


Caminhos	para	a	pregação	bíblica	
numa	perspectiva	missional



1. Conteúdo irrelevante.
2. Linguagem complexa e arcaica.
3. Argumentação fraca.
4. Falta do que dizer.
5. Longo de mais.



6. Comunicação prolixa 
7. Histórias intermináveis.
8. Ilustrações arrogantes.
9. Chuva de versículos.
10. Falta de paixão.



1. Redefina o seu público alvo.



Perspectiva convencional Perspectiva missional

Discípulos de Cristo Não alcançados.

Frequentadores de Igreja Resistentes à Igreja

Admiradores do pastor Desconfiados do pastor.

Valorizadores da Palavra Questionadores da Palavra

Dispostos à obediência Indispostos à obediência



2. Cative a atenção problematizando o texto.



a) Através de uma pergunta instigante. 

b) Através de uma tensão identificadora. 

c) Através de um mistério envolvente.                               



3. Mantenha o foco principal no evangelho.



Homilética Convencional
Leitura bíblica

Extração de princípios
Incentivo motivacional

Homilética do Evangelho

Leitura bíblica
Extração de princípios

“Eu não consigo”
“Cristo consegue”

“Cristo nos transforma”



4. Desenvolva uma comunicação dialogal.



Eu
Nós
Deus
Vocês
Nós

“Às vezes fico me indagando sobre como reagir a situações no casamento”

“Imagino que em algum momento você já tenha se sentido assim tbm...”

“A bíblia ensina que precisamos por as necessidades do cônjuge à frente...”

“Na próxima oportunidade, pense: como posso colocar isto em prática.”

“Imagine o que aconteceria se em nossa igreja todos vivêssemos assim...”

Mensagem ilustrativa 



5. Aplique o conteúdo constantemente



Como aplicar o conteúdo 
de forma pertinente?
a) Dialogando com as narrativas culturais.

“Eu tenho o direito de ser feliz!”

“Se 2 pessoas se amam, elas deveriam poder fazer sexo!”

“Ninguém tem o direito de impôr sua fé!”



Como aplicar o conteúdo 
de forma pertinente?
a) Dialogando com as narrativas culturais.

Apontando a sua incoerência.

Apontando a sua instabilidade.

Apontando o seu poder de destruição



Como aplicar o conteúdo 
de forma pertinente?
b) Denunciando os deuses funcionais.

Jesus: “Ninguém pode servir a dois senhores!”

James Houston: “Pastorear é a arte de nomear pecados”.

Deuses funcionais: dinheiro, sexo, poder, carreira, imagem.



Como aplicar o conteúdo 
de forma pertinente?
c) Fazendo uso das pontes referendadas.

Submissão da esposa ao marido.

Educação com disciplina aos filhos.

Adoção de filhos por casal homossexual.



6. Seja você mesmo o tempo todo.



6. Seja você mesmo o tempo todo.
A autenticidade do comunicador encobre uma multidão   
de pecados de comunicação (pessoal, crível e sincero).

Charles Swindoll certa vez disse: “Conheça quem           
você é. Aceite quem você é. Seja quem você é.”



6. Seja você mesmo o tempo todo.
No entanto, lembre-se de que uma coleção de maus 
hábitos não constitui um estilo, mas uma deformidade.

Para desenvolver um estilo pessoal, pense: “O que é 
efetivo em comunicação? O que é efetivo em mim?



7. Clame sempre pela intervenção de Deus.



Charles W. Koller

“Não basta um esboço excelente, 
embora construído com a precisão 
de um relógio suíço, e embora seja 
uma realização literária da mais alta 
classe. As principais fontes de 
poder na pregação são espirituais”.
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