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LIÇÃO 3 
Prepare a Matéria 

 
     Na primeira lição desta unidade, descrevemos o ministério em termos gerais. Também, definimos o 
ministério da pregação e do ensino em particular. Na lição passada, considerámos a preparação pessoal 
para ministrar. Nesta lição, consideraremos a preparação da matéria para a pregação e o ensino. 
     A Bíblia é a mensagem de Deus para as pessoas. Como tal, é a fonte principal de matéria para a 
pregação e o ensino. Quando prega e ensina, é importante seguir as palavras de Paulo a Timóteo em 
relação a ministrar a verdade: “Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de 
que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade” (2 Timóteo 2:15). Nesta lição aprenderá 
acerca de dois aspectos importantes da interpretação das Escrituras: (1) o uso do contexto, e (2) a 
importância da linguagem literal e figurada. Estas coisas ajudar-lo-ão a preparar apropriadamente 
sermões, lições e comunicar eficazmente a verdade de Deus a outras pessoas. 
     A última parte desta lição fornece alguma ajuda prática sobre reunir e organizar matérias de modo 
sistemático. 

 
Sumário da Lição 
O USO DO CONTEXTO 
     O Contexto Definido 
     O Contexto Ilustrado 
     Palavras Definidas Pelo Contexto 
PERGUNTAS PARA ESTIMULAR O PENSAMENTO 
     Qual é o Contexto? 
     Quem Está a Falar?  
A L INGUAGEM LITERAL E FIGURADA 
     Explicada 
     Ilustrada  
RECOLHENDO E ORGANIZANDO A MATÉRIA 
     Como Começar um “Jardim de Sermões” 
 

Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Usar o contexto para interpretar correctamente as Escrituras. 
2. Usar as perguntas relevantes para provocar o pensamento em relação ao conteúdo das Escrituras. 
3. Distinguir entre a linguagem literal e a figurada das Escrituras. 
4. Recolher e organizar matérias para a pregação e o ensino. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição e responda às perguntas de estudo da maneira habitual. 
2. Aprenda o significado das palavras-chave que lhe são desconhecidas. 
3. Faça o auto-teste no fim da lição. Verifique as suas respostas cuidadosamente com aquelas que são   
    fornecidas no fim deste guia de estudos. Revejam as matérias a que tenha respondido  
    incorrectamente. 
4. Reveja cuidadosamente a Unidade 1 (Lições 1-3), e depois, complete o exame para a Unidade 1 e  
    envie-o para o escritório do ICI. 
 
Palavras-Chave 
Contexto 
Símile 
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O USO DO CONTEXTO 
 
O Contexto Definido 
Objectivo 1. Seleccionar a definição apropriada da palavra “contexto”. 
 
     O contexto é um texto das Escrituras que inclui tudo quanto o cerca. Os versículos, parágrafos e os 
capítulos, antes e depois de um versículo, constituem-se no seu contexto imediato. O contexto remoto 
consiste naquele texto das Escrituras que tem um relacionamento menos estreito com a passagem, e 
que pode abranger um capítulo ou até mesmo um livro inteiro das Escrituras. O uso do contexto para 
interpretar as Escrituras ajudá-lo-á a preparar lições e sermões que são fieis à verdade bíblica. Erros na 
doutrina e na prática são cometidos quando um único versículo das Escrituras é tirado do seu contexto 
e lhe é dado um significado errado. Os chamados “textos probatórios” frequentemente são passagens 
das Escrituras tiradas do seu contexto e usados para “provar” algo em que alguém quer crer. A Bíblia 
avisa-nos que pessoas ignorantes e instáveis podem dar explicações falsas das Escrituras                      
(2 Pedro 3:16), e encoraja aqueles que ministram a procurar a aprovação de Deus pelo ensino correcto 
da mensagem da verdade divina (2 Timóteo 2:15). 

 
1. O contexto bíblico pode melhor ser definido como: 
a) a tentativa de ligar certo sentido a um texto das Escrituras, baseado no nosso próprio conceito da  
    Bíblia. 
b) o significado óbvio de certo versículo conforme se apresenta por si só.  
c) o cenário de um texto bíblico, incluíndo os versículos, os parágrafos e os capítulos antes e depois  
    dele. 
 
