Escrevo este texto com a intenção de ajudar casais que ainda não têm
filhos, mas que já estão cogitando em ter.
Inicialmente, devo alertar que quanto mais conhecimento mútuo e
harmonia um casal tiver, melhor será para lidar com as mudanças na rotina que um
filho traz. Assim, o ideal é que o casal usufrua de uns dois a três anos de convivência
marital, antes que venha um(a) herdeiro(a). Nesse tempo, ambos, marido e mulher,
poderão se conhecer melhor, se ajustar mais às manias e defeitos um do outro, e
assim estarem mais estruturados em sua convivência emocional para assumirem a
responsabilidade de um filho.
Mas, se não foi possível um adequado planejamento, este texto também é
válido para aqueles que ainda estão surpresos com a notícia de uma gravidez
inesperada.
Tive o privilégio de ser mãe após quase 5 anos de casamento. Minha cria
hoje tem 2 anos e quatro meses, e é uma fonte de bênçãos e alegrias, além de muitos
desafios. E estes desafios, quando encarados a dois, marido e mulher, tornam-se um
meio de união e compreensão mútua do casal, e um ponto-de-apoio para toda a
família!
Em outro texto no blog citado, relatei as mudanças que ocorrerão no lar
após a chegada de um bebê. Agora, desejo enfatizar o quão importante é que o
marido esteja disposto a participar dos cuidados do bebê.
O homem normalmente estrutura seu pensamento de modo muito racional,
e não se atém a alguns detalhes, principalmente os sentimentais. Assim, se ele não
participa dos cuidados do bebê, ele certamente não entenderá as aflições que sua
esposa estará enfrentando ao:
Organizar sua vida de modo a, em intervalos irregulares (no primeiro
mês é cerca de uma em uma hora), amamentar (ou dar a mamadeira)
ao nenê;
Despertar várias vezes na madrugada, a cada choro da criança, para
ver se esta tem fome, cólica ou outro desconforto qualquer;
Em decorrência do sono desregulado, ficar com os nervos „à flor da
pele‟.

Além de não entender sua esposa, o marido, freqüentemente, ficará com
muito ciúme (principalmente no primeiro filho), pois a atenção que era dedicada só
para si, agora está dividida com outro membro da família. E quanto menor a idade
deste novo membro, a divisão é mais desigual em favor deste.
Entretanto, caso o pai resolva participar, ele não terá tempo para sentir
ciúme. Já perguntei a vários pais participativos se sentiram ciúme de sua esposa
quando esta não podia mais lhe dar a habitual atenção devido ao nascimento do bebê.
TODOS eles responderam que não. Ao contrário, esses pais ficaram tão envolvidos
nas atividades, que entenderam plenamente o cansaço da esposa, principalmente
porque eles próprios também ficaram bem exauridos. Além do que, eles
desenvolveram um vínculo afetivo com seu(ua) filho(a) que foi um estímulo para ter
um envolvimento cada vez no processo da criação!
Portanto, diante do nascimento de uma criança, o pai tem duas opções:
1) Preferir que sua esposa se dedique isoladamente ao bebê.
2) „Arregaçar as mangas‟ e „entrar de cabeça‟ neste turbilhão de
atividades que representa os cuidados do bebê.
Pensando em estimular os futuros „papais‟ a escolherem a opção „2‟, indico
a leitura de alguns versículos bíblicos que enfatizam a solidariedade ao próximo (e não
há próximo mais próximo que a própria esposa) e o exercício concreto do amor:
“Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão.” Provérbios 17:17
O primeiro filho representa um mundo de aflições, pois tudo é novidade, e o bebezinho
é muito frágil. Eis o relato de um pai com seu bebê de 17 dias: “É, essa madrugada foi
daquelas!! A Elise às vezes abre os pulmões com gosto mesmo e seu choro ecoa por
quarteirões!! A filha chora de um lado e a mãe do outro, e o pai tenta dar uma de
durão!! Mas tudo é um aprendizado.”
“Mas vós não sois assim; pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor; e
aquele que dirige seja como o que serve.” Lucas 22:26
Em um lar, o homem deve ser o líder. E na posição de relevância que Cristo lhe
deixou, também lhe deu uma incumbência: a de ser servo, assim como Cristo serviu
sua Igreja.
“Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um
os outros superiores a si mesmo.” Filipenses 2:3
“Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo..” Gálatas 6:2
“Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a
eles; porque esta é a Lei e os Profetas.” Mateus 7:12
Quando alguém está com uma tarefa muito difícil de ser feita, quem é que não gosta
de uma ajuda? Assim é a esposa que precisa da ajuda de seu marido.
“O amor é paciente, é benigno (...), não procura os seus interesses, (...) tudo suporta.”
I Coríntios 13:4, 5 e 7
E o principal versículo: “...tudo posso naquele que me fortalece.” Filipenses 4:13

O pai do relato acima é Zenilson Bezerra, 38 anos. Ele e sua esposa
Ritinha (36) são missionários que estão atualmente focados na tradução da Bíblia para

línguas indígenas. Em uma mensagem no mês passado, ele compartilhou: “...tento
ajudá-la [à Ritinha] no que é possível nos horários que estamos juntos. Principalmente
à noite, é de grande ajuda se o pai coloca o bebê para arrotar ou trocar a fralda,
depois que a mãe o amamentou. Mas sei que alguns pais pensam que „esse negócio‟
de trocar fralda não é serviço nosso. Porém, quando imagino que estou aliviando a
minha esposa e ao mesmo tempo contribuindo na criação da minha filha, isso se torna
tão prazeroso que, quando estou no meu tempo livre (fora do trabalho), para mim é
meu dever fazer isso. Sou nordestino, pernambucano, e essas coisas não fazem parte
da cultura que aprendi, mas creio que o amor a minha esposa e a minha filhinha falam
mais alto que essas imposições culturais.”
Que o exemplo do Zenilson possa estimular os leitores deste texto a
abraçarem a preciosa missão de cuidar de seus filhos com todo amor e dedicação!
Acredito que o plano de Deus para uma família é ser um local que O honre, com
reverência ao Nome dEle e à Bíblia. Conseqüentemente, deve ser um ambiente onde
haja muito amor, paz e solidariedade. Tanto o homem quanto a mulher devem estar
imbuídos de um espírito de cooperação mútua, pois assim as desafiadoras tarefas
domésticas (tanto relativas ao bebê, com as da casa mesmo) serão executadas com
mais leveza e boa-vontade, o que tornará o „clima familiar‟ terno e acolhedor!

