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Se há um esporte que está ligado à his-
tória da humanidade, podemos afirmar 
que este é o arco e flexa, armas que sem-
pre foram usados pela humanidade para 
a prática da caça e para a guerra. Seu uso 
é tão antigo, como já afirmamos, que na 
Bíblia é conhecida a passagem que diz: 
“Como flechas na mão do guerreiro são 
os filhos nascidos na sua juventude”.

O arco e flecha é um esporte que 
requer grande capacidade de concen-
tração e pontaria, assim como boas 
condições físicas, imprescindíveis para 
conseguir o equilíbrio adequado entre 
as várias partes do corpo que intervêm 
na execução do disparo. 

Algumas lições importantes sobre o 
arco e flecha na educação de filhos:

A primeira é que para ser um bom 
arqueiro é preciso concentração. Pais, 
como arqueiros, devem estar atentos, 
concentrados na educação de seus fi-
lhos. Muitos pais erram por darem aten-
ção a tantos outros assuntos, que se es-
quecem dos filhos.

Outra lição é da importância de ter 
uma clara definição do alvo. Que alvos 

os pais têm para os filhos. Pais devem 
criar os filhos para alvos nobres, que es-
tejam de acordo com os alvos de Deus.

A terceira lição é da tensão. Um ar-
queiro deve saber medir a tensão da 
corda para que a flecha não caia tão 
perto, mas também não tão longe. Mui-
tas vezes pais cometem esse erro. Criam 
os seus filhos independentes. Por outro 
lado, às vezes, puxam tanto os seus fi-
lhos para perto de si que quando eles 
se soltam, vão longe demais em muitos 
aspectos, incluindo aqueles maléficos.

Para terminar, vale lembrar uma parte 
da poesia de Gibran Khalil Gibran intitu-
lada “Filhos são como flechas”, que diz:

“Vós sois os arcos dos quais vossos 
filhos são arremessados como flechas 
vivas. O arqueiro mira o alvo na senda 
do infinito e vos estica com toda a sua 
força. Para que suas flechas se projetem, 
rápidas e para longe. Que vosso encur-
vamento na mão do arqueiro seja vossa 
alegria:

“Pois assim como ele ama a flecha que 
voa, Ama também o arco que permane-
ce estável”. (Gibran Khalil Gibran)
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“Senhor, abençoa os pais de minha família para saibam criar os  
filhos de tal forma que alcancem, em primeiro lugar, os teus alvos”.


