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Como um Pastor deve decidir  
o que pregar? 

 

John Piper 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

u não tenho regras para como isso deve ser feito. Certamente eu não teria começado 
o meu pastorado com oito anos em Romanos.2 Romanos era assombroso pra mim 
em e de si mesmo, e fazê-lo no início do meu pastorado teria me trancado num 

projeto grande demais no começo, quando havia tantas outras coisas que precisavam ser 
abordadas naqueles dias.  

 Um pastor deveria buscar ao Senhor pela combinação correta entre séries tópicas 
(i.e., sobre amor, morte, dinheiro, etc.) e estudos expositivos de livros. Não me entenda 
incorretamente: todos os sermões deveriam ser expositivos. Quando digo “tópicas” não 
quero dizer não-expositiva. Quero dizer que você pega um texto, e então expõe sua 
mensagem com respeito ao dinheiro, e então toma outro texto relacionado a dinheiro e 
expõe o mesmo, etc. Eles são todos textualmente baseados e expositivos. 

Toda pregação é expositiva nesse sentido, e assim deveria ser. Mas trabalhar 
sistematicamente ao longo de um livro é um tipo de exposição, e penso que deveria ser 
misturado com os outros. Pois, se você fizer apenas estudos tópicos, então nunca chegará 
perto de todo o conselho de Deus que precisa ser exposto ao povo. 

Se você pregar um texto inteiro, então não poderá pular passagens. Pular passagens 
abre a porta para as pessoas acusarem você de abreviar certo assunto, ou não crer que tudo 
da Escritura é inspirado pó Deus. Ou, pensarão que você está apenas brincando com o 
texto. 

Portanto, penso que misturar os dois – abordar tópicos que as pessoas precisem 
ouvir diretamente, e então fazer estudos de livros inteiros também – é uma grande 
combinação. 

Com respeito ao ritmo, eu preguei Jó em 5 sermões. Preguei Romanos em 
duzentos. Você pode fazer isso de duas formas. Pegue blocos grandes e ensine sermões 
simples sobre seus pontos principais – embora você saiba que poderia pregar facilmente 
dez sermões sobre cada parágrafo – ou vá mais devagar, fazendo um estudo aprofundado 
de cada versículo. 

Teste discernir o que o seu povo precisa e onde eles estão em seu entendimento. E 
misture! 

 
Fonte: http://www.desiringgod.org/ 

                                                             
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em dezembro/2007. 
2 Piper fez isso posteriormente. (N. do T.) 
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