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LIÇÃO 4 
O Significado da Pregação 

 
     Na Unidade 1, consideramos o que é o ministério e qual o tipo de pessoa que ministra. Vimos as 
preparações pessoais e práticas necessárias para o ministério. Agora estamos prontos para examinar 
mais de perto o ministério da pregação. Nesta lição, examinaremos o significado da pregação, algumas 
razões porque a pregação é um meio de ministrar, e alguns exemplos bíblicos da pregação. 
     A definição de pregação dada na Lição 1 será alargada para incluir os termos do Novo Testamento 
que nos oferecem uma compreensão mais completa da palavra pregação. Consideraremos as palavras 
na língua original que nos dão o significado global da pregação conforme os cristãos antigos a 
compreendiam. Veremos que assim como a pregação era um método válido de comunicar a Palavra de 
Deus naqueles tempos, assim também é um meio eficaz de comunicar o evangelho hoje. 
     Oro para que, ao concentrar a sua atenção na maneira da pregação, seja desafiado com o seu 
potencial para ganhar os perdidos, fortalecer os crentes e preparar a igreja para o regresso de Cristo em 
breve. 

 
Sumário da Lição 
A DEFINIÇÃO DA PREGAÇÃO 
     Tradicional 
     Bíblica 
     Palavras do Novo Testamento  
RAZÕES PARA A PREGAÇÃO  
     Escolhida por Deus 
     O Padrão do Novo Testamento 
     Histórica e Presentemente Eficaz 
EXEMPLOS DA PREGAÇÃO 
     No Antigo Testamento 
     No Novo Testamento 
 
Objectivos da Lição – Quando completar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar a ideia bíblica da pregação. 
2. Defender a pregação como um meio bíblico de comunicar o evangelho. 
3. Exemplificar através do uso de palavras e exemplos bíblicos que a pregação inclui vários métodos  
    de comunicar a verdade divina. 
 
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 são novas para si. 
3. Faça o auto-teste no final da lição. Verifique as suas respostas cuidadosamente com aquelas que são  
    fornecidas no fim deste guia de estudos. Reveja as matérias a que tenha respondido incorrectamente. 
 
Palavras-Chave 
dialegomai   plero 
diálogo          
diplomático        
discurso formal         
estrutural    
euangellizo    
katangello 
kerruso   
laleo 
martureo   
parresiazomai  
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A DEFINIÇÃO DA PREGAÇÃO 
 
Tradicional 
Objectivo 1. Reconhecer os elementos na definição tradicional da pregação. 
 
     “A pregação é a comunicação da verdade aos homens pelos homens. Contém em si dois elementos 
essenciais: a verdade e a personalidade. Não pode omitir-se nenhum dos dois e ainda ser pregação”. 
Estas palavras dão-nos o que há muito tempo tem sido considerada umas das definições mais claras e 
concisas da pregação. Esta definição foi-nos dada por Phillips Brooks, um pregador norte-americano 
famoso no século XIX. A pregação tem sido descrita, também, como o transbordar de uma vida, a 
verdade divina que passa pela peneira da personalidade humana. 
     A pregação é um meio principal escolhido por Deus e usado na Igreja primitiva para comunicar as 
Boas Novas às pessoas. E embora a pregação tenha sido alterada no decurso dos séculos, retém, em 
menor ou maior grau, os elementos originais da proclamação, da evangelização e da instrução que 
tinha nos tempos do Novo Testamento. 

 
1. A definição tradicional da pregação declara que a pregação contém os elementos de 
a) exposição, interpretação e interrogação. 
b) verdade e personalidade. 
c) autoridade, lógica e fidedignidade. 
 
Bíblica 
Objectivo 2. Discutir duas definições principais da pregação derivadas do Novo Testamento. 
 
     Uma das definições mais importantes da palavra pregar no Novo Testamento, é “proclamar como 
arauto”. A mensagem da pregação do Novo Testamento era o Evangelho. O apelo era ao 
arrependimento e à fé, e o objectivo era evangelizar os perdidos. As boas novas precisavam de ser 
publicamente proclamadas porque esta era a primeira vez que as pessoas tinham ouvido e 
compreendido o significado da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. 
     Embora a pregação seja mencionada muitas vezes no Novo Testamento, são raras as vezes que 
“pregação” se refere a um discurso formal. Geralmente, refere-se a anunciar, ou proclamar como 
arauto, a mensagem das Boas Novas. Em muitos lugares no mundo de hoje, a mensagem está a ser 
anunciada às pessoas pela primeira vez; esta é a pregação do Novo Testamento no sentido de 
proclamar como arauto. 
     Esta definição da pregação pode ser reconciliada com a definição e prática mais amplas da 
pregação de hoje? Sim. Por exemplo: os pregadores do Novo Testamento tiveram a oportunidade 
especial de anunciar as Boas Novas imediatamente depois da vida, morte, ressurreição e ascensão do 
Senhor. O evangelho era novo para os judeus como para os gentios, de modo que o objectivo óbvio da 
pregação era a salvação dos perdidos. Sem dúvida, é por isso que os exemplos do Novo Testamento da 
pregação enfatizam ganhar os perdidos. Quando, porém, mais tarde, a Igreja ficou mais madura e havia 
disponível parte da literatura do Novo Testamento, Paulo exortou Timóteo, como pastor:  