O Contexto Ilustrado 
Objectivo 2. Exemplificar o uso apropriado do contexto para determinar o significado de uma 
passagem da Escritura. 
 
     Assim como um único fio não revela todos os desenhos de uma tapeçaria, assim também um único 
versículo das Escrituras não transmite todo o significado da verdade. Assim como acontece com a 
tapeçaria, o padrão integral da verdade só é visto quando todos os fios das Escrituras são devidamente 
entretecidos. Quando usar o contexto, a Bíblia é a melhor intérprete das suas próprias verdades. 
Vejamos como o contexto pode ser usado para interpretar as Escrituras. 
     Abra a sua Bíblia em Mateus 13:24-30 e leia a “Parábola do Joio”. Note que quando a multidão foi 
despedida, Jesus explicou a parábola aos Seus discípulos. Agora leia o contexto, Mateus 13:36-43, 
para conhecer a interpretação da parábola feita pelo próprio Jesus. A maioria das parábolas explica-se 
a si mesma, se prestar atenção cuidadosa ao contexto. 

 
2. Leia Lucas 11:5-10 e responda às seguintes perguntas: 
 
a) O tema central desta passagem é _____________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Através do uso desta parábola Jesus ensina-nos que ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Um relato pormenorizado da visita de Jesus a Jerusalém para a Festa dos Tabernáculos é dado em 
João 7:10-39. No último dia da festa, Jesus pôs-Se em pé, e clamou, dizendo: “Quem crê em mim... rios 
de água viva correrão do seu ventre” (João 7:38). As palavras são explicadas no contexto: “E isto disse 
ele do Espírito que haviam de receber os que nele cressem; porque o Espírito Santo ainda não fora dado, 
por ainda Jesus não ter sido glorificado” (João 7:39). A explicação dada pelo contexto é a interpretação 
correcta porque o escritor declara isto directamente na Escritura. 
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3. Leia João 2:13-20 e responda a seguinte pergunta, exemplificando, assim, a sua compreensão do uso 
apropriado do contexto. Quando Jesus disse que os judeus iam “Derribar este templo, e em três dias o 
levantarei” (João 2:19), referia-Se a:  
a) um milagre que Ele era capaz de realizar para exemplificar o Seu poder de operar milagres. 
b) a destruição do templo pelos romanos e aos três mil anos de história que passariam antes d’Ele o  
    reedificar. 
c) O Seu corpo, facto este que os discípulos compreenderam só depois d’Ele ressuscitar dos mortos. 
  
Palavras Definidas Pelo Contexto 
Objectivo 3. Exemplificar o uso do contexto para definir palavras. 
 
     O contexto pode ser útil na descoberta do significado das palavras. Devemos ter cuidado para 
deixar o contexto de uma palavra determinar o seu significado e a sua importância, porque o contexto 
de uma palavra claramente limita o seu significado e evita que seja interpretada em mais do que um 
sentido. Marcos 12:18 conta-nos algo acerca das crenças dos saduceus: “Então os saduceus, que dizem 
que não há ressurreição, aproximaram-se dele...”. E Actos 23:8 amplia esta informação e inclui uma 
afirmação acerca das crenças dos fariseus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Para o uso do contexto determinar o significado das palavras, leia os seguintes textos bíblicos e dê o 
significado fornecido pelo contexto para cada palavra indicada em itálico.  
 
a) Em Mateus 1.23 a palavra Emanuel significa ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Em Mateus 1:21 a palavra Jesus significa ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Em Mateus 27:33 a palavra Gólgota significa ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Em Marcos 3:17 a palavra Boanerges significa __________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Palavras Definidas Pelo 
Contexto         Contexto Ilustrado  

        Contexto Definido  

        Uso Do Contexto 

Ficheiro 
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PERGUNTAS PARA ESTIMULAR O PENSAMENTO 
 
Qual é o Contexto 
Objectivo 4. Descrever o uso do contexto (ou cenário) das Escrituras para interpretar passagens 
bíblicas. 
 
