
 

 
 

FILHOS DE DEUS 

“Vede que amor tão grande o Pai nos concedeu, a ponto de nos podermos chamar filhos de Deus; e, 

realmente, o somos! Caríssimos, agora somos filhos de Deus…” (1Jo 3, 1-2) 

Filhos (de Deus) 

Escrevo este ensinamento ainda com os olhos postos no Presépio que, cá em casa, arrumámos depois da 

Apresentação do Senhor. Entramos no Ano Novo envolvidos no mistério do Natal, do Deus que Se fez 

criança na casa de Maria e José. Gosto de refletir sobre o maior título de glória de Jesus, em nome do qual 

somos abençoados sempre que traçamos o sinal da cruz: o título de Filho. Jesus é, por excelência, o Filho.  

E o Natal diz-nos isto: o Filho de Deus fez-Se Filho do Homem para que os filhos dos homens se possam 

tornar filhos de Deus. O nosso maior título de glória é, pois, este, que S. João nos recorda, abismado: somos 

filhos de Deus! O Batismo fez de nós irmãos do Filho, no Filho, com o Filho. Somos, realmente, filhos de 

Deus! E somo-lo agora! Em cada momento da vida, é preciso recordar a nossa filiação divina.  

Se somos filhos de Deus, somos igualmente filhos de Maria. Maria descobriu-se nossa mãe junto à cruz de 

Jesus, mas desde o Presépio que vinha a treinar-se para isso, ao oferecer Jesus a todos os que dela se 

abeiravam. “Temos Mãe”, exclamou o nosso Papa quando chegou a Fátima. Sim, temos Mãe!  

(Filhos) de Deus 

Aprendamos então com os nossos filhos a sermos filhos. “Vou dizer à minha mãe”, disse o Daniel, do alto 

dos seus três anos, à educadora, quando ela o impediu de saltar num sofá. Rimo-nos as duas, com gosto. 

“Vou dizer à minha mãe” ou “vou dizer ao meu pai” exprime a segurança mais básica que uma criança pode 

experimentar. Os nossos filhos têm, e muito bem, “as costas quentes”, porque sabem que podem dizer-nos 

tudo, contar connosco para os defendermos em qualquer ocasião – como quando apetece saltar num sofá.  

Quando este pai e esta mãe não são apenas humanos, mas são o próprio Deus e a Santíssima Virgem, como 

não havemos de nos sentir infinitamente seguros? Experimentemos fazer como o Daniel: diante das 

adversidades, apressemo-nos “a dizer” ao nosso Pai e à nossa Mãe, rezando-Lhes com confiança e com as 

palavras mais simples e verdadeiras que encontrarmos dentro de nós. Treinemo-nos a chamar a Deus, “Pai”, 

e a Nossa Senhora, “Mãe”, ou até “Papá” (Abba) e “Mamã”, como Jesus fazia. Somos filhos!  

Façamos este exercício agora mesmo, agora, agora, agora… Somos filhos. Pertencemos a Deus. Somos de 

Deus. Estamos nas suas mãos. Nada nem ninguém nos poderá fazer mal… Como havemos de sentir medo, 

angústia, aflição, quando temos por Pai o Criador do Universo? Que libertação! Como é bom, experimentar 

a segurança de não nos pertencermos, mas de pertencermos por inteiro ao Senhor!  



 

 
 

Os nossos filhos de Deus 

Olhemos agora para dentro da nossa própria casa, para aquelas criaturinhas pequenas que se movem por ali, 

saltando sobre os sofás um dia e, de repente, olhando-nos de cima para baixo e conduzindo o nosso carro. Os 

nossos filhos não são os netos de Deus. Os nossos filhos são filhos de Deus, em pé de igualdade connosco! 

Tomamos consciência disto sobretudo à hora da oração familiar. “Pai Nosso, que estais nos Céus…” 

Quando rezamos em família, descobrimo-nos irmãos. Que alívio, saber que os nossos filhos pertencem a 

Deus! Que alívio, saber que há Alguém que os ama mais do que nós alguma vez poderemos amar, Alguém 

que cuida deles quando estão longe do nosso olhar, ou até, se por vontade de Deus, nós morrermos cedo.  

Ao mesmo tempo – que responsabilidade! Mais: que privilégio, que honra! O Pai confiou-nos os seus filhos, 

para que lhes mostremos o caminho até Ele. O nosso Deus é mesmo um Deus frágil e vulnerável! Aqui, 

como no Presépio, Ele depende de nós, para que O ofereçamos aos seus – nossos – filhos. A tarefa educativa 

pode resumir-se nisto: facilitar aos nossos filhos o encontro com o Pai. Porque em educação, na procura da 

perfeição humana, da excelência possível, nada fará sentido se não tiver como meta o Céu.  

Só a certeza da paternidade divina dá a uma criança a segurança de que ela precisa para ser feliz na vida. 

Porque o nosso amor paternal e maternal será sempre imperfeito. Iremos magoar, desiludir e errar, como 

também nós fomos magoados, desiludidos e enganados. Somos humanos, e ninguém melhor que os nossos 

filhos conhece as nossas fraquezas. Também não podemos evitar – tomara pudéssemos! – todos os traumas  

e sofrimentos que irão ter que enfrentar. Nem podemos solucionar todos os seus dilemas e problemas.  

Mas Deus pode. Deus pode curar, guiar, salvar. Deus nunca desilude. Todos nós somos servos inúteis, que 

Deus pode dispensar de um momento para o outro. Só Deus é essencial. Convençamo-nos disto, sempre que 

sentirmos a tentação de nos julgarmos indispensáveis ou muito importantes! E, no entanto, que tarefa 

grandiosa a nossa, revelarmos aos filhos o amor absoluto do seu e nosso Pai. É este, de facto, o único ponto 

em que não podemos falhar. Ai de nós se falharmos!  

Caríssimos 

João dirige-se a nós com a expressão “caríssimos”. Somos caros, preciosos para Deus! Quando, 

desalentados, acharmos que não valemos nada, lembremo-nos de que valemos toda a humilhação do 

Presépio, todo o sangue da Cruz.  

Algumas traduções da Bíblia, como a inglesa, usam outra expressão: “Amados” (beloved). Somos amados! 

E esta é a nossa essência. Cada um de nós existe porque Deus nos amou primeiro. Deus não olha para nós 



 

 
 

com desilusão, ou zangado. Deus olha para nós como nós olhamos para um recém-nascido: totalmente 

deslumbrado. Somos amados.  

Compromisso 

Durante este mês de fevereiro, façamos três exercícios muito simples, mas verdadeiramente transformativos:  

- Na nossa oração pessoal, rezemos estes dois versículos de João, repetindo cada palavra solenemente, 

deixando-nos tomar de espanto, como João, até nos sentirmos realmente amados. 

- Ao fazer o sinal da cruz sobre a fronte de cada filho (se ainda não temos o hábito de os abençoar quando se 

deitam, adquiramo-lo agora), digamos-lhe: “Tu és filho de Deus.” E deixemos que tanto eles, como nós, 

acreditem nestas palavras.  

- Na oração familiar, demos especial atenção ao Pai-Nosso. Experimentemos o poder curativo de chamar a 

Deus nosso Pai, e de nos tornarmos, ainda que por instantes, verdadeiramente irmãos dos nossos filhos.  

Chegaremos ao fim do mês descobrindo-nos amados, valiosos, caríssimos. Ámen!  
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