 

“Que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a 
longanimidade e doutrina” (2 Timóteo 4:2).  
 

     Esta é a ordem do Novo Testamento da qual se desenvolveu a pregação da actualidade. Sendo 
assim, a pregação de hoje inclui não só a proclamação do evangelho para a salvação dos perdidos, 
como também a pregação da Palavra para os crentes serem encorajados e fortalecidos na fé. Pela 
ordem e pelo exemplo bíblico, assim, os dois propósitos da pregação são ensinados no Novo 
Testamento. 
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2. Circule as letras antes das afirmações que são VERDADEIRAS. 
a) Geralmente, pregar no Novo Testamento refere-se ao anunciar ou ao proclamar publicamente o  
    evangelho aos não-salvos. 
b) Quando falamos da pregação do Novo Testamento, compreendemos que se refere a um discurso  
    formal em que o ministro faz um sermão. E durante este sermão, o povo fazia perguntas e dava a  
    sua própria compreensão espiritual sobre o assunto em discussão. 
c) Durante os primeiros anos da Igreja, a ênfase na pregação foi sobre o alcance dos que estavam  
    perdidos, porém, mais tarde foi sobre o crescimento e maturidade espirituais dos crentes. 
d) A mensagem do evangelho é comunicada pela palavra bem como pelo exemplo cristão. 
 
     Outra definição importante do Novo Testamento das palavras pregar é contar as Boas Novas. 
Encontramos o registo deste tipo de pregação pricipalmente no livro de Actos. Nele, vemos que os 
crentes contavam a história de Jesus por onde quer que fossem. Espalhavam a sua mensagem através 
da conversação pessoal em casa, nas estradas, nas praças, e em todas as ocasiões que se ofericiam. 
Testificavam com intrepidez do poder do evangelho que transformara tanto as suas vidas, ao 
envolverem os descrentes na conversação, contando de modo completo e convincente as Boas Novas 
da salvação. Estes crentes, cheios do Espírito Santo, falavam com ousadia e autoridade nas sinagogas e 
nas prisões. Raciocinavam com os eruditos, ou seja: com aqueles que davam forma às atitudes e aos 
pensamentos das multidões de homens e mulheres daqueles tempos, davam testemunhos perante os 
governantes políticos seculares, e testificavam perante os lideres religiosos, cujas mentes 
frequentemente resistiam à verdade do Evangelho. Muitas vezes usavam a mesma abordagem – 
raciocinando, testemunhando e testificando – com as multidões de pessoas com as quais habitavam, 
persuadindo-as a receber a mensagem do evangelho. Na realidade, quando Jesus enviou os discípulos 
para cumprir a sua tarefa de “pregar o evangelho a toda a criatura”, mandou-os usar todos os 
elementos da comunicação, tais como: a pregação, o ensino, o testemunhar, e o testificar. A sua missão 
era levar as pessoas a ver, compreender, e ter experiência do poder do evangelho. 
 
3. Quando pregar é definido como contar as boas novas a definição significa em primeiro lugar 
a) a apresentação formal do evangelho em cultos regulares, estruturados. 
b) o compartilhar informal do evangelho por pregadores. 
c) a comunicação do evangelho por todos os meios e em todos os lugares. 
 
     Desta maneira, o evangelho foi espalhado pelo testemunho pessoal e pela proclamação pública. A 
multidão de crentes dedicados compartilhava a mensagem com um só propósito: alcançar os perdidos 
e dar a única esperança possível a um mundo sem esperança, coberto pelas trevas. Embora esses 
crentes fossem como ovelhas no meio de lobos, num mundo pagão e hostil, a mensagem espalhou-se 
rapidamente por todo o Império Romano. Comprovaram que as portas do inferno não podiam 
prevalecer contra a Igreja de Jesus Cristo (Mateus 16:8). O evangelho, assim, produziu um impacto 
permanente no mundo como resultado directo da mensagem do evangelho. E, a partir daqueles 
primeiros anos, a vida espiritual e o poder da Igreja têm avançado ou entrado em declínio em relação 
directa ao lugar que ela tem dado à pregação da Palavra. Todos os grandes reavivamentos da vida 
espiritual na Igreja se seguiram ao regresso ao conceito bíblico da pregação. 