     Compreenderá melhor o que as Escrituras querem dizer se conhecer o cenário em que foram 
escritas ou faladas. Quase todas as declarações que Jesus fez foram respostas as circunstâncias. O seu 
ensino sobre o novo nascimento foi uma resposta à necessidade interior de um homem religioso   (João 
3:1-21). O Seu discurso sobre a “Água da Vida” foi proferido no cenário do poço de Jacob (João 4:1-
30). Quando os discípulos voltaram da aldeia samaritana, Jesus aproveitou o ensejo para lhes ensinar 
acerca da comida e da vontade de Deus (João 4:31-35) e da necessidade para trabalhadores na ceifa 
(João 4:36-38). Em todos estes casos, o cenário é importante para a plena compreensão do ensino. 

 
5. Leia cada um dos textos bíblicos em baixo e escreva o cenário para cada um deles. 
 
a) João 6:35-40 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Mateus 19:27 ____________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
     O ensino de Jesus em relação a objectos perdidos (uma ovelha, uma moeda, um filho) em        
Lucas 15:4-32 pode ser melhor compreendido quando conhece as circunstâncias que motivaram as 
Suas histórias. Lucas introduziu este ensino, dizendo: “E chegavam-se a ele todos os publicanos e 
pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores, e 
come com eles. E ele lhes propôs esta parábola…” (Lucas 15:1-3). A atitude do pastor, da mulher e do 
pai para com as coisas perdidas está em nítido contraste com a atitude dos fariseus e dos escribas da 
Lei. Porém, a ira do irmão mais velho contra o seu irmão perdoado é um exemplo perfeito da atitude 
dos fariseus para com os pecadores que Jesus perdoou. 

 
6. A Parábola do Bom Samaritano (Lucas 10:30-37) foi dada: 
a) como resposta a uma pergunta de um doutor da Lei: “Quem é o meu próximo?”. 
b) porque a pergunta: “Como ser um bom vizinho?” tinha sido feita pelos Doze. 
c) a um doutor da Lei que não compreendia a responsabilidade comunitária. 

 
     É importante compreender as circunstâncias em que os livros da Bíblia foram escritos. Por 
exemplo, o Livro de Romanos foi escrito com o desejo de Paulo visitar a igreja em Roma pesando no 
seu coração (Romanos 1:8-15). As cartas aos Coríntios foram escritas como resposta àquilo que Paulo 
tinha ficado a saber por informações e por aquilo que os membros da igreja lhe escreveram acerca das 
necessidades e dos problemas da igreja em Corinto (1 Coríntios 1:11; 7:1, 25; 8:1; 12:1). 
     Palavras ou frases no texto às vezes sugerem uma divisão importante ou mudança de 
acontecimentos no livro. Por exemplo, em Cesaréia de Filipo, Jesus começou uma nova fase no Seu 
ministério aos discípulos (Mateus 16:21). O que provocou esta mudança importante nos Seus ensinos? 
A resposta encontra-se no contexto (Mateus 16:13-20), quando Simão Pedro disse: “Tu és o Cristo, o 
Filho do Deus vivo” (Mateus 16:16). Talvez se lembre de que Jesus passara quase a metade do Seu 
ministério a ensinar-lhes que Ele era o Messias. Quando aquela verdade foi compreendida, Ele 
começou imediatamente a ensinar-lhes que o Messias (ou Cristo), devia sofrer, morrer e ressuscitar. 
Quando vemos esta mudança importante dos acontecimentos, compreenderemos melhor a ênfase na 
Sua morte que nos é dada nos capítulos seguintes de Mateus. 
     Às vezes as divisões de um livro podem ser detectadas pela repetição de frases ou palavras. Por 
exemplo, veja 1 Coríntios 7:1; 7:25; 8:1; 12:1. Duas das mudanças principais no ministério no Livro 
de Actos são registadas em Actos 8:1 e Actos 13:46. 
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     Certas palavras ou frases que são repetidas sugerem significados das passagens que está a ler. Uma 
das repetições no Evangelho segundo Mateus é a frase: “Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o 
que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta...”. É repetida em Mateus 1:22; 2:15; 2:17; 2:23, etc. 
     Faça a si mesmo perguntas em relação ao cenário dos textos das Escrituras que está a estudar. 
Algumas das perguntas podem incluir: Quais são as circunstâncias? O que causou que isto fosse feito? 
dito? Porque é que estas palavras são repetidas? A quem é que isto é dito? escrito? e porquê? Procure 
no contexto as respostas. Enriquecerá a sua compreensão da passagem e dar-lhe-á exemplos e 
ilustrações para serem usados na pregação e no ensino. 

 
7. Descreva como o cenário das Escrituras nos ajuda a interpretar as passagens bíblicas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Quem Está a Falar? 
Objectivo 5. Seleccionar uma afirmação que explica porque é importante saber quem está a dizer as 
palavras em determinado texto das Escrituras. 
 
     “... amaldiçoa a Deus, e morre” (Job 2:9). Se parece que estas palavras soam estranhas por provirem 
da Bíblia, é porque não sabe quem as disse e em que circunstâncias. A esposa de Job falou assim 
quando viu a condição terrível do seu marido depois dele ter perdido tudo, menos a sua vida. O 
contexto revela que Job rejeitou as palavras dela e permaneceu firme na sua fé em Deus. Será ajudado 
a interpretar correctamente a afirmação que é feita se souber quem está a falar e em que circunstâncias. 
Identifique quem fala: é um justo ou um ímpio? pois os dois tipos são registados nas Escrituras. As 
palavras do diabo (Génesis 3:1-5; Mateus 4:1-11, etc.), juntamente com as palavras de homens maus 
tais como o Rei Nabucodonosor (Daniel 4:28-30) e Hamã (Ester 3:8-9), estão na Bíblia. Obviamente, 
considerará as palavras dos ímpios diferentemente daquelas dos justos. Toda a Escritura é inspirada 
por Deus, mas não era a intenção que todas as pessoas cujas palavras são registadas na Bíblia fossem 
nossos exemplos. Por essa razão é importante saber quem está a falar. 
 
8. Compare Eclesiastes 1:1-2 com Neemias 13:26 e responda às seguintes perguntas: 
 
a) Quem está a falar em Eclesiastes 1:1-2? ________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Quais são as circunstâncias em que expressou os seus pontos de vista em Eclesiastes? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
c) Com que razão Neemias usa o exemplo da queda de Salomão? _____________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Às vezes, as palavras faladas assumirão um significado adicional quando vir as circunstâncias e 
souber quem é a pessoa que está a falar. Por exemplo, a defesa que Pedro fez a favor da sua pregação 
do evangelho aos gentios (Actos 11:1-18) é tanto mais significativa quando reconhecemos quão 
fortemente ele se opôs à visão que Deus lhe deu (Actos 10:8-21) antes de ele ir pregar aos gentios na 
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casa de Cornélio. As palavras de Paulo em relação à sua fidelidade à visão recebida de Deus        
(Actos 26:19), são tanto mais impressionantes quando damos conta do quanto ele sofreu para ser 
obediente à visão (2 Coríntios 11:22-30). Quando escreveu à igreja de Filipos a dizer que aprendera a 
contentar-se em quaisquer circunstâncias que enfrentasse (Filipenses 4:12-13), estava a escrever de 
uma pessoa que está a falar, quando lê o que ela escreveu. O contexto tornará claro este aspecto. 

 
9. Seleccione a afirmação em baixo que melhor explica porque deve saber quem está a falar quando 
considerar o significado de um texto das Escrituras. 
a) É útil na interpretação das Escrituras saber quem está a falar, porque isto nos deixa saber se      
    devemos aceitar a afirmação como verdadeira. 
b) É de máxima importância saber quem disse uma coisa e em que circunstâncias, porque isto nos      
    capacita a saber se é um mandamento a ser seguido ou simplesmente uma afirmação que não diz  
    respeito ao nosso relacionamento com Deus. 
c) Saber quem disse uma coisa, e em que circunstâncias, é importante só para obter o quadro total, não  
    para avaliar o seu valor. 
 

A LINGUAGEM LITERAL E FIGURADA 
 
Explicada 
Objectivo 6. Identificar exemplos de linguagem literal e figurada nas Escrituras. 
 
