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A prática sermônica é uma expressão  da 
Teologia do pregador em relação às 

Escrituras.



16”Toda a Escritura é inspirada

por Deus e útil para o ensino,

para a repreensão, para a

correção e para a instrução na

justiça,
17 para que o homem de Deus

seja apto e plenamente

preparado para toda boa

obra.”
2 Tm 3.16,17

1”Conjuro-te, perante Deus e

Cristo Jesus, que há de julgar

vivos e mortos, pela sua

manifestação e pelo seu reino:
2 prega a palavra, insta, quer

seja oportuno, que não,

corrige, repreende, exorta com

toda a longanimidade e

doutrina.”
2 Tm 4.1,2



“Proibimos os leigos de possuírem o Velho e o Novo

Testamento... Proibimos ainda mais severamente que estes

livros sejam possuídos no vernáculo popular. As casas, os

mais humildes lugares de esconderijo, e mesmo os retiros

subterrâneos de homens condenados por possuírem as

Escrituras devem ser inteiramente destruídos. Tais

homens devem ser perseguidos e caçados nas florestas e

cavernas, e qualquer que os abrigar será severamente

punido”.

Concil. Tolosanum, Papa Gregório IX, Anno Chr. 1229, Canons 14:2.



Sola Scriptura



“Nem a Igreja, nem o Papa pode
estabelecer artigos de fé. Eles devem vir
das Escrituras.”

Martinho Lutero, in Shelley, Bruce. História da Cristianismo. Ed. Shedd, p. 269.

"A menos que eu seja convencido pelas
Escrituras e pela razão pura e já que não
aceito a autoridade do papa e dos
concílios, pois eles se contradizem
mutuamente, minha consciência é cativa
da Palavra de Deus. Eu não posso e não
vou me retratar de nada, pois não é
seguro nem certo ir contra a consciência.
Deus me ajude. Amém".



Pregou entre 4 mil a 10 mil x

Pregava até 4 x aos domingos

Sermões expositivos

Comentários de Gn, Sl, Rm, Gl, Hb, etc.



A necessidade do Novo Nascimento
Martinho Lutero – 11 de junho, 1536

Jo 3.1-16

Como alcançar a salvação?
1.O que tenta alcançar a salvação pelos caminhos das obras, não a

alcançará.
2.Só a regeneração no torna participantes da salvação eterna.
3.O regenerado se manifesta como crente mediante a prática de

boas obras



O presente de Deus
Martinho Lutero – 11 de junho, 1534

Jo 3.16

1.Deus, o Criador mesmo, é o que dá ao mundo o grande dom.
2.O meio da entrega voluntariosa de Deus é seu grande amor.
3.A dádiva de Deus é seu próprio Filho, e com Ele nos dá tudo.
4.A única condição junto à dádiva é que a aceitemos.
5.O destinatário e receptor da dádiva de Deus é o mundo pecador.
6.A finalidade da dádiva de Deus é a salvação da morte e a vida

eterna.
7.A fé é a mão que se apropria da dádiva da vida eterna.
8.Essa dádiva está destinada a cada homem em particular.



Liberalismo Teológico

Corrente teológica que nasceu na
Alemanha, no início do séc. XIX, que
nega a inspiração, suficiência,
autoridade e inerrância da Palavra de
Deus.



Séc. XIX

Leibniz
(1646-1716) 

A Bíblia deve ser
interpretada da mesma
maneira como são
interpretados os outros
livros da antiguidade
clássica.

Ernesti
1707-1781

Iluminismo



Precursores da Alta crítica

Semler
1725-1791

Fundador do criticismo histórico da Bíblia.
1. O cânon é apenas uma coleção de escritos

recebidos pela Igreja;
2. A Palavra de Deus e as Sagradas Escrituras

não são a mesma coisa;
3. A origem das Escrituras não é

completamente divina, como se pode
empreender dos erros científicos, históricos e
geográficos. Ideias a respeito da Bíblia;

4. Existe discrepância entre o AT e o NT;
5. Os ensinamentos da bíblia devem ser

considerados apenas moralmente.

