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NOTA   INTRODUTÓRIA  

  No intuito de informar e capacitar pessoas interessadas no conhecimento  essencial para 
melhor servir ao Senhor , disponibilizamos um resumo bem básico de algumas  matérias  
principais do seminário : homilética  ( nesta revista)  
 Hermenêutica, Religiões, Seitas ,História da IGREJA e  DOUTRINAS serão outras revistas . 

 

01  EM RESUMO : O QUE É ?   

 
Homilética = é a arte de preparar sermões  religiosos _ cf o dicionário. 

 
A vocês, Shalom = paz e prosperidd do SR/ Adonai 
Livros recomendados: O pregador eficaz CPAD / Sermões de Spurgeon /  
                                        Homilética prática, Juerp / Pregação e pregadores /  
                                        Português p/pregadores Augusto Gotardelo /  
                                         Como preparar mensagens bíblicas, James Braga 
Introdução:  
1-  PREGAR O EVANGELHO : é a melhor posição, a melhor vocação,  
                              mas, é preciso conhecer bem o Manual do Criador 
2- SEGREDO DO PREGADOR  = Enxergar atrás do texto, o que. ninguém vê, 
                                       ( porque  busca e recebe a revelação de Deus, 2 Tm 2.7 Jr 33.3 )  
   - Esclarecer o texto para tornar fácil o entendimento da mensagem 
     - Dever ser feito apelo para aceitar a Jesus?  NÃO !  
                      # O brasileiro acha que aceita Jesus, acha que já tem Jesus no coração 
        - O apelo deve ser para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus 
                                      - Para viver de acordo com os ensinos de Jesus 
 
3-  POR QUE JESUS MANDA CARREGAR A CAMA? ______ Para dar testemunho... 
    - Pregação é para persuadir.Para isso, há técnicas adequadas,  
       - mas sempre é preciso lembrar  que Quem convence é o Espírito Santo João 16.8 >>> 
 
4- JESUS, O MELHOR DE DEUS, requer a melhor apresentação.  Para isso tem a Homilética. 
     Exemplo de bom vendedor: - Todos compram meu produto, Ninguém sai sem comprar... 
        Prosperidade = não é só estar bem de dinheiro.  
           É pacote = paz, alegria, saúde, família bem estruturada 
            T L Osborn diz: Aquele que  não pode demonstrar o evangelho, não é digno de pregá-lo 
 
5-  NUNCA DEIXE DE FAZER APELO para salvação,  
       pois as igrejas estão cheias de não salvos. 
          A mim compete fazer o apelo, ao Espírito Santo compete convencer 
                Pregar o evangelho é mandamento, como o dízimo ! 
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6-  NO CÉU HAVERÁ 3 SURPRESAS: Está quem não se imaginou /  
                                                                Não está quem se pensou que estaria 
                                                                     E você estar lá... 
 
7- Da Bíblia, Tudo Dá Pregação, Até Genealogia ! ex: Matusalém viveu... morreu 
                     a) Morrer antes da hora � pecado/drogas, aids,etc 
                     b) Morrer fracassado- não é o projeto de Deus 
                     c) Morrer realizado: esse é o projeto de Deus ex: em Cantares?  
                         ex:  Sobre as Raposinhas:  
                            A-  os que vêm só para estragar... 
                            B-  se deixar  crescerem, darão maior  prejuízo  
                            C-  Precisam ser eliminados, não alimentados. 
                    Ex: Sobre o amor: muitas águas = enxurradas, levam a gente de roldão�  
                           a) Casamentos naufragados,  
                          b) Amores apagados  
                          c) Amor é caro: não pode ser negociado, nem vendido  
                                                    mas, SIM, precisa ser bem cultivado 
 
8-  LENDO A BÍBLIA COM EFICÁCIA: - fazer perguntas: 
                                                   -   onde - quando -quem –por que? -para que?  
                                                   - Saber o significado das palavras 
                                                   - anotar siglas à margem + sistema de cores. 
9-  O ‘ VASO” NÃO  POSSUI O DOM, ele não é seu : Dom é a capacitação de Deus para   
      edificar o Corpo de Cristo. Para ser instrumento útil, usado pelo Espírito Santo Precisa estar  
      sempre em boas condições de uso [não  quebrado / sujo ] # Limpo, disponível, disposto,  
       afiado, azeitado. 
 
