceitam os filhos do jeito que eles são?

Ou prefeririam que eles fossem diferentes?
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 3ª - RESPEITAR  : respeitar o filho significa:

- não mentir nunca;

- não fazer promessas que não serão cumpridas;

- não ofender verbalmente;

- ouvir sempre, não mandar calar;

- permitir que o filho tenha idéias diferentes ou contrárias às 

nossas.

Vocês agem dessa forma?

 4ª - CONCEDER  : pais  com  atitudes  radicais  e  intransigentes 

podem promover filhos revoltados ou tímidos.

Como nós estamos agindo com os nossos filhos?

Fazemos concessões ou impomos aos filhos nossos desejos e 

vontades?

 5ª - EXIGIR  : pais que concedem tudo aos filhos, tendem 

a torná-los egoístas, inquietos, angustiados e desambientados. O amor 

verdadeiro é exigente.

Vocês cobram responsabilidade dos filhos?

Ou se submetem aos desejos e vontades deles?

 6ª - INCENTIVAR  : não  só  pelos  estímulos,  mas  sobre  tudo 

pelos exemplos.

Vocês elogiam seus filhos?

Dizem palavras de ânimo e perseverança?

E suas ações e atitudes são dignas de serem copiadas?
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 7ª - COMPREENDER  : o  filho  que  é  compreendido  sente  a 

segurança do amor, sabe que seus pais estarão sempre ao seu lado, 

para consolá-lo, perdoá-lo, apoiá-lo ou encorajá-lo a ser melhor.

Vocês compreendem seus filhos?

Compreender não é passar a mão na cabeça do filho e aceitar 

tudo o que ele faz, vocês agem assim?

 8ª - LIBERTAR  : permitir  que  o  filho  tome  decisões, 

crescendo em personalidade e amadurecendo.

Vocês  permitem  seus  filhos  tomarem  decisões  ou  querem 

resolver tudo por eles?

 9ª - DIALOGAR  : a  condição  imprescindível  do  diálogo  é 

alterná-lo com a escuta, do contrário não passará de monólogo.

Vocês realmente deixam os filhos falarem, escutam as suas 

opiniões e tentam chegar a um consenso? Ou o que vale é a 

decisão dos pais?

 10ª - RENUNCIAR  : renunciar  à  tranqüilidade,  ao  sono 

de  muitas  noites,  a  determinados  programas.  Renunciar  é  também 

deixar o filho viver sua própria vida, sem sentir ciúmes.

Vocês têm essa consciência?  Estão  dispostos  a fazer  essas 

renúncias com alegria no coração?

Com essas atitudes estaremos demonstrando o nosso amor e contribuindo 

para tornar nossos filhos capazes de amar.

Certa vez, uma criança passeava com a sua mãe numa praia.
CENTRO DA FAMÍLIA CORAÇÃO DE JESUS

Conferência 23/05/2012



Pág.5

As duas caminhavam pela areia e iam conversando. A mãe falava para a 

filha da felicidade que ela trouxe para a família, desde o seu nascimento. Falava 

do amor que o pai sentia por ela.

Então a menina perguntou para a mãe: Como fazer durar esse amor?

A mãe pensativa disse para a menina abaixar e pegar um punhado de 

areia.

A menina sem entender o porquê, fez o que a mãe havia lhe ordenado. 

Abaixou e pegou um punhado daquela areia branca e fofa, sobre a qual estavam 

caminhando.

A mãe então pediu para que ela protegesse com todo o seu amor aquele 

bocado de areia. 

A menina então cerrou com toda a força sua mãozinha, porém quanto 

mais ela apertava seus dedos, mais escorria, pelos seus vãos, a areia.

A mãe fala então par a filha tentar novamente.

A  menina  agora  mais  experiente,  tenta  de  outro  método.  Pega  outro 

punhado de areia e mantém a mão aberta. A areia agora não cai pelo vão de 

seus dedos. Ela olha toda orgulhosa para a sua mãe, mas nesse momento sopra 

um leve vento, que carrega em seu rastro toda a areia de sua mãozinha.

A mãe, então, abaixa-se pega um punhado de areia e com as mãos em 

concha ensina a filha:

É assim, mantendo as mãos bastantes fechadas para protegê-la e 

por outro lado bastante aberta para lhe dar liberdade.

E é assim que nós devemos pautar a criação de nossos filhos.
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Realmente não é fácil. Não existe receita pronta e nem universal que sirva 

para todos os filhos. Cada filho é diferente do outro.

Por  isso  cabe  a  nós  pais  e  somente  a  nós  pais,  estarmos  atentos, 

observarmos constantemente e descobrirmos qual é essa medida.

O quanto devemos manter nossa mãos fechadas para proteger os 

filhos e o quanto devemos abri-las para conceder a liberdade.

Havia um príncipe árabe que ficava espantado com as reclamações de seus 

colegas casados faziam, relacionadas com a educação dos filhos. A todos ele 

dizia que tinha seis regras infalíveis para educar os filhos.

Passados alguns anos ele se casou. Depois de um certo tempo de casado, 

em conversa com seus amigos, um deles recordou-lhe o assunto das seis regras 

infalíveis e perguntou como elas eram aplicadas, já que agora ele tinha filhos.

O príncipe sorriu, e após alguns instantes condenou-se dizendo: Eu agora 

tenho seis filhos e nenhuma regra.

É muito fácil educar filhos, quando não se tem é mais fácil ainda educar o 

filho dos outros, mas quando se trata de nossos filhos cometemos muitos erros.

Julgamos que o importante é sermos respeitados pela sociedade, sermos 

profissionais reconhecidos, sermos bem sucedidos financeiramente e dessa forma 

acreditamos que estamos dando exemplo para os filhos.

