Dia do Pai - 19 de março

A figura do pai, na vida de uma criança, é fundamental para a formação da sua personalidade e irá
acompanhá-la ao longo de toda a sua vida. Para Sigmund Freud, não se concebe “nenhuma necessidade tão
importante durante a infância de uma pessoa que a necessidade de sentir-se protegido por um pai.”. A figura
paterna é, então, de grande importância no crescimento e desenvolvimento da personalidade de um
individuo.
Em Portugal, os pais são homenageados no dia 19 de março, dia de S. José, esposo de Maria e pai adotivo de
Jesus. A ideia de comemorar este dia, fortalecendo os laços familiares e o respeito por aquele que nos deu a
vida, surgiu na Babilónia, em 2000 a.C., quando um jovem moldou um pedaço de barro e nele escreveu uma
mensagem para o seu pai, desejando-lhe saúde, felicidades e uma longa vida, dando origem ao primeiro
“cartão” do Dia do Pai. A tradição permaneceu e foi levada adiante por diversos povos e civilizações. Já no
início do século XX, uma americana resolveu criar um dia para homenagear o seu pai que, tendo ficado viúvo,
após a esposa dar à luz o sexto filho, criou sozinho, com muita dedicação, os seus seis filhos.
A tradição manda que se dê uma prenda ao pai, para homenageá-lo. Contudo, o melhor presente é aquele
que tem significado, por isso, neste dia, as crianças costumam oferecer prendas simbólicas, que fazem nas
escolas, pois são a melhor demonstração de amor e carinho que sentem pelo seu pai.
Porém, não deveria ser necessário um dia para os filhos se lembrarem dos pais, pois nos restantes dias do
ano, estes filhos continuam a ter um pai. Ser pai é estar presente para brincar, ajudar, ouvir e até mesmo
chamar a atenção, quando necessário... É estar disponível e presente durante todo o ano. Ser-se Pai é sê-lo
todos os dias!
"Ser pai é exercer, por uma vida, o mais importante cargo que existe!”
(autor desconhecido)
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