HOMILÉTICA
I.

GENERALIDADES

Curso: Homilética Prática
Autor Ramón Olmo Velazquéz
Créditos:3
Duração: 5 semanas
II.

Descrição
Uma boa e sã Homilética é a “arma” que todo pregador deveria ter na hora de expor

ou ensinar a sã doutrina ao povo de Deus.
A razão deste curso é prover a todo estudante desta “arma”, para assim chegar ao
coração dos ouvintes com a pregação da palavra de Deus. O presente curso é baseado no
Manual de Homilética de Samuel Vila, com o capítulo ou módulo em áudio do autor deste
curso.
Este curso é oferecida das seguintes maneiras:
1. Gratuíto, mas sem avaliação das tarefas, sem crédito acadêmico e sem atenção
individual.
2. Com crédito mediante em centro de MINTS ou uma outra instituição. Se o aluno
deseja receber crédito de um centro de MINTS, ou de ou outra instituição, deve
comunicar diretamente com as autoridades da instituição para averiguar os
requisitos para receber crédito e para que as tarefas escritas sejam avaliadas.
3. Com crédito, avaliando tarefas, com atenção individualizada e com o custo
monetário mediante o Centro de Estudos Hispanos na Linha de MINTS. Se deseja
mais informações, escreva para Jaime Morales Herrera através deste endereço
eletrônico: profejaime@costarricence.cr
III.

Objetivos
1. Ensinar o pregador e o mestre, ou evangelista, a maneira mais eficaz de expor um
bom sermão para a igreja;
2. Que o povo de Deus seja edificado na fé santíssima da melhor maneira possível
com as pregações de seus lídres.

3. Mostrar uma nova maneira de pregar mediante a interpretação por parte do
pregador de personagens bíblicos.
IV.

Cronograma

Semana
Tarefa
1
Módulos 1 e 2
2
Módulo 3 e 4
3.
Módulo 5 e 6
4
Módulo 7 e apêndice do autor do curso
5
Entrega de Projetos
V.

Avaliação

Modalidade Gratuita
Se está fazendo este curso sem exigência de créditos, é aconselhável que somente
realize as leituras e os questionários 1 ao 4.
Modalidade com Créditos
1. Participação do aluno nos fóruns (15%). Espera-se que o estudante participe dos
fóruns.
2. Questionário em linha. 25%.
3. Projetos. 20% cada um. Efetue o seguinte:
a) Escrever de maneira mais original possível, uma pregação em forma dedutiva de
no mínimo 4 páginas.
b) Escrever a maneira mais original possível, uma pregação em forma expositiva de
no mínimo 4 páginas.

c) Tomando como base a história de Judas Iscariotes, como se fosse o protagonista
da história, escreva sobre outro personagem bíblico de no mínimo 6 laudas,
incluindo o que você diria pára o auditório, para que este pudesse compreender o
quer expor, é como se todos se sentissem como protagonistas da história.
VI.

Bibliografia

-

Manual de Homilética de Samuel Vila. Disponível em: www.graciasoberana.com

-

Áudio em mp3 de Ramón Olmo.

-

Resumo em vídeo de uma campanha evangelística na Colômbia por Ramón Olmo.

-

Ramón Olmo Velazquez (El Publicano). San Fernando. Cádiz. Espanha

Elpublicano@ono.com

INTRODUÇÃO
1º A definição que há sobre a palavra “Homilética” o dicionário da Rela

