
Dia dos Pais 

 

Uma vez li esse pensamento que levo comigo:  

 

“Ser pai é abraçar uma dedicação eterna e a tempo inteiro.  

Não tem como amar um filho sem se entregar integralmente.  

É por isso que só um pai de verdade conhece o sentido do comprometimento. 

Ser pai é amar e dar amor sem pestanejar.  

Ser pai é beijar, cuidar e fazer crescer seu filho.  

Ser pai é dar o exemplo; é ser amigo e dar conforto e segurança todos os dias e todas 

as noites”. 

 

E ainda acrescento ser pai é ter um coração fora do peito! É isso que digo para os meus 

filhos Ângelo (18) e Mateus (12), esse amor que nós pai carregamos é um encontro de 

almas, pois a mágica do gerar os filhos ficou a cargo das mães.  

 

Não nascemos pai, nos tornamos! Sempre agradeço a Deus pela oportunidade de poder 

acompanhar todos os passos da gravidez da Karine, das duas, vi todos os ultrassons, 

assisti e fotografei os dois partos então acho que isso foi uma peça fundamental para 

mim como ser humano virar a chave do filho para o pai. 

 

Fazendo uma ponte rápida lá de quando os filhos eram menores para os dias de hoje, o 

filho mais velho mudou no começo do ano para Curitiba, faz faculdade de arquitetura, 

os cuidados são outros né! Mas tenho certeza que a base foi muito bem construída e ele 

será um grande homem! Na casa fica um vazio bom e ao mesmo tempo ruim, e nessa 

hora meu pai fala: “tá vendo como a gente se sente quando vocês vão embora!!!”  

 

Cada filho é único, não tem um manual para criação, como disse, tentamos dar a 

mesmas oportunidades para os dois, aulas de música, natação, karatê, tênis, jiu-jítsu, o 

que fosse necessário e nessa o Mateus que desde que começou a andar adora futebol e 

tem talento, então eu tento dar o suporte que ele precisa, mas sempre deixo muito claro 

que o estudo não é uma opção, tem que estudar e ter as notas boas e fico tranquilo com 

isso. 

 

Para resumir a paternidade, para mim é simplesmente amor, doação, emoção e porque 

não dizer ser uma parceria entre pais e filhos, o estar presente na vida deles é uma coisa 

que eles vão levar pra sempre, é a memória que fica para o futuro!  

 

Ângelo Fabrício Souza Lima 


