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Pais acelerados: 
comprometidos a criar seus  

filhos com coragem

Medo
De Lily Stadtmiller

 
Vou lhe contar de uma vez que tive medo.  

Fui a um parque de diversão, e meu pai me  
disse que eu podia levar uma amiga.  

Então, eu convidei a Trysten.  
Eu estava me divertindo muito, e meu pai  

e Trysten quiseram andar na montanha-russa. 

Eu já estava com medo na fila.  
Minha vontade era sair dali, mas eu tinha de 

enfrentar os meus medos. Se você não tentar coisas 
novas, nunca saberá como é.  

Tente coisas novas então.

PARTE

I
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Pais acelerados:
A melhor defesa é um bom ataque!

Carl von Clausewitz

“Oh, não, não!” foram as palavras que ouvi quando 
um grito me despertou de um sono profundo. Abri 
os olhos e vi que íamos bater em uma carreta a cem 
quilômetros por hora. Era o último dia da viagem 
que fazemos todos os anos para praticar snowboard no 
monte Mammoth, na Califórnia. Estávamos voltando 
para casa, e era minha esposa, Karie, quem dirigia. 
Tínhamos deixado a cidade de Bishop há 20 minutos 
e passávamos por um local onde, geralmente, podemos 
ver manadas de alces. 

Quem já foi ao monte Mammoth sabe que ele fica 
em Eastern Sierras. É um dos lugares mais lindos e 
sublimes da Terra. Pergunte a John Muir. Para chegar 
a Mammoth, você tem de pegar a Rodovia 395. Indo 
por Reno ou Los Angeles, é uma viagem que vai fazê-lo 
lembrar-se do Salmo 19. Esse lugar “declara a glória de 

I
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22 Dê as chaves aos seus filhos

Deus” e é a estrada favorita da nossa família. Esse país 
foi criado por Deus.

Caso pegue a rodovia, você descobrirá que ela é uma 
das estradas mais perigosas da Califórnia. As pistas são 
estreitas, o vento é muito forte, e você cruza com carros 
o tempo todo. Dirigir na 395 não é para principiantes. 

Acordei tão assustado com o grito da minha 
esposa, que meu coração quase saiu pela boca! Uma 
carreta cruzou na nossa frente, e nada havia que eu 
pudesse fazer. Naquela hora, Karie tinha de tomar 
uma decisão que selaria o destino da nossa família. 
Havia três opções: ela poderia desviar do caminhão e 
sair da estrada, correndo o risco de perder o controle 
da direção e capotar; pisar com tudo no freio e tentar 
desviar para a direita, orando para que o caminhão não 
freasse também; ou poderia pisar fundo...

Criar filhos hoje em dia é como dirigir na Rodovia 
395. Sua família está fazendo uma viagem incrível. É 
uma viagem longa, onde vocês verão não apenas o vale 
da sombra da morte (leia Salmo 23.4), mas também o 
sublime monte Whitney, o pico mais alto do território 
norte-americano (leia Salmo 18.33).

Criar filhos não é uma estrada a ser trilhada por quem 
não gosta de desafios. Cada trecho ou curva revela belezas 
e perigos. Às vezes, há neve na estrada, pistas escorregadias 
e trechos íngremes. Como pai ou mãe, você foi chamado 
para percorrer essa estrada chamada vida. É seu dever 
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levar seus filhos de um lugar a outro em segurança e, no 
fim, ensinar-lhes a seguir sozinhos, sua própria vida. 

Naquele dia na Rodovia 395, Karie decidiu acelerar. 
Com o coração na boca, Lily, Lucy e eu nos seguramos 
quando ela acelerou, quase batendo no para-choque 
da carreta, e conseguiu desviar e voltar para a estrada. 
Naquela hora, depois de quase sofrermos uma 
tragédia, pensei em algo. Com minhas mãos ainda 
dormentes de tanto me segurar no banco do carro, 
entendi uma coisa. Foi um daqueles momentos em 
que nosso Pai celestial aproveita a situação para nos 
ensinar uma verdade. 

Vou parafrasear o que Deus falou ao meu coração 
naquela ocasião: “Às vezes, o melhor instrumento na 
direção defensiva é o acelerador. Eu quero que vocês 
sejam pais acelerados, e seus filhos, acelerados. Eu 
quero que vocês se preocupem mais em passar a marcha 
do que deixá-la no ponto morto”. 

