Eu amo Matt Chandler, sua paixão pelo evangelho e seu amor pela
igreja. Fico muito feliz que ele, Josh Patterson e Eric Geiger tenham
escrito esse livro e abordado o fato de que o fundamento da igreja
deve ser a Palavra de Deus, e não a última moda que esteja agitando
o mundo. Esse livro lança um desafio novo a todos nós e nos ajudará
a estabelecer um fundamento bíblico em relação à única coisa que
Jesus prometeu que edificaria!
— Perry Noble, pastor-titular da igreja NewSpring Church,
Carolina do Sul, EUA, e autor de Unleash! Breaking free from
normalcy [Liberte-se! Rompendo com a normalidade]

Nossos lares, comunidades, cidades e nações precisam de igrejas
imersas no evangelho e abastecidas pelo evangelho. Por quê? Porque a boa notícia de Jesus Cristo muda tudo! Estou encorajado e
animado com o forte desafio do evangelho encontrado em Criados
pela Palavra: a igreja centrada em Jesus. Matt, Josh e Eric fazem um
claro chamado às nossas igrejas para recuperar sua admiração por
Jesus e por sua obra perfeita realizada a nosso favor. Eles nos ajudam a ver quanto a bela noiva de Cristo pode ser tomada tanto por
uma doutrina quanto por uma cultura centradas em Jesus. É desse
tipo de livro que a igreja precisava há muito tempo.
— Daniel L. Akin, director do Southeastern Baptist
Theological Seminary, Wake Forest, Carolina do Norte, EUA

Criados pela Palavra é um chamado claro para a igreja voltar a se
centrar em Jesus e no evangelho. Prático, mas teológico, recomendo
esse livro como leitura essencial para qualquer pessoa que vier a
liderar ou plantar uma igreja.
— Matt Carter, pastor de pregação e visão da igreja Austin
Stone Community Church, Austin, Texas, EUA
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Muitas vezes, Jesus Cristo é central para nossa teologia, mas não para
a forma que fazemos a igreja funcionar. Esse livro serve de lembrete
necessário e poderoso corretivo para nós, mostrando que precisamos recalibrar nosso ministério para Jesus continuamente, segundo
o padrão da pessoa e da obra de Jesus.
— Larry Osborne, pastor da igreja North Coast Church, Vista,
Califórnia, EUA, e autor de Sticky church [Igreja grudenta]

Quando a igreja se torna vertical, são os pequenos ajustes que levam
a renovações grandiosas. É uma área de construção dinâmica, em
que é obrigatório o uso de capacetes de proteção e em que cada
decisão tem somente um objetivo: honrar a Deus. Quando entendemos isso, o próprio Deus aparece e constrói. Meu amigo Matt
Chandler e seus colaboradores, Josh e Eric, estão nos chamando
para fazer com que a igreja esteja novamente centrada em Jesus.
— Dr. James MacDonald, pastor-titular da igreja Harvest
Bible Chapel, Chicago, Ilinóis, EUA, e autor de Vertical church
[Igreja vertical]

Tome cuidado ao ler esse livro. Criados pela Palavra o fará refletir
muito sobre o que você pensa saber a respeito da igreja, de sua
mensagem e missão. Matt Chandler, Josh Patterson e Eric Geiger
uniram-se para escrever um livro que o fará pensar mais fielmente
sobre a igreja e sobre o que significa o povo de Cristo ser formado
pelo evangelho. Fico feliz pelos debates que esse livro promoverá.
— R. Albert Mohler, Jr., diretor do Southern Baptist
Theological Seminary, Louisville, Kentucky, EUA

Ultimamente, têm surgido muitos livros com o termo “evangelho”
no título. Conforme você começa a ler a conversa filosófica e alegórica sobre o evangelho, percebe uma desconexão com a Palavra de
Deus. No entanto, o mais extraordinário, no caso de Criados pela
Palavra, é o fato de ser centrado no evangelho, fundamentado na
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Palavra de Deus e de leitura extremamente acessível. Espero que
essa obra cause um grande impacto devocional em todo o povo de
Deus e aumente nossa intimidade com Deus.
— Eric Mason, pastor principal da igreja Epiphany Fellowship,
Filadélfia, Pensilvânia, EUA

Muitos se referem à Bíblia como o “Livro de Jesus”, porque tudo
nela diz respeito a ele. Em Criados pela Palavra, seremos exortados
a manter tudo centrado em Jesus. Esse compromisso sempre nos
leva a realizar sua obra.
— Johnny Hunt, pastor da igreja First Baptist Church,
Woodstock, Geórgia, EUA

Não há necessidade maior para os líderes da igreja do que termos
todo o nosso ser permeado pela realidade da pessoa e da obra de
Cristo. Isso não resulta apenas em santidade pessoal, mas acaba tendo um impacto sobre todas as pessoas a quem ministramos. Criados
pela Palavra mudará você e as pessoas a quem pastoreia.
— Darrin Patrick, pastor principal da igreja The Journey
Church, St. Louis, Missouri, EUA, e autor de O plantador de
igreja (Vida Nova)

Muitos líderes piedosos da minha geração desejaram ardentemente
que surgisse uma nova geração de líderes eclesiásticos capazes de
conduzir bem a noiva de Cristo e oraram por isso. Obras como
Criados pela Palavra são uma resposta às nossas orações. Fiquei animado e esperançoso em relação à igreja local depois de ler o encorajamento e os desafios apresentados por Matt, Josh e Eric. Um livro
extraordinário escrito por três líderes extraordinários!
— Thom S. Rainer, presidente e CEO de LifeWay Christian
Resources, Nashville, Tennessee, EUA
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Há cinco coisas que procuro na leitura de um livro: legibilidade,
acessibilidade, praticidade, utilidade e originalidade. Esse livro de
Chandler, Patterson e Geiger se sobressai em todos esses critérios.
Deve ser lido por líderes da igreja, mas seria lastimável se o público-alvo fosse limitado a esse grupo seleto. Seja qual for seu lugar ou
papel entre o povo de Deus, não deixe de ler esse livro e ser renovado
pelas ideias, observações e exortações que encontrará — e especialmente pelo encorajamento renovado para que nos centremos em
Jesus e para que tudo gire em torno dele em nossa vida.
— Steve Timmis, diretor da rede Atos 29 (Europa Ocidental)
e coautor de Igreja total (Tempo de Colheita)

