
INTRODUÇÃO PARA  PREGAÇÃO (Introduction to Preaching ). 
 
 o que a Bíblia diz. O escritor da Bíblia pretendeu um significado para suas palavras e o 
pregador deve relatar fielmente essas palavras. 
Não há nada mais importante na pregação do que relatar com precisão a Bíblia. 
R. A oração é uma parte muito necessária da pregação. O tempo que você gasta orando é o mais 
tempo importante que você gasta se preparando para pregar. 
B. Princípios que governam a boa descoberta do que a passagem está realmente dizendo. A 
maioria tempo importante envolvido em um sermão não é o tempo gasto pregando, é o 
tempo gasto preparando o sermão, como orar. 
Eu. Deus espera que o pregador respeite a Bíblia, afinal é a palavra de Deus. Deus 
espera que o pregador acredite em cada palavra. Ele espera que o pregador se lembre de que o 
A Bíblia tem significado e o significado é o significado de Deus; não o significado que o 
pregador quer. 
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2 ii. Devemos estudar cada palavra e aceitar seu significado. iii. Devemos conhecer o 
estilo literário de nossa leitura, como história ou poesia, etc. 
iv. Nós devemos conhecer o contexto. Um exemplo é a pregação de 1 Coríntios 2: 6-11. A 
maioria pregadores falam sobre o céu aqui, mas isso está errado porque o céu não está no 
contexto desta passagem. Esta passagem está dizendo que o povo do Senhor pode ver e apreciar 
espiritual coisas que estão escondidas do mundo não salvo. 
v. Precisamos conhecer o cenário histórico. Um exemplo é encontrado em Atos 19: 1-2 
quando Paulo 
pergunta a alguns homens religiosos se eles receberam o Espírito Santo quando creram. Eles 
disseram "não" o que foi uma resposta aceitável no tempo de Abraão. No entanto, Atos 19 é 
posterior Pentecostes que é depois que a igreja recebeu o Espírito Santo. Sua resposta de 
não significa que eles não eram cristãos, então Paulo conversou com eles como pessoas não 
convertidas, o que levou a sua conversão. vi. O que outras Escrituras nos dizem sobre uma 
passagem? Usamos as Escrituras para interpretar 
Escritura. Por exemplo, você não deve pregar em Melquisedeque usando apenas Gênesis 14: 
1824. 
Você também precisa de Hebreus 5: 5-10 e 7: 1-28. vii. Como essa passagem aponta para 
Cristo? Toda a Bíblia aponta para Cristo e todo sermão deve apontar para Cristo. Às vezes é 
difícil ver isso, mas um exame cuidadoso; para exemplo, do livro de Eclesiastes, suscita em 
nossas mentes perguntas que nos fazem sentir fome para Deus. viii. Como podemos ser 
melhores exegetas, o que significa que podemos fazer um trabalho melhor de 
explicando o significado da Bíblia? Como podemos fazer um trabalho melhor de relatórios 
precisos 
o que a Bíblia ensina? Podemos fazer isso realmente lendo e estudando a Bíblia e orando 
para uma melhor compreensão. 
2. Substância doutrinária é muito importante. 
R. A pregação deve estar cheia de doutrina (ensinamentos). Com isso, queremos dizer que 
devemos ensinar coisas como criação, redenção, julgamento, céu, inferno e muitos outros 
assuntos. 