Foi um discernimento tremendo, algo que o Senhor 
me revelou nos meses que se seguiram. Eu sinto que o 
que Ele deseja nos dizer é que não devemos ter medo de 
criar nossos filhos – não devemos ser pais cujo objetivo 
principal é mantê-los em uma redoma ou envolvê-los 
com todo tipo de proteção. 

Percebi também que Deus me dizia que os nossos 
filhos deveriam “passar mais tempo ao volante”. 
Ele queria me fazer entender que eles precisam ter a 

Pais acelerados
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24 Dê as chaves aos seus filhos

chance de pôr em prática em sua vida as habilidades 
espirituais que receberam dEle. Sua intenção é que 
Karie e eu sentemos com mais frequência no banco 
do carona, e não do motorista. O que Ele quer é 
que venhamos a dar a chance às nossas filhas para 
aprenderem a conhecê-Lo, e não apenas saberem algo 
sobre Ele.

Acelerador versus freio
Criar filhos é como dirigir, e equilibrar é não acelerar 

muito ou reduzir a velocidade de repente. Veja que não 
usei a palavra freio, e a razão disso é que 95% do que 
fazemos quando dirigimos não tem nada a ver com o 
freio. No entanto, como pais, a maioria dos conselhos 
que encontramos nas livrarias e nos púlpitos sobre 
a criação de filhos, geralmente, é o que eu chamo de 
criação contida. 

Criação contida é criar os filhos na defensiva, 
baseando-se no medo – medo de que nossos filhos 
ouçam ou experimentem algo que roube deles sua 
inocência. A criação contida tem mais a ver com 
proteção do que com compromisso. É um tipo de 
criação em que colocamos nossos filhos no banco de 
trás e os levamos para dar uma volta, como se fosse 
um passeio turístico. É um modelo de criação no qual 
raramente eles “assumem o volante” para experimentar 
a emoção de dirigir sozinhos. 
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O problema da criação contida é que, normalmente, 
a criança só pega aquele velho fusca espiritual para 
dar uma volta quando faz 18 anos, e isso foi o que 
aconteceu comigo.

Depois que meu pai morreu, quando eu tinha 16 anos, 
minha mãe pisou com tudo no freio. Seguiu-me até a escola 
algumas vezes, deixou-me trancado em casa e até chamou 
a polícia outras vezes. Mas sabe de uma coisa? Acho que eu 
teria feito a mesma coisa se estivesse no lugar dela. 

O que atrapalhou os planos da minha mãe foi que 
recebi um e-mail do Seguro Social quando fiz 18 anos. 
Algo muito interessante no governo norte-americano é 
que, se um pai tem direito a algum benefício do Seguro 
Social, e morre antes de usá-lo, seu filho recebe um 
lindo cheque pelo correio. 

Assim, quando completei 18 anos, peguei a 
correspondência e encontrei um cheque nominal a 
mim de 18 mil dólares e alguns trocados. Meia hora 
depois, saí de casa sem me despedir, para nunca mais 
voltar, e fui passar um dos fins de semanas mais loucos 
da minha vida em Palm Springs. 

Um ano e meio depois daquele fim de semana, eu 
estava prostrado em um apartamento escuro em La Jolla, 
Califórnia, sofrendo de uma insuficiência cardíaca 
congestiva, devido a uma overdose de metanfetaminas 
e clamando a Deus que me salvasse. Como sou grato 
ao Senhor por Sua grande misericórdia! 

Pais acelerados
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Porém, o que deu errado? Como um jovem bem 
entrosado e cheio de potencial quase acabou morrendo? 
Eu conhecia a Bíblia e consagrei minha vida tantas vezes 
nos retiros dos quais participei, que minha calça jeans 
ficou com buracos na parte dos joelhos. Lá no fundo, 
eu amava mesmo Jesus.

Ao olhar para o passado, vejo que muitas coisas 
me levaram àquela noite sombria. Porém, acho que 
algumas em particular contribuíram para que aquilo 
acontecesse. Primeiro, o ensinamento cristão que recebi 
foi mais sobre o que eu não deveria fazer do que sobre 
o que deveria. Foi mais sobre quem eu não deveria 
conhecer do que quem eu sou realmente em Cristo 
Jesus1. Basicamente, era mais a respeito do freio do que 
do acelerador. Teve a ver com algo que me mantivesse 
seguro, mostrando-me os perigos do rock and roll, do 
álcool e das mulheres, e fizesse com que eu ficasse longe 
disso. Era mais para eu saber o que era errado do que 
conhecer o correto. 