Academia Espanhola da língua, assim como outros dicionários em língua espanhola
é a seguinte:
a) Conversar
b) Ciência da Pregação
c) Arte de pregar ou expor a Doutrina Religiosa com profundidade e simplicidade,
especialmente aos adultos.
2º A definição que Samuel Vila dá sobre Homilética, segundo se desprende da
introdução de seu manual e escrita por ele mesmo, vem dizer praticamente o mesmo
que os dicionários de língua espanhola: “Que é a arte da exposição da doutrina
bíblica” “E o pregador que confia somente em sua arte e sua cartilha bem escrita,
pode-se detectar a falta da unção e ficará surpreso quando descobrir que a sua
palavra não chega aos corações”.
3º Minha opinião praticamente é a mesma das duas já citadas. Mas em meu
pensamento, uma parte da igreja cristã na atualidade sói enfatiza certos dons do
Espírito Santo e sem entrar no dilema sobre se estariam ou não os tais nas igrejas de
hoje, quero mostrar a todas as igrejas locais, de uma maneira generalizada (salve-se
quem puder) estão se esquecendo de uma série de dons que o Senhor deu a sua
Igreja e que vêem claramente expressos em Romanos 12: 1- 13.
Neste trecho vemos, Paulo nos fala sobre o dom do ensino e de uma certa
forma, pode-se dizer que é a Homilética. Portanto, em minha modesta opinião, a
Homilética poderia ser definida como a arte (dom) que Deus dá a determinadas
pessoas para expor ou pregar a sã doutrina, com o objetivo de edificar a igreja.
Outro exemplo bíblico n qual podemos ver que a arte de ensinar ou de pregar
a Palavra de Deus não é outra coisa que um dom do Espírito Santo o que podemos
ver no mesmo livro de Romanos 2: 17-21.
Aqui podemos ver que este ensino do qual nos fala Paulo é a pregação,
portanto, concluo, que a Homilética é um dom de Deus dado a quem Ele quer.

O Senhor nos fala em Coríntios de que devemos anelar os dons do Espírito,
sob o meu modesto ponto de vista, este é um dos melhores dons que podemos pedir
ao Senhor, porque ainda que todos sejam pregadores, mestres ou evangelistas, todo
o povo de Deus deve pregar a Sua Palavra, não só aos crentes para a edificação ou
ensino, mas também para que outras pessoas sejam salvas.
Ramon Olmo (El Publicano)
San Fernando, 27 de julho de 2006 elpublicano@ono.com

MÓDULO 1
O TEMA DO SERMÃO
Objetivos.
1. O pastor conhecerá a melhor maneira de como preparar um bom sermão,
para que por meio deste, a igreja do Senhor seja edificada.
Atividades
1. Leia os seguintes artigos:
Introdução por Samuel Vila (Manual de Homilética)
Introdução por Ramon Olmo
O tema do sermão (Manual de Homilética)
2. Para os módulos 1 e 2, realize o questionário 1.
3. Participe do fórum de diálogo 1, comentando o seguinte:
Você está em sintonia com o autor do curso quando diz que a Homilética é um
dom do Espírito Santo? Justifique sua resposta de acordo com a Bíblia.
MÓDULO 2
Ordenação do Sermão
Objetivos
1. O pastor ou o pregador conhecerá a melhor maneira de acertar e ordenar o
sermão que pretende pregar a congregação;
2. Posto que, como o sermão propriamente dito, consta de uma introdução,
três ou a quatro pontos a tratar e alguns subpontos e uma conclusão, o
pregador conhecerá a maneira de fazer as divisões e subdivisões que puder
fazer no sermão que exporá a assembléia.
ATIVIDADES
1. Leia os seguintes artigos:
Ordenação do sermão (Manual de Homilética)
Subdivisões do sermão (Manual de Homilética)

2. Para os módulos 1 e 2, realize o questionário 1.
3. Participe do fórum de Debate 1, comentando o seguinte:
Argumente com base bíblica, as causas pelas quais um sermão deveria estar
bem ordenado.

QUESTIONÁRIO N.º 1
1ª Antes que um pregador prepare um sermão, primeiramente deve levar em
conta:
a) Ver a necessidade da audiência e pregar conforme a esta.
b) Ter em mãos tudo que é necessário para fazer um necessário
c) Perguntar a si mesmo sobre o tema que deverá compartilhar com a Igreja
Resposta: C
2ª É muito edificante que o pregador, com a unção que pudesse receber desde o
púlpito da parte do Senhor, admoeste a pessoas ou famílias da congregação.
Verdadeiro ou Falso. Resposta: Falso
3ª Qual era a contestação de Spurgeon dava a quem perguntava qual era a melhor
maneira de encontrar o texto mais oportuno para o seu sermão?
Resposta: Pedindo a Deus
4ª Quando pregador põe um título ao sermão convém que este seja intrigante.
Verdadeiro ou Falso

Resposta: Verdadeiro

5ª Edwards disse o seguinte: “o tema (o título do sermão) há de ser uma expressão
completa das múltiplas idéias de um texto”.
Verdadeiro ou Falso.

