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No dia 20 de abril de 1994, quando meu 
primeiro fi lho, Felipe, nasceu, fui promo-

vido à categoria de pai. Quatro anos depois, 
minha responsabilidade aumentou quando 
nasceu meu segundo fi lho, Davi.

Já tive muitos títulos e funções durante 
minha vida, porém, a atribuição de pai, nunca 
mais deixarei de ter, mesmo depois de partir 
deste mundo.

Quero dedicar este livro aos meus dois 
fi lhos, Felipe e Davi, que são a alegria de 
minha vida.

DEDICATÓRIA
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Todo privilégio traz consigo grande respon-
sabilidade. Não existe prazer sem dever.

Gerar um filho é fácil, até os ado-
lescentes e jovens são capazes de fazê-lo. 
Porém, criar um filho depois que nasce, não 
é tarefa fácil. É algo reservado apenas para 
aquele que é homem com H maiúsculo, e 
que assume a responsabilidade de se tornar 
pai com letra maiúscula. 

Para facilitar a compreensão do que 
significa o privilégio de ser pai, decidi criar 
um acróstico desta palavra.

Esta obra intitulada, “O Privilégio de 
Ser Pai”, foi preparada para todos os pais, 
independente da idade de seus filhos.

Meu desejo é que esta leitura sirva de 
inspiração para que você seja um pai cada 
vez melhor. 

Quero deixar claro que todas as vezes 
que menciono a palavra filho, estou me refe-
rindo a ambos os sexos: filho ou filha.

INTRODUÇÃO



Segundo o dicionário, provedor é “aquele 
que abastece, ou que muni, fornece, ou 

guarnece o que é necessário”.

Com o nascimento do primeiro fi lho, o 
homem é promovido ao status de pai. Seu 
nome sempre estará presente em todos os 
documentos do fi lho, começando com a 
Certidão de Nascimento, e acabando com o 
Atestado de Óbito.

FAMÍLIA

Além de dar seu sobrenome a ele e 
registrá-lo no cartório, vocês estão come-
çando a escrever juntos, uma linda história de 
sua família e daqueles que vierem depois de 
vocês. Essa rica herança familiar é como um 
livro em branco onde a história de seu fi lho 
será escrita, e a chegada dele a esse mundo 
é apenas o início de um novo capítulo. Para 
ele, a família é o ponto de partida e o começo 
da maravilhosa história de sua vida.

PAI é aquele
que Provê
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Todas as pessoas amam e são amadas, 
através de uma linguagem de amor pre-

dominante. A linguagem de amor das crianças 

é ganhar presentes. Elas se sentem motivadas 

quando recebem um presente, não importa o 

tamanho ou o valor.

O poder de influência que a mídia tem 

sobre as crianças é incalculável. Os produtos 

oferecidos nos comerciais de TV tornam-se 

verdadeiras febres de consumo, e quem sofre 

com isso são os pais, que acabam se sentindo 

na obrigação de comprar aquele produto.

———    capítulo 1    ———

Quando o filho é

é Papai Noel

criança, oPAI
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PROTEÇÃO

Outra responsabilidade do pai é pro-

teger a família, provendo ambiente seguro e 

saudável para o crescimento dos fi lhos. O pai 

deve ater-se no que acontece, como possíveis 

riscos de acidentes, roubos, quedas, choques, 

incêndios e animais perigosos. Como chefe de 

segurança, o pai zela pelo bem-estar de todos, 

tanto em casa quando fora dela.

Quando era garoto, antes do meu pai 

viajar, me dizia: “Enquanto eu estiver viajando, 

quero que você seja o homem da casa e 

cuide muito bem de sua mãe e de seu irmão!”

Eu me sentia o máximo!!!!! Era como se uma 

autoridade estivesse me dando um distin-

tivo de Xerife. Durante sua ausência, antes 

de dormir eu verifi cava se as portas estavam 

trancadas e as janelas fechadas. Anos depois, 

pude fazer o mesmo com meus fi lhos e eles 

também curtiram muito essa responsabili-

dade compartilhada.

Muitos anos atrás, o comercial “Não se 
esqueça da minha Caloi!” tornou-se uma expres-
são popular para todos os tipos de produtos.

Lembro-me de ter usado essa frase com 
meus pais, porém naquele ano, meu “papai 
Ma-noel” (nome de meu pai) estava meio 
apertado, então tive que me contentar com 
uma bicicleta Monark... usada.

Quando meus fi lhos, Felipe e Davi, 
eram pequenos, estávamos numa loja de brin-
quedos, o caçula Davi, sentou-se num mini-
carro elétrico, e simplesmente pediu que eu o 
comprasse para ele.  Discretamente me abai-
xei e disse: “Filhão, esse minicarro custa muito 
caro!!!!! Não tenho dinheiro sufi ciente para 
comprá-lo.” Ele rapidamente olhou para mim, 
colocou a mão nos meus ombros e disse: 
“Não tem problema papai, faça um cheque!” 

