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APRESENTAÇÃO

A

obra que o leitor tem nas mãos
procura resgatar importantes conselhos de três grandes santos sobre
a educação dos filhos. Procurou-se manter a linguagem da época, usada pelos
autores, portanto, alguns termos e ideias
podem parecer ao leitor mais rápido e
superficial, um “atentado” ao progresso
dos tempos. Esse tipo de leitor, provavelmente, não colherá os frutos da leitura,
pois seus preconceitos o impedirão de ir
em busca das coisas novas e velhas que o
homem sábio, conforme a Sagrada Escritura nos afirma, sabe tirar de seu tesouro
(Mt 13, 52).
Já não se oculta aos olhos de ninguém
o quanto a família foi combatida e propositalmente desestruturada ao longo das
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últimas décadas. O divórcio, o “amor livre”, o “sexo seguro”, o aborto e tantos
outros atentados crassos à dignidade da
Família podem ser comparados a armas de
destruição poderosas, usadas em guerra. O
resultado dessa batalha é que os poucos
edifícios que ainda estão de pé, ou seja, as
famílias que persistem, não encontram tão
facilmente exemplos a seguir. Devem, por
isso, buscar muitas vezes por si mesmas a
formação necessária para compreender o
que de fato são e como devem viver para
chegar ao seu fim: o Reino de Deus. Este
livro, portanto, deve fazer parte de uma biblioteca de formação para a Família.
Congratulo os editores por resgatarem
a obra de Santo Antônio Maria Claret
sobre a educação dos filhos e unirem a
ela os conselhos de Santa Teresa de Ávila e de São João Crisóstomo. Rogo ao
Senhor que acompanhe com Sua bênção
cada um dos exemplares deste livro a fim
de que sua leitura por pais desejosos do
verdadeiro bem de seus filhos, possa gerar frutos de santidade e salvação para
a Igreja. Encomendo-o especialmente à
Santíssima Virgem Maria e ao Glorioso
São José, para que intercedam por cada
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um dos leitores dessa obra, a fim de que
cresçam no Amor a Jesus Cristo e levem
outras tantas almas a fazerem o mesmo.
PADRE PAULO RICARDO DE AZEVEDO JR.

Diocese de Cuiabá – MT
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