“Paul Tripp sempre nos faz voltar ao poder vivificador do evangelho e da
infalível graça de Deus. Criar filhos é um de nossos maiores desafios na
vida e Paul nos direciona à única coisa que pode fazer a diferença: um
encontro genuíno com o Deus vivo.”
Toby Mac, cantor de hip-hop; produtor musical; compositor.
“Simplesmente leio tudo o que Paul Tripp escreve. Não posso me dar ao
luxo de perder uma única palavra.”
Ann Voskamp, autora de One Thousand Gifts, best-seller do jornal
The New York Times.
“Este é o livro mais relevante que li este ano. É ao mesmo tempo teológico
e prático, uma combinação raramente encontrada em um livro sobre criação de filhos. Há anos os leitores pedem que eu escreva sobre a missão de
criar filhos. Depois de ter lido este livro, estou convencido de que jamais
poderia produzir algo melhor. Estou muito feliz por lê-lo, mas gostaria
de tê-lo feito 20 anos atrás. Ao final da leitura de Desafio aos pais, vivi um
conflito. Parte de mim desejava sentar, chorar e confessar todos os meus
fracassos como pai. A outra parte queria gritar de alegria pela grande possibilidade que agora tenho de desempenhar melhor meu papel de pai.”
Francis Chan, autor de Crazy Love e Forgotten God, best-seller
do jornal The New York Times.
“Não tenho palavras o suficiente para recomendar este livro. Ele é simplesmente excepcional. É Paul Tripp no que ele tem de melhor: seu texto
nos apresenta o amplo quadro da vida com Cristo para depois deter-se
nas peculiaridades essenciais da caminhada pela graça por meio da fé. O
manifesto de Tripp vai muito além de nosso dever como pais – trata do privilégio de sermos embaixadores de Jesus Cristo para nossos filhos. Mães
e pais de todas as culturas se beneficiarão do chamado de Tripp para que
vivamos à luz da graça e da esperança que temos em Jesus.”
Glória Furman, esposa de pastor, Redeemer Church de Dubai;
autora de The Pastor’s Wife e Missional Motherhood.
“Este livro é muito oportuno para mim. Temos quatro filhos menores de
5 anos e precisamos de ajuda! É fácil encontrar livros com dicas para corrigir o comportamento dos filhos, mas o livro de Paul Tripp vai muito além
do comportamento; ele conduz o leitor à origem do problema: o coração.
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Se compreendermos nossos filhos no plano do coração e tivermos um
entendimento adequado do evangelho, poderemos educá-los como Deus
planejou. Paul Tripp escreveu um livro simples, porém profundo. Pais e
mães, vocês precisam lê-lo já. Certamente serão abençoados.”
Webb Simpson, jogador profissional de golfe;
Campeão do U.S. Open 2012.
“Sou um pai imperfeito. Provavelmente, você também é. Compre este
livro e mergulhe nele. Não se trata de mais uma publicação do tipo ‘Cinco
passos para sermos pais perfeitos’. A intenção de Tripp é que observemos
nosso relacionamento com Deus e com nossos filhos através de uma lente
angular. Com nossos filhos pequenos, minha esposa e eu somos pais do
tipo sempre-avante-sem-desistir. Se você sabe a que me refiro, este livro
lhe trará, ao mesmo tempo, desafio e renovação e por fim será uma grande
bênção em sua jornada. Tripp me fez refletir por um ângulo novo sobre a
tarefa de extrema importância e o tremendo desafio que é o dia a dia da
criação de filhos. A missão de criar um filho implica grande responsabilidade – vamos encará-la com reverência, alegria e um coração amoroso!”
Jacob Tamme, jogador da Liga Nacional de Futebol Americano.
“Um tema que exige um estudo atento, um mensageiro comprometido
com a verdade e uma aplicação cuidadosa da Palavra de Deus. O poder
está na combinação desses elementos, encontrada no novo livro de Paul
Tripp, Desafio aos pais. Leia e veja uma das mais importantes de suas responsabilidades como ser humano tornar-se mais próxima daquilo que
Deus planejou.”
James MacDonald, Pastor, Harvest Bible Chapel, Rolling Meadows,
Illinois; autor de Vertical Church.
“Mais uma vez, Paul Tripp nos conduz com graça e verdade, lembrando-nos
de como nossa identidade como cristãos se revela em tudo o que fazemos.
Desafio aos pais oferece uma perspectiva reconfortante para novos pais e
esperança aos que estão nas trincheiras.”
Brandon Hatmaker, autor de Barefoot Church; pastor da Austin
New Church, Austin, Texas.
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