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18 Gangorras do sermão
David Murray
A pregação pode ser bíblica sem ser equilibrada, biblicamente equilibrada. O equilíbrio bíblico é
extremamente difícil de se alcançar porque o pregador é alguém suscetível ao desequilíbrio. Entre
os fatores que ocasionam desequilíbrio, se incluem:
1. Personalidade: alegre ou triste, otimista ou pessimista, introvertido ou extrovertido;
2. Experiência: o que o pregador cresceu ouvindo, sua conversão, professores, desafios atuais;
3. Modelos: o tipo de pregadores que ele está ouvindo;
4. Preferências: acadêmicas, históricas, práticas, devocionais;
5. Dons: pode ser muito talentoso como professor, mas um pobre evangelista;
6. Temores: se eu pregar isso, fulano vai ficar chateado, deixar a igreja, etc.
7. Isolamento: isolado das pessoas, ele se isola da vida real.
O pregador está, o tempo todo, montado em 18 gangorras! Ele deve se equilibrar entre:
• Antigo Testamento e Novo Testamento;
• Ensinar os cristãos e evangelizar os não convertidos;
• Novos cristãos e cristãos maduros;
• Incrédulos de dentro e incrédulos de fora da igreja;
• Jovens e idosos — diferentes preocupações e linguagem;
• Convicção de pecado e livre oferta do Evangelho, lei e Evangelho;
• Desafiar o hipócrita e confortar o crente vacilante;
• Porções narrativas, doutrinais, práticas e devocionais da Bíblia;
• As diferentes pessoas da Trindade;
• Verdades antigas e a vida moderna;
• As ilustrações bíblicas e as ilustrações modernas;
• Céu e inferno, bênçãos e maldições;
• Exposição textual e ensino temático;
• Falar de modo pacífico/lento/pausado e apaixonado/alto/urgente;
• Indicativos e imperativos;
• Ajudar a viver agora e preparar-se para a eternidade;
• Respeitar a tradição e reformar;
• Soberania de Deus e responsabilidade humana.
Como você pode ajudar o pregador a atingir esse equilíbrio bíblico?
1. Oração: Ele tem muitas dificuldades para vencer e muitas coisas para equilibrar;
2. Paciência: Não o julgue por um sermão, mas por um período de semanas e meses. Em
algumas ocasiões, pode ter faltado equilíbrio para corrigir uma problemática desequilibrada
na congregação;
3. Persuasão: Se o desequilíbrio é de médio ou longo prazo, tente persuadi-lo de modo
pacífico e gentil.
David Murray é professor de Antigo Testamento e Teologia Prática no Puritan Reformed
Theological Seminary.
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