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A VERDADEIRA RESPONSABILIDADE DE UM PAI-DE -SANTO
Têm a responsabilidade em cuidar e orientar os filhos no que diz respeito à vida
espiritual, manter as obrigação em dias e dar todo supor necessário espiritual a cada
filho. Por motivos diversos os pais de santo deixam de dar a devida atenção aos filhos,
a maioria das vezes pela falta de atenção, carinho e respeito recebido dos mesmos. É
necessário que seja observado muito bem antes de ser assumida a responsabilidade
com a vida espiritual de alguém, pois depois de assumida essa responsabilidade cada
um tem que cumprir suas responsabilidades abraçando de qualquer forma esses filhos
mesmo que eles não sejam os melhores, nem aquilo que era esperado. Pois com o pai
está a responsabilidade sobre o filho, nem sempre é o melhor filho porem deve ser
assistido e amparado e defendido em qualquer situação.
Às vezes até, o pai de santo deve intervir na vida particular do filho, pois muitas das
vezes esse comportamento particular é uma das causas do fracasso do filho, nesses
casos deve ser criticado e assistido procurando a solução, para que seja mudado para
um comportamento favorável ao objetivo desejado a esse filho.
Em muitas ocasiões esse pai tem uma importância na vida desse filho até maior que a
responsabilidade do pai biológico, pois com o pai biológico o filho não tem a mesma
liberdade para certos assuntos que tem com o pai espiritual, assim sendo cresce cada
vez mais a responsabilidade do pai de santo que está preocupado com o sucesso e
bem está do filho. Pois ele não deve ser apenas um zelador de orixás na vida de cada
um, tem que ser bem mais que isso, caso contrario não terá sucesso com esse filho,
em dar a ele o que ele veio buscar, o que ele precisa.
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