O primeiro contato que tive com o que chamo de 
“criação acelerada” foi quando era aluno da Universidade 
Nazarena em Point Loma, em San Diego, Califórnia. 
Tony Campolo estava fazendo sua apresentação anual 
da faculdade e nos convidou para passar o verão com 
ele na Filadélfia. Tony foi criticado por muitas pessoas 
ao longo dos anos, e a maior parte disso foi por causa 
da sua abordagem radical do cristianismo. Ele era o 
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Francis Chan (autor de Louco amor) da minha geração, 
um homem que desafiou os crentes a levarem uma vida 
cristã radical. 

Naquele dia, Tony disse algo que fez minha visão 
sobre a criação de filhos mudar para sempre, apesar 
de que, ainda levaria dez anos para ser pai e nem fosse 
casado. Mesmo assim, tomei uma decisão sobre que 
tipo de pai eu seria. Felizmente, casei-me com uma 
mulher que pensa da mesma maneira. 

Tony falou sobre a criação cristã que podemos dar 
aos nossos filhos, e sua opinião é que essa criação tem 
mais a ver com o compromisso de dar um discipulado 
correto do que com a falta de comprometimento e 
proteção. Ele nos contou sobre famílias que decidiram 
viver em uma cidade do interior e trabalhar juntas. Elas 
deixaram o conforto da cidade, as escolas particulares, 
e enviaram seus filhos para algumas das escolas mais 
desafiadoras do país. 

A frase que ardeu em minha alma e me marcou 
naquele dia foi: “Que esperança haverá para o sistema 
educacional se os pais tirarem das escolas públicas 
seus melhores alunos?”. Essa frase é um dos motivos 
pelos quais nossa filha Lily, hoje, estuda em uma 
escola pública. 

Essa foi uma das muitas decisões que Karie e eu 
tomamos para não tirar nossas filhas do mundo, e sim 
levá-las a fazer parte dele. O segredo é nos empenharmos 

Pais acelerados
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para participar de todas as experiências que elas tiverem. 
Nosso compromisso é acompanhá-las a todo momento 
do seu discipulado e, por isso, estamos na escola toda 
semana. Karie faz parte do programa de jardinagem, e 
eu ajudo a cuidar das crianças no playground. 

Veja bem, não estou dizendo que você deve “entregar 
seus filhos aos lobos” sem se envolver. Karie e eu conhe-
cemos quase todos os professores e o mais importante: 
conhecemos as crianças da escola da Lily. Estamos ten-
tando ser luz em um lugar que, muitas vezes, é sombrio, 
preparando nossas filhas para ter compaixão por aque-
les que não conhecem o Senhor. Quando procuramos 
ensinar algo por meio dos livros e dos filmes da famosa 
série Crepúsculo, às vezes, ouvimos palavras chulas das 
crianças da escola e temos a “oportunidade maravilhosa” 
de discipular nossas filhas, desafiando-as a viver para 
Jesus, indo de encontro à cultura deste mundo. Sei muito 
bem que isso pode parecer com uma cultura que foge 
um pouco aos padrões cristãos, no entanto creio que o 
melhor lugar para os nossos filhos desenvolverem sua 
fé não é dentro de uma redoma cristã, mas, sim, neste 
mundo caótico e violento. 

Essa frase de John A. Shedd, talvez, soe muito melhor: 
“Um navio está seguro no porto, mas não foi para isso 
que os navios foram construídos”2. Como somos os pais 
da próxima geração, oro para que possamos ensinar 
nossos filhos a navegar!
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Quanto mais sombrio fica, 
mais usamos o freio

Muitos pais acham que o mundo hoje está mais 
sombrio do que nunca. Um estudo sobre a Roma antiga 
mudaria sua opinião, mas isso é assunto para outro 
livro. Por essa razão, muitos pais têm pisado mais ainda 
no freio. Quanto mais sombrio o mundo se torna, com 
mais força eles pisam no freio. 

Por mais que você decida ensinar seus filhos em 
casa ou enviá-los para estudar em uma escola pública 
ou particular, essa não é a questão principal. O mais 
importante é no que você fundamenta a sua decisão. 
Como pai ou mãe, você está tomando decisões cheias 
de fé e tem conseguido ver que Deus será fiel e cumprirá 
Suas promessas em todas as circunstâncias, ou tem 
vivido com medo?

