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A pregação expositiva dá ao pregador a liberdade de ser fiel em 
vez de bem-sucedido. A pregação expositiva tem o compromisso de 
explicar a Palavra de Deus. J. Grant Swank Jr. afirma que a pregação 
expositiva é uma resposta à secura da nossa pregação. Foi o estilo mais 
freqüentemente empregado pelos profetas, Jesus, apóstolos, 
reformadores, puritanos, e os pregadores mais conhecidos da história. A 
pregação expositiva tem sido um dos melhores instrumentos para 
refrescar espiritualmente o povo de Deus através das eras. 

Há muitas vantagens em pregar a Palavra de Deus de maneira 
expositiva. Walter Liefeld comenta que este estilo dá mais confiança aos 
pregadores. “Assim diz o Senhor” é o âmago da pregação expositiva. Ela 
é também o melhor instrumento para evitar o subjetivismo. O pregador 
deve confinar-se à verdade bíblica. Ela facilita o pregador à proclamação 
de todo o conselho de Deus em vez de pregar os seus temas preferidos. 

A pregação expositiva traz conhecimento bíblico, num período 
marcado pelo analfabetismo bíblico. Ela responsabiliza o pregador pela 
pregação do que Deus diz e não do que ele, pregador, quer dizer. A 
exposição dá ao pregador proteção contra várias armadilhas. Este 
método mantém o pregador longe de seu brinquedo de criança e o leva a 
oferecer uma dieta equilibrada para o povo. A exposição remove 
também a ansiedade sobre o que pregar. Na manhã de segunda-feira 
você sabe para onde vai e pode começar imediatamente a sua 
preparação. A pregação expositiva desenvolve o apetite. Esta abordagem 
é talvez a melhor maneira de treinar as pessoas a se tornarem 
professores da Bíblia. Finalmente, a exposição produz maturidade 
espiritual. 

Nolan Howington diz que as pessoas que ouvem tal pregação são 
ajudadas a pensar e viver biblicamente. 

Andrew W. Blackwood apresenta algumas vantagens da pregação 
expositiva: redescobrir a Bíblia, crescer no conhecimento cristão, usar a 
Bíblia de maneira prática, crescer na graça cristã, aplicar a ética bíblica e 
aprofundar a experiência bíblica. 
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Alistair Begg lista outros benefícios da pregação expositiva: 

1. A pregação expositiva dá glória a Deus, que deve ser o 
alvo final de tudo que fazemos. 

2. A pregação expositiva exige que o pregador se torne um 
estudioso da Palavra de Deus. 

3. A pregação expositiva capacita a congregação a aprender 
a Bíblia da maneira mais eficiente e natural. 

4. A pregação expositiva impede o pregador de evitar 
passagens difíceis ou de demorar-se em seus textos 
favoritos. 

5. A pregação expositiva assegura que a congregação se 
beneficie de uma dieta balanceada da Palavra de Deus. 

6. A pregação expositiva liberta o pregador da pressão dos 
preparativos de última hora na noite de sábado. 

 

David Jussely oferece também algumas vantagens da pregação 
expositiva. Ele diz que os pregadores que contemplam o método lecito 
continua por meio de livros, capítulos ou seções da Escritura, obterão 
vários benefícios pessoais. Primeiro, tempo valioso poupado. A 
seqüência do estudo e exposição será sempre descoberta na seção ou 
versículo seguinte do texto. 

Segundo, o pregador tratará de uma variedade mais ampla de 
questões ao seguir o método lecito continua de seleção de textos de 
sermões. Quando os pregadores tratam dos mesmos temas 
repetidamente, as congregações se cansam e podem julgar que o 
pregador está sendo motivado por uma agenda estreita. 

Terceiro, a exposição lecito continua promove a erudição na 
pregação. Este método de exposição bíblica pode impedir o expositor de 
interpretar erradamente os textos bíblicos ou usá-los fora de contexto. 

Quarto, o método lecito continua de pregação pode poupar tempo 
de pesquisa valioso para o pregador. Quinto, o método lecito continua 
de exposição permite ao pregador oportunidades para tratar de 
assuntos delicados numa situação congregacional sem dar a aparência 
de estar apontando o dedo às pessoas ou problemas na igreja. 

A pregação expositiva não só beneficia o pregador, como também 
dá algumas vantagens ao povo. 

1. A pregação expositiva dá força ao povo. 
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2. A pregação expositiva encoraja o povo a estudar por si mesmo 
a Palavra de Deus. 

3. A pregação expositiva tem um meio de ampliar os horizontes 
do indivíduo. 

4. A pregação expositiva oferece ao pregador uma congregação 
cada vez mais amadurecida. 

David Jussely, ainda aponta três vantagens da pregação expositiva 
para a congregação: primeira, este método de escolher textos na 
pregação possui valor pedagógico. A pregação lecito continua ensina a 
maneira de os indivíduos envolverem-se no pensamento crítico e 
ensinarem as pessoas a ler e estudar a Bíblia por si mesmas. Segunda, os 
membros das igrejas expostos a sermões lecito continua podem 
monitorar o seu progresso e ver sua exposição a vários assuntos 
cobertos nos sermões. Terceira, a exposição dessa maneira expõe o 
ouvinte a maior variação de aplicações práticas da Bíblia. 

 

Fonte: A Importância da Pregação Expositiva, 
Hernandes Dias Lopes, p. 138-141, Editora Candeia.1 

                                                   
1 http://www.hernandesdiaslopes.com.br/index.php?area=livros&acao=detalhes&livro=26. 
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