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Segredos dos 

Grandes 

Pregadores  

“Para Mudar Significativamente a Sua Pregação” 

 

 

Quero parabenizar você por ser uma pessoa determinada que esta efetivamente 

correndo atrás daquilo que deseja, daquilo que sente no coração. 

Parabéns! 

Digo isso porque se você chegou até aqui é porque realmente está interessado a 

aprender mais sobre pregação e sobre como ser um bom pregador da palavra de Deus. 

Fico muito feliz por isso e por poder contribuir de certa forma com seu 

aprendizado e foi por isso que resolvi elaborar esse mini Ebook para lhe mostrar 

algumas práticas comuns entre pregadores experientes e de sucesso. Tenho certeza que 

essas informações serão valiosas para você em vários sentidos. 

Neste e-book, gostaria de apresentar-lhe passos simples para melhorar 

expressivamente sua pregação. No anseio de transmitir eficientemente as verdades 

divinas, tenho certeza que você, como todo pregador, gostaria muito que isso 

acontecesse.  

Então vamos lá?  

Iniciemos os 17 passos que você pode dar hoje mesmo para esta mudança!   

 

1 – Determine seu crescimento 

O primeiro passo que você pode dar é reconhecer que precisa melhorar e 

determinar seu crescimento.  
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Trata-se de tomar a consciente decisão de mudar, se adaptar, investir em si 

mesmo. Os grandes pregadores são aqueles que estão sempre aprendendo.  

As pessoas que te ouvem vão agradecer por você ter melhorado. 

À medida que suas pregações vão se tornando mais deleitáveis e impactantes, as 

pessoas vão sendo tocadas, envolvidas e transformadas pela Palavra.  

Então, determine hoje mesmo crescer e dê vôos mais altos em seu ministério. 

 

2 – Ore e Alimente-se da Palavra de Deus antes de 

alimentar a outros 

A Bíblia é um livro riquíssimo de mensagens, nela o pregador encontra muita 

informação que pode ser usada em suas pregações de modo geral. 

Por mais experiente que seja um pregador ele sempre lê a Bíblia diariamente, 

quase como uma terapia, um hábito. 

Esta prática lhe gera, em longo prazo, um conhecimento elevado sobre as 

escrituras sagradas, fazendo com que o pregador tenha muita facilidade na hora de 

elaborar e proferir suas mensagens. 

Grandes sermões vêem de homens que têm uma dedicada vida de oração e 

grande apreço pelas Escrituras. Não fazem isso apenas para preparar seus esboços de 

pregação, mas como alimento e devoção diária. 

 O povo percebe a diferença. Sabe quando um pregador fala do que tem paixão e 

intimidade.  

 

3 – Viva Sua Pregação 

A pregação é muito mais poderosa quando se fala através do poder do Espírito 

Santo e de uma vida rendida. 

Não seja um hipócrita. Não se contradiga. 

As pessoas sabem quando você não está vivendo aquilo que diz. 

Todos nós sabemos que integridade e caráter cristão são de vital importância no 

ministério. 
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4 – Planeje seus Sermões com Antecedência  

Se você já tem uma agenda com as datas em que irá pregar, porque não ir diante 

de Deus em oração pedindo-lhe a mensagem para esses dias? Ele já sabe sobre as 

pessoas que estarão lá e o que elas necessitarão ouvir.  

Sermão feito em cima da hora dificilmente é bem assimilado pelo pregador e 

muito menos por aqueles que lhe ouvem. 

Asseguro-lhe que, uma vez que tentar isso, o povo sentirá uma significativa 

mudança - para melhor - na qualidade das suas mensagens. 

 

5 – Estude Sobre Pregação e Sobre Como Preparar um Bom 

Sermão 

O estudo pode fazer de você um pregador muito melhor.  

Crie o hábito de ler bons livros no assunto, participar de cursos relacionados com 

a pregação e conhecimento bíblico. 

Ler não é perder tempo. É economizar tempo gasto em tentativas frustradas, 

quando se faz as coisas do modo errado. 

Caso queira um estudo mais extenso, específico e completo na área da pregação, 

lhe indico o Kit Curso Pregador Completo. Ele será de grande valor para o 

aperfeiçoamento do seu ministério. 

 

Veja Também: 

Curso de Teologia (Básico + Médio) (Comece aqui) 

Teologia sem mensalidades – Bacharel (Comece aqui) 

Combo Teológico | Mestre + Doutor em Teologia (Comece aqui) 

Kit Curso Pregador Completo (Comece aqui) 

Kit 2000 Ilustrações, Esboços e Sermões (Comece aqui) 

http://sejapregador.com/ebookpregadorcompleto
http://sejapregador.com/TeologiaBasicoeMedio
http://sejapregador.com/teologiaparatodos
http://sejapregador.com/ComboTeologico
http://sejapregador.com/KitPregadorCompletoUB
http://sejapregador.com/2000Ilustracoes
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6 – Ouça os Grandes Pregadores 

Quantas pregações você tem ouvido por semana? 

Uma das melhores formas de aprimorar sua pregação é ouvir grandes 

comunicadores e aprender com eles. 

Nunca foi tão fácil: no passado era necessário percorrer quilômetros para ouvir 

bons pregadores. Hoje basta acessar a internet e escolher as mensagens, de qualquer 

lugar em que estiver, através de seu notebook, smartphone e outros. 

Quanto mais você ouvir, mais vai aprender! 

 

7 – Prepare bem seus sermões 

A diferença de um sermão mediano e um sermão grandioso está na preparação. 

Desenvolva cuidadosamente o seu sermão. Pesquise o máximo sobre o texto, o assunto 

em que irá pregar e prepare-se espiritualmente.  

Acredite, os grandes pregadores fazem isso! 

 

8 – Associe a pregação às questões cotidianas 

Jesus sempre falou sobre as coisas que mais importavam para as pessoas. A Bíblia 

é um livro muito prático, cheio de instruções claras. 

Uma boa mensagem envolve o dia-a-dia de quem a ouve. 

Basta observar como Jesus pregou. Um de seus mais famosos sermões é 

conhecido como o Sermão da Montanha. 

Jesus não começa a comparar as diferentes cosmovisões e teorias escatológicas. 

Ele falou sobre o que realmente importa na vida cotidiana das pessoas. 

Ele pregou sobre dinheiro e finanças, casamento, relacionamentos, como superar 

preocupações e medo, dentre outros. 

Semelhantemente, as pessoas se interessarão em ouvi-lo por suas pregações 

serem relevantes e expressivas. Passe a falar sobre as coisas pelas quais elas mais se 

importam. 

Claro que não deves deixar de ser bíblico para isso. Jesus não deixou de ser! 
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9 – Apresente uma História 

Todo mundo gosta de boas histórias. Jesus quase sempre usava uma em Suas 

pregações. 

Ele foi exemplar nisso. Você também pode aprender inspirando-se nEle. 

Eis os benefícios de uma boa história/ilustração: 

a - mantém a atenção das pessoas; 

b – em poucas palavras esclarece o que você está querendo dizer; 

c – são facilmente recordadas. Seus ouvintes poderão não se lembrar da 

estrutura do seu sermão, do tema ou dos textos que você citou, mas certamente 

se lembrarão das suas ilustrações. 

 

10 – Seja atencioso às ilustrações que for usar 

Conseguir boas ilustrações é fácil. A maior dificuldade dos pregadores é aplicá-las 

de forma coerente. É preciso usá-la no discurso certo, na hora certa, para o público 

certo e no momento certo do desenvolvimento do esboço.  

Deve ser uma harmonia perfeita. Não basta colocar lá para preencher espaço.  

 

11 – Obtenha feedback das pessoas mais achegadas  

Saber ouvir o que outros acham da sua pregação é muito importante para o seu 

crescimento.  

Nesse caso, não vale o feedback de irmãos que fazem elogios para agradar, 

dizendo coisas do tipo: “adorei sua pregação”. 

Evidentemente, as pessoas de quem você buscará isso devem ser amigos 

confiáveis, pessoas próximas de você. Pode ser esposa, filhos, colegas de ministério, 

etc.  

Gravar suas mensagens para ouvi-las posteriormente também ajudará muito na 

análise crítica delas. 
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12 – Conheça as pessoas para quem você irá pregar 

Conheça o máximo que for possível. Suas dificuldades, sua cultura, suas 

aspirações, liturgia local, faixa etária, etc.  

Isso permitirá que você transmita a Palavra de Deus na altura dos ouvintes e de 

uma maneira que eles consigam assimilar com mais facilidade o que Deus estiver 

falando. 

 

13 – Pregue primeiro para você mesmo  

Quero incentivá-lo a pregar para você mesmo antes de pregar ao povo. 

Experimente fazer assim e suas mensagens não serão mais as mesmas. Perceberás 

seus erros e acertos antes de se apresentar aos que irão te ouvir. 

 

14 – Corte os termos teológicos e acadêmicos 

Fale como o povo fala.  

Se for falar sobre algum termo da academia teológica, por favor, não se esqueça 

de explicá-lo.  

Caso fale sobre a propiciação penal expiatória de Cristo, por exemplo, então, em 

vez de apenas impressionar as pessoas com seu vocabulário abrangente, explique tão 

logo o significado dessas preciosas palavras. 

Não quer dizer que deves ser pobre em seu discurso, mas, certifique-se de que as 

pessoas irão entendê-lo.  

 

15 – Se necessário, encurte o sermão 

Caso não tenha mais coisas relevantes a falar, não preencha o sermão com 

argumentos desnecessários, só para completar o tempo da mensagem.  

Se tiver que reduzi-la para centrar-se no que realmente é importante, faça isso.  

Inúmeros pregadores, muitas vezes, preenchem o tempo com assuntos diversos 
para cumprir o horário, porém, a igreja é muito mais edificada quando nos 

concentramos naquilo que realmente Deus nos deu para falar. 
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16 – Motive as pessoas a uma ação 

Discursos longos, sem nenhuma aplicação à vida eque não conduzem à uma 

reação, de nada servem. 

É importante que ao começar a preparar um esboço você já tenha em mente o 

que deseja que seus ouvintes absorvam após apreciarem o sermão. Saiba de antemão o 

objetivo prático da mensagem.   

Lembre-se de que o alvo é construir um povo praticante da Palavra, e não 

somente ouvinte. 

17 – Cuide-se 

Se você deseja pregar por um longo tempo, então cuide de si mesmo: 

Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. 

Leia a Palavra para se alimentar. 

Coma adequadamente.  

Durma bem. 

Tire necessariamente seus dias de folga. Um pregador exausto e estressado não é 

um bom testemunho do poder transformador do evangelho. 

Cuide principalmente de sua vida devocional com o Pai e deixe seu entusiasmo 

pela Palavra de Deus ser contagiante. Ninguém irá dormir ou ficar entediado durante 
seu sermão. 

Parabéns por ter chegado até aqui! Você realmente pode melhorar sua pregação e 
comunicar suas mensagens de forma mais eficaz. 

Experimente! Desfrute destas sugestões em seu próximo sermão e veja que 
diferença fará! 

 Que o Senhor te acrescente ainda mais! 

 

Graça e Paz! 


