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MEU PAI, MEU HERÓI 

 

Pai. Palavra pequena e cheia de significados. Pai vindo do céu. Meu pai é anjo, feito a 

pincel. Meu pai é e sempre esteve presente, de corpo e alma, incondicionalmente. Segurou 

a minha mão na primeira engatinhada e nunca mais soltou, desde então, nessa linda 

caminhada. 

É difícil falar do meu pai sem citar alegria, risada, abraço, companhia, amor, carinho, 

atenção e ousadia. Meu pai é vida, é cor, é doce, é moradia, é paz, acalento, tranquilidade 

e por onde vai, irradia. Seu coração é tão gigante e generoso que não existe espaço para 

algo que não seja grandioso. 

Quando pequena, ele me dizia: Filha! Siga sempre em frente com coragem e gentileza e 

hoje enxergo com clareza, sua enorme fortaleza. 

Meu pai é esforçado e guerreiro, luta pelos seus objetivos como um nobre cavaleiro. Ele 

é humilde e leal, meu exemplo de vida nessa trajetória real. Ele me apoia e me ajuda em 

qualquer situação, sempre que preciso, está ali para estender a mão. Meu pai se inventa, 

reinventa e dá a volta por cima, é igual fênix que renasce das cinzas. Ele é luz, farol, 

estrela guia. É puro, simples, calmaria.  

Tirou as rodas da bicicleta e me deu asas para voar como borboleta. Me ensina todos os 

dias os princípios da moral, justiça e igualdade, mostrando sempre, a importância da 

verdade. 

Me protege e defende como um leão, estando pronto em qualquer ocasião. Ensina com 

amor e firmeza, apontando os erros e fazendo com que eu aprenda através da destreza. 

Meu pai é encantador, vive a vida de forma colorida, é muito sonhador e agradeço por 

cada dia de sua vida. Ser sua filha, é um privilégio, um grande presente sonhado por muita 

gente. 

Meu pai é meu herói, meu orgulho e melhor amigo. Para ele, todo o amor, és meu abrigo. 