A busca do Jesus Histórico
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A busca do Jesus Histórico

Reimarus
1694-1768

1. Existe uma grande diferença entre a intenção e
a mensagem de Jesus e os apóstolos

2. Sustentou que todos os elementos
miraculosos e sobrenaturais do Evangelho são
invenções dos apóstolos;

3. Jesus não ressuscitou, mas morreu
desesperado ao ver o insucesso de sua
pregação em torno do advento do Reino dos
Céus.

4. Os discípulos de Jesus acharam que seria um
bom negócio dizer que Jesus ressuscitara.

Precursores da Alta crítica

Semler
1725-1791
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A busca do Jesus Histórico

Reimarus
1694-1768

Lessing
1729-1781

1. O valor de qualquer religião não está em seus
dogmas, mas em sua capacidade de
transformar a vida mediante o amor;

2. O cristianismo histórico pertencia a um
estágio passado do desenvolvimento humano
ou a um estágio inferior presente.

Precursores da Alta crítica

Semler
1725-1791
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A busca do Jesus Histórico

Reimarus
1694-1768

Lessing
1729-1781

Precursores da Alta crítica

Semler
1725-1791
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A alta crítica

Julius 
Wellhausen
1844-191

1.O início do Gênesis é
constituído por 2
documentos: Javista e
Eloísta
2.O Pentateuco foi escrito
por diversos autores em
períodos diferentes: Javista
(850 a.C); Eloísta (750 a.C);
Deuteronomista (621 a.C);
Sacerdotal (composto desde
Ezequiel até Esdras)



A busca do Jesus Histórico

Reimarus
1694-1768

Lessing
1729-1781

Precursores da Alta crítica

Semler
1725-1791
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A alta crítica

Julius 
Wellhausen
1844-191

1792-1860

Ferdinand 
C. Baur

1. Aplicou a dialética de
Hegel à interpretação
do NT.

2. A maioria das
Epístolas paulinas foi
escrita no 2º século.
As únicas autênticas
seriam: Rm, 1 e 2 Co e
Gl.





A busca do Jesus Histórico e as críticas

Crítica 
das 

fontes

1.Um dos pais da crítica das Fontes;
2.Eleborou a hipótese de que Marcos foi o 1º
Evangelho escrito e 2 fontes para o Evangelhos
sinóticos: Marcos e “Q”.

C. H. Weise
1801-1866

Crítica da 
forma

A igreja primitiva editou e utilizou a tradição
oral sobre Jesus para responder às
necessidades de sua época. Quando a igreja
enfrentava uma dificuldade, ela criava, através
dos autores dos Evangelhos, uma solução e
colocava as palavra na boca de Jesus.

Rudolf 
Bultman

1884-1976

Os autores também eram editores que
trabalhavam criativamente com os textos,
plasmando a tradição segundo seus próprios
interesses, sem referência à historicidade do
resultado. Interesse teológico e não histórico.

Crítica da 
redação

Ernest 
Kasemann
1906-1998



Adolf Von Harnack
(1851-1930). 



Sermões liberais do séc. XVIII produziu sermões como:

✓ O perigo de ser sepultado vivo (Um sermão para o domingo de
ressurreição);

✓ O temor aos fantasmas;

✓ A preferência da alimentação do gado no estábulo à prática de
alimentá-los no campo;

✓ A bênção inefável do cultivo da batata;

✓ O valor do café como bebida

✓ A importância da vacinação contra a varíola

DARGAN. A History of preaching. In CRANE. James. O 
sermão eficaz. Juerp: 1989. p. 18



“Cansado pelo conflito com o mundo, alguém vai à
igreja em busca de descanso para a alma. Mas o que
encontra lá? Muito comumente, só é possível
encontrar o mesmo tumulto do mundo. O pregador
se coloca à frente, não de um lugar secreto de
meditação e poder, não com a autoridade da Palavra
de Deus permeando sua mensagem, não com a
sabedoria humana sendo colocada de lado, pela glória
da cruz, mas com opiniões humanas sobre os
problemas sociais do momento, ou soluções fáceis
para o vasto problema do pecado”. MACHEN, John Gresham.
Cristianismo e liberalismo. Shedd, p. 14.



Southern Theological Seminary
E. Y. Mullins 1899-1928



MULLINS. A 
religião cristã na 

sua expressão 
doutrinária.  p. 

