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RESPONSABILIDE FILIAL
Abordamos em tópicos anteriores temas concernentes à família no contexto da
sociedade, sua função, sua razão de ser, sua responsabilidade, uma vez observados os
princípios divinos e o contexto humano as sua gênese, bem como sua relação com o Reino.
Cabe agora aqui, algumas considerações sobre o papel dos filhos no lar – a responsabilidade
filial.
Responsabilidade filial diz respeito àquilo que é próprio de filho/a, o modo natural de
como deve inter-relacionar sua condição de ser no lar – sua condição filial, isto é, sua
existência como ser, depende diretamente dos pais que o/a geraram, e o que é ou será,
depende e dependerá de que o/a cria e orienta. Deste fato deriva a condição de dependência,
pois se não depender dos pais, dependerá de outrem que irão influenciar diretamente na
formação.
Como filhos e filhas devemos entender que, o mesmo Deus que criou o ser humano,
que estabeleceu e organizou a família, é o mesmo Deus que delegou aos pais – e não aos
Estado, ou às escolas, aos pedagogos, aos psicólogos, e muito menos aos meios de
comunicação, como rádio, televisão, jornais, livros e revistas, etc., que deturpam a verdadeira
postura que os filhos/as devem ter em relação aos pais – o dever de educar: “Instrui o menino
no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele.” Provérbios
22:6. Como filhos/as devemos não somente acatar com respeito a instrução dos pais e, até
mesmo correções e punições por infrações, mas até mesmo esperar que tais sejam realizadas.
Ter consciência de que como filhos/as prestaremos contas ao Senhor da Vida, da devida
obediência aos pais. Há bênçãos e promessas para os que desta maneira procedem: “Vós
filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e à tua
mãe, que é o primeiro mandamento com promessas; para que te vá bem, e vivas muito
tempo sobre a terra.” Efésios 6:1-3.
A responsabilidade dos filhos para com os pais é torná-los felizes – quando proveem o
devido cuidar dos filhos/as – gratos e realizados pelos filhos/as que colocaram no mundo. E tal
felicidade reside exatamente no acatamento e respeito que se tem para com a orientação e
cuidados fornecidos com amor. Os filhos são dádivas de Deus aos pais: “Eis que os filhos são
herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.” Salmo 127:3, e uma dádiva de Deus,
sempre bênção será, trazendo sempre vida, alegria e paz ao lar como um todo.
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