 
4. Faça uma breve discussão de cada uma das duas definições bíblicas principais da pregação do Novo 
Testamento dadas neste capítulo. Além das definições, refira os aspectos importantes decada. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Palavras do Novo Testamento 
Objectivo 3. Identificar aspectos da pregação sugeridos por várias palavras do Novo Testamento 
relacionadas com ela. 
 
     Já consideramos várias definições do Novo Testamento de pregar e vimos que a linguagem bíblica 
sugere certo número de métodos que a Igreja primitiva usava para apresentar o evangelho aos não- 
cristãos. À medida que examinamos mais completamente o assunto da pregação, repararemos ainda 
que outros métodos de comunicação são sugeridos pela língua original do Novo Testamento. Algumas 
palavras gregas sugerem a abordagem pessoal e informal, ao passo que outras falam da entrega mais 
formal, ininterrupta, de uma mensagem no ambiente do púlpito (mais semelhante à nossa ideia 
moderna da pregação). Note os vários métodos, de comunicar o evangelho, que são sugeridos pelas 
seguintes palavras do Novo Testamento. 
     Kerruso significa “proclamar como arauto”. Refere-se à proclamação pública. Esta palavra inclui a 
figura de um arauto que faz uma proclamação e a de um embaixador que representa outra pessoa. 
Pregar o evangelho inclui as duas ideias, porque aquele que prega funciona como arauto e como 
embaixador de Cristo (2 Coríntios 5:20). Esta palavra é usada cerca de 60 vezes no Novo Testamento, 
especialmente nas seguintes passagens: Mateus 3:1; Actos 8:5; Romanos 10:8,14-15; 2 Timóteo 4:2. 
     Euangellizo significa “contar as boas novas; pregar as boas novas”. É desta palavra que derivamos 
as nossas palavras: “evangelizar, evangelista e evangelho”. Porque o conteúdo da mensagem está tão 
estreitamente relacionado com a pregação propriamente dita, esta palavra descreve tanto o método 
como a mensagem: a pregação (contar) é o método; as “boas novas” é a mensagem. Esta palavra é 
usada cerca de 70 vezes no Novo Testamento, incluíndo: Mateus 11:5; Lucas 3:18 e Actos 5:42. 

 
5. Na base das duas anteriores palavras do Novo Testamento relacionadas com a pregação da Igreja 
primitiva, podemos concluir que a pregação era: 
a) em primeiro lugar a responsabilidade de uma actividade programada para um dia santo, ou  
    domingo. 
b) considerada a responsabilidade de todos os crentes a todo o tempo e em todos os lugares. 

 
     Observará que as duas palavras antecedentes sugerem, na maioria dos casos, um discurso 
formalmente estruturado, do tipo que hoje comummente consideramos como pregação. Em contraste, 
as palavras que se seguem descrevem métodos mais informais, sem estruturação, de compartilhar com 
os perdidos a mensagem da salvação. Note, também, que pouca coisa é dita no Novo Testamento em 
relação a pregar sermões e proferir discursos, ao passo que muita coisa é registada em relação a contar 
as boas novas e falar com as pessoas sobre Jesus, o Salvador. 
     Laleo significa “falar”, “conversar”, “contar”. Literalmente, significa “falar muito”. Dá a ideia da 
abordagem mais pessoal sugerida por uma conversação. Esta palavra normalmente é traduzida “falar” 
na Bíblia. É usada mais de 250 vezes no Novo Testamento. Actos 11:19 ilustra muito bem este 
método. 
     Martureo significa “ser testemunha” ou “testificar”. Esta palavra dá-nos a ideia de um testemunho 
convincente baseado em convicções genuínas e provas claras. João Batista era semelhante testemunha, 
encarregado por Deus de testificar em relação à luz da salvação divina. Este método de comunicar o 
evangelho é usado mais de 70 vezes no Novo Testamento. João 1:7-8, 15; Actos 1:8; 5:32 e 14:3 são 
exemplos deste método. 
     Dialegomai significa “manter diálogo”. Esta palavra sugere uma troca de pontos de vista, uma 
oportunidade de fazer perguntas e interagir em relação à mensagem apresentada. É o inverso do 
monólogo, sendo que neste caso só uma pessoa fala. Aqui existe uma situação de ensino 
aprendizagem. Esta palavra é classificada como pregação porque está associada com persuadir as 
pessoas a aceitarem a mensagem do evangelho e serem salvas. Ocorre poucas vezes, apenas no Novo 
Testamento, mas os seguintes são exemplos deste método: Marcos 9:34; Actos 17:2, 17; 18:4. 
     Katangello significa “narrar totalmente e com autoridade”. Duas outras palavras: plero e 
parresiazomai, acrescentam à ideia da perfeição e autoridade com os respectivos significados de 
“encher” e “falar abertamente, com ousadia”. Referências para esta palavra são encontradas em          
Actos 13:38; 15:38 e 17:3. 
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6. Estas últimas quatro palavras do Novo Testamento que se relacionam com a pregação indicam todo 
o que se segue, EXCEPTO:  
a) testemunho, que inclui a explicação autorizada e razoável da obra salvadora de Deus na vida de uma  
    pessoa. 
b) diálogo que sugere a interacção e uma troca de pontos de vista. 
c) a conversação, que fala de uma abordagem pessoal e informal. 
d) o discurso, que envolve uma pessoa, que fala, e nenhuma interacção. 
 