74



Seminário BB
Diretor BB
1950-1985



“Diretor BB foi um homem de coragem, com posições destemidas. No estudo
A onipresença de Deus, por ele escrito, as ideias apresentadas foram vistas
como liberais, causando muita polêmica. Entre os batistas, houve muita
discussão e críticas. Os ataques vieram também de outras denominações.
Jerônimo Gueiros, criticou as ideias de Diretor BB, mencionando parte do texto
da lição: ‘Jesus ao aniquilar-se a si mesmo, tomando a forma de servo, limitou-
se de modo voluntário, deixando sua onipotência, onipresença e onisciência’. E
atacou: ‘A afirmação é uma inovação teológica, sutil e perigosa. [...] Ele
defendeu a completa liberdade de pensamento e expressão, dando aos
professores e alunos a oportunidade de apresentarem suas ideias. Tanto que
permitiu a ida ao Seminário BB de teólogos, conferencistas e preletores cujo
pensamento nem sempre representou exatamente a filosofia da denominação
BB. Entre eles, podem ser destacados: Jean-Jaques Von Allmen, Harvey Cox,
Jurgen Moltmann. Leonardo Boff e Helder Camara”.

Aluno de BB. O Valor da Brevidade para a relevância da pregação. Tese: 1993. p. 73





“A pregação bíblica tem seu começo 
em uma ideia significativa para o 

pregador”..

“John Broadus declarou que o sermão pode
não ter um texto bíblico, mas tem que
necessariamente ter um assunto. O que
Broadus chamou de assunto é a ideia a ser
pregada”.



























1 Pe 5.1-4
Sermão A Sermão B

O pastor que eu queria ter
Pastores que pastoreiam o rebanho formam líderes 

que servem bem

1- Eu queria um pastor que me inspirasse
em uma espiritualidade baseada na
comunhão com Deus

2- Eu queria um pastor que me inspirasse
uma vida de santidade

3- Eu queria um pastor caminhasse comigo
nas crises da vida

4- Eu queria um pastor que fosse tão
humano quanto eu, sem máscaras

5- Eu queria um pastor que fosse
apaixonado por Jesus e o Seu reino.

1- vs. 1 - Pastores que pastoreiam tratam aos
liderados como a iguais.
2- vs. 2 - Pastorear o rebanho significa manter
as pessoas reunidas.
3- vs. 2 - Pastorear inclui 2 tipos de
responsabilidade:
alimentar (instruir)
cuidar
4- vs. 2,3 - A atitude do pastor que influencia a
formação de líderes
a- Não constrangido por algo exterior; ou seja, tem convicção interna, compromisso.
Necessidade interior de honrar ao Seu Senhor.
b- "Boa vontade" - com alegria.
c- Como Deus quer. Ele quer pessoas que oram muito pelo seu rebanho.
d- Cuidado com o dinheiro, com a ganância.
e- Desejo de servir.
f- Exemplo para o rebanho.

5- vs. 4 - O pastor que pastoreia receberá o
resultado do serviço



”Muitos pregadores ignoram ou menosprezam vastas
seções da Escritura, focalizando, em seu lugar, textos
que são mais agradáveis, convenientes e não
confrontadores à mente moderna. Isso é uma forma
de negligência e mau exercício da função pastoral,
que é corrigido somente por uma aceitação ampla da
Bíblia - toda a Bíblia - como a Palavra de Deus
inspirada, inerrante e autoritária”.

MOHLER, R. Albert Jr. Deus não está em silêncio. São Paulo: Fiel, p. 25



A prática sermônica é uma expressão  da 
Teologia do pregador em relação às 

Escrituras.



A prática sermônica é uma expressão  da Teologia do 
pregador em relação às Escrituras.

1. O sermão temático é popular em contexto
influenciado pelo liberalismo teológico;

2. É preciso fazer o caminho inverso: coração-
púlpito-igreja-seminário;



16”Toda a Escritura é inspirada por

Deus e útil para o ensino, para a

repreensão, para a correção e para

a instrução na justiça,
17 para que o homem de Deus seja

apto e plenamente preparado para

toda boa obra.”
2 Tm 3.16,17