10- O  PREGADOR  LIDA  COM  O  SOBRENATURAL  DE  DEUS:  
      10 1.Precisa estar conectado ao o Espírito Santo: 
                   >  toda vez que prega, algo sobrenatural tem que acontecer  
      10.2 Levar ao arrependimento,ao compromisso, Trazer edificação, Consolo. 
      10 3  Deve-se transferir a glória para Deus sem tocá-la 
 
11-   PARA SE FAZER BONS SERMÕES, é preciso ter conhecimentos de Teológia, Homilética,       
        Hermenêutica, mas, acima de tudo, deve ser cristão. É importante a prática de oração e   
         jejum.Não esporádico, para conseguir algo de Deus. Cuidado com campanhas !  
           Os discípulos não puderam expulsar o demônio pois careciam de consagração mais  
             consistente ( vida jejuada } ______________ 
 
12-   APRENDA  COM  AS  MENSAGENS  DE  JESUS  
      12.1  Práticas e equilibradas  
      12.2 Respeitavam características de cada um 
      12.3 Atendia à necessidade dos ouvintes  
              [ Parênteses : Metodista por ser metódico ] 
 
13-    A  UNÇÃO  QUEBRA  O  JUGO: O importante é ser guiado pelo Espírito, 
      É preciso estar aberto, p/ser guiado pelo Esp 
 
14-   A BÍBLIA NÃO É MERA INFORMAÇÃO: requer  quem explique,  
                                                                        -  requer Revelação de Deus, Pv 6.... Jó 22.28  
                                                                         - requer  Ser lida com o coração,  
 
 15-   PALAVRAS  TÊM  PODER: o segredo da mensagem da Bíblia está nos verbos, dá ação 
        No mundo há muitas vozes...Cuidado com  o que  está ouvindo  [hist do cabelo] 
 
 
16-  QUATRO  REGIÕES  CLAMAM  POR S ALVAÇÃO:  
         As   regiões do alto Deus fala:  
         -Livra tu..     de longe = macedônico 
                              de baixo = Lc 16.19 , malignas 
                              do coração humano = alma sedenta Sl 42  
                                    ☺ Pesquisa própria  cf   o livro :  Prega a Palavra , Karl Lacher _ 
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Começa com  Pesquisa = Exegese  : de mim para mim 
                Ler o texto na presença de Deus / Pedir revelação_ O que quer dizer ? 
                Observar o texto : Quem falou, o que, para quem ? Qual era a situação específica ? 
                Qual a situação em volta ? Qual o recado de Deus ? Qual o propósito de Deus ?  
                Qual a reação de quem a ouviu ? Qual a minha /sua reação ? 
 
Segue com a apresentação , a composição do texto = Homilética : de mim aos ouvintes  
           Compõe-se de  : 1- Proposição central- o coração do sermão 
                                        2-  tese    3-   Palavra chave   
                                        4-  Introdução : quando bem feita, fisga o ouvinte  
                                        5-  Corpo do sermão c/ 3 ou 4 tópicos 
                                        6-   Conclusão fecha a mensagem 
                                        7-   Aplicação, responde à questão: E eu com isso ? 
 
Recomenda livros:   Pregações ao alcance de todos –Hans U Reifler 
                                  Púlpito criativo _ tem resumo  

 

TRÊS  FORMAS  PRINCIPAIS DE SERMÃO 
1 - Temático ou Tópico : divide-se o tema, não o texto 
 
2 – Textual : a divisão baseia-se no texto, podendo ser 
 

 a) Natural ou puro: divisões feitas conforme o texto,  
                                 - feitas, de preferência, com citações do próprio  texto 

 
 b) Analítico: os pontos  principais responde às perguntas, expressas pelas interrogativas _ 

�  onde, quando, quem  /o que ,    por que /  para que ? 
 

c) Por inferência: orações do texto reduzidas a expressão ou palavra  
                                que encerra, resume seu conteúdo 

 
3 – Expositivo : exposição com argumentação e exortação 
                             Pontos Principais ou subtítulos do próprio  texto  
                             Idéias progressivas em torno de uma principal 
 
Diagrama Básico: Título________ Texto_______ Tese  
Introdução 
Corpo do sermão: o  assunto c/ 3 ou 4 divisões 
Conclusão  = retomada dos pontos principais 
Aplicação prática  e  Apelo final  
 
Convém esclarecer:  Homilética é a forma de apresentação aos ouvintes 
                                                      Exegese é a pesquisa que esclarece o texto 

 

NOS CAPÍTULOS SEGUINTES,  UM SERMÃO DE CADA TIPO COMO EXEMPLO. 
 