     A linguagem literal é o uso natural, normal e comum das palavras e frases. Como regra geral, pode 
compreender as palavras da Bíblia segundo o seu sentido normal, primário e literal. Só quando a 
linguagem obviamente não é literal é que deve procurar um significado figurado. Não há motivo para 
duvidar que o Éden, Adão e Eva, Noé, Jonas, a nação de Israel, a Igreja, ou a Nova Jerusalém são 
pessoas, lugares e coisas literais. A linguagem literal das Escrituras não é difícil de compreender. 
     A linguagem figurada é a representação de uma coisa em termos geralmente usados para significar 
outra. Na Bíblia, Deus é representado como rocha, fortaleza e escudo. Israel é referido como uma 
vinha, o homem como árvore florescendo à beira-rio, e o diabo como leão que ruge, procurando a 
quem devorar. A linguagem figurada é comum em todas as culturas como meio de comunicação que 
acrescenta compreensão. A Bíblia usa para o seu ensino pinturas de palavras tiradas da vida de todas 
os dias em casa e dos objectos dos campos. Assim torna possível combinar a Palavra com interesses 
humanos comuns. Deste modo a verdade da Bíblia faz uma impressão na mente que é facilmente 
lembrada. 
     As figuras de linguagem estão espalhadas pela Bíblia e nem sempre são fáceis de descobrir e de 
compreender. Como se pode compreender se uma passagem é figurada ou literal? Aqui está a regra 
simples: as Escrituras devem ser compreendidas literalmente sempre que possível; são figuradas só 
quando não podem ser aceites como literais. O contexto e o bom-senso ajudá-lo-ão a decidir se uma 
determinada passagem é literal ou figurada. Até mesmo a linguagem figurada transmite uma verdade 
literal. Para compreendermos a linguagem figurada, devemos examinar a maneira em que foi 
empregue nas Escrituras e precisamos de estudar, com cuidado, o pano de fundo tanto do Antigo 
Testamento como do Novo. Só desta maneira podemos compreender verdadeiramente as figuras de 
retórica que são usadas. 
     Uma das figuras de retórica mais comuns é o símile. Os símiles são comparações expressas entre 
duas coisas ou ideias diferentes em que se diz que alguma coisa é “como” outra. Veja                 
Salmos 103:13-16 e Provérbios 26:14 como exemplos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Escrituras devem ser entendidas literalmente sempre que possível; são figuradas 
só quando não podem ser aceites como literais 
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10. Nos exemplos dados em baixo, indique se cada afirmação usa linguagem figurada ou literal, 
colocando 1 para literal e 2 para figurada. 
 
_____ a) Jacob subiu de lá e habitou em Betel. 
 
_____ b) Como cordeiro foi levado ao matadouro... Ele não abriu a sua boca. 
 
_____ c) As janelas dos céus abriram-se. 
 
_____ d) Há muito tempo, nos dias antes de Israel ter um rei, houve uma fome na terra. 
 
Ilustrada 
Objectivo 7. Interpretar correctamente exemplos de linguagem figurada tirados das Escrituras. 
 
     Nicodemos ficou perplexo quando Jesus disse que o homem deve nascer de novo para ver o reino 
de Deus (João 3:1-8). A sua reacção foi: “... Como pode um homem nascer, sendo velho? porventura 
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer?” (João 3:4). Jesus estava a empregar linguagem 
figurada; Nicodemos interpretava-O literalmente. Uma coisa semelhante aconteceu no caso da mulher 
samaritana: pensava que Jesus Se referia à água no poço de Jacob, quando Ele falava da água 
vivificante (João 4:7-15). 
     Às vezes, as pessoas criam problemas ao compreenderem literalmente as expressões figuradas. 
Quando Jesus aludiu à Sua carne, chamando-a de pão, a multidão começou a discutir (João 6:48-52). 
“... Como nos pode dar este a sua carne a comer?” perguntavam (João 6:52). Jesus referiu-Se então à 
Sua carne como comida e ao Seu sangue como bebida. Nisto, muitos dos Seus discípulos deixaram de 
O seguir porque este discurso era difícil de compreender (João 6:60-66). O bom senso dir-lhe-ia (ainda 
que o contexto não o fizesse), que Jesus literalmente não os alimentaria com a Sua carne, e lhes daria 
de beber do Seu sangue. Pedro compreendeu este facto. Quando a multidão se afastou, Pedro 
expressou a sua confiança de que as palavras de Jesus davam a vida eterna (João 6:66-69). Até mesmo 
hoje, entre alguns crentes, há mal-entendidos sobre esta questão. Alguns acreditam que o pão e o vinho 
da Comunhão se tornaram literalmente o sangue e o corpo do Senhor Jesus. 