B. Nossos sermões devem contribuir para o entendimento do sistema de verdades (doutrinas) da 
Bíblia. Romanos 6:17 

C. O que acontece quando a doutrina da Bíblia não é ensinada ou pregada? 
Eu. Deus não é adorado ou amado como deveria ser porque as pessoas não entendem 
Ele. Eles não sabem que Deus maravilhoso, poderoso e amoroso eles têm. As pessoas 
realmente não posso apreciar Deus. ii. As pessoas não entendem o quão maravilhoso 
é o nosso relacionamento com Deus. iii. Os crentes desconhecem seus privilégios 
como cristãos. 
uma. As pessoas esquecem as bênçãos que têm porque são justificadas, o que significa que 
eles são perdoados por seus pecados e podemos esperar o céu. 
b. As pessoas não percebem que são adotadas por Deus, o que lhes confere certos direitos 
como ser filhos de Deus. 
c. As pessoas não desfrutam de todos os benefícios de viver como filhos de Deus. Uma 
sociedade que tem 
Muitos cristãos são uma sociedade melhor para se viver do que uma sociedade cheia de pagãos. 
iv. Os crentes não sabem ao certo como viver. Devemos obedecer a Deus e Lhe 
obedecer precisa conhecê-lo. O trabalho do pregador é ensinar as leis de Deus. 
v. O testemunho pessoal sofre. Os crentes não sabem o que dizer para levar as pessoas 
a Deus. Os pregadores precisam ensinar aos ouvintes tudo sobre evangelizar as pessoas. vi. 
As pessoas não sabem como viver corretamente. 
vii. As pessoas não sabem orar corretamente. 
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3. A pregação deve ter uma estrutura clara e fácil de entender. Sermões devem ter unidade 
com uma mensagem central. Os sermões devem ter ordem em que as diferentes partes seguem 
cada 
outro de maneira lógica. Eles devem ter proporção, o que significa que cada parte recebe sua 
lugar apropriado. Pontos sem importância não são acumulados e pontos importantes não são 
jogados baixa. Em outras palavras, os sermões devem ser bem organizados. 
A. A introdução. Estas são as declarações de abertura que dizem às pessoas o que 
você será falando e um de seus propósitos é atrair as pessoas. Muitas vezes isso é feito 
dizendo uma história. 
Eu. A introdução não deve ser excessivamente longa. Não é a parte principal do sermão e é 
apenas o suficiente para apresentar a parte principal do sermão. 
B. A discussão. Após a introdução, é hora de apresentar o material que ensina o 
verdade que você pretende ensinar. 
Eu. Você deve ter um plano. Seus pensamentos devem ser apresentados de uma maneira que o  
público vê o movimento para uma conclusão. Seu plano deve ser o mais simples possível, para 
que todos pode entender isso. Afinal, seu objetivo na pregação é que todo ouvinte possa 
conhecer o mensagem. 
ii. A utilidade das divisões. Mantenha o número de pontos em não mais que quatro; três é 
um bom número. Se necessário, pregue várias semanas sobre um assunto em vez de pregar 
por muito tempo em um sermão. 



iii. Proporcional. Equilibre o sermão dividindo os três ou quatro pontos na maior parte 
segmentos de tempo iguais. Em outras palavras, se você estiver falando por quarenta minutos, 
não gaste o primeiros trinta minutos no ponto um. iv. Persuasivo. Use bons argumentos 
apresentados corretamente. Em Mateus 6: 1-18, nosso Senhor nos ensina sobre ações de 
caridade, oração e jejum. Ele primeiro diz a eles o que não fazer e então o que eles deveriam 
fazer. Apresente negativos antes de apresentar pontos positivos. v. atraente. Podemos tornar 
nossos sermões mais atraentes usando palavras mais simples. Trabalhar para faça o sermão 
interessante. C. A conclusão. 
Eu. Definição de conclusão. As observações finais devem ser elaboradas para resumir seu 
sermão e amarre as coisas. ii. Importância da conclusão. Uma boa conclusão precisa ser 
curta e desafiadora. UMA A boa conclusão resume o sermão e, muitas vezes, emite um 
breve desafio ou lembrete de o ponto principal do sermão. Uma boa conclusão é geralmente 
a única coisa que uma pessoa lembre-se do seu sermão. iii. Sugestões. Anote exatamente o 
que você deseja que o ouvinte se lembre. Nosso conclusão deve estar em sua mente antes de 
terminar a versão final do seu sermão. Seu conclusão deve ser pontual e pessoal. 
4. Ilustração vívida. Até agora todos deveriam saber que a pregação requer muito trabalho. 
R. Uma ilustração é uma figura de palavras que nos ajuda a entender algo melhor. Existe um 
dizendo que uma imagem vale mais que mil palavras. Uma imagem de palavra é quando as 
palavras são 
apresentado de uma maneira que faz com que o ouvinte desenhe uma imagem em sua mente e 
melhore entenda o que o orador está dizendo. 
Eu. Muitas vezes, formamos figuras em nossa mente a partir das palavras que ouvimos do rádio 
quando relatando uma notícia como gás lacrimogêneo sendo usado para impedir um tumulto. 
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B. Imagens de palavras podem ajudar a explicar a verdade. Mateus 13 está cheio de figuras 
de palavras, veja versículos 
23, 31, 33, 44, 45, 47. O apóstolo Paulo os usa em Romanos 6 e 7 quando está dizendo que nós 
cristãos não devemos viver em pecado porque não somos mais escravos do pecado. Ele usa 
uma foto 
de um mercado de escravos onde você pode identificar facilmente a quem pertence um 
escravo; Nós cristãos devemos viva de uma maneira que mostre que Cristo é nosso 
mestre. 
C. As figuras de palavras ajudam a tornar seu sermão mais interessante, para que as pessoas 
paguem mais 
atenção à mensagem. Depois de ouvir um alto-falante por um tempo, a atenção das pessoas 
enfraquece e suas mentes se voltam para outros pensamentos. Se você usar uma ilustração de 
palavra no meio de um sermão, você faz com que a pessoa preste novamente atenção. 
D. Ilustrações ou figuras de palavras ajudam uma pessoa a lembrar o ponto principal da sua 
mensagem. 
Se você ajudar uma pessoa a desenhar uma imagem mental, ela ajudará a lembrar muito mais do 
que 
palavras por si só. Um exemplo é a história de Lucas 15 sobre o filho pródigo que percebe que 
ele precisa voltar para o pai. O versículo 23 fala sobre como o pai está feliz por sua filho estava 



