
ABENÇOE E ORE COM OS TEUS FILHOS

Ainda se lembra das curtas orações de criança? Transmitiu-as ao teu filho? Abençoou o teu 
filho hoje? Fez com ele uma oração antes de deitar? São apenas poucos minutos que revelam a 
confiança em Deus e alimentam a unidade familiar, é claro que o teu filho está em seus 
pensamentos durante todo o tempo, no trabalho, ao ir buscá-lo na escola, nas compras no 
mercado, é um cuidar recorrente. 

No catecismo da Igreja Católica lemos: “A educação da fé por parte dos pais deve começar 
desde a mais tenra infância. Faz-se já quando os membros da família se ajudam mutuamente a 
crescer na fé pelo testemunho duma vida cristã, de acordo com o Evangelho. A catequese 
familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm 
a missão de ensinar os filhos a rezar e a descobrir a sua vocação de filhos de Deus”. (CIC 2226)

 Deste modo, evangelizar o teu filho, antes de uma obrigação cristã, é um privilégio. 
Assim como Maria que educou o filho de Deus, assim como o fez mamãe Margarida, a mãe de 
Dom Bosco, copiosamente com os seus filhos, independente das dificuldades de sua vida e de 
seu tempo; sua observância à oração não recuou nem quando João se encontrava no 
sacerdócio, ainda lhe cobrava as orações.

Assim como fez Main, nossa Mazzarello, antes de qualquer doutrina pedagógica, ela nos 
ensinava sobre a seriedade e a humildade na transmissão do conhecimento. Dedicada a 
conhecer e a transmitir a fé desde a infância, ela só pausava a enxada pela oração, no silêncio 
da intimidade com Deus, no cuidado com a família e na caridade.

Em Homilia realizada em 27 de dezembro de 2015, o Papa Francisco afirmou: “Que poderá 
haver de mais belo, para um pai e uma mãe, do que abençoar os seus filhos ao início do dia e 
na sua conclusão? Fazer na sua fronte o sinal da cruz, como no dia do Batismo? Não será esta, 
porventura, a oração mais simples que os pais fazem pelos seus filhos? Abençoá-los, isto é, 
confiá-los ao Senhor (...)”.

“Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me 
confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me 
governa, me ilumina. Amém”