Pois Deus não nos deu espírito de covardia, 
mas de poder, de amor e de equilíbrio.

2 Timóteo 1.7

A ideia de que o cristianismo deve estar no mundo 
como parte da solução trazida pelo Reino, mas não 
fazer parte dele, é a base da doutrina cristã. Os 
seguidores de Cristo foram chamados para ser sal em 
um mundo espiritualmente sem sabor. Pais acelerados 
sabem disso. Eles entendem que filhos mantidos longe 

Pais acelerados

Dê as chaves aos seus filhos.indd   29 10/08/2015   11:15:25



30 Dê as chaves aos seus filhos

do mundo, desprovidos da habilidade de processar 
o que veem sem contar com a ajuda de pais que se 
comprometem a discipulá-los, raramente conseguem 
fazer isso quando chegarem à idade mágica dos 18 
anos. Apesar disso, muitos pais criam seus filhos 
assim e, por tal razão, têm promovido uma educação 
arraigada às cadeias do medo.

Vou dar um exemplo de outra maneira de criação 
de filhos. Há alguns anos, nossos bons amigos Mike e 
Cindy perceberam que não estavam mais conseguindo 
ver o agir de Deus de maneira clara em suas vidas. Esse 
casal sabia que seus filhos ouviam sobre Jesus nos fins 
de semana na igreja, porém queria que eles tivessem 
mais oportunidades de encontrá-Lo verdadeiramente. 
Eles desejavam que seus filhos tivessem a chance de 
ser os pés e as mãos do Salvador. Então, começaram 
a buscar, com intrepidez, o Senhor, crendo que O 
encontrariam. 

Mike e Cindy tiveram a sensação de que Deus poderia 
estar nas favelas de Tijuana, ao sul da fronteira entre o 
México e os Estados Unidos, perto de onde moramos. 
Pessoas mais sensatas lhes disseram que essa não seria 
uma viagem muito segura para levar os filhos. As estradas 
eram perigosas, a violência nas cidades da fronteira do 
México era cada vez maior, e havia muitas doenças. 

Qualquer pai “sábio” tem consciência de que, em 
uma viagem desse tipo, levam-se filhos um pouco 
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mais velhos, não crianças pequenas. Só que Mike e 
Cindy, como pais acelerados, sabiam que os princípios 
espirituais aprendidos por seus filhos nessa viagem 
seriam eternos e valiam o risco. Também tinham fé 
no Deus que os havia chamado aos lixões e às favelas 
do México, e tinham certeza de que, no fim, a vida 
deles estava em Suas mãos protetoras (leia Salmo 
5.11). Eles estavam dispostos a ir e fazer tudo o que 
fosse preciso. 

A partir de então, cerca de quatro sábados por ano, 
Mike, Cindy, Ashlyn (com sete anos) e Lauren (com 
cinco) acordavam às quatro e meia da manhã e iam para 
o estacionamento escuro e frio da nossa igreja. Levando 
café e rosquinhas, eles viajavam uma hora e meia em 
direção ao Sul, até chegar a uma das áreas mais pobres 
do mundo, a fim de passar o dia construindo casas 
para os pobres no Ministério Cristão Baja3. 

Todos os domingos depois de uma de suas viagens, 
eles contavam como Deus havia operado; como um 
pneu furado abriu uma porta para compartilhar sua fé 
ou como eles não tinham mais dinheiro para construir 
as casas, mas, poucos dias depois de orarem, o valor 
exato de que precisavam chegara pelo correio. Deus Se 
revelou muitas e muitas vezes, e eles tiveram a certeza 
de que era Ele quem agia. Em diversas ocasiões, Ashley e 
Lauren viram o agir do Senhor realmente, e não apenas 
souberam quem Ele é!

Pais acelerados
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Não se trata apenas de medo
A segunda coisa que aprendi naquele dia na Rodovia 

395 é que pais acelerados não são apenas aqueles que 
não têm medo. Isso é apenas uma de suas características. 
Também há neles o despertamento, a capacitação e o 
compromisso. Trata-se de deixar Deus à vontade em 
todos os aspectos, para que seus filhos O conheçam 
de uma maneira verdadeira. É encontrar áreas da sua 
vida que estão “no piloto automático” e passá-las para 
o modo manual. Melhor ainda, é ensinar aos filhos os 
segredos de sua vida espiritual, enquanto você dirige 
por algum tempo, e, depois, passar-lhes a direção e 
sentar-se no banco do carona. Veremos mais sobre isso 
nos próximos capítulos.