  

 02     SERMÃO EXPOSITIVO  _  TEXTUAL  
      Não é sermão de improviso em que se vagueia por um certo texto  
      Não é sermão tópico que depende da habilidade mental e verbal do pregador 
      Na melhor das hipóteses, exposição de idéias. Na pior, opinião pessoal tendenciosa 
      Não é sermão textual em que, muitas vezes, o texto é apenas pretexto p/ opiniões pessoais 
 
Sermão Expositivo é comunicação de conceito bíblico, derivado e transmitido pelo estudo 
histórico, gramatical e literário de UMA passagem ou TEXTO  em seu contexto, que o Espírito 
Santo aplica primeiro na vida do pregador e, através dele, aos ouvintes [ Robson 1983, 22 ] 
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Em outras palavras: Sermão expositivo tem sua base num texto do qual se extrai o tema 
revelado pelo Espírito e que será analisado e explicado, em seu contexto, através da gramática 
e análise literária, infundido pelo Espírito na vida do pregador e do ouvinte  
Tem sua essência na Palavra de Deus 
Explanação, explicação e exposição são partes conceptuais básicas e dinâmicas 
O pregador é apenas a caixa de ressonância da mensagem de Deus a ser transmitida 
 
O Sermão TEXTUAL 

No sermão textual, emprega-se geralmente uma passagem bíblica curta. O texto é analisado e 
resolvido em suas partes e a estrutura do sermão pode basear-se em divisões naturais (as que o 
próprio texto sugere, oferece).  O sermão textual pode ainda ser construído sobre as implicações 
do texto como um todo. O sermão textual é na sua essência bem semelhante ao sermão 
expositivo, contudo é mais centrado no texto no sentido de trazer uma lição prática de vida. 
      Ex: as parábolas de Jesus, as pregações de Jesus, as lições de vida de Jesus 

 

Ex:    Sermão Expositivo  

TÍTULO Considerai  os vossos  caminhos 
    TESE   O confronto com a Palavra faz considerar nossos caminhos   
                   - é o método de Deus para endireitar n/veredas a fim de nos abençoar 
         
TEXTO Livro de Ageu 
 
Despertando o interesse :  já passou por situação de muito trabalho, esforço, empenho e 
esperança que deu tudo em nada ? Já se pegou dizendo: 
                    - Tanto trabalho... e tão pouco resultado ? 
 
Introdução 
   Era exatamente assim que acontecia com o povo de Israel no tempo do profeta Ageu 
 
Contextualização do livro de Ageu:  
Levado cativo por ter se desviado do Senhor, cumprido o tempo do descanso da terra, chega o 
momento do retorno de Israel à Jerusalém destruída 70 anos antes.   
Sob a liderança política de Zorobabel e a liderança espiritual do sumo-sacerdote Josué, 
O povo havia retornado. Restauraram o altar, começaram a reconstruir suas casas, mas 
tardavam em reconstruir o templo. O profeta Ageu é enviado pelo Senhor para conscientizar o 
povo de sua real situação e incentivá-lo a se mexer no sentido de se alinhar com o objetivo do 
Senhor para eles, naquele 
momento histórico especial. Não era momento para individualismos- nunca é - especialmente 
diante de tão importante e grandiosa tarefa a ser executada. 
 
 
O profeta anotou as datas  em que s mensagens de Deus lhe foram  dadas:  
Dia 01 do mês 06 do ano II do rei Dario 
 
A - Ao trabalho, povo Meu! 
A 1   A situação Ag 1.2   O povo diz o contrário do que é para ser, 
                                     - estão fora do plano de Deus para eles /  para nós  
                                        -   A evidência de estar for do plano de Deus : 
                                            -  Muito trabalho...pouco resultado ! Ag 1.6,9-11 
 
A 2   O Senhor conclama::  Considerai vossos caminhos , Ag 1.5 e 7 
                                Ouse confrontar sua vida c/o padrão de Deus.  Verifique  
                             SE o discurso e praticada sua vida  “batem” c/o Gabarito da Palavra  
 