voltando e como ele planejou uma festa para comemorar. Mais uma vez, ajude as pessoas a 
desenhe uma imagem mental. Você pode fazer isso falando de uma celebração alegre que seu 
público experimentou como uma festa de casamento. Essas fotos de casamento podem ajudar a 
as pessoas se lembram do ponto; que Jesus se alegra quando um de seus filhos perdidos se volta 
para ele. 
5. Aplicativo apontado. Seus sermões devem ser projetados para o seu público. Eles devem se 
encontrar as necessidades espirituais e estar no nível das pessoas para que elas possam usar o 
que são ensinado em sua vida cotidiana. Mantenha seus sermões simples. 
A. Qual é a definição de aplicação apontada? Aplicação é aquela parte do 
sermão que mostra ao ouvinte como aplicar o ensino da Bíblia à sua vida; a 
aplicação está apontado para o ouvinte. 
B. A aplicação é necessária ou o sermão não cumprirá um propósito. Um 
sermão que não tem aplicação é apenas relatar fatos e não ensina lição. Lembre-se 
de que você é deveria estar ensinando 
Alguns pregadores querem mostrar o quão inteligentes são e não se importam se o ouvinte pode 
aprenda qualquer coisa útil. Aplicação é quando o sermão se torna útil para um ouvinte. Eu. Um 
exemplo de aplicação pontual é discutir o ensino de uma passagem bíblica como Gênesis 12: 1-
9. O pregador poderia explicar o que acontece quando Deus instrui Abrão a deixar sua casa e ele 
faz promessas a Abrão. Ele poderia explicar que esta é uma história sobre fé e obediência. Sua 
aplicação seria desafiar seus ouvintes a confiar e obedecer a Deus. C. Como fazemos a aplicação 
apontada? 
Eu. Seja pontudo ou específico. Certifique-se de que a aplicação do sermão seja apresentada 
para que as ouvinte entende o ponto. Um exemplo é encontrado em Mateus 19:21, onde Jesus 
diz ao jovem governante rico exatamente o que ele deve fazer. Jesus não deixou dúvidas sobre o 
que a pessoa deveria Faz. ii. Seja persuasivo. Não basta dizer às pessoas o que fazer, mas 
também dizer como e por que eles devem fazer o que você está ensinando a fazer. A prova de 
um grande pregador é seu coração; ele 
deve ter um coração de amor pelas pessoas para as quais ele está pregando. Conforme você 
solicita, 
exortando o povo a se arrepender e crer em Jesus por sua salvação, faça-o de maneira positiva, 
maneira convincente. Durante a aplicação, não fale sobre o inferno; diga às pessoas quão 
maravilhoso é pertencer a Jesus. 
D. O teste final da pregação eficaz é quando você pode testemunhar uma mudança nas pessoas 
que pregar para. 
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6. Entrega útil. A preparação para um sermão é muito importante, mas não é um sermão até que 
é entregue e cuidados iguais para o parto são importantes como preparação. R. Seu espírito 
durante o parto é importante. 
Eu. O pregador deve ser corajoso. Ele deve falar com ousadia a mensagem da Bíblia e 
não se preocupe se a mensagem desagradar as pessoas. Ele deve procurar agradar a Deus 
primeiro. Não pregue para fazer as pessoas se sentirem bem. ii. Devemos ser humildes 
lembrando que nós, pregadores, somos pecadores e nossa única habilidade é de Deus. iii. 



Nós devemos ser sinceros. Sua mensagem deve ser verdadeira; Você deve acreditar. iv. 
Devemos estar muito familiarizados com o nosso material. 
v. Devemos ser corteses, mesmo quando entregamos mensagens concretas. 
vi. Freqüentemente, e na hora certa, podemos usar o humor para melhor ensinar nossa 

lição. B. Nossa linguagem. Devemos ter cuidado com as palavras que usamos. 
Eu. Nossa linguagem deve ser simples e fácil de entender. 
uma. Faça um ponto por frase. 
b. Mantenha suas frases curtas. 
c. Use palavras curtas que sejam facilmente compreendidas. 
d. Use apenas palavras que seus ouvintes possam entender facilmente. Explique palavras que 

alguns dos seu público pode não entender. 
Eu. Gramatical. Use a maneira correta de se expressar no idioma que você está usando. 
ii. Forte. Escolha as palavras que melhor mostrarão o ponto que você está tentando entender. 
C. sua voz. A melhor maneira de falar é falar com sua voz normal. Você pode ocasionalmente 

mude seu tom, seu ritmo, seu volume, seu tom, sua ênfase para fazer sua palestra mais 
interessante. Ocasionalmente, pausar e não falar manterá seu público pagando atenção. Não 
grite o tempo todo. 