7. Identifique o significado da pregação conforme era inicialmente compreendida pela Igreja primitiva, 
marcando 1 antes das descrições que são tiradas das palavras do Novo Testamento que nos dão a ideia 
da pregação e 2 antes daquelas ideias que foram desenvolvidas mais tarde. 
 
_____ a) A pregação é vista em primeiro lugar como um meio de desenvolver e amadurecer a vida  
               espiritual nos crentes. 
_____ b) Dentro do âmbito de um mundo totalmente ignorante da salvação divina, a pregação era o  
               meio de anunciar a mensagem e evangelizar os perdidos. 
_____ c) A pregação era compartilhar as boas novas na conversação pessoal, enquanto, os crentes  
               davam testemunho claro e autorizado de como Deus os transformara. 
_____ d) A pregação incluía a troca de pontos de vista, a interacção, e o diálogo em relação às  
               reivindicações do evangelho. 
_____ e) A pregação consiste numa mensagem entregue por uma pessoa a um grupo ou congregação  
               para ganhar os perdidos e para desenvolver a vida espiritual nos crentes. 
 

RAZÕES PARA A PREGAÇÃO 
 
Escolhida Por Deus 
Objectivo 4. Escolher uma afirmação que dá a base bíblica para a escolha que Deus fez da pregação 
como método principal para comunicar a mensagem da salvação. 
 
     Deus escolheu a pregação para comunicar a Sua mensagem de salvação. “E, naqueles dias, 
apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o 
reino dos céus” (Mateus 3:1-2). Ele tem todas as marcas do arauto e do embaixador: proclama a 
mensagem doutra Pessoa, prepara o caminho para Alguém vir depois dele, e representa um reino (v.3). 
     Quando Jesus anunciou publicamente a Sua missão, deu prioridade, na pregação à comunicação da 
Sua mensagem à humanidade. Leu da profecia de Isaías: “O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me 
ungiu para evangelizar (euangellizo) os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a 
apregoar (kerusso) liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos; a pôr em liberdade os oprimidos; a 
anunciar (kerusso) o ano aceitável do Senhor” (Lucas 4:18-19). Além disso, Jesus, nas Suas próprias 
palavras, descreve a importância do Seu ministério de pregação: “... Também é necessário que eu 
anuncie a outras cidades o evangelho (euangellizo) do reino de Deus; porque para isso fui enviado” 
(Lucas 4:43). A extensão daquele ministério de pregação é vista no versículo seguinte: “E pregava 
(kerusso) nas sinagogas da Galileia” (Lucas 4:44), dando aos Seus discípulos a Grande Comissão,       

“... disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai (kerusso) o evangelho a toda a criatura” (Marcos 16:15). “E 
eles, tendo partido, pregaram (kerusso) por todas as partes” cooperando com eles o Senhor, e 
confirmando a palavra com os sinais que se seguiram...” (Marcos 16:20). Quando obedeceram ao 
mandamento de pregar, milagres confirmavam a sua mensagem, multidões creram, e a igreja tornou-se  
um exército poderoso e mobilizado. 
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8. Combine os nomes à direita com as afirmações à esquerda que exemplificam o uso que Deus faz da 
pregação para a comunicação da mensagem da salvação. 
 
