
Samir, pai da Olívia e marido da Tainá

Exatamente no dia que comprei minha 
casa no Pasárgada, em setembro de 2019, 
recebi a notícia de que seria pai. O que não 
poderia imaginar era que Olívia nasceria 
em meio a uma pandemia. Sem visitas, 
sem ajuda e sem os familiares por perto, 
a pandemia me deu a oportunidade de 
cuidar e estar cem por cento presente 
nos primeiros meses da minha filha. O 
medo e a responsabilidade são enormes, 
criar uma criança no mundo de hoje não 
será fácil. Ao mesmo tempo, fui tomado 
por um amor que transborda e cresce todo 
dia um pouco mais, me pergunto onde ele 
estava esse tempo todo! Não teria lugar 
melhor para criar minha filha e passar o 
isolamento social do que o Pasárgada! Faço 
caminhadas diárias com Olívia em meio à 
natureza pra ela ir se acostumando com o 
nosso pedacinho do paraíso!

Oswaldo, pai de Frederico, Emiliano 
e Ângelo, avô de Lucas, Elias, Clara, 
Isabel e Alice, e marido da Liliane

Da minha experiência de 43 anos como pai 
extraio alguns aprendizados. Todos sabem 
que gerar filho é fácil e muito agradável e 
que alimentá-lo e protegê-lo é necessário, 
mas não é suficiente. É preciso educá-lo 
para viver no mundo. Tenho a convicção 
de que é principalmente do pai esse dever 
de educar. Compete a nós, pais, preparar 
nossos filhos para que sejam pessoas cora-
josas, justas e amantes da sabedoria. Isso é 
o fundamental. Por último, mas não menos 
importante, como alguém já disse, uma das 
melhores coisas que um pai pode fazer em 
benefício de seus filhos é amar a mãe deles.

Paulo, pai do Caíque e marido da Soraia

A condição de pai geralmente reúne uma 
série de aspectos: realização, preocupa-
ção, amor, frustração, cumplicidade, medo, 
alegria, satisfação, angústia, prazer. Uma 
verdade que descobri apenas depois que 
me tornei pai foi dita a mim por um grande 
amigo: “Se sua vida está morna, tenha 
filhos”. É uma vivência que potencializa 
e amplia todas as emoções. Sendo pai de 
um adolescente especial, que é o meu caso, 
essas sensações ganham em intensidade 
e os aprendizados são diários. Um conhe-
cimento muito simples, mas valioso que 
adquiri, é que a vida é para ser vivida um 
dia de cada vez. Embora óbvio, eu não tinha 
consciência do quanto isso é verdadeiro. 
Outro aprendizado, é que é preciso estar 
atento e forte, como diz a canção. Atento 
para aprender com seu filho e forte para 
ajuda-lo com seus desafios. Meu amigo 
tinha toda razão, vida morna nunca mais....
Um brinde a todos os pais! 

Elton, pai da Lívia e da Elisa e marido 
da Lílian

Eu sou um pai muito satisfeito com minhas 
filhas, elas nunca me deram trabalho. As 
duas são engajadas na igreja e na comuni-
dade de Nova Lima. Um fato que muito me 
orgulha é que elas adoram ler, sempre me 
pedem para levar os livros da biblioteca da 
Aspas para elas. Não terei mais filhos, mas 
quando me perguntam se não gostaria de 
ter um homem eu respondo que não, que 
torceria por mais uma menina. Elas são 
uma bênção na minha vida, e tenho orgu-
lho demais delas, por isso, não tenho nada 
de negativo para apontar da minha expe-
riência de pai.

Marcelo, pai da Carolina e do Gabriel e 
marido da Cláudia

Desde adolescente nos perguntamos ou 
nos perguntam qual nosso maior sonho. 
Minha resposta sempre foi... ter uma 
família, esposa e filhos. Recebi a dádiva 
de ter a certeza com quem seria. E foi! 
Após três anos juntos planejamos a pri-
meira filha e seis meses depois o segundo 
filho. Para mim meus filhos são a repre-
sentação da construção do sentimento 
de amor que os fez gerar, que os faz cres-
cer e que os fará viver. Só o amor é capaz 
de representar essa evolução, essa liga-
ção entre um pai, uma mãe e seus filhos. 
O amor é isso!
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“FUI TOMADO POR UM 
AMOR QUE TRANS-
BORDA E CRESCE 
TODO DIA”

“É FUNDAMENTAL PRE-
PARAR OS FILHOS 
PARA SEREM PESSOAS 
CORAJOSAS E JUSTAS”

“SER PAI É UMA 
VIVÊNCIA QUE POTEN-
CIALIZA E AMPLIA 
TODAS AS EMOÇÕES”

“MINHAS FILHAS 
SÃO UMA BÊNÇÃO 
NA MINHA VIDA”

“FILHOS SÃO A 
REPRESENTAÇÃO DO 
SENTIMENTO DE AMOR”