Resposta: Falso. Foi Samuel quem fez essa citação

6ª A ordenação do sermão é a base do mesmo. É correto dizer que um sermão seria a
base dessa ordem?
Resposta: O acerto do esqueleto do sermão
7ª Qual deveria ser o último ponto que o pregador deveria por na ordenação do
sermão?
a) a conclusão do sermão

b) o ponto que provoque a decisão mais importante do ouvinte
c) a aplicação às vidas dos ouvintes e o chamado ao arrependimento
Resposta: b
8ª É necessário que desses pontos principais vão sucedendo em valor...
Resposta: Crescente e Interesse
9ª

Os melhores pensamentos de um sermão não poderiam ser ordenados se

carecemos de um...
Resposta: esboço
10ª O objeto das subdivisões á ampliar o sentido das divisões principais para que...
a) o pregador não se perca e nem saia do tema que está pregando
b) para não cansar os ouvintes com um mesmo tema em um sermão
c) o pensamento seja mais claro e detalhado.
Resposta: C

MÓDULO 3
TIPOS DE SERMÕES
Objetivos
1. O pregador deverá conhecer os tipos de sermões que empregar na igreja.
2. O pregador deverá saber escolher para cada ocasião o tipo de sermão de convém a
igreja.
Atividades
1. Leia os seguintes artigos:
Sermões Textuais
Sermões Expositivos
2. Para os módulos 3 e 4 realize o questionário 2.
3. Participe do fórum de debate 2 comentando o seguinte:
Tomando como exemplo qualquer dos sermões que há em seu Método Analítico,
como: “As credenciais de Cristo” e sem tomar nenhum deles como base, busque um
texto bíblico apropriado e em uma ou duas folhas, faça um esboço semelhante dos
que vem como exemplos. Faça também com os do Método Sintético.
MÓDULO 4
TIPOS DE ESTUDOS BÍBLICOS
Objetivos
1. O pregador conhecerá a melhor maneira de encarar os estudos bíblicos que vai ser
compartilhados com a igreja.
Atividades:
Leia os seguintes artigos:
Classes de Estudos Bíblicos
2. Para os módulos 3 e 4 faça o questionário 2.
3. Participe do fórum de diálogo, comentando o seguinte:

Você considera que pudesse fazer algum tipo de estudo bíblico que é apontado
por Samuel Vila? Explique.
Sobre o texto de Efésios 2: 8 a 10, faça um estudo: palavra por palavra de no
mínimo três páginas.

QUESTIONÁRIO N.º 2
1ª A que se chama sermão expositivo?
a) que expõe um tema doutrinal
b) que toma como base uma extensa passagem bíblica
c) que expõe idéias ou doutrinas bíblicas.
Resposta: B
2ª A maior parte dos sermões expositivos baseiam em histórias bíblicas ou parábolas.
Verdadeiro ou Falso.

Resposta: Verdadeiro

3ª O sistema empregado na classe de sermões chamados expositivos é o método
simples. Em que consiste este método?
a) Expor os temas que estão incluídos na passagem bíblica lida.
b) Expor o tema principal que nos sugere o texto bíblico.
c) Comentar versículo por versículo.
Resposta: C
4ª Dentro do tipo de sermão expositivo está o método do sistema analítico. Quem
utiliza esse tipo de sistema?
a) Os pregadores entendidos na exposição da Palavra de Deus.
b) Os pregadores sem estudos.
c) Os pregadores como os de pouco estudos.
Resposta: C
5ª Que classe de sermões não devem ser usadas nas classes bíblicas?

Resposta: Textuais
6ª Que tipo de estudos bíblicos são recomendados na classe Bíblica
Resposta: Estudos de livros e capítulos da Bíblia
7ª É costume de basear o sermão sobre um texto bíblico é muito antiga e em grande
modo...
Resposta: Recomendável
8ª Em linhas gerais, o sermão bíblico pode ser catalogado em três classes:
a) Textual Dedutivo, Textual Analítico, Analítico Invertido
b) Evangelização. Edificação Cristã, Exortação
c) Textual, Temático, Expositivo.
Resposta: C
9ª O método mais simples para preparar um sermão textual é de comentar um texto...
Resposta: Palavra por palavra
10ª Tomar todo capítulo da Bíblia para um sermão, meramente por seguir a divisão de
capítulos, não é...
Resposta: Recomendável