Direto ao ponto
Nosso modo de vida está dominado pelo medo. Se 

você não acredita em mim, veja o noticiário à noite. 
O medo está em todas as notícias – e cada adjetivo é 
dito meticulosamente na hora certa para guiar nossas 
emoções. Essa preocupação com esse sentimento é um 
dos motivos pelos quais os distúrbios de ansiedade têm 
aumentado drasticamente entre adultos e crianças4. 

A Bíblia deixa bem claro que não devemos 
tomar decisões com medo, pois se trata de falta de 
entendimento das verdades de Deus; afinal, nEle não 
precisamos ter medo algum. As decisões baseadas 
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no medo não produzem frutos tão saudáveis como 
aquelas que tomamos com fé em Deus. Isso é verdade, 
não importando as circunstâncias que nos levem a agir. 

Há uma lista de perguntas a seguir que irá ajudá-lo 
a pensar melhor sobre o modo que você tem criado 
seus filhos.

• Estou mais preocupado ou confiante com relação 
ao futuro dos meus filhos? 

• Penso mais no que posso fazer para protegê-los 
do que sobre como torná-los mais participativos?

• Embora meus filhos já tenham maturidade para 
ir sozinhos a um retiro ou passar a noite fora, 
será que não os tenho deixado sair de casa por 
causa do medo?

• Tenho conversado mais com eles sobre os perigos 
do mundo do que acerca da verdade da proteção 
divina?

• Estou mais preocupado com a influência da 
internet e de outros meios de comunicação, em vez 
de confiar na Palavra de Deus para transformar 
meus filhos? 

• Confio totalmente no poder do Senhor para 
guardá-los onde quer que estejam?5

• Sobre qual assunto vocês têm conversado mais? 
Faça um diário semanal das conversas que há em 
sua vida. Falou sobre o quê? O que você disse? 

Pais acelerados
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O que eles disseram? O que disseram as outras 
pessoas com quem você conversou? O que você 
assistiu na televisão o fez ficar pensativo?

Na semana seguinte, escreva tudo o que ouvir sobre 
fé. Pegue todas essas frases e compare-as com a Palavra. 
Já que o medo é fundamentado em uma mentira, 
procure repreendê-la com essas frases. Como exemplo, 
segue uma situação que aconteceu comigo:

A frase – “Puxa, que filha linda você tem! Vou 

orar por você para quando ela ficar adolescente!”.

A mentira – “Já que minha filha é bonita, ela estará 

propensa a pecar e/ou ter experiências ruins na ado-

lescência”. (Sei muito bem que frases assim podem ser 

colocadas na categoria: “Eu estava brincando”, mas, 

ainda assim, acho que tem muito poder de gerar medo 

em nosso coração, e não uma segurança em Cristo.) 

A Palavra – Se seus filhos conhecerem a Palavra 

e a guardarem no coração, terão o combustível 

necessário para enfrentar as dificuldades da vida.

Não as deixes [as palavras de Deus] apartar-se 
dos teus olhos; guarda-as no meio do teu coração. 

Provérbios 4.21 – ARC
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Agora, então, meu filho, ouça-me;
não se desvie das minhas palavras. 

Provérbios 5.7

A vereda do justo evita o mal; 
quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. 

Provérbios 16.17

A verdade – Deus tem poder para guardar 

nossos filhos na adolescência. E a vontade dEle e 

Seu desejo é que eles vivam a Sua verdade e façam 

a vontade dEle. Deus não deixou essa faixa etária 

nas mãos do diabo. Meu desejo é que muitos 

pais omissos quanto à desobediência e à falta de 

comunicação e cumplicidade com seus filhos na 

adolescência pudessem ouvir isso. 

Se fizer esse exercício, você ajudará sua família a 
firmar raízes profundas no solo das verdades bíblicas 
e também a arrancar todo o medo. Toda conversa que 
você tiver estará de acordo com a verdade da Palavra de 
Deus, e as decisões que você tomar deixarão marcas e 
produzirão frutos de uma fé profunda que vencerá o 
medo. Imagine quantas portas se abrirão! 
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