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Prefácio

Por doze anos a família Hendricks foi enriquecida com 
a presença de um cãozinho preto de orelhas caídas da raça 
alemã Dachshund [tipo salsicha] chamado Franz. Com amor 
e fidelidade imutáveis, Franz nos ajudou a criar quatro filhos 
petulantes e geniosos que o aporrinharam demais na juven-
tude. Exatamente quando os quatro se tornaram adultos, e 
Franz se acomodou à rotina digna e compatível com a de a 
um senhor de sua idade, o Fritz chegou. 

Fritz era um pastor alemão de oito meses com uma fi-
losofia bem radical. Para ele o mundo era um imenso parque 
de diversões. Fritz não sabia nada sobre hierarquia social. Ele 
era um “filho único” mimado, que desde o nascimento tinha 
vivido com recém-casados que o enchiam de amor e carinho. 

Diante desse estranho alto e bonito — porém atrevido 
e sem modos — nosso gentil e educado Franz tomou o co-
mando da situação. Ele fez o que precisava ser feito. Evocando 
um pouco de sua ferocidade latente, rosnou uma advertência 
em voz baixa e profunda: “Tire o focinho do meu prato!”. 
Com muito respeito, Fritz se afastou. Franz ensinou ao pastor 
alemão quando latir, quando relaxar — e quando não fazer 
isso — na casinha de cachorro. O jovenzinho pretensioso 
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entendeu o seu lugar! De forma impressionante, o monstrinho 
canino, que poderia ter acabado, com uma única patada, com 
o pequeno mestre cor de alcaçuz, tornou-se companheiro 
leal, parte do time, amigo inseparável.

Essa história vinda do reino canino me ofereceu uma 
parábola e um exemplo instrutivo. Quando a própria so-
brevivência está em jogo, é possível vencer o que parece 
intransponível.

Estamos cercados de influências desconhecidas, hostis 
e destruidoras do lar. Perdemos a proteção e a sustentação 
antes providas pela sociedade. O lar cristão tem de florescer 
no campo de ervas daninhas. 

Nossa tarefa é nos transformarmos em uma raça mais 
resistente, para agirmos como uma família tão viril que haja 
beleza distinta em cada produto nascido e criado em um 
lar cristão. Os recursos estão a nosso dispor. Junto com a 
igreja, Deus concebeu a família; elas são dois organismos 
divinamente instituídos da sociedade humana. Ao criar as 
duas, Deus também providenciou os recursos para que elas 
funcionassem.

Transforme sua família: conselhos bíblicos para o lar cristão é um 
guia para o funcionamento desses recursos no lar. Ele oferece 
uma estratégia de operação para a família de hoje que resulta 
em pessoas sólidas, funcionais e cativantes que representam 
Jesus Cristo em uma época tempestuosa. 

A vida cristã não é vivida por instinto. Equivale a viajar 
por um caminho bem traçado com o auxílio de instrumen-
tos comprovados de navegação. Esses marcadores estáveis e 
confiáveis jorram da Bíblia, como irei mostrar nestas páginas.

As causas dos problemas — não só os sintomas — cutu-
caram meus pensamentos. Meu profundo desejo é que este 
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livro alcance pais que estão iniciando a criação de seus filhos. 
É muito difícil dar aulas de navegação em meio à tempestade!

O lar cristão é uma entidade peculiar no ambiente secular. 
Ele não é do mundo, mas com certeza está no mundo. Essa 
postura exige vigor e resistência, acompanhados de preocu-
pação e interação. Parafraseando Paulo (Rm 12.2): “Não deixe 
que o mundo esprema você no molde dele”. O apóstolo está 
falando do conformismo letal. 

Cristo anima seus discípulos: “Tenham ânimo. Eu venci 
o mundo” (Jo 16.33). Entre todas as tarefas que nos foram 
dadas a realizar no mundo, nenhuma é — a meu ver — mais 
gratificante que construir um lar aprovado por Jesus Cristo. 
Meu entendimento das Escrituras me garante que Deus con-
firma aos pais: “É isso aí!”.

Minhas ideias vaguearam em sua jornada até este livro. 
Sou agradecido a alunos e ouvintes que gravaram meus 
pensamentos falados com paciência. 

Minha mulher, Jeanne, no entanto, foi quem mobilizou 
e organizou as sentenças em forma legível com sua bem ar-
ticulada máquina de escrever. Muitos conceitos apresentados 
neste livro são contribuições inigualáveis da Jeanne. Sem sua 
colaboração inestimável, este livro, como nossa família, não 
existiria.

Howard G. Hendricks
Dallas, Texas
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