O bom pai é uma das pessoas mais 
desconhecidas, despreparadas e 
desinformadas, no entanto, é um dos 
elementos mais valiosos da sociedade.”
Billy Graham

O bom pai é uma das pessoas mais 
desconhecidas, despreparadas e 
desinformadas, no entanto, é um dos 

O bom pai é uma das pessoas mais 

elementos mais valiosos da sociedade.”

—  Quando o fi lho é criança, o PAI é Papai Noel  —
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LAR, 
A PRIMEIRA ESCOLA 

Quando os filhos são pequenos, os pais 
têm o dever de ensiná-los a: respeitar, obede-
cer, compartilhar, falar, andar, correr, brincar...

Desfrute ao máximo os momentos únicos 
desse período de crescimento físico e emo-
cional de seus filhos. Tome nota de todas as 
coisas interessantes e engraçadas que aconte-
cerem, porque você não vai se lembrar delas. 
Curta cada momento, pois esse tempo passa 
muito rápido.

SUSTENTO

Uma das responsabilidades do pai é a 
de sustentar a família e “trazer o leitinho das 
crianças para casa”. 

Apesar da mãe alimentar a criança 
durante o primeiro ano de vida, uma causa 
nobre e digna, a responsabilidade de suprir a 
família, repousa sobre os ombros do pai.

Dizem que um dos itens que mais pesa 
no orçamento da família, quando os filhos são 
pequenos, é a compra interminável de fraldas. 
Alguém disse que o consumo anual de fraldas 
para um filho, equivale ao preço de uma via-
gem internacional.

————   X  ————

—  Quando o filho é criança, o PAI é Papai Noel  —
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Ajornada de relacionamento com meus 
fi lhos está longe de ter sido perfeita. 

Cometi muitos erros, passamos difi culdades 
e desafi os, mas os momentos maravilhosos 
superaram todos os outros. Sempre estive 
aberto para aprender a ser um marido melhor 
para minha esposa, e um pai melhor para os 
meus fi lhos.

Tudo o que aprendi à respeito deste 
tema, foi observando meu pai e quando 
adulto, também através de livros e seminários. 
Serei eternamente grato a Deus, pelo exemplo 
de vida e legado que meu pai me deu.

CONCLUSÃO

Talvez você não tenha tido uma boa 
infl uência paternal em sua vida. Por isso, quero 
apresentar a maior e melhor fi gura de pai do 
mundo: Deus.

Dentre os muitos atributos da divindade: 
Criador, Todo-poderoso, Senhor, Onipotente 
e Onipresente, Jesus Cristo nos apresentou a 
este Ser Soberano como Pai!

A oração mais conhecida e repetida no 
mundo, começa com as palavras: “Pai nosso, 
que estás nos céus…” (Mt. 6:9)

Se você precisa de boa fonte de referên-
cia e o exemplo de um bom PAI que sempre 
provê, ama e inspira, busque em Deus e em 
sua Palavra.

Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar 
boas coisas aos seus fi lhos, quanto mais o 
Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas 
boas aos que lhe pedirem!”
Mt. 7:11

Durante os meses em que estava escre-
vendo este livro, um dia, quando voltei para 
casa, encontrei no espelho do banheiro um 
bilhete de meu primogênito:

Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar 
boas coisas aos seus fi lhos, quanto mais o 
Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas 

Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar 

boas aos que lhe pedirem!”
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Daddy, 
Obrigado por ser um exemplo tão grande para 
mim, tanto ensinando em palestras e eventos, 
quanto no dia-a-dia.
Quero me tornar um homem com essa
mesma dedicação.
Agradeço pelo PAIZÃO que você é!”
Felipe

Meus olhos se encheram de lágrimas ao 
ler esta mensagem. 

Espero que você, pai, também possa ler 
ou ouvir palavras como estas de seus fi lhos, que 
encherão seu coração de muita alegria.

Querido pai, enquanto você tiver vida, con-
tinue provendo, amando e inspirando seus fi lhos. 
Sem dúvida, é uma grande responsabilidade, 
porém, maior ainda, é “O Privilégio de Ser PAI”.

Estou na sala de casa, sentado à mesa, 
digitando estas últimas palavras e o meu caçula, 
Davi, acabou de passar por aqui, abraçou-
-me pelas costas e me deu um beijo, dizendo:
“Te amo, Daddy!”

Que privilégio!

————   X  ————

Daddy, 
Obrigado por ser um exemplo tão grande para 
mim, tanto ensinando em palestras e eventos, 

Daddy, 

quanto no dia-a-dia.
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