A 3 – O que fazer ? Restaure a casa do Senhor, 
                             Restaure a Igreja, o corpo de Cristo 
                             Restaure  o templo do EspSto: seu corpo, sua vida.  
“por se multiplicar a iniqüidade, o amor de muitos esfriará “ Mt 24.12 
“nisto conhecerão todos que sois Meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros João 13.35 
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O profeta anotou a data  em que a mensagem de Deus lhe foi dada:  
Dia 24 do mês 06    
 
B . Sou convosco, povo Meu 
B 1.    descreve a situação :   o povo  ouviu a voz do Senhor e temeu  Ag 1. 12,14  
           Dia 24 do mês 06    :  O temor do Senhor leva à obediência/ à ação Ótimo! 
           Dia 21 do mês 07       Estavam comparando com templo de Salomão (2.3) . Perigo ! 
 
B 2.   O Senhor conclama:   
          2.1   não olhar para trás, para glórias passadas  
          2.2   Esforça- te Trabalhai 2.4 Sl 31.24 
          2.3    Não temas 2.5  >   pelo M/ Esp ,  Zc 4.6 
  
B 3 .   O que fazer ? Ag 2.6-9 . 
           3.1  Estende os olhos para o futuro, Para o dia glorioso do Senhor 
           3.2   As riquezas deste mundo são passageiras  
                                                      - o SR é o dono do ouro e da prata 
           3.3  Esta fase não tem um  fim em si mesma, é apenas uma etapa, 
                     #  o Tempo, a vida na Terra,  é um parênteses temporal,  
                          dentro de  um processo de Eternidade   a Eternidade  >  Sl 90.2  
 
Dia 24 do mês  
C  Recebe a bênção, povo Meu 2.19c  
 
C1  Aponta a  Situação ( 2.11-)  Contaminados pelo pecado Ag 2.14 
                                                   Evidência   a- situação de míngua, insatisfação Ag 2.16 
                                                                      b- eventos fora de controle Ag 2.17a 
                                                  Erro: Não houve quem se voltasse para o Senhor Ag 2.17b 
 
C2  O Senhor conclama  : considerai  vossos caminhos !  
                                          a) antes de por pedra sobre pedra / Considerai Ag 2.15 
                                          b) desde que se pôs o fundamento /Considerai 
                                          c- Ponde o coração nestas coisas Ag 2.18 
 
C3  O que fazer ?            a) Voltar-se para o Senhor 
                                         b) Crer na reversão que Deus fará  : mmo que tudo pareça igual 
                                         c)_ Firmar-se em Sua Palavra 
                                                     - Ele é Suficiente p/cumprir o que promete Jr 1.12 
Dia 24 do mês 09, segunda vez :  
Conclusão        - Os inimigos serão derrotados pelo Senhor, 2.21-22 
                           - O servo do Senhor será recompensado:  
                                   a) conhecido pelo nome e sobrenome 
                                   b) reconhecido publicamente 
                                   c) revestido de autoridade 
                            -  A intervenção de Deus : Tudo ocorre  unicamente  pela graça de Deus 
 
Aplicação:  Para efeito mais producente do texto  analisado, gostaria de fazer um paralelo entre 
a situação de Israel e a da Igreja- corpo de Cristo, HOJE, neste momento histórico especial: 
 
 Estamos no terceiro milênio.  
Queridos irmãos Vivemos a época da igreja de Laodicéia, pensa ser rica, de nada ter falta mas 
está completamente longe, foi levada para longe do padrão de Deus para Sua Igreja. 
   Outras coisas tomaram o lugar do Deus vivo: tornamo-nos idólatras sem ídolos visíveis. 
      Quais são os ídolos do homem moderno? ( Psiq de Deus, Ed Betania? )  
           Dinheiro = tanto na ênfase exagerada em ganhar sempre mais,  
                              como no consumismo que cria necessidades desnecessárias. 
           Poder = gosto pelo comando    _       Conhecimento= EU sei! Não me contradiga. 
            Fama= Sou o bom, aplaudam-me! _   Prazer = tem que ser como EU gosto, 
                        Sem falar na luxúria que salta aos olhos desavergonhadamente  
Acrescento: O ídolo do lar _ a TV está ligada, cale-se diante dela toda a família. 
Mais recentemente, surge o deus pessoal via web , que suga todo o tempo, toda a energia 
toda a capacidade de nos relacionarmos, levando as pessoas a um isolamento extremado.  
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Onde o altar de Deus ? no meio disso tudo, está completamente destruído , arrasado, 
Reduzido a nada.  Refiro-me a  ’ altar’  no sentido de confissão, consagração e adoração. 
Onde o templo de Deus? Quem liga se o Espírito Santo está entristecido ou não ? 
Algumas facções querem ser cheias do espírito ☺ não sei qual, pois a Bíblia diz que o Espírito 
Santo não gosta de gritaria Ef 4.30 / Deus não é de confusão 1 Co 14.33  
Diz que buscando o reino de Deus em 1º lugar, as coisas serão acrescentadas. Mt 6.33 
mas hoje, buscam-se as coisas para provar que o reino de Deus é deles. Dá para acreditar ?  
Vivemos numa época de total inversão de valores as igrejas desviaram-se de Jesus. 
Posto fora, Jesus bate à porta do coração de cada um Ap 3.20 
Chamando à realidade, quem quiser ouvir. Você quer ? / Vamos orar... 
 
 
 

 03     SERMÃO TEMÁTICO  
Quanto ao Sermão Temático pode-se dizer que não mantém necessariamente uma 
relação analítica com uma passagem específica das Escrituras. Trabalha sobre um 
determinado tema, buscando argumentos em vários textos da Bíblia. Seria como um 
‘estudo bíblico’ (guardadas as devidas proporções).  Também pode ser chamado de 
Sermão  em Tópicos .   
 

Título    -A maior função do homem 
    

   Tese - só você, Marido , pode exercê-la 
Despertando o interesse 
Por que os homens gostam de esportes? Há mulheres que também gostam mas, num estádio, 
quantos homens para cada mulher? Por que? O ser masculino foi criado com espírito de 
competição. É inerente a ele querer ser o melhor, daí a importância da identificação com seu 
time de futebol, com seu carro, com seu emprego. Sabem que tudo isso é secundário? Há 
muitos profissionais de sucesso 
Você pode ser um deles / Há muitos ótimos pregadores Você pode ser um deles/  
Há muitos... complete como queira, Você pode ser um deles 
Mas, há uma função em que você é o único. Não apenas está entre os três melhores,Não quer 
dizer que tem o primeiro lugar Você é o único ! 
Ninguém no mundo pode exercer tal função Sabem a que me refiro? Sob a bênção de Deus, 
            Conclui  : Só você pode ser o marido de sua esposa  
 
No manual do Criador, as instruções para o exercício de tão importante função. 
 Texto Ef 5.25 - 31 
Vamos ler... MARIDOS, AMAI... ☺ Gente, o que houve? Onde foram os homens? Psiu. Psiu, 
voltem aqui...são boas palavras É a Palavra de Deus que quer o melhor para vocês. Acreditam 
? Então, prestem atenção até o fim e depois me digam se já haviam considerado o assunto sob 
tal enfoque  
 
Introdução  
Todos sabem que Deus é amor. Mas, que Deus é romântico, sabiam ? Ao criar a mulher da 
costela do Adão, ☺ não vou falar o que vocês estão pensando.../ foi da costela porque um 
homem só está com pleto quando tem a mulher em seus braços ! O perfeito retrato do que Deus 
imaginou ao criar o casal é um homem abraçando uma mulher que recosta a cabecinha nos 
largos ombros dele.É por isso que as meninas, desde que se tornam mulheres querem um 
namorado -não pensem mal delas- é instinto, colocado por Deus, de querer voltar para debaixo 
da “asa”de um homem, o lugar de onde saíram...Para a mulher, o abraço é quase mais 
importante do que o sexo que atende a necessidade física, importante, indiscutível. O abraço 
atende a uma necessidade básica importante, de aconchego e de volta à origem: Agora sim, 
estou no meu lugar  
Há tantas barreiras a serem rompidas! mas o homem que se dispuser a vencê-las, conquis –  
tando a esposa, aos poucos, até que ela aprenda a se aquietar em seus braços, vai 
experimentar uma sensação de plenitude que só se obtém quando se está exercendo 
cabalmente o plano de Deus para sua vida. Como o alpinista que, no topo da montanha, grita -      
Estou aqui ! 
O marido só está completo quando tem a esposa em seus braços 
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A   Definindo o termo amar ... 
 
A1.   Amar não é... 
      1.1 Amar não é ser piegas, abominação para os homens-  
                  Será devido educação machista? Não quer  que pensam ser Gay? 
                                        Como mulher, não entendo essa atitude. 
                                                                ( mas antes de casar, é uma “pegação” sem fim...) 
    1.2 Amar não é ser super sensual:erótico é o tipo de amor preferido pelos homens.  
 
    1.3 Amar não é gastar dinheiro Já ouvi dizer:-  

      - A geladeira está cheia, que mais quer ?  
                    -  Ponho tudo dentro de casa, por que não está contente? 
                        -Não deixo faltar nada, ela nunca está satisfeita! 
                            Interessante a propaganda de um certo cartão de crédito  
                               - ‘Há coisas que o dinheiro  não compra...  Para o resto, tem tal cartão...’ 

A2   Amar é atitude que reflete o caráter   
Amor é...paciente, bondoso, aguenta... Crê na pessoa, espera o melhor. É inesgotável 
alegra-se com a justiça [- Que bom que deu certo! Graças a Deus!] 
 
Amar não é... não inveja [como você reage qdo s/esposa recebe elogios?] 
não é ciumento [você quer sempre a atenção da esposa só p/si?  
não se vangloria [você costuma se gabar para sua esposa? ] 
não se ufana, não é soberbo [você se acha o máximo e s/esposa, uma burra?]  
não é inconveniente, não é indecente [ sabe qdo o homem quer ser engraçadinho ?] 
[ou quer flertar com alguém? Pensa que ninguém vê mas só ele não percebe o papel ridículo 
que está fazendo. E a coitada da mulher, não sabe onde enfiar a cara...] 
não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se ressente da mal 
não se alegra com a injustiça [ qdo algo não dá certo vem c/ _ Não falei...?] 
Se você pensa que ama s/ esposa 1Co 13. é bom Gabarito p/conferir suas atitudes! /copiar e ler 
diariamente  
 
A3  Amar é expressar Deus  

1. abrindo mão  de algo que lhe é caro: deu Seu Filho Jo 3.16 
2. provando com suas atitudes, mesmo quando não merecem Rm 5.8 

              [ talvez por falta desse amor é que famílias cristãs podem ser tão hipócritas e filhos de 
crentes se desviem: por causa das atitudes daquele que deve ser o Sacerdote do Lar, por não 
estar exercendo suas funções de levar s/família a Deus pela oração e trazer Deus p/ s/ família 
pela demonstração do amor de Deus derramado em s/coração pelo Espírito   Rm 5.5  
             Obs: as  esposas  não  santas nem vítimas.Elas também precisam ser exortadas a  
                        assumir o papel que Deus lhes designou mas não é o nosso tema de hoje.  
 

B   Amar como Cristo amou a Igreja Ef 5.25-27 
 B1     v 25 deixando seu lugar de honra - Fp 2.5-10 [ se Cristo pôde descer do trono das Alturas, 
por que você – homem- não pode descer do pedestal do s/machismo, de seu Ego inflado ?] 
 
B2      v 26, vindo ao encontro da necessidade dela: Cristo viu a necessidade da Igreja que era o 
perdão dos pecados : morreu por isso / Você olha para sua esposa? / Escuta o que ela tem a 
dizer?  
Sabe ouvir nas entrelinhas? [muitas vezes, as reclamações, dores de cabeça nada mais são do 
que pedidos de socorro, pedidos de carinho, não de sexo! ] 
 
B3     v 27, traz a esposa a posição honrosa, ao seu lado [ quantos problemas com os filhos 
poderiam ser evitados se os maridos dissessem: - Obedeça sua mãe. - Escute sua mãe, ela tem 
razão! 
        Em vez disso, o líder -banana nunca apóia a mulher, deixa-a decidir tudo sozinha,  
                       tornando-se desprezível aos olhos dos filhos 
      O Líder-machão, por sua vez, desdiz tudo o que diz a mulher, 
                      ou despreza o que é importante para ela,  
tornando os filhos rebeldes para, depois, culpar a mãe por tê-los criado tão mal.Pode ?  
Pode acontecer nas melhores famílias_ na minha, na sua_ quando não se está atento a  
seguir o padrão de Deus ao pé da letra.  
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C Amar como Deus planejou   Ef 5.31 
 
C 1   deixará o homem ... 
        1.1 deixar o pai: independência financeira, capaz de dar sustento digno à família 
                                       Líder provedor 
       1.2 deixar a mãe:  independência psicológica, 
                                      capaz de tomar decisões sábias por depende do Senhor 
                                      Líder Protetor  
      1.2  deixar a casa – quem casa quer casa...pronto para começar nova vida, 
               nova família c/critérios e padrões decididos junto c/ a esposa 
 
C 2   unir-se ... 
       2.1  unir-se à mulher é não ser “do contra”, não se opor a ela, especialmente diante dos    

       outros e dos filhos! É dialogar para chegar a um ponto de acordo: a sós, c/oração e, se    
       necessário, aconselhamento   ☺ Ninguém é dono da verdade e- uma terceira opinião  
       de pessoa gabaritada pode ajudar.  

                 É importante saber pedir ajuda antes que as coisas fiquem complicadas demais. 
      2.2  unir-se fala também de companheirismo 
          Todos os problemas do mundo começaram qdo a mulher ficou sozinha Mr Roulet 
           É importante compartilhar seus pensamentos, falar de amenidades, passear, sair p/ tomar   
          sorvete,sentar num jardim... É preciso haver certa cumplicidade, rir juntos! Mas isso só  
          acontece se a gente quiser e se a gente fizer acontecer A estrada de casamento feliz está  
           sempre em construção [li num cartão] 
 
     2.3 unir-se é o momento decisivo em que o homem resolve assumir o relacionamento-o que    

   costuma ocorrer em cerimônia pública [ tão esperada pelas moças ]  
 
C 3  tornar-se-ão uma só carne 
       3.1  Deus criou o sexo e regulamentou sua prática  instituindo o casamento, antes da queda! 

        - é um dos grandes argumentos a favor do sexo só depois do casamento pois vem   
           depois   do  unir-se.    Casamento não é instituição social.  

           
    3.2   uma só carne diz respeito ao sexo  (e sem sexo : para que casamento?)  
           1 Co 7 trata da reciprocidade nessa área, *importante para Deus pois deixou registrado, 
                                                                              * importante como proteção contra o inimigo  
 
    3.3  uma só carne trata do sustento material, do zelo pelo bem estar físico v 28-30 
             - até da aceitação dos dons da esposa para o enriquecimento do casal.  
            Deus dá um Incentivo ao homem: a si mesmo se ama. Ao se empenhar em amar, como  
             Deus ensina, todo esforço do homem voltará para ele em forma de prazer e transcorrer  
               suave no relacionamento: o que todos almejam ! 
 
Conclusão Como vimos, ao homem compete Amar, não subjugar. O melhor método para se 
obter a submissão da esposa é o amor. E Deus sabe o que diz, e porque diz... 
 
 Não tente compreender sua mulher- nunca irá conseguir, mesmo . Mas, se não entra em sua 
cabeça, lembre: ela cabe em seus braços e você é o único que pode abraçá-la assim... 
 
Apelo  Isaías  1.19          Se quiserdes e Me ouvirdes... 
            Salmo  81.13     Ah! se Me tivessem dado ouvidos... 
Marido, fale a verdade que há em seu coração, p/ Deus, agora mesmo. Não meça as palavras. 
Diga tudo, tudo mesmo. O sangue de Jesus purifica de todo pecado 
Assim, começa a cura das feridas, torna-se possível o perdão. Queira. Peça. 
Restaurada, a Terra é o mais lindo planeta... Restaurado, seu casamento será muito melhor.* 
 

  04   Sermão de Tópicos 
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 TÍTULO Deus se importa com a mulher 

 

 TESE Deus cuida  atuando, de modo evidente, em situações de desamparo 
 
TEXTOS   > Gn 16.1-15 25.20-23    +  >  2Rs 4.1-7      + >  2Sm 25.2-38 
 
1º. caso :  Deus se importa com Hagar, uma mulher numa “fria” Gn 16.1-15 
1   Jesus vem até ela [primeira teofania]  
   1.2  situação toda errada 
    1.2    chama, porque conhece pelo nome 
    1.3    pergunta, porque quer ouvir 
 
2. Jesus fala com ela: 
    2.1  pergunta, para situá-la  
    2.2  incentiva, promessa para o futuro 
    2.3  orienta sobre o que fazer/ como agir 
 
3  Reação dela  
    3.1 desvia o olhar da situação  
    3.2  fixa sua atenção em Jesus 
    3.3  cônscia de Seu cuidado, obedece 
 
2º, caso:  Deus Se importa com Rebeca, uma mulher incompreendida Gn 25.20-23, 26 
1   Pergunta ao Senhor sobre sua situação  
     1.1  esperou 20anos para engravidar 
     1.2  sentia-se mal  
     1.3  ninguém sabia o que dizer/ o que fazer... a ela 
 
2   O Senhor responde 
   2.1  são gêmeos ; há  duas nações representadas em  seu ventre 
   2.2   há rivalidade entre eles, desde já, lutam 
   2.3    o maior servirá ao menor 
 
3   A reação imediata , dela :   a Bíblia não diz  
     No entanto,  sua reação no decorrer da vida  trouxe dor e confusão à família: 

3.1  mimou a Jacó  
3.2  “ajudou a Deus “fazendo Jacó enganar  Isaque 
3.3  colocou o filho em perigo de vida 
       ☺ Deus orienta,  mas  a nós compete  agir  sabiamente 

 
3º. caso  Deus se importa com uma viúva em dificuldades financeiras - 2 Rs 4.1-7 
   1.  Ela vai ao homem de Deus, expõe a situação  
         
        1.1   teu servo    1.2   temente a Deus   1.3 por que deixou dívidas aos credores ???  
        #  sobrou para ela... Em geral, na vida acontece muitas vezes: o marido tem problema,  , 
                        a mulher precisa solucionar :  quantas  há  ( ?)   ‘viúvas’  de marido vivo ! 
 
  2  A orientação do homem de Deus:  
      2.1  o que tens em casa ?  ☺ muitas vezes, a mulher , como barata tonta,  procura solução  
                                                      - aqui e acolá, em vez de ir direto a Deus ... Sl 46.10 
      2.2   arranja vasos  (subentende-se vazios e limpos ) # do que está cheio seu vaso?  
                                                                                              do que  está sujo seu vaso ?  
      2.3  COMO ter sempre vaso vazio e limpo: Se andarmos na luz...Ef 4.30-32 1 João 1.7 
 
  3  O que acontece com ela 
      3.1 Obedece Na intimidade do lar, leva ao Senhor todo suficiente, Vasos vazios e limpos, 
      3.2 Experimenta a suficiência do Senhor/preenche à medida em que Lhe são apresentados. 
                    obs – queremos toda a solução pronta , já!  Com Deus não funciona assim. 
      3.3 Reparte o que recebeu do Senhor,  
            Exemplo para nós: Assim foi suprida a necessidade dela. ex Jó 42. 10 Sl 37. 3,4,5,7  
 
4º. caso  Deus Se importa com Abigail 1 Sm 25.14-38 
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      Uma mulher oprimida pelo marido 
 
1   A situação  chega a ela, 1 Sm 25.14 
     1.1   o marido é Nabal, paga o bem com o mal  
     1.2   toda sua casa está em situação de risco  
     1.3   o  mancebo pede socorro a ela  por saber que é de Deus: sábia e  sensata.  
 
2  Ela age com sabedoria e humildade 
    2.1 - pensa nos outros, não pensa em si  
    2.2   É verdadeira com Davi  
    2.3  Não fica contra o marido, assume erro dele 
 
3  Reação do marido e  a intervenção do Senhor  
    3.1  escolhe o momento adequado  
    3.2  fala a verdade, mostra do que o livrou  
     3.3 confia no Senhor, que não a desaponta: Nabal morre e Abigail casa com o futuro rei 
 
Conclusão: Você nota quando experimenta do cuidado pessoal de Deus ?  
                    Quanto está cônscia de quem é, como filha de Deus ,=Jesus em João 13.1-3, 
                     Quanto confia na Palavra de Pv 21.1 “ O coração do rei está na mão do Senhor”  
 
Então: você,  mulher, grata pelo cuidado do Senhor,  
                                    cônscia de quem é... como filha de Deus     
                                    confiante na Palavra_   
Você  é capaz de servir sem sentir-se humilhada 
 
Você  é capaz de submeter-se ao marido, Por que o faz “como ao Senhor”, não a um homem 
 
Você será honrada porque teme ao Senhor, nem que seja só na Eternidade...  
 
 
FIM  HOMILETICA   
 
Rv Mat1   HOMIL. 

   link     capa 

 