MÓDULO 5
PREPARAÇÃO DO SERMÃO
Objetivos:
1. O pregador deverá:
- Buscar a melhor maneira de preparar um sermão no estilo que deseja usar;
- Ver a melhor maneira de encontrar material e usar o melhor para o sermão.
- Aprender a introduzir ilustrações;
- Conhecer a hora de preparar um bom sermão.
Atividades
1. Leia os seguintes artigos:
A preparação do sermão
Buscando recursos para o sermão
Introdução ao sermão
Uso de ilustrações
Conclusão do sermão.
2. Para os módulos 5 e r, faça o questionário 3.
3. Participe do fórum de debate 3, comentando o seguinte:
Dê a sua opinião sobre o porquê num sermão é de vital importância a introdução, o
uso das ilustrações e a conclusão do mesmo.

MÓDULO 6
PREGANDO PARA A IGREJA
Objetivos
O pregador conhecerá :
- a melhor maneira de expor o sermão diante da igreja
- Através da eloqüência e retórica, obterá desenvoltura mediante a facilidade de
palavras ao expor um sermão.

Atividades
1. Leia os seguintes artigos
2. Eloqüência e retórica
3. A eloqüência do sermão
3. Para os módulos 5 e 6, faça o questionário 3
4. Participe do fórum de diálogo 3, comente:
Referente aos três artigos que se solicita sua leitura no ponto nº 1. Acrescente pontos
ou tópicos, pelo menos um resumo de uma página por cada escrito.

QUESTIONÁRIO N.º 3
1ª Como pode ser definida a retórica?
a) a eloqüência e a facilidade de palavras do orador.
b) A facilidade de palavras do orador
c) A arte de compor e pronunciar uma boa peça oratória
Resposta: C
2ª O que poderia fazer o uso excessivo de ilustrações de um sermão?
a) causar enfado no ouvinte pelo uso de histórias.
b) perder o fio do tema principal do sermão.
c) Que esqueça os argumentos e exortações do sermão.
Resposta: B
3ª O mais essencial nas histórias é...
Resposta: o modo como são contadas.
4ª Há quantos estilos de pregação?
Resposta: Narrativo, Considerativo e Argumentativo
5ª A Homilética é inimiga da eloqüência.

Resposta: Verdadeiro ou Falso -

Verdadeiro

6º Qual era estilo usado nas pregações do Apóstolo Paulo?
Resposta: O argumentativo
7º O valor espiritual da mensagem consiste no conteúdo do sermão?
a) O plano homilético com todas as verdades faladas
b) Os bons argumentos apresentados na pregação
c) A habilidade de pregação
Resposta: C
8º O pregador que deseja ter êxito na obra, deve preparar bem as suas mensagens, não
só sob ponto de vista homilético, mas também de...
Resposta: Sua expressão
9º Segundo o Dr. Andrés W. Blackwood, Professor do Seminário Teológico de
Princeton: Para um pregador iniciante, quantas horas deve gastar para preparar seu
sermão:
a) de 20 a 25 horas
b) de 15 a 20 horas
c) de 25 a 30 horas.
Resposta: B
10º Existem quantos métodos de pregação?
Resposta: 4

MÓDULO 7
A ATITUDE E O GESTO NA PREGAÇÃO
Objetivos:
O pregador conhecerá:
- a melhor postura de estar a congregação e expor o seu sermão;
- quais os gestos deve usar enquanto está pregando diante da congregação.
1. Leia os seguintes artigos
A atitude e o gesto
2. Para os artigos 7 e 8, faça o questionário 4.
3. Participe do fórum de debate, comentando o seguinte:
Exponha a sua opinião sobre o artigo de Samuel Vila no que se trata sobre os gestos.
Fale um pouco mais sobre a gesticulação quando se está pregando.

MÓDULO 8
PREGANDO SOBRE HISTÓRIAS BÍBLICAS
Objetivos
O pregador conhecerá:
- Uma nova forma de pregar, não somente entre os que não aceitaram a Cristo, mas
também aos cristãos.
- A melhor maneira de fazer uma história bíblica chegar ao coração das pessoas.
Atividades
1. Leia e escute os seguintes artigos:
- Anexo de Ramón em áudio
- A história de Judas Iscariotes (Mp3)
3. Para os módulos 7 e 8, faça o questionário 4.

