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INTRODUÇÃO AO CURSO 
 
     Está a começar a estudar um assunto muito importante: como comunicar a Palavra de Deus de 
modo eficaz através da pregação e do ensino. Estes dois métodos bíblicos de comunicar a Palavra de 
Deus são semelhantes de muitas maneiras. Todavia, no decurso da história da Igreja cristã, cada um 
destes métodos tem desenvolvido algumas características distintivas que os têm colocado em 
contraste. Juntos, estes dois métodos preparam-no a evangelizar os não-crentes e fazer provisão para o 
crescimento espiritual, o desenvolvimento e a maturidade na vida das pessoas a quem ministra. 
     Este curso é dividido em três unidades de estudo. A primeira unidade apresenta-lhe a natureza do 
ministério, as qualificações bíblicas para o ministério e definições da pregação e do ensino. Examinará 
a preparação pessoal para o ministério que realmente satisfaz as necessidades das pessoas. Aprenderá 
técnicas práticas de preparação, tanto na pregação como no ensino, que o ajudarão a manejar bem a 
Palavra da Verdade. 
     A segunda unidade trata do ministério específico da pregação. Aqui, poderá considerar o 
significado mais amplo da pregação, as razões da sua existência, e exemplos dela. Examinará o 
conteúdo da pregação a mensagem que prega. Aprenderá como reunir e organizar matérias para 
sermões e como comunicar a mensagem para ter a máxima eficácia. 
     A terceira unidade trata do significado do ensino e da sua base lógica, além de exemplos bíblicos. 
Considerará o imperativo do ensino, que sugere a natureza geral do ministério do mestre, e directrizes 
para o ajudar a levar a efeito o crescimento espiritual e a maturidade daqueles a quem ministra. 
Aprenderá o valor dos objectivos do ensino, e a importância de reunir, organizar e comunicar de modo 
eficaz as matérias das lições. Também considerará a relevância de estabelecer objectivos. Finalmente, 
examinará a necessidade de um equilíbrio entre a pregação e o ensino no seu ministério. 
     Que estas lições o orientem, instruam e inspirem à medida que for desenvolvendo as técnicas, as 
atitudes e o carácter, que tornarão o seu ministério o meio de comunicação eficaz que o seu Mestre 
pretende que seja. 
 
Descrição do Curso 
 
     Ministrando a Palavra de Deus é um estudo básico de dois métodos bíblicos de comunicar a 
Palavra de Deus. O estudante é orientado na compreensão e no domínio de meios práticos de preparar 
e apresentar lições e sermões tirados das Escrituras. 
 
Objectivos do Curso – Ao terminar este curso deverá ser capaz de: 
 
1. Analisar e explicar a necessidade para a pregação e o ensino cristão. 
2. Reconhecer as qualidades dos pregadores e mestres eficazes descritos na Bíblia. 
3. Desenvolver pessoalmente as qualidades que caracterizavam os pregadores e mestres eficazes  
    conhecidos na Bíblia. 
4. Exemplificar a compreensão e o uso das técnicas necessárias para o estudo da Bíblia e a preparação 
    de sermões e lições. 
5. Preparar, baseado nas Escrituras, um sermão e uma lição, sendo cada um apropriado para o uso  
    numa determinada situação. 

 
Livro-Texto 
     Ao longo do seu estudo, usará o livro-texto Ministrando a Palavra de Deus, de W. Enest Pettry, 
como um manual e guia para os seus estudos. A Bíblia é o único outro texto necessário.  
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Unidade 1 
O MINISTÉRIO DA 

PREGAÇÃO E ENSINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCÊ E O MINISTÉRIO 

PREPARE-SE 

PREPARE A MATÉRIA 

O SIGNIFICADO DA PREGAÇÃO 

A MENSAGEM DA PREGAÇÃO 

O MÉTODO DA PREGAÇÃO 

O SIGNIFICADO DO ENSINO 

A ESSÊNCIA DO ENSINO 

O MÉTODO DO ENSINO 

COMO TER UM MINISTÉRIO 
EQUILIBRADO 