D. Sua comunicação não verbal. Devemos estar cientes de que enviamos mensagens sem 
usando palavras. Muitas vezes fazemos isso pela maneira como sentamos ou 
permanecemos; pelas nossas expressões faciais e como nós usamos nossas mãos. 

Eu. Faça contato com os olhos. Olhe para as pessoas. Não olhe pela janela ou por cima das 
pessoas cabeças; certifique-se de fazer contato visual e que eles saibam que você está falando 
com eles. 
E. Sua aparência. Você deve se vestir de uma maneira que mostre respeito pelo público e 
Deus. Não se vista tanto que chame a atenção e distraia as pessoas de 
ouvindo. 
F. Seu tempo. Não fale tanto tempo que as pessoas param de prestar atenção. Uma boa regra é 

entregue sua mensagem e saia. Comece na hora certa para não recompensar quem está 
atrasado. As pessoas só podem prestar atenção por um curto período de tempo. Muitos bons 
sermões são arruinados porque o 

O pregador não parou quando deveria. 
7. Autoridade sobrenatural significa falar com entusiasmo; Com paixão. 
A. Se o seu objetivo é ver a palavra de Deus se mover e mudar as pessoas, você precisa 
do poder do Espírito Santo para realizar isso. É o poder do Espírito Santo que se move 
homens. 1 Tessalonicenses 1: 5. 
B. Urgência espiritual. Você deve acreditar que sua mensagem é importante e precisa ser 
entregues. 2 Coríntios 4:13 As pessoas estão morrendo sem Cristo em suas vidas e precisam 
ouvir sobre ele antes que eles morram. Você deve acreditar muito na urgência de sua 
mensagem que você mal pode esperar até conseguir entregá-lo. 
C. Como eu disse acima, sua mensagem deve ser muito importante para você e deve fazer 
com que você entregue com emoção. 
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III Uma mensagem sugerida de preparação para o sermão. 



1. Não espere até o último minuto. Se você prega toda semana, então sua preparação deve 
comece imediatamente após terminar o seu sermão. Com isso, quero dizer começar a organizar 
sua pensamentos. 
A. Aqui estão alguns passos a seguir. 
Eu. Passe algum tempo quieto pensando, orando e esperando em Deus. A oração é a mais É 
importante fazer um bom sermão. Houve momentos em que eu tenho peguei minhas 
escrituras e meus preparativos não foram a lugar nenhum. Não pude organizar meus 
pensamentos. 
Então eu parava, orava e ouvia. Eu então me sentiria guiado a ir a diferentes escrituras e mude 
de assunto. Então a mensagem se juntaria. ii. Medite no seu texto. Realmente estude a Bíblia. 
iii. Comece a escrever. Neste momento, não tente organizar seu material, basta anotar 
pensamentos. iv. Organize seu material, usando os pensamentos que você escreveu 
anteriormente. v. Examine o que você fez até agora. Verifique para ver se: uma. Relata com 
precisão o significado que o autor pretendia. Verifique se a mensagem aponta para Jesus. 
b. Certifique-se de que sua interpretação reflita com precisão a doutrina que deve ser 
ensinada deste texto. 
c. Certifique-se de que sua mensagem seja lógica e indique os pontos em um método 
lógico que todos podem seguir. 
d. Você tem ilustrações que ensinam e ajudam a manter o interesse das pessoas? e Você 
apontou o aplicativo no qual resume a mensagem e envia a mensagem pessoas prontas para 
mudar e aplicar o que aprenderam? 
vi. Escreva seu rascunho final exatamente como você pretende fazer o sermão. vii. Ore por sua 
mensagem; peça a Deus que você mude se necessário. Peça a Ele para abençoar tanto a entrega 
do sermão quanto a audiência. Peça que a mensagem mude vidas 
incluindo sua própria vida. Peça a Deus que fale através de você e não deixe de dar crédito a 
Deus, se é um bom sermão. viii. Faça o sermão da maneira mais cuidadosa e entusiasmada 
possível. ix. Em espírito de oração, examine toda a experiência após a entrega do sermão e 
você poderá estar sozinho. Aprenda com cada sermão. 
IV. Conclusão 
1. Inicie a preparação do sermão o mais cedo possível. Enquanto escrevo isso, estou programado 

para pregar em um pouco mais de um mês e já estou me preparando. 
2. Leva muito tempo para se preparar adequadamente. Pastores experientes precisam de menos 

tempo do que 
iniciantes. Espere gastar pelo menos seis horas se preparando. Não apresse sua preparação 
apenas para faça o trabalho. 
3. Lembre-se de que esta é a palavra de Deus que você está compartilhando com seu ouvinte. 