Criados pela Palavra é um livro que me entusiasma porque sei que
igrejas centradas em Jesus e em sua missão redentora levam o povo
de Deus a se envolver verdadeiramente com a obra do reino. Os
líderes e as equipes de liderança da igreja devem ler esse livro e
depois se reunir para debater sobre suas ideias.
— Ed Stetzer, pastor principal da igreja Grace Church e
president de Lifeway Research

Criados pela Palavra pinta uma imagem relevante e interessante de
como a igreja pode ser se estiver inteiramente submetida ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Matt, Josh e Eric apresentam um
entendimento sólido e prático que encorajará e desafiará os líderes
da igreja. Num mundo de igrejas baseadas em modelos, é revigorante ler esse chamado para que todas as igrejas sejam centradas em
Jesus! Só isso já me dá vontade de gritar!
— Dr. Ronnie W. Floyd, pastor-titular da igreja Cross Church,
Fayetteville, Arkansas, EUA, e autor de Our last great hope
[Nossa última grande esperança]
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Dedicatória
De Matt...
À The Village Church: não há lugar que eu preferisse passar os dias
da minha vida de feliz serviço a Jesus a não ser ao lado de vocês.

De Josh...
À minha querida esposa, Natalie. Não consigo me
acostumar com o fato de você ter dito “Sim, eu
aceito”. Você é graça abundante para mim.

De Eric...
À minha esposa, Kaye. Sua fidelidade e bondade para
comigo são uma lembrança constante da graça de Deus.
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Agradecimentos
De Matt
Foi uma alegria trabalhar com Josh e Eric neste projeto. Não é
pouca coisa receber de Deus pessoas com as quais tenho tanta afinidade. Foi um prazer pensar, conversar, rir e amar este projeto com
vocês dois.
Quero agradecer aos presbíteros da The Village Church o tempo que me deram para pensar e escrever. Trabalhar com vocês para
a glória de Cristo e o bem do nosso povo é uma alegria. Seu amor
e cuidado por mim e por minha família são evidências da graça de
Deus em nossa vida.
À minha família, obrigado por me permitir ter o tempo precioso para escrever, revisar e trabalhar durante o período que normalmente seria de vocês.
Por fim, que dádiva foi ser parceiro da LifeWay neste projeto!
Trabalhar com vocês foi tranquilo e divertido. Jedidiah Coppenger
é um homem de espírito jovial e foi muito bom trabalhar com ele
durante todo este projeto.
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De Josh
Ter trabalhado ao lado de Matt e Eric, neste projeto, foi algo de
que não sou digno. Matt, você está na pequena lista de pessoas que
mais impactaram minha vida. Estou honrado por estar nesta luta
com você e por poder chamá-lo de amigo. Amo você, irmão. Eric,
quem poderia adivinhar o que aconteceria a partir daquele nosso
primeiro encontro em Nova Orleans? Deus o usou profundamente
em épocas cruciais para moldar minha liderança e ministério de
forma significativa. Não só isso, você me levou a ser um marido e
um pai melhor. Você é um amigo querido e um irmão a quem amo.
Aos presbíteros da The Village Church, obrigado por servirem de cobertura e encorajamento. Vocês são exemplos a serem
seguidos. À equipe assalariada da The Village, nossa parceria no
ministério do evangelho é uma das maiores alegrias de minha vida.
Aos membros da The Village, obrigado por amarem tanto a minha
família. É uma honra servi-los. Sou totalmente indigno.
Um agradecimento especial a Jeremy Treat por suas observações e sugestões inestimáveis. Sua influência está presente em todo
este livro. Jeremy Pace, sua “analogia da casa” foi muito útil para
esclarecer um conceito. Andrea Bowman, seu dom administrativo
traz paz e ordem.
Michael Bleecker, Matt Chandler, Jason Holleman e Trevor
Joy são amigos dignos de menção. Vocês me encorajam, afiam e
moldam no evangelho, como marido, pai, amigo e pastor. Tenho
um débito muito grande para com cada um de vocês.
Por fim, que dádiva foi ser parceiro da LifeWay neste projeto! Seu empenho em oferecer oportunidades para o evangelho
tem sido um encorajamento para nós. Especificamente, gostaria de
agradecer a Jedidiah Coppenger por seu trabalho impressionante
durante todo este projeto. Você é o cara!
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De Eric
É uma honra escrever este livro com dois líderes piedosos a quem
respeito: Matt e Josh. Sua fé foi usada por Deus para edificar a
minha, e sou grato pela amizade deles. Sou grato também a um
pequeno grupo de amigos, composto de pastores titulares/executivos que têm me aperfeiçoado nos últimos anos: Josh, Kevin Peck,
David Thompson e Steve Miller. Trabalhar com várias mentes teológicas e editoriais brilhantes na LifeWay foi um grande aprendizado para mim. Obrigado a Trevin Wax, Michael Kelley, Sam O’Neal,
Alyssa Jones, Micah Carter e Daniel Davis por suas opiniões
e ajuda editorial. Em especial, gostaria de agradecer a Jedidiah
Coppenger por seu trabalho incansável e seu compromisso com
este projeto.
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