“Dave Kraft escreveu uma obra completa e esclarecedora sobre liderança, de fácil leitura, prática, com muitas ilustrações e citações
inspiradoras. Este é um livro para líderes que querem continuar a
crescer em sua compreensão da liderança, terminar bem a carreira e liderar com paixão.”
Mike Treneer, presidente internacional, The Navigators
“Com base em sua experiência de três décadas dedicadas ao
treinamento de líderes de ministérios, meu amigo e copastor de
Mars Hill, Dave Kraft, combinou o melhor do que sabe sobre liderança nesta obra.”
Mark Driscoll, pastor da Igreja Mars Hill,
presidente da Atos 29 e da Resurgence
“Adoro quando alguém que pratica o que ensina e que não é apenas um teórico escreve um livro sobre liderança. Há muitos anos
conheço Dave e sua vida pessoal, bem como sua vida profissional,
e sei que ele é exemplar, alguém que você deseja seguir. Também
é um líder que sabe como permanecer. Lidera com convicção e
caráter, sabe como colocar Cristo no centro do seu mundo e liderar com propósito, paixão, prioridades e no ritmo adequado. Esta
obra é uma ferramenta poderosa, escrita por um líder respeitado
que sabe como terminar bem.”
Greg Salciccioli, presidente-fundador do
Ministry Coaching International
“Você tem nas mãos uma obra repleta de princípios práticos para
desenvolver líderes que influenciarão outros.”
Scott Thomas, diretor da Rede Atos 29
“Este livro constrói cuidadosamente uma abordagem bíblica sobre liderança de uma forma que é ao mesmo tempo precisa e
prática. Quando a sólida base bíblica de Dave combina-se a seus
muitos anos de liderança bem-sucedida, temos uma obra que
deve se tornar o livro de cabeceira de todo cristão que deseja seriamente aprender a liderar bem. Cristãos nos mais variados níveis de responsabilidade em suas organizações descobrirão que

as informações contidas nesta obra são de grande valor para seu
crescimento pessoal e uma liderança eficaz.”
Keith McGuire, instrutor do Programa de Segurança
Aérea da Universidade do Sul da Califórnia
“Dave Kraft é comprovadamente um líder, mas é também um
observador perspicaz de líderes e de princípios de liderança. Neste
precioso livro, ele transmite lições fundamentais que ajudarão
qualquer líder a continuar a crescer, aprender e adaptar-se ao
nosso mundo de rápidas mudanças — um mundo desesperado
por aquilo que só os verdadeiros líderes têm a oferecer. Dave desafia os líderes a viver com paixão e visão nascidas do plano e do
chamado de Deus — fatores essenciais para aqueles que esperam servir e influenciar outros por toda a sua vida.”
Pete Gerhard, treinador profissional de líderes emergentes
“Eu poderia ter usado este livro logo que comecei a trabalhar
como voluntário nos ministérios infantil e de adolescentes da
Igreja de Saddleback. Creio que ele é uma ferramenta essencial
para qualquer pessoa que esteja começando a servir em seu futuro ministério.“
Dave Makela, diretor de marketing, Ministry
Coaching International
“Devo dizer que este livro é excepcional. É maravilhosamente
escrito — de leitura agradável, de grande fluidez, um texto em
que um pensamento constrói o outro, com excelente uso da Bíblia e de ilustrações e com ideias muito práticas de que o leitor
com certeza vai se lembrar, aplicar e passar adiante. Obrigado
por sua amizade, Dave, e por tudo que você acrescentou à minha
vida como líder cristão.”
Mike Coppersmith, pastor sênior, Our Savior’s
Community Church, Palm Springs, Califórnia