Nota: Não é exigido que o estudante veja o vídeo (duração de 8 min.) e se está
incluído no curso, é porque está interessado em ver o contexto de quando se pregou
utilizando a história de Judas. Por haver passado a gravação a um tipo de vídeo com
um formato menor para que não ocupasse tanta memória, a qualidade do mesmo é
menor.
QUESTIONÁRIO N.º 4
1ª Quantos capítulos Spurgeon critica a gesticulação de pregadores?
Resposta: dois
2ª Por quantas causas produzem a gesticulação ridícula?
Resposta: 3
3ª Em que cidade espanhola havia um pastor que teria o costume de pregar, fazendo
barulho com objetos que tinha nbo bolso?
Resposta: Barcelona
4ª Quem rompeu em Eisenach uma tábua de madeira enquanto pregava pelo costume
que tinha de bater no púlpito enquanto falava?
Resposta: Lutero
5ª Há um gesto que de nenhum modo é permitido, com o qual o pregador parece estar
ameaçando a congregação: De que gesto trata?
Resposta: Levantando as mãos, cerrando os punhos
6ª Diante do medo de muitos pregadores a cair em gestos ridículos, adotam um
método de rigidez. Dessa posição que em nada ajuda a compreensão do sermão, nem
fala muito em favor da mesma...
Resposta: Sinceridade do pregador

7ª A gesticulação é muito útil no sermão para dar ênfase e compreensão ao mesmo,
sempre que se pratica corretamente e com...
Resposta: Moderação
8ª Uma das piores calamidades dos gestos do pregador é o gesto...
Resposta: Inoportuno
9ª Em certas escolas de pregadores se corrigem os defeitos do orador submetendo à
crítica de seus companheiros.
Verdadeiro ou Falso

Resposta: Verdadeiro

No dia 7 de setembro de 2005, fui convidado para pregar na cidade de San José de
Cúcuta na Colômbia, quando havia concluído a Licenciatura em Teologia e Ciências
Religiosas, no Seminário Teológico Batista Reformado de Cúcuta tomando em parte em
algumas atividades que de antemão haviam sido preparadas. Ao chegar na Quarta feira de
sete de setembro, em uma cena de boas vindas que fizeram em minha homenagem, tive o
privilégio de compartilhar a Palavra de Deus diante de uns 10 pastores com as suas
respectivas esposas, incluindo alguns professores do seminário, os quais estava o Reitor Dr.
Héctor Hernando Torrado (MINTS).
O Sábado, dia 10, tive o privilégio de pregar na Igreja Batista no município de Los
Patios, a uns 7 km de Cúcuta. No dia seguinte, preguei na 1ª Igreja Batista de Cúcuta. Bem,
até aqui tudo normal, no que se refere a pregações puramente técnicas no que diz respeito a
leitura da Palavra, introdução à homilética, quatro ou cinco pontos e subpontos e a
conclusão do sermão. Normalmente, isso são tópicos que só os pregadores tem, com as
diferenças que pudessem haver , entre sermões do tipo evangelístico de edificação cristã ou
estudo bíblico.
O Domingo a noite, no município de Los Patios, haviam preparado uma campanha
evangelística para umas 300 pessoas, que das quais poderiam haver uns 50 crentes, entre
pastores e líderes, assim como outros cristãos que haviam convidado outras pessoas para
participarem daquele evento. Eu não tinha planejado pregar a história que contei, mas uma
mensagem normal como fazem nesses tipos de campanhas; mas quando cheguei no

aeroporto de San Antônio de Tachira (fronteira com a Venezuela), um dos líderes que foi
me encontrar, me pediu que deixasse de lado a pregação evangelística; e como o trajeto
desde San Antônio a Cúcuta, pois lhe havia falado durante todo o trajeto que no verão teria
em mente contar histórias bíblicas para os jovens das igrejas em retiros. E como me
pediram umas pinceladas de como seriam essas histórias, assim falei da história de Judas
Iscariotes. E assim por sugestão e recomendação de outