
O mentoriamento não é uma opção, mas uma necessidade. O dr. Hendricks e Bill nos dão
critérios profundos e práticos sobre a prioridade, o processo e a prática dessa necessidade
vital na vida de todo homem.

Tony Evans
Autor, palestrante e pastor

Howard Hendricks toca num ponto crítico de uma questão crítica do mundo de hoje com
uma clareza e uma franqueza que atingem tanto a mente quanto o coração.

Jerry Bridges
The Navigators

Não há alguém mais apto do que Howard Hendricks para tratar da questão tão urgente que
é o mentoreamento. Com a ajuda do seu filho Bill, o professor Hendricks produziu uma
obra de arte. Homens, comprem e leiam este livro! Vocês nunca mais serão os mesmos.

Joseph Stowell
Presidente do Moody Bible Istitute

Howard Hendricks é um mentor de mentores! Líderes cristãos em todo o mundo têm sido
impactados por esse homem. Como professor, treinador, guia e patriarca ele tem mentoreado
milhares num ministério de multiplicação. Que a sua tribo cresça! Ele e seu filho Bill
conseguem captar e transferir segredos preciosos.

John Van Diest
Presidente do Vision House Publishing

Este livro nos desafia a edificar na vida de outra pessoa como também a ter a nossa vida
edificada por outro. Ele nos convence de que a nossa jornada física, mental e espiritual
necessita urgentemente de um relacionamento com um “Paulo”, com um “Barnabé”, com
um “Timóteo”. Você vai descobrir que este livro é encorajador, inspirador, convincente e
prazeroso. Precisamos dele!

Jack A. Turpin
Fundador e presidente da Hall-Mark Electronic Co.

Ao ler este livro, você vai aprender mais sobre a importância de relacionamentos no processo
de se tornar o que Deus quer que você seja. Howard e Bill nos ajudam a compreender a
importância dos outros no processo de “vir a ser”.

C. William Pollard
Presidente da The ServiceMaster Co.

Durante mais de trinta e cinco anos tenho conhecido, amado e admirado Howard Hendricks.
Não estou sozinho nisso; ele deixou a sua marca em milhares de vidas. Na realidade, só ele
conhece certos segredos de mentoreamento que marcaram homens durante uma vida toda.
Sou grato a ele por ter resolvido colocar no papel suas orientações e técnicas de mentoreamento.
São fios extraídos do tecido da tapeçaria eterna de Deus. Como o ferro adia o ferro vai se tornar
o clássico do mentoreamento; recomendo Howie e Bill por esta contribuição para nossas vidas.

Chuck Swindoll
Presidente do Dallas Theological Seminary
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