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ntes de Deus se revelar a Abraão, a história da salva-Ação encontra-se interrompida porque Sarai, mulher 
de Abraão, não pode ter filhos: “Sarai era estéril, 

não tinha filhos” (Gênesis 11,30). Ao chamar Abraão, 
Deus lhe faz a promessa de uma descendência tão nume-
rosa como as estrelas do céu (cf. Gênesis 15,5)! Passam-
se quase 25 anos, quando então Sara engravida e dá à luz 
Isaac, o filho da promessa (cf. Gênesis 21,1-7). Mas a vida 
de todo ser humano é uma mistura de altos e baixos, ale-
gria e dor, e Abraão precisa lidar com o risco de perder o 
filho único, ao qual tanto ama (cf. Gênesis 22,1-18). O 
sacrifício de Isaac é uma advertência para todo aquele que 
crê em Deus. Nossa fé nunca funcionará como uma 
blindagem contra todo e qualquer tipo de sofrimento, e 
a pergunta a ser feita não é “por que comigo? ”, mas 
“por que não comigo? ”: “Por que os filhos dos outros 
podem sofrer, mas o meu não? ” Ao longo da Sagrada 
Escritura fica claro que filho não é direito, mas dádiva: 
Deus pode concedê-lo ou não a um casal.
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OS  FILHOS NA BÍBLIA



 Ao longo da Sagrada Escritura fica claro que filho 
não é direito, mas dádiva: Deus pode concedê-lo ou não a 
um casal. Embora tenhamos exemplos de milagres que 
ocorreram com Ana (cf. 1Samuel 1,9-28) e Isabel (cf. 
Lucas 1,5-25), duas mulheres estéreis que engravida-
ram, a fecundidade de um casal não está no fato de 
gerar biologicamente um filho, mas de abraçarem a 
corajosa e magnífica atitude de se tornarem pais de 
filhos que foram rejeitados exatamente por seus 
respectivos pais biológicos. Não nos esqueçamos de 
que o alto índice de crianças agredidas dentro de suas 
próprias casas revela que maternidade e paternidade vão 
muito além da geração biológica de um filho. Nem todo 
filho gerado biologicamente é amado e cuidado pelos que 
o geraram.   
 O grande desafio quando falamos de filhos é a 
educação, a formação para a vida. E aqui entra não só a 
preparação para tornar o filho capaz de enfrentar o mun-
do, mas de educá-lo na fé e ajudá-lo a formar o seu cará-
ter, pois, muito antes de um filho se tornar autenticamente 
cristão, é preciso que ele se torne autenticamente huma-
no, uma pessoa que tenha caráter e que seja capaz de 
amar e respeitar o seu semelhante. Neste sentido, a 
Bíblia nos dá indicações firmes: “Aquele que ama seu 
filho usará com frequência o chicote, para, no fim, 
alegrar-se.



 Aquele que educa seu filho terá nele motivo 
de satisfação... Aquele que mima o filho cuidará de 
suas feridas... Filho entregue a si mesmo torna-se 
atrevido. Mima teu filho... e ele te fará chorar... Educa 
teu filho e forma-o para o bem” (Eclesiástico 30,1-13). 
 Numa sociedade como a nossa, onde os papeis 
se inverteram e, em muitos casos, são os filhos que 
mandam nos pais, essas palavras do Eclesiástico soam 
escandalosas e absurdas. No entanto, elas querem 
apenas nos lembrar de algo essencial: quem ama, cui-
da; quem ama, educa. Pais que criam seus filhos 
como folgados serão sufocados e explorados pelos 
mesmos. Pais que criam seus filhos mimados os verão 
fracassarem na vida, porque eles não sabem lidar com 
frustrações. Filhos que crescem sem limites serão 
duramente podados pela vida e terão muito mais 
dificuldade em aceitarem a realidade, refugiando-se 
nas drogas ou pensando em suicídio, quando tiverem 
que lidar com problemas.
 Cuidar de um filho, educá-lo e prepará-lo para a 
vida dá trabalho e custa dinheiro. Por isso, nós estamos 
assistindo a uma mudança em não poucos casais 
modernos: a decisão de não terem filhos. Nos anos 60, a 
média de filhos por família era de 6! 



 Hoje, muitas famílias têm 1; quando muito, 2 
filhos. No entanto, a mudança mais radical aparece na 
decisão de se criar pets (cães, gatos etc.) e de não se ter 
filhos. Na mentalidade moderna, filho dá trabalho; 
animal de estimação dá carinho. E para não se ter tra-
balho com o animal de estimação, a primeira coisa que 
as pessoas fazem é castrá-lo!
 Essa mentalidade antivida se deve a dois fatores. 
O primeiro é a constante busca de bem-estar: tudo o que 
dá trabalho precisa ser eliminado da vida. O segundo é a 
descrença e a desesperança na humanidade: para quê 
pôr um filho neste mundo tão caótico e tão desumano? 
Esses dois fatores coincidem numa coisa: viver não pode 
doer; na vida não pode haver espaço para a dor. Esque-
cemos de que as dores de parto são exatamente as 
dores de uma vida nova e de novas possibilidades. 
Uma geração que rejeita dores de parto torna-se estéril; 
não experimenta a alegria de algo novo que possa nascer. 
A vida, para essas pessoas, torna-se como a de Abraão, 
antes de ser visitado por Deus: uma vida sem abertura para 
o futuro, sem perspectiva de esperança; uma vida fechada 
em si mesma; jamais à espera de um filho, somente à 
espera da morte.       
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