_____ a) Anunciou o vindouro reino dos céus.     1. Jesus 
  
_____ b) Foi por todos os lugares pregando a mensagem de Jesus.  2. João Batista  
  
_____ c) Veio pregar as boas novas.      3. Isaías 
  
_____ d) Profetizou que Jesus pregaria aos pobres e oprimidos.   4. Os discípulos 
 
     Note que quando Paulo escreveu à Igreja em Corinto, descreveu a pregação como o método que 
Deus escolheu para salvar aqueles que crêem, rejeitando a sabedoria dos gregos e os sinais milagrosos 
procurados pelos judeus (1 Coríntios 1:21-25). 

 
“Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. Mas, 
para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, e 
sabedoria de Deus” (1 Coríntios 1:23-24). 
 
     Paulo faz outra forte defesa da pregação na sua carta à igreja em Roma. Declara que a salvação é 
para todos (Romanos 1:5-12), e continua a dizer: “Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo” (Romanos 10:13). Passa, depois, a desenvolver uma linha sistemática de raciocínio: 

 
“Como, pois, invocarão àquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram? e 
como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão (kerusso – proclamar como arauto), se não 
forem enviados?... De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus” (Romanos 10:14-17). 
 

     Fica clara a necessidade da salvação: a fé em Cristo para a salvação vem à medida que o evangelho 
é pregado às pessoas. E isto inclui todos os métodos de comunicação sugeridos pelas palavras do Novo 
Testamento traduzidas pregação nas nossas Bíblias modernas. 
     Deste modo, nenhum método novo é necessário para promover o reino de Deus nas vidas das 
pessoas. Ele escolheu a pregação como o meio principal de comunicar o evangelho. Reparará que Ele 
não usou meios políticos para edificar um reino espiritual, nem a acção social, nem a actividade 
cultural. Porque só o evangelho pode realmente transformar as vidas das pessoas. 
 
9. Releia Romanos 10:14-15. Indique a ordem em que devem ocorrer os cinco passos sugeridos por 
Paulo para levar a mensagem aos não-cristãos. 
 
a) ________________________________________________________________________________ 
 
b) ________________________________________________________________________________ 
 
c) ________________________________________________________________________________ 
 
d) ________________________________________________________________________________ 
 
e) ________________________________________________________________________________ 
 
O Padrão do Novo Testamento 
Objectivo 5. Reconhecer afirmações que caracterizam os padrões do Novo Testamento de pregar o 
evangelho. 
 
     A pregação do Novo Testamento na sua etapa inicial adopta a forma de um anúncio ou 
proclamação oficial da provisão da salvação que Deus providenciou para todas as pessoas. Esta 
pregação existia sempre em função da mensagem, o evangelho. Ninguém “pregava” só por amor à 
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pregação. Os apóstolos pregavam “o evangelho de Cristo”, “o arrependimento e o perdão dos 
pecados”, “Cristo crucificado”, e temas semelhantes. O acto da pregação nesta altura nunca era 
separado da mensagem da salvação. 
     Os membros da igreja começaram imediatamente a pregar as boas novas em Jerusalém, conforme o 
Senhor indicava (Actos 1:8). Pedro, com os outros discípulos, fez a primeira proclamação do 
evangelho no dia de Pentecostes (Actos 2:14-42). Inspirado pelo Espírito Santo, Pedro demonstrou 
como as profecias do passado estavam a ser cumpridas nos eventos do presente. Passou, depois, a 
conclamar a multidão a aceitar a salvação que Deus oferecia. A multidão descrente ficou comovida 
pela mensagem. Quando perguntaram o que deviam fazer, Pedro aconselhou as pessoas a 
arrependerem-se dos seus pecados e a serem baptizadas. Como resultado desta mensagem comovente, 
três mil pessoas foram acrescentadas à igreja. 
     O padrão foi estabelecido; a Igreja cresceu, e os crentes foram por todas as partes, pregando o 
evangelho. 
 
10. A começar com o Dia de Pentecostes e o período imediatamente depois, os apóstolos e os líderes 
da Igreja estabeleceram o exemplo primitivo da pregação através de 
a) publicamente proclamarem a mensagem do evangelho por onde quer que fossem. 
b) estabelecimento de grupos pequenos organizados para divulgar o evangelho. 
c) direcção de cultos de pregação que eram realizados só em horários e lugares determinados. 
 
     Conforme já vimos, a pregação pública perante uma multidão, a entrega de um sermão, não era o 
único método de pregar o evangelho que a Igreja primitiva usava. A perseguição forçou os crentes a 
usarem outros meios. “... e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, excepto os 
apóstolos” (Actos 8:1). “Mas, os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra” 
(Actos 8:4). Isto introduziu o uso do testemunho pessoal conversando e contando as Boas Novas, em 
grande escala. Era generalizado e eficaz: 

 
“E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estêvão caminharam até à 
Fenícia e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles 
alguns varões chipres e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o 
Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor”    
(Actos 11:19-21). 
 

     Não há indicação alguma de que estes crentes, que pregavam tão fielmente o evangelho, eram 
formalmente reconhecidos como clérigos profissionais pelos presbíteros em Jerusalém. Nem estão 
associados com ministérios de púlpito nem com os discursos nas reuniões públicas. Simplesmente 
saíam “conversando o evangelho” e contando as Boas Novas onde quer que pudessem. Esta dispersão 
da Igreja pela perseguição veio a ser um ponto crucial no registo do livro de Actos enquanto 
avançavam além de Jerusalém, da Judeia e de Samaria, até aos confins da terra, levando o evangelho 
(Actos 1:8). 
 
11. Dentro em breve, a grande concentração de crentes na cidade de Jerusalém foi desfeita pela 
perseguição, e como resultado, a pregação 
a) foi continuada só à medida que os apóstolos viajavam para realizar cultos entre grupos dispersos de    
    cristãos. 
b) tornou-se menos dependente da proclamação pública e mais dependente dos métodos pessoais de  
    comunicar a mensagem.  
c) foi deixada cair em desuso, nunca mais sendo a força principal do evangelismo que fora antes. 
 
     O testemunho pessoal foi outro método do Novo Testamento de propagar o evangelho. O homem 
que nasceu cego deu testemunho pessoal da cura àqueles que perguntaram (João 9:25). Paulo deu        
o testemunho da sua conversão três vezes no livro de Actos. Em cada caso, simplesmente contou o  
que lhe aconteceu quando nasceu de novo, e o que isto significara para a sua vida (Actos 22:1-22; 
24:10-21; 26:1-29). 
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     Além disso, Paulo frequentemente empregava o diálogo para pregar o evangelho. Por hábito e 
desígnio consciente entrava na sinagoga local e disputava e discutia com os judeus e outros sobre Jesus 
o Messias (Actos 17:1-3). Alguns ficavam convencidos, outros não (Actos 17:4,5). Estas discussões 
davam oportunidade a perguntas, debates e interacção entre os presentes. O propósito do diálogo era 
convencer os ouvintes a crer na mensagem do evangelho e serem salvos. (Para outros exemplos do uso 
que Paulo fez deste método, veja Actos 18:1-4, 19; 19:8-10.) 
     A igreja do Novo Testamento usava uma variedade de métodos para propagar o evangelho. No 
entanto, duas coisas eram sempre comuns: a mensagem e o objectivo. Nesta fase, pregava o evangelho 
principalmente para salvar os perdidos. 
 
12. Circule a letra de cada afirmação VERDADEIRA. 
a) O padrão do Novo Testamento da pregação exemplifica que a pregação do evangelho tinha um  
    objectivo específico. A salvação dos pecadores. 
b) De início, a Igreja primitiva cresceu como resultado da proclamação pública do evangelho pelos  
    apóstolos, visando evangelizar os perdidos. 
c) A perseguição dispersou os discípulos para longe, e com esta dispersão acabou-se o ministério da  
    pregação. 
d) Os crentes que viajaram para longe depois da morte de Estêvão foram oficialmente comissionados  
    pelos presbíteros em Jerusalém como “pregadores”. 
e) O evangelho foi propagado por testemunhas pessoais, conversas particulares, e através do uso de  
    diálogos. 
 
Histórica e Presentemente Eficaz 
Objectivo 6. Discutir a eficácia da pregação na experiência da Igreja. 
 
     Jesus indicou enfaticamente: “... edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela” (Mateus 16:18). E a partir do Dia de Pentecostes, o lugar e o poder da pregação foram 
estabelecidos. Os inimigos do apóstolo Paulo testificavam do poder da sua pregação quando alegaram 
que ele tinha alvoroçado o mundo, ou literalmente sacudido a ordem social (Actos 17:6). E, no decurso 
disto, afectara poderosamente grandes cidades e até mesmo províncias inteiras (Actos 19:26). 
     Paulo lembrou aos crentes de Corinto que os avanços enormes feitos no seu meio foram o resultado 
da pregação ungida pelo Espírito Santo (1 Coríntios 2:1-5). Assim é que se espalharam as boas novas: 
de modo poderoso, convincente e irresistível. E já no início do século IV, triunfara sobre a 
perseguição, a oposição do governo, numerosos erros de doutrina, e a sua própria infância. Ganhara, 
além disto, aceitação no Império Romano e uma nova visão que se estendeu além das fronteiras 
imperiais de Roma para os próprios confins da terra. 
     A história eclesiástica regista períodos de grandes avanços bem como de declínio. Mas sempre que 
a Igreja experimentou reavivamento na sua vida espiritual, este era sempre acompanhado pela 
proclamação dinâmica da Palavra de Deus. 
     Durante os séculos que se seguiram ao nascimento da Igreja a pregação tem passado por várias 
mudanças, mas continua a ser o método altamente eficaz para comunicar a verdade, método este que 
Deus escolheu e a Igreja primitiva usou tão bem. Hoje a pregação está a demonstrar a sua utilidade 
para alcançar multidões de pessoas que habitam nas cidades mais populosas do mundo. Nas reuniões 
em massa, os arautos actuais da verdade proclamam as Boas Novas para evangelizar os perdidos, e 
multidões de pessoas estão a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 
     Além disto, milhões de telespectadores e ouvintes da rádio ouvem a pregação do evangelho 
semanalmente através destes meios de comunicação. E nas áreas remotas, as fitas gravadas do 
evangelho levam a mensagem da palavra pregada para os corações famintos. Folhetos evangélicos 
levam a mesma mensagem do evangelho num nível pessoal a outros milhões, ao passo que o 
testemunho eficaz e o testificar fiel dirigem muitos para Cristo. E em inúmeras igrejas e pontos de 
pregação, todas as semanas, a Palavra de Deus é comunicada para evangelizar os perdidos e para 
amadurecer a vida espiritual dos crentes. A pregação, assim nos parece, é tão importante agora como 
tem sido no passado. Isto é especialmente verdade à medida que o Espírito Santo prepara a Igreja para 
a vinda do Senhor. Segundo todas as indicações, nestes tempos a pregação parece estar em maré-alta. 
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13. Escreva um breve desenvolvimento em relação ao lugar da pregação na experiência da Igreja. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

EXEMPLOS DA PREGAÇÃO 
Objectivo 7. Seleccionar uma afirmação que descreva com exactidão aspectos em comum entre os 
exemplos da pregação no Antigo e no Novo Testamento. 
 
No Antigo Testamento 
 
     No ministério profético do Antigo Testamento, vemos exemplos dos profetas falando como arautos 
de Jeová e servindo como Seus embaixadores. Por exemplo, Jeremias disse repetidas vezes: “Veio a 
mim a palavra do Senhor, dizendo...” (Jeremias 1:4; 2:1, 5). Ele e outros profetas transmitiram uma 
mensagem ao povo que revelava a atitude de Deus para com as condições existentes. Elias, Isaías e 
Oséias estão entre aqueles que proclamaram a mensagem de Deus no cenário do Antigo Testamento e 
representaram fielmente Deus perante o Seu povo Israel. O seu ministério serviu para conclamar a 
nação ao arrependimento e ao serviço fiel, e para inspirar confiança em Deus para a salvação. 
 
No Novo Testamento 
 
     A pregação no Novo Testamento, na sua maior parte, tinha em comum o seguinte: um apelo às 
Escrituras do Antigo Testamento; uma proclamação clara e autorizada da vida, morte, ressurreição e 
ascensão de Jesus Cristo; e um apelo aos ouvintes no sentido de crerem n’Ele para a salvação. A 
mensagem de Pedro em Jerusalém (Actos 2), a sua mensagem no templo (Actos 3), o discurso de 
Estêvão perante o concilio (Actos 6), e a mensagem de Pedro na casa de Cornélio (Actos 10), são 
exemplos da proclamação do Novo Testamento do propósito de evangelizar os perdidos. A mensagem 
de Paulo no Areópago (Actos 17) é um exemplo de discussão e discurso com o propósito de indicar 
aos perdidos o caminho da salvação. 
 
14. Ao olharmos para exemplos da pregação do Velho e do Novo Testamento, vemos que têm em  
comum os aspectos de: 
a) o culto formal de pregação que era usado aos sábados; 
b) a proclamação, serviços diplomáticos para Deus e a pregação que visava resultados; 
c) cultos sem estrutura, falta de liderança eficaz, e resultados permanentes. 
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Auto-Teste 
 
1. O conceito bíblico de pregação pode melhor ser descrito como:  
a) um meio que Deus escolheu para um tempo e lugar específicos para alcançar as pessoas   
    com o evangelho; 
b) o meio que Deus usou e está a usar para alcançar os perdidos e desenvolver e   
    amadurecer os crentes para a vinda de Jesus. 
c) um dos métodos de comunicação que Deus empregava quando a Igreja primitiva começou      
    a alcançar as pessoas com o evangelho, mas que já não é apropriado. 
 
2. Quando falamos no conceito bíblico da pregação, compreendemos que inclui: 
a) em primeiro lugar a ideia de um ministério formal e estruturado do púlpito, realizado por uma        
    só pessoa sem interacção com o auditório. 
b) principalmente a ideia de uma sala de aulas, em que uma pessoa preleciona e ocasionalmente  
    provoca perguntas e encoraja a interacção do auditório sobre o assunto. 
c) vários métodos de comunicar a verdade, incluíndo a proclamação, a conversação pessoal, o      
    testemunho, o testificar, o diálogo e o exemplo. 
 
3. Podemos defender a pregação como um meio bíblico de melhor comunicar o evangelho pela     
maneira de indicar: 
a) a lógica da pregação, porque é o único meio possível para a Igreja levar a cabo a Grande   
    Comissão. 
b) a tradição da Igreja que tem usado a pregação como um dos meios principais de comunicar      
    os seus preceitos. 
c) o exemplo de João Batista, os mandamentos de Jesus em relação a ela, e o padrão da Igreja        
    do Novo Testamento que a empregou de modo tão eficaz. 
 
4. Aprendemos das palavras do Novo Testamento Grego kerusso e euangellizo, que a pregação     
envolve a pessoa em: 
a) agir como arauto e como embaixador de Cristo, com o propósito de evangelizar os   
    perdidos. 
b) tornar-se parte de um diálogo ou disputa para conquistar aqueles que são endurecidos     
    contra o evangelho. 
c) dar o seu testemunho pessoal e agir como testemunha perante representantes públicos que se  
    opõem ao evangelho. 
 
5. Vista em termos da história eclesiástica, a pregação foi: 
a) uma força poderosa no seu inicio que caiu em desuso e ineficácia até recentemente. 
b) ineficaz durante os seus primeiros anos, quando era necessária uma abordagem mais  
    pessoal para conquistar a aceitação das pessoas e dos governos. 
c) considerada inicialmente como meio de ganhar os perdidos, e posteriormente como meio de      
    desenvolver e amadurecer os crentes. 
 
6. Combine a coluna em cima, apropriadamente, com a coluna seguinte: 
 
_____a) Proclamar como arauto e representar outra pessoa como um embaixador para ganhar os  
   perdidos. 
_____ b) Pregar as Boas-Novas; contar as Boas Novas. 
 
_____ c) A pregação vista como o meio de desenvolver a vida espiritual e a maturidade dos cristãos. 
 
_____ d) Ser testemunha ou testificar, a palavra grega martureo. 
 
_____ e) Manter diálogo, visando persuadir as pessoas a aceitar o evangelho. 
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1. Conceito posterior da pregação  
2. João Baptista foi um exemplo deste método de pregação 
3. Paulo usava este método de pregação de modo eficaz 
4. A palavra grega euangellizo dá-nos esta definição da pregação 
5. O conceito primitivo da pregação 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. a) 2. João Batista c) 1. Jesus 
     b) 4. Discípulos  d) 3. Isaías 
 
1. b) verdade e personalidade. 
 
9. a) Enviar a mensagem. 
    b) Pregar ou proclamar a mensagem.  
    c) Ouvir a mensagem. 
    d) Crer na mensagem. 
    e) Invocar o Senhor, pedindo socorro. 
 
2. a) V   c) V 
    b) F   d) V 
 
10. a) Publicamente proclamarem a mensagem do Evangelho por onde quer que possem. 
 
3. c) A comunicação do Evangelho por todos os meios e em todos os lugares. 
 
11. b) Tornou-se menos dependente da proclamação pública e mais dependente dos métodos pessoais  
          de comunicar a mensagem. 
 
4. Compare a sua resposta com a discussão no texto. 
 
12. a) V     b) V     c) F     d) F     e) V 
 
5. b) considerada a responsabilidade de todos os crentes a todo o tempo e em todos os lugares. 
 
13. A sua resposta. Observei que a pregação foi altamente eficaz nos esforços da Igreja primitiva para 
proclamar o evangelho. No decurso da sua história, a Igreja tem avançado ou recuado dependendo de 
sua pregação, quando poderosa ou fraca. Hoje, a pregação é um meio altamente eficaz de evangelizar 
os perdidos. 
 
6. d) o discurso, que envolve uma pessoa que fala, e nenhuma interacção. 
 
14. b) a proclamação, serviços diplomáticos para Deus e a pregação que visava resultados. 
 
7. a) 2. Experiência posterior 
    b) 1. Experiência inicial 
    c) 1. Experiência inicial 
    d) 1. Experiência inicial 
    e) 2. Experiência posterior 
 
 
 