 
11. Leia Mateus 26:26-28 e 1 Coríntios 11:23-29. Agora, complete as seguintes questões: 
 
a) Quando Jesus disse em relação ao pão: “Isto é o meu corpo,” significa que o pão partido era  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Quando Jesus declarou em relação ao cálice: “Este cálice é o novo testamento no meu  
 
sangue” significava que ________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
     Usando uma linguagem figurada, Jesus aproveitava eventos reais para ensinar verdades espirituais 
em várias ocasiões: o dia da festa e a água viva (João 7:37-39), a cura do cego (João 9:1-41), a 
ressurreição de Lázaro (João 11:1-27). Quando leu estas passagens, teve facilidade em separar os 
acontecimentos literais da linguagem figurada? 
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12. Às vezes não é fácil determinar se a passagem é literal ou figurada. Procure na sua Bíblia Mateus 
19:16-26; Marcos 10:17-27; e Lucas 18:18-27 e leia as palavras de Jesus em relação aum camelo 
passando pelo fundo de uma agulha. 
 
a) Isto é literal ou figurado? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Pode determinar isto na base do contexto, do senso-comum ou ambos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Qual a lição ensinada nesta ilustração, quer a linguagem literal, quer figurada? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

RECOLHENDO E ORGANIZANDO A MATÉRIA 
 
Como Começar um “Jardim de Sermões” 
Objectivo 8. Explicar como e porque deve construir um jardim de sermões. 
 
     Matérias para a pregação e o ensino devem ser reunidas, arquivadas de modo ordenado e guardadas 
para uso quando for necessário. Assim como a comida precisa de ser reunida para fazer uma refeição, 
assim também as matérias devem ser reunidas para preparar sermões e lições. É de igual importância 
poder encontrar rapidamente a matéria quando tiver necessidade dela. Para tanto, é necessário um 
sistema de arquivos. 
     Pode criar um sistema simples com cerca de 25 pastas de ficheiro e uma caixa de madeira ou de 
cartão. Um arquivo portátil de metal ou um ficheiro pequeno seria excelente, havendo meios para obter 
um. 
     A maioria dos sermões “crescem” de pensamentos sementes ou de textos bíblicos que parecem 
cheios de significado no momento. Estas ideias, recolhidas da leitura, da observação, da experiência, 
da necessidade, e assim por diante, devem ser guardadas e desenvolvidas em sermões. Os passos que 
se seguem ajudá-lo-ão a organizar um “Jardim de Sermões” para usar no desenvolvimento de sermões, 
da fase da ideia até ao pleno crescimento. 

 
13 . A razão porque nos referimos à recolha, ao arquivo e ao desenvolvimento da matéria para sermões 
como um “Jardim de Sermões” é que: 
a) a pregação e o ensino são muito semelhantes à jardinagem.  
b) a variedade nos temas dos sermões é muito semelhante à jardinagem. 
c) a maioria dos sermões “cresce”, “desenvolve” e “chega à maturidade” de modo muito semelhante  
    ao processo duma horta de legumes. 

Interpretaçã
o Literal 

Representação 
Figurada 



 44 

     Passo 1. Designe uma pasta para fichas de “sementes”. Esta pasta conterá todas as suas ideias para 
sermões. Guarde no seu bolso e à cabeceira da cama um bloco de pequeno volume para apontamentos, 
com a finalidade de anotar brevemente as ideias à medida que forem chegando. Transfira estas 
anotações para folhas de tamanho uniforme, e coloque estas na pasta para fichas “sementes”. Estas são 
os princípios dos sermões. Fará uso de algumas delas e abandonará outras. Mas cada uma precisa de 
ser arquivada e tida em consideração. 
     Passo 2. Designe outra pasta de “haste”. Quando uma ideia começa a crescer, passá-la-á da pasta 
“sementes” para a pasta “haste”. À medida que a matéria for acrescentada e a ideia ganhar cada vez 
mais tamanho e força, torna-se em haste de um sermão. Mais de uma pasta pode ser necessária quando 
está a trabalhar em mais do que um sermão ao mesmo tempo. 
     Passo 3. Designe uma terceira pasta de “fruto”. Esta pasta contém o sermão acabado ou semi-
acabado. Este é o fruto do seu trabalho. A ideia está desenvolvida; a semente cresceu totalmente. 
     Pode usar a mesma pasta para reunir informações e ilustrações para uso na preparação de sermões. 
Precisará de quatro pastas para fichas, uma para cada um dos seguintes tópicos: “A Salvação”; “A 
Reconciliação”, “A Santificação”; e “A Esperança”. Use uma pasta para cada um destes tópicos. Estes 
são os quatro tópicos principais para pregação que consideraremos na lição cinco. Ilustrações e 
informações podem ser acolhidas e arquivadas numa destas quatro pastas. Algumas das suas matérias 
para sermão serão tiradas destas fontes de origem. 
     Precisará de outra pasta para sermões que já foram pregados. Ponha na pasta o rótulo “sermões”. 
Mantenha uma lista dentro da pasta com os seguintes títulos: Número do sermão, Tópico (um dos 
quatro), Texto bíblico, data da pregação e lugar da pregação. Preencha as informações para cada 
sermão quando este é arquivado. Mantenha-as em ordem numérica para uma referência rápida. Depois 
de 50 a 100 sermões, ou de um ano de pregações, comece outra pasta. 
     Este é um sistema simples que pode ser modificado e alargado de acordo com as necessidades. 
Pode usá-lo, modificá-lo, ou arranjar outro sistema, mas comece imediatamente a recolher e arquivar 
as suas ideias e matérias de modo sistemático. Tornará mais fácil e proveitosa a sua preparação para a 
pregação e o ensino. 

 
14. Explique porque ou como deve construir um jardim para sermões. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semente  

Haste  

Frutos  
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO – Coloque um V antes das afirmações que são verdadeiras e um F antes 
daquelas que são falsas. 
 
_____ 1. O contexto de um texto bíblico inclui tudo quanto o rodeia. 
 
_____ 2. Erros na doutrina e na prática são cometidos quando um único versículo das Escrituras é        
               tirado do contexto e lhe é atribuído um significado errado. 
_____ 3. O desenho integral da verdade é visto quando alguns poucos fios das Escrituras são   
   devidamente entretecidos. 
_____ 4. A maioria das parábolas são de explicação bastante fácil se prestar atenção cuidadosa ao  

   contexto. 
_____ 5. O contexto é útil para determinar o significado de passagens das Escrituras, mas o contexto
    não é de grande ajuda para se encontrar o significado de palavras particulares. 
_____ 6. É muito mais fácil compreendermos o que as Escrituras querem dizer se soubemos o  
    cenário do discurso, da escrita, do evento, etc. 
_____ 7. Os livros da Bíblia tratam de tópicos tão universais que realmente não tiramos proveito em
   compreender as condições em que foram escritos. 
_____ 8. O uso de certas palavras ou frases repetidas frequentemente indica uma mudança de tópico
    ou ênfase. 
_____ 9. Uma vez que as palavras aparecem na Bíblia, não é realmente necessário preocuparmo-nos
    com quem as disse e em quais circunstâncias. 
_____ 10. Para determinarmos quais textos das Escrituras devem ser a nossa regra de fé e prática, é         
                  necessário sabermos o que Deus comunicou para nós para nos orientar. 
_____ 11. Uma regra geral para usar para determinar se um texto das Escrituras deve ser    

     interpretado como literal ou figurado é a seguinte: as Escrituras devem ser consideradas    
     literalmente a não ser que não possam ser aceites como literais. 

_____ 12. Quando as Escrituras dizem: “Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário,  
     anda em redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar”, compreendemos  
     que isto deve ser tomado literalmente, ao pé da letra. 

_____ 13. A linguagem figurada pode ser descrita como simbólica. 
 
_____ 14. Uma das razões pricipais por que precisamos de um “jardim de sermões” é que   

     pensamentos e ideias frequentemente vêm até nós quando não temos tempo para os  
     desenvolver integralmente. 

_____ 15. Fazer um “Jardim de sermões” é um tipo de disciplina que ajuda a desenvolver as   
     matérias que necessita para o seu ministério antes de precisar delas. 

 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. a) Salomão 
    b) Embora ele tivesse sido anteriormente um rei grande e piedoso, caiu no pecado e desenvolveu  
        esta atitude terrivelmente pessimista para com a vida. 
    c) Usa este exemplo para avisar os exilados que voltaram, no sentido de não repetirem o  erro  
         terrível de Salomão. 
 
1. c) a situação (cenário) de um texto bíblico, incluíndo os versículos, os parágrafos, e os capítulos  
        antes e depois dele. 
 
9. b) É da máxima importância saber quem disse uma coisa... 
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2. a) a oração.  
    b) quando a pessoa ora, deve ser persistente (veja Tiago 5:17, Elias orou fervorosamente). 
 
10. a) 1. Linguagem literal  c) 2. Linguagem figurada 
      b) 2. Linguagem figurada  d) 1. Linguagem literal 
 
3. c) O Seu corpo, facto este que os discípulos compreenderam só depois d’Ele ressuscitar dos mortos.  
        (Colhemos esta verdade nos vv. 21 e 22). 
 
11. a) um símbolo do Seu corpo que seria partido por nós. Isaías diz: “... o castigo que nos traz a paz  
           estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados” (Isaías 53:5). 
      b) o cálice era um símbolo do Seu sangue que seria oferecido sacrificialmente para apagar os  
         pecados de toda a humanidade. 
 
4. a) Deus connosco     c) Lugar da Caveira 
    b) Ele salvará o Seu povo dos seus pecados.   d) Filhos do Trovão 
 
12. a) Figurado       
      b) Contexto 
      c) Aqueles que amam as riquezas têm grande dificuldade em entregar ao senhorio de Cristo a      
          sua vida e os seus bens. 
 
5. a) Jesus deu este ensino quando as multidões O seguiram por causa do seu desejo de ver a  repetição  
        da multiplicação dos pães para os 5.000 homens. 
    b) Os discípulos tinham acabado de ouvir Jesus mandar um rico vender todas as suas posses e que O  
        seguisse. Quando o rico se afastou, Jesus disse que seria difícil para os ricos entrarem no reino.  
        Depois Pedro disse: “Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos; que receberemos?” 
 
13. c) a maioria dos sermões “cresce”, “desenvolve” e “chega à maturidade” de modo muito  
          semelhante ao processo de uma horta de legumes. 
 
6. a) como resposta a uma pergunta de um doutor da Lei: “Quem é o meu próximo?” 
 
14. Usando umas pastas de papel, podemos separar as “sementes” dos sermões que desejamos 
desenvolver mais tarde, e ao mesmo tempo, conservá-las em segurança e em ordem. À medida que 
estas “sementes” são desenvolvidas, são colocadas na pasta “haste” juntamente com outras ideias para 
sermões, já em desenvolvimento. Finalmente, os sermões acabados são colocados na pasta “frutos” 
para o uso futuro. Esta prática é uma disciplina que nos torna conscientes da nossa continuada 
necessidade de ter uma reserva de matérias de pregação para usarmos conforme a ocasião. 
 
7. A sua resposta. O cenário das Escrituras ajuda-nos a compreender as circunstâncias em que foram 
escritas, as questões que tinham intenção de corrigir, para quem foram escritas, e o propósito principal. 
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Unidade 2 
O MINISTÉRIO DA 

PREGAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

O ESSÊNCIA DO ENSINO 

 

O MÉTODO DO ENSINO 

 

COMO TER UM MINISTÉRIO 
EQUILIBRADO 


