


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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Um livro é essencialmente uma conversa entre autor e leitor. Assim, ao
começarmos esta conversa, nós, autores, achamos que é útil compartilhar algumas
informações importantes já no início, para que você tire o máximo proveito do
que irá ler.

Em primeiro lugar, você vai observar que este livro tem duas partes. Ele foi
assim organizado porque o mentoreamento é um relacionamento entre duas
pessoas, o mentor e a pessoa mentoreada (muitas vezes citada aqui como protegido,
ou afiliado). Na nossa experiência, há muito mais homens procurando mentores
do que há homens dispostos a servir como mentores. Assim, a Parte um trata
desse grupo maior de candidatos a afiliados, ou mentoreados. Nela descrevemos
os benefícios de se ter um mentor, como encontrar um guia, como iniciar o
relacionamento e como tirar o máximo proveito dessa interação.

A Parte dois olha para esse mesmo relacionamento do ponto de vista do
mentor. De certa maneira, o mentor é a chave para o relacionamento. Explicamos
o que um mentor é e faz, e então, desafiamos homens a assumirem essa função.
Como na Parte um, aqui também falamos de como estabelecer relacionamentos
de mentoreamento, mas empregamos a maior parte do tempo tratando de como
os mentores podem “estruturar” o seu tempo com os afiliados para o máximo
crescimento e aproveitamento.
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Fique à vontade para começar a ler a parte do livro que mais se encaixar nas
suas necessidades imediatas. No entanto, não deixe de ler a outra parte para que
você tenha uma boa compreensão do outro lado desse relacionamento.

Não deixe de ler também “Um plano de ação para o mentoreamento”,
que vem após o texto principal. Preparado por Jim Bell, nosso grande amigo
na Moody Press, esse guia prático vai ajudá-lo a avaliar e atingir os seus alvos
no início e no desenvolvimento da relação de mentoreamento.

Em Como o ferro afia o ferro, tentamos destacar a prática mais do que a
teoria, o como mais do que o por quê. Fazemos isso porque o nosso objetivo ao
escrever o livro, que na verdade é somente uma introdução ao assunto, é envolver
homens no processo de mentoreamento. O nosso alvo é fazer com que centenas e
até milhares de leitores desenvolvam os relacionamentos de mentoreamento como
resultado da leitura deste material. Reconhecemos que os fundamentos teóricos
e a pesquisa empírica relacionados ao mentoreamento são importantes; aliás, já
estamos trabalhando em outro livro que vai aprofundar alguns desses aspectos.
Mas aqui o ponto é envolver de forma prática homens em relacionamentos
vitais uns com os outros.

Isso nos leva a mais um ponto: Como o ferro afia o ferro é dirigido especifica-
mente a homens. Isso se dá porque o livro foi preparado para coincidir com o
calendário de conferências dos Promise Keepers (Cumpridores de promessa
[ministério pára-eclesiástico]), que são dedicadas às necessidades e questões
dos homens. Sem dúvida, o mentoreamento é um processo que pode beneficiar
homens e mulheres; assim, ao colocar os homens como alvo dessa discussão
não queremos excluir as mulheres. Todos os conceitos e princípios descritos
aqui provavelmente se aplicam tanto às mulheres como aos homens, e, com
exceção de alguns casos óbvios, as leitoras podem provavelmente substituir as
palavras “homem” ou “homens” por “mulher” ou “mulheres”, sem mudar o
conteúdo do que estamos dizendo. (O nosso próximo livro acerca do mentorea-
mento vai discutir as questões de mentoreamento tanto para mulheres quanto
para homens).

Alguns leitores - especialmente os que são cristãos há tempo - podem
pressupor que “mentoreamento” é só mais uma palavra interessante para o
discipulado. Não há dúvida de que as duas estão interligadas e se sobrepõem
em alguns aspectos. Mas não são exatamente a mesma coisa (veja no capítulo
quinze,  Mentoreamento versus discipulado). O mentoreamento também não
está limitado à vida espiritual da pessoa - oração, leitura da Bíblia, envolvimento
na igreja e outras atividades religiosas. Como veremos, a influência de mentores
tende a afetar áreas da vida que estão muito além do aspecto pessoal e do
religioso.
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A fim de que este material possa ser útil ao maior número de pessoas
possível, incluímos muitas ilustrações da vida real. A maioria dessas histórias
vem da literatura do mentoreamento e de nossa experiência pessoal. Em alguns
casos, mudamos nomes e circunstâncias para proteger a privacidade de pessoas
incluídas na história.

Finalmente, a partir daqui você vai perceber que o texto é escrito na primeira
pessoa do singular (“eu”, “me”, “meu”, “minha”, etc.), como se só uma pessoa
estivesse falando. A voz que você vai ouvir é a de Howard. Em parte isso é assim
porque é muito mais fácil escrever no singular do que no plural e também porque
Howard tem ensinado e praticado esse assunto durante mais de quarenta e cinco
anos. Contudo, lembre que são dois autores - que por acaso são pai e filho -
trabalhando juntos para recrutar você para compartilhar a convicção do valor do
mentoreamento.
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