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Resumo
O presente artigo trata da metodologia para a elaboração de um sermão expositi-

vo. Por meio de uma leitura agradável e profunda, o autor descreve as etapas para 
se obter profundidade e clareza durante o preparo e apresentação da Palavra de 
Deus em um sermão. O sermão expositivo é a melhor opção para o pregador que 
deseja mostrar a vontade de Deus, desenvolvida nas Escrituras.
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EXPOSITORY SERMON PREPARATION

Abstract

This article discusses the methodology to develop an expository sermon. Through 
an entertaining and profound reading, the author describes the steps to be both 
profound and explicit when it comes to preparing and presenting the Word of God 
in a sermon. The expository sermon is the best choice for a preacher who wants to 
show the will of God, developed in Scripture.

Keywords: Preaching, expository, exegetical, syntax, homiletics.
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Introdução

Haddon Robinson, um renomado pregador, descreve a preparação do sermão 
como um “processo dinâmico” que consiste em “conhecimento, imaginação e sen-
sibilidade espiritual –nenhum dos quais provém simplesmente de seguir instru-
ções”. No entanto, “o conhecimento experiente da abordagem do texto bíblico pode 
produzir confiança e contribuir para um uso mais eficiente de tempo e energia”1. 
Com essa premissa em mente, proponho a seguinte abordagem de dezessete eta-
pas para preparar sermões expositivos. Pregadores experientes são provavelmente 
capazes de mesclar e/ou misturar algumas das etapas; entretanto, cada uma delas 
é um ingrediente vital no processo. As dez primeiras enfocam a análise exegética, 
as sete últimas enfocam a síntese homilética. Todo o processo deve levar entre 12 
a 20 horas, dependendo da experiência do expositor.

Análise exegética

Três perguntas importantes devem ser feitas durante a análise exegética do iní-
cio ao fim: (1) Quem é o autor? A resposta a essa questão é a ideia central do texto, 
pois é uma referência concisa de como o texto foi originalmente entendido. Essa 
ideia central ou exegética costuma ser encontrada em um único ponto do texto; às 
vezes, ela é imprensada entre duas ideias relacionadas ou, às vezes, as ideias são 
recorrentes. (2) Por que o autor está dizendo isso? A resposta a essa pergunta reve-
la o propósito do autor. Assim como cada passagem das Escrituras tem uma ideia 
principal, também tem um propósito específico.

Portanto, ao se fazer essas perguntas a si mesmo ao longo de seu estudo: “Por 

1  Haddon Robinson, Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages (Grand Rapids: Baker Academ-
ic, 2001), p. 53.
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que o autor escreveu isso?”, e “Que efeito esperava em seus leitores?”, constituem o 
objetivo do autor ao escrever determinado texto. No entanto, o significado total do 
texto muitas vezes será compreendido buscando-se ao longo do contexto literário. 
Nesse sentido, a terceira questão é: (3) Como o autor bíblico está dizendo isso (o 
versículo)? A resposta a essa pergunta é o gênero literário particular da passagem, 
ou seja, a estrutura literária que o autor está usando para comunicar sua ideia. 
Nesse ponto, o foco está em determinar a estrutura retórica da passagem, especi-
ficando qual é o tema no esquema exegético.

Com essas três questões em mente, o pregador deve prosseguir pelas dez etapas 
da análise exegética.

 → Etapa 1: Ore pela orientação do Espírito Santo. É importante enfatizar desde o 
início da preparação do sermão que o apresentador deve buscar a presença e 
o auxílio do Espírito de Deus.
 → Etapa 2: Determine a unidade textual. Defina os parâmetros textuais de acor-
do com o contexto literário da passagem. Se o texto fizer parte de uma série 
expositiva sistemática, podem ser utilizados os parâmetros já estabelecidos 
em estudo anterior.
 → Etapa 3: Resuma a passagem. Leia-a em espírito de oração e reflexão várias 
vezes. Tenha uma noção do seu fluxo. Faça anotações preliminares sobre as 
próximas ideias ou questões que precisam ser exploradas.
 → Etapa 4: Determine o gênero ou tipo de literatura da passagem. As opções 
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possíveis são: narrativa, poesia, sabedoria, profecia, evangelhos, parábola, 
epístola e apocalíptica. Após identificar o gênero literário da passagem, é ne-
cessário aplicar as regras especiais para cada gênero que serão ampliadas da 
fase sete em diante.
 → Etapa 5: Analise o contexto literário da passagem. Nessa etapa deve-se ler e 
estudar o contexto mais amplo, referindo-se a todo o livro, capítulo ou capí-
tulos, o contexto imediato, e parágrafos ou versículos que circundam a passa-
gem.
 → Etapa 6: Analise o contexto histórico e/ou cultural da passagem. Para tan-
to, é necessário utilizar as seguintes ferramentas de pesquisa: dicionários e 
enciclopédias bíblicas, estudos especializados sobre o contexto histórico e 
cultural da Bíblia e, por fim, é aconselhável revisar os comentários que os es-
tudiosos fazem sobre cada livro da Bíblia2. A informação a ser recolhida nas 
fontes mencionadas são: autor, destinatário, data, situação, cultura, política e 
geografia em que foi composto e tomaram lugar a passagem em estudo.
 → Etapa 7: Analise a passagem em detalhes. A gramática e a sintaxe da passa-
gem, especialmente as palavras significativas3, dependendo do gênero literá-
rio. A passagem deve ser analisada com as seguintes ferramentas de pesquisa 
apropriadas para o pregador: textos em hebraico, grego ou aramaico; léxicos, 

2  Ver Tim Crosby, “eTreasures: Seven Ways to Enhance Your Ministry through the Internet”, Ministry (2004): 5-6, p. 27; Lee J. 
Gugliotto, Handbook for Bible Study (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 1995).

3  Palavras significativas ou importantes são aquelas que, se não estivessem na passagem, ela não teria sentido. É importan-
te identificá-las e dar-lhes o tratamento exegético mencionado na etapa sete.

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT   5



concordâncias, gramáticas e livros de estudo de palavras. Nesse ponto, um flu-
xograma4 da passagem é muito útil. O resultado dessa etapa é uma articulação 
da ideia e do propósito exegético da passagem.

Etapa 8: Analise o contexto teológico da passagem. Essa etapa consiste em estu-
dar a passagem em seu contexto canônico mais amplo, ou seja, em toda a Bíblia. É 
necessário nos perguntarmos: Como o versículo estudado se aplica a mais versícu-
los das Escrituras? Qual é a base teológica do versículo estudado? Nesse ponto, é 
importante notar como o texto se refere a Cristo. O que é dito sobre Ele?

 → Etapa 9: Consulte os comentários5 sobre a passagem. Anote as ideias relevan-
tes que podem fazer alguma mudança nas conclusões que você desenhou até 
esse ponto. Em geral, o melhor é estudar os comentários depois de concluir 
seu próprio trabalho exegético.
 → Etapa 10: Resuma suas descobertas. Escreva a ideia exegética, o propósito 
exegético e o esboço estrutural da passagem. Esses três elementos da análise 
exegética serão muito relevantes para dar início ao processo de síntese ho-

4  Um fluxograma é a maneira mais útil de analisar uma frase em nível estrutural. Consiste em descrever graficamente por re-
cuo e subordinação a relação entre palavras e orações em uma passagem. Ver Gordon D. Fee, Exégesis del Nuevo Testamen-
to: Manual para estudiantes y pastores, trad., David Gómez R. (Miami: Editorial Vida, 1992), p. 54.

5  Um comentário é um livro (uma obra única ou um livro que faz parte de uma coleção) que um autor de destaque na área 
escreve, basicamente comentando e resolvendo questões controversas em um livro da Bíblia. Na Igreja Adventista do Séti-
mo Dia, por exemplo, existe uma coleção de comentários chamada Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, ed., Van-
derlei Dorneles (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2012).
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milética. A ideia exegética se tornará a ideia homilética, o propósito exegético 
se tornará o objetivo do sermão, e o diagrama estrutural do texto se tornará o 
esquema homilético conectando o texto à congregação.

Síntese homilética
A síntese homilética traduz a análise exegética na linguagem popular e contem-

porânea dos ouvintes. Como tal, transforma os dados exegéticos em um padrão 
organizado, com divisões e foco, ritmo, simetria, movimento e clímax. Assim como 
na parte exegética, o expositor deve pedir que o mesmo Espírito Santo guie o pro-
cesso de conversão das notas exegéticas em síntese homilética (Jo 14:26).

Uma vez que a análise exegética é completada – a parte fundamental – nas eta-
pas de um a dez, começam as etapas de onze a dezessete, onde o processo de pre-
paração do sermão expositivo é completado.

Etapa 11: Traduza a ideia exegética do texto na ideia homilética do sermão. Du-
rante essa etapa, o pregador transforma a ideia exegética do texto na “mais exa-
ta frase memorável possível”6. Essa frase é uma declaração da verdade universal 
da passagem em termos relevantes para seu público particular. Todo o sermão é 
construído em torno dessa ideia homilética, pois responde à questão: “O que es-

6  Robinson, p. 103.
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tou dizendo nesse sermão?”

 → Etapa 12: Traduza o propósito exegético em propósito homilético. O ponto aqui 
é escrever o propósito do sermão, dentro da estrutura de seu propósito exegé-
tico. Portanto, só temos que responder à pergunta: “À luz desse fim exegético, 
o que Deus deseja realizar por meio desse sermão nos ouvintes de hoje?” A 
resposta a essa pergunta é o que se espera que os ouvintes façam como re-
sultado de ouvir o sermão.

Por sua vez, essa afirmação está relacionada a uma ação moral, influenciando 
assim a forma do sermão e orientando na aplicação e conclusão. Ela responde à 
pergunta principal: “Por que estou pregando esse sermão?”

 → Etapa 13: Decida sobre a estrutura do sermão com base no esquema exegético 
e proponha um esquema. A forma ou estrutura do sermão depende de dois 
fatores: (1) o gênero literário, pois reflete em si uma estrutura exegética; e (2) 
o propósito do sermão. Sobre esses dois fatores, o pregador vai decidir como 
estruturar o sermão de forma que se ajuste melhor ao texto e ao propósito.

A forma indutivo-dedutiva começa com as partes e segue seu caminho para a 
ideia homilética no meio do sermão, e então a divide em partes específicas para 
o restante do sermão (movimento das partes em direção ao todo, e do todo em 
direção às partes). A partir dessas perspectivas, os sermões indutivos são a forma 
narrativa popular que basicamente conta a história bíblica de uma forma relevan-
te e significativa. Como pode ser visto, existem muitos tipos de formas de sermão 
disponíveis para o apresentador, que irão cativar a atenção do público e refletir 
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com precisão o conteúdo das Escrituras7. Finalmente, a forma do sermão responde 
à pergunta: “Como vou pregar esse sermão?”

 → Etapa 14: Expanda o esboço do sermão com material bibliográfico de apoio. 
Alguns pregadores (e homiletas8) compararam o esboço do sermão a uma 
moldura de pensamento. Assim como os ossos de uma pessoa são cobertos 
com pele e carne, também os ossos (esboço) de um sermão devem ser cober-
tos com a pele e a carne do material de apoio. O material de apoio dá corpo 
a cada divisão principal do sermão (isso se aplica a qualquer forma, dedutiva, 
indutiva, narrativa etc.).

O material bibliográfico dá suporte ampliando cada pensamento em relação à 
ideia principal. Sem o material de apoio ativamente integrado ao sermão exposi-
tivo, ele se torna tedioso, enfadonho e até sem vida. Mas quando o sermão expo-
sitivo e o material de apoio estão devidamente misturados haverá compreensão, 
didática, interesse, entusiasmo, relevância e humor. Embora existam muitos tipos 
de materiais de apoio para sermões expositivos, os quatro básicos são explicação, 
ilustração, aplicação e narração.

 → Etapa 15: Prepare a introdução e a conclusão. Uma vez que o corpo do sermão 
está concluído, é hora de pensar sobre como introduzir e concluir o sermão. 
Esses dois componentes são extremamente importantes para o sermão expo-
sitivo e devem receber grande atenção.
 → Etapa 16: Produza um manuscrito do sermão. A maioria dos pregadores reco-

7  Ver Harold T. Bryson, Expository Preaching: The Art of Preaching Through a Book of the Bible (Nashville: Broadman and Hol-
man, 1995), p. 339-372; e Donald L. Hamilton, Homiletical Handbook (Nashville: Broadman, 1992), p. 32-116.

8  Um homileta é aquela pessoa que conhece a dinâmica da preparação de um sermão. Um homileta nem sempre é um pre-
gador e vice-versa.
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menda que aqueles que forem pregar, especialmente os novatos, escrevam 
seus sermões por completo. A vantagem disso é a clareza conceitual quanto ao 
sermão a ser pregado. Um manuscrito permite que o expositor veja o sermão 
como um todo, e assim descubra os pensamentos desconexos ou partes mal 
colocadas. Esta descrição detalhada deve ser digitada ou escrita. No entanto, 
a maior vantagem de possuir um manuscrito do sermão é poder encontrar fa-
lhas de clareza ou relevância do sermão em uma revisão antes de pregá-lo no 
púlpito.
 → Etapa 17: Ensaie o sermão para internalizá-lo. Leia o manuscrito do sermão 
com oração e cuidado; faça uma simulação em voz alta, permanecendo alerta 
para possíveis problemas, para fazer as correções necessárias. Em seguida, 
converta o manuscrito em notas de pregação. Essas notas devem conter ape-
nas material suficiente para estimular a memória durante o sermão. Final-
mente, ensaie o sermão novamente com essa última versão do material para 
uso mnemônico. Isso o tornará completamente familiarizado com o sermão, 
para que assim possa ser proferido o mais livremente possível. O público de 
hoje não tolera um pregador amarrado às suas anotações, pois a conexão com 
os ouvintes é essencial.

Conclusão
Se já houve um tempo para os pregadores adventistas do sétimo dia praticarem 

a pregação expositiva, é agora. Comentando sobre a ordem de Paulo de “pregar a 
palavra” (2Tm 4:1, 2), Ellen G. White escreveu: “Nessas incisivas e fortes palavras, 
torna-se patente o dever do ministro de Cristo. Ele tem de pregar a ‘palavra, não as 
opiniões e tradições dos homens, não fábulas aprazíveis ou histórias sensacionais, 
para mover a imaginação e excitar as emoções’. Não deve exaltar-se, mas, como na 
presença de Deus, colocar-se perante o mundo a perecer, e pregar a palavra. [...] O 
ministro deve falar com sinceridade e profunda seriedade, como uma voz vinda de 
Deus a expor as Sagradas Escrituras” (Obreiros Evangélicos, p. 147). Que todos os 
que pregam se esforcem para seguir esse conselho!
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