Em minha opinião, Craig Keener é na atualidade um dos principais
estudiosos do Novo Testamento. E nesse livro podemos conhecê-lo
um pouco melhor. No entanto, Amor impossível não é uma simples
autobiografia. É uma obra que trata de duas pessoas que enfrentaram
grandes provações na vida, enquanto Deus esteve sempre com elas de
modo sobrenatural e as livrou para que tivessem uma vida de amor e de
alegria e um ministério prolífico.
J. P. Moreland, coautor de Filosofia e cosmovisão cristã e Filosofia
concisa (Vida Nova)
Um encontro verdadeiramente épico entre duas pessoas provenientes de
duas partes diferentes do mundo e que experimentam a graça de Deus
ao superarem desafios indescritíveis. Esse é um testemunho biográfico
da mais alta qualidade, pois não consiste apenas na história de dois
indivíduos, mas na história da obra vitoriosa de Deus na vida de ambos.
Timothy c. Tennent, PhD, diretor do Asbury Theological
Seminary
O dr. Craig Keener é um estudioso brilhante, renomado e já conhecido
mundialmente. Contudo, em Amor impossível somos apresentados
também à dra. Médine Moussounga Keener, sua esposa. São eles os
personagens desse livro que vai além de um relato inspirador do amor
entre um homem e uma mulher, sendo um convite para uma compreensão
mais clara da graça de Deus, que se manifesta na fraqueza humana.
George o. Wood, superintendente-geral do Conselho Geral das
Assembleias de Deus
Esse livro prendeu minha atenção de forma impressionante. Tem todos
os ingredientes de um suspense de espionagem, e você não conseguirá
parar de ler. Acima de tudo, é um testemunho do poder, da fidelidade e
da glória do Deus vivo.
Dr. R. T. Kendall, ministro jubilado da Westminster Chapel, Londres
É uma narrativa épica. Tocou-me profundamente. Minha alma foi
inundada de esperança para com os servos sofredores ao receber uma
nova revelação do amor paciente e misericordioso do Pai celeste. Todos
deveriam ler e divulgar essa obra.
John Dawson, presidente emérito da organização Youth With a
Mission [ Jovens com Uma Missão — Jocum]

Amor impossível fortalece a fé e é extremamente motivador. Relata
uma história que cativará e edificará o coração sequioso por Deus, não
obstante toda oposição, dor e desânimo. Essa narrativa conquistou meu
coração como poucos livros até hoje e me elevaram mais alto em Jesus
como nunca. Leia-o!
Rolland e Heidi Baker, diretores fundadores da organização Iris
Global
Esse livro é poderoso e diferente de tudo o que você já leu. As histórias
de Craig e Médine não poderiam ser mais diferentes, e, no entanto, o
amor impossível de Deus os entrelaça em sua busca por ele. Essa leitura
reavivou em meu coração o desejo de participar mais da história de
Deus, e tenho certeza de que você também será transformado ao encontrar o Autor da vida de uma forma nova e estimulante.
Dr. Nabeel Qureshi, palestrante itinerante da organização Ravi
Zacharias International Ministries, autor do best-seller do New York
Times Procurei Alá, encontrei Jesus (Cultura Cristã)
O que acontece quando o mais proeminente estudioso de Novo Testamento
do mundo relata, com a esposa, sua história incrível em prosa empolgante?
O resultado é Amor impossível. Essa narrativa cativante e honesta conduz
à reflexão sobre o misericordioso poder divino de restaurar e abençoar
diante de sofrimento e de obstáculos intransponíveis.
Frank Viola, autor de God’s favorite place on earth, The day I met Jesus
(com Mary DeMuth) e Jesus: a theography (com Leonard Sweet);
frankviola.org
Amor impossível é o tipo de livro que todos precisamos ler para nos
lembrarmos da realidade de Deus, de seu poder e da forma que ele
atravessa nossa vida de modo sobrenatural. Esse livro mudou minha
perspectiva a respeito do poder de Deus na vida de seu povo.
Mary DeMuth, autora de Worth living: how God’s wild love for you
makes you worthy
Que história incrível! Você não vai conseguir parar de ler esse livro
extraordinário, repleto de esperança e da figura de Jesus em meio a
desafios inacreditáveis. E, para completar, tem um final feliz.
Dr. Michael L. Brown, apresentador do programa de rádio diário
em rede nacional The line of fire



Uma narrativa épica de amor em tempos de guerra; uma história de
amor não apenas entre Craig e Médine, mas entre Deus e seu povo. Se
você alguma vez se perguntou onde Deus está em meio ao sofrimento
e às perdas, precisa ler Amor impossível! É um daqueles livros extremamente raros que me inspira a orar para querer conhecer melhor a Deus
e amá-lo mais.
Rich Nathan, escritor e pastor titular da igreja Vineyard Columbus
Cheio de drama, aventura, perigo, fé e esperança. Prepare-se para experimentar uma história real mais incrível que qualquer obra de ficção.
Você será inspirado e encorajado pela história de amor impossível de
Craig e Médine.
J. Warner Wallace, detetive de crimes antigos não solucionados,
autor de Cold-case Christianity e God’s crime scene
Amor impossível tem de tudo: conflito de guerra civil, perigo, amor,
amizade, fé, milagres, livramento sobrenatural e a apresentação da fidelidade de Deus. Recomendo-o fortemente a todos.
Randy Clark, supervisor da organização Apostolic Network of
Global Awakening; autor de There is more!, The essential guide to
healing (com Bill Johnson) e The healing breakthrough

