
Respeitar o Pai dos espíritos é viver
Hb 12.9

A felicidade está em Deus e seus filhos devem guardar seus caminhos para experimentá-la (Pv 8.32).
Um caminho que deve ser buscado diariamente (Pv 8.33-36). Ignorar isso e tomar um caminho contrário é
violentar a própria alma (Pv 8.36). Buscar a Deus diariamente é o caminho da felicidade. Quando os pais
terrenos buscam a Deus, isso traz reflexos diretos para os filhos “No temor do Senhor tem o homem forte
amparo, e isso é refúgio para os seus filhos” (Pv 14.26).

Os pais terrenos podem ser lembrados pelas suas realizações, valores e importância diante de sua
família. Essas e outras características que os familiares procuram demonstrar e agradecer tendo em vista a
contribuição desses pais no âmbito familiar.

Os pais são lembrados, dentre tantos aspectos, que devem ainda que não sozinhos, dirigir seus filhos 
na presença de Deus (Ef 6.4). Ainda, é possível perceber como os pais influenciam profundamente o 
crescimento e o desenvolvimento espiritual de seus filhos (Pv 4.1-4). Falar de filhos juntos de Deus é falar de 
pais juntos de Deus. Não dá para o pai ensinar ao seu filho aquilo que porventura o pai não tenha. Diante de 
tudo isso, que pai não gostaria de experimentar a ação de Deus na vida de seus filhos e isso se refletindo em 
uma vida de harmonia nas relações familiares, por exemplo. Entretanto, a relação de respeito que todos 
desejam que os pais desfrutem no seu seio familiar afeta diretamente a vida de todos os crentes. Esse é o 
argumento do autor aos Hebreus. Se os pais terrenos merecem respeito, e o Pai dos espíritos?

Pense nisso. O respeito que hoje procuramos ensinar os filhos em relação aos pais deve servir para
demonstrar para todos os cristãos a importância que devemos dar a Deus. Deus, o Pai dos Espíritos, é alguém
com maior autoridade, responsabilidade, condições de corrigir e dirigir a vida de seus filhos. Deus Pai que
possui todas as condições de dirigir a vida de seus filhos pelo caminho da verdade por ser ele, dentre outras
coisas, o “...Pai das luzes...” (Tg 1.17), deve por isso ser muito mais respeitado pelos seus filhos. 

O argumento de levar os leitores a olhar para as relações humanas e perceber nelas como podemos
perceber  a  nossa  relação  com  Deus  Pai  já  foi  usado  por  Jesus  Cristo  (Mt  7.9-11).  Se  os  pais  terrenos
conseguem, apesar de sua corrupção (Mt 15.18-20), abençoarem a vida de seus filhos, quanto mais a Deus
Pai que não tem nele nenhuma influência do pecado corrompendo sua forma de pensar, sentir, olhar, e
portanto, suas decisões. O autor aos hebreus vai se utilizar da mesma lógica quando quer levar seus leitores
a perceberem a importância que se deve dar em nosso respeito às decisões de Deus Pai. Se os pais terrenos
conseguem corrigir a vida de seus filhos e dirigi-los em alguma medida pelo caminho da verdade e isso serve
para exigir deles a obediência e respeito ao seu pai, quanto mais deve ser a nossa relação com Deus Pai.
Consegue perceber a força do argumento.

Com isso dá para  imaginar  como anda o nosso respeito  ao nosso Deus e Pai.  Se  não amamos e
respeitamos ao nosso pai terreno teremos dificuldade em fazê-lo em relação ao Pai dos espíritos. Dito de
outra forma, o respeito que os filhos de Deus nutrem pelo pai celeste encontra em alguma medida suporte
na relação que os mesmos nutrem de forma geral para com seu pai terreno.

Ser filho do Pai dos espíritos,  do Pai das luzes exige que esse reflexo iluminador se reflita na vida
desses que se dizem seus filhos. Não é à toa que o apóstolo Paulo adverte “...porém, agora sois luz no
Senhor; andai como filhos da luz” (Ef 5.8). 

Como anda o seu respeito pelo seu pai terreno, ou, para aqueles que já perderam seu pai, como andou
o seu respeito por ele? Bom, isso nos leva a próxima questão: como anda o seu respeito pelo Pai das luzes?
Uma característica está ligada a outra. Uma resposta à outra. Fica aqui o desafio. O respeito pelo pai terreno
deve  refletir  sobre  seu  respeito  pelo  nosso  Deus  e  Pai.  E  também  refletir  em  nós  a  luz  que  é  uma
característica essencial nesse Pai celeste (1 Jo 1.5-10). Boa caminhada na luz e bom cultivo do respeito a
Deus Pai para todos. Lembrem-se: respeitar o Pai dos espíritos é viver (Hb 12.9). Boa vida a todos.
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