Só  que  nos  esquecemos  de  dedicar  atenção  para  eles,  pois  estamos 

sempre  correndo,  sem  tempo  e  com  outras  prioridades  mais  importantes  e 

vamos negligenciando nesse relacionamento.

A  sociedade  passa  por  uma  crise  de  identidade,  sendo  levada  a  um 

enfraquecimento de referências, valores, sentidos e significados.
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Vivemos numa sociedade individualista, que só aceita compromissos leves, 

empobrecendo assim os relacionamentos.

Criamos filhos como se o paraíso fosse aqui. Crianças e jovens imediatistas 

e  tão  fragilizados,  que  desistem do  amanhã  que  não  chegou  ontem e  nem 

chegará hoje.

Pergunta que devemos nos fazer: SEU FILHO SE SENTE FELIZ EM CASA?

Desafios a serem enfrentados na educação dos filhos:

Escolas modernas

 Modernismo TV

Meios de comunicação Computador

Celular

Liberal

 Liberdade Moderada

Radical

Familiar (comparações e cobranças)

 Formação Escolar (formação x educação)

Social (companhias boas x más)

Informações (precoces x fantasias)

 Sexualidade Liberdade 

Naturalidade

Vícios (bebidas, drogas)

 Iniciação social Companheirismo (fase do namoro)
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Programas sociais (intensidade)

Quando começar?

Como começar?

 Diálogo Saber falar

Democrático Saber ouvir

Ceder x Impor

Cuidados a serem tomados na educação dos filhos:

 Impondo limites:

As crianças devem apresentadas ao conceito de limites, desde muito cedo, para 

que se tornem indivíduos bem adaptados ao mundo adulto.

Percebe-se hoje que os pais se tornaram tão permissivos que não conseguem 

pronunciar um “NÃO”.

Os  pais  têm dificuldades  em impor  limites  às  crianças,  porque  eles  próprios 

vieram de lares em que a liberdade em excesso aboliu a noção de hierarquia. 

O modelo de educação é o da extrema liberdade, em que tudo, absolutamente 

tudo, passa por negociação entre pais e filhos.

A demarcação de limites pressupõe, em primeiro lugar, o dado mais elementar: 

que os filhos reconheçam a autoridade dos pais.

Isso só ocorre quando os adultos têm atitudes coerentes, mantendo as normas 

que eles próprios criaram, sem trocá-las ao sabor das circunstâncias, afinal as 
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crianças aprendem muito mais ao observar o comportamento dos adultos do que 

os escutando.

Crianças são motivadas por exemplos e pelo que elas vêem:

 Preferências:

Nem sempre os pais conseguem serem pais para todos os filhos. 

Mostram clara preferência por um deles. Os rejeitados desenvolvem defesas e 

com certeza terão dificuldades no relacionamento com os pais.

 Amor em excesso:

Amor demais deseduca. Amar não é possuir.

Mais do que ensinar, sugira. 

Antes de dar palpite, peça licença para falar. 

E fale com delicadeza.

A vida familiar apresenta seis ciclos:

1. Casal sem filhos;

2. Casal com filhos pequenos;

3. Casal com filhos em idade escolar;

4. Casal com filhos adolescentes

5. Casal com filhos jovens-adultos

6. Ninho vazio

Provavelmente  aqui  tenhamos casais  que já passaram por todos os ciclos,  e 

estejam hoje vivendo o ninho vazio. Talvez alguns dos casais, tenham seus filhos 

já adolescentes e estão sem saber como proceder com a rebeldia deles, outros 
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casais, talvez, têm seus filhos ainda bebês ou em idade escolar e também estão 

cheios de dúvidas de como proceder na educação dos filhos.

Não importa a idade de seus filhos. Pais creiam, o maior desejo de Deus, é que 

devolvamos os nossos filhos,  a herança que Ele  nos deu,  amados e criados, 

segundo conceitos morais e baseados nos ensinamentos das Sagradas Escrituras.

E com certeza Deus, em seu amor infinito, nos mostrará como agir, como falar 

com nossos filhos e como ensiná-los o caminho que conduz à eternidade.

Esse caminho sem a menor dúvida é o AMOR.

Para  concluir  nós  gostaríamos  de  deixar  esta  mensagem  para  que  vocês 

refletissem. É  um poema escrito  por  um poeta  árabe chamado Gibran Kahlil 

Gibran e intitula-se:
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OS FILHOS DE VOCÊS

Os filhos de vocês não são seus filhos:

São os filhos e filhas da própria força da vida.

Nascem por meio de vocês, mas não são de vocês.

Moram com vocês e todavia não lhes pertencem.

Podem dar-lhes o seu amor, 

Mas não a idéias de vocês,

Pois eles têm as próprias idéias.

Podem dar uma casa ao corpo deles,

Mas não à sua alma,

Pois a alma deles habita a casa do futuro

Que vocês não podem visitar

Sequer em sonhos.

Podem se esforçar em acompanhar-lhes o passo,

Mas não queiram torná-los semelhantes a vocês,

Pois a vida não volta atrás,

Nem pode parar no ontem.
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Vocês são o arco de onde, qual flechas vivas,

Seus filhos são lançados para frente.

O Arqueiro aponta para o alvo

Na direção do infinito,

E mantém vocês retesados com todo o seu vigor,

Para que as flechas dele

Possam ir velozes e distantes.

Deixem-se esticar com alegria

Nas mãos do Arqueiro,

Pois Ele ama com igual medida

Tanto as flechas que voam

Quanto o arco que permanece firme.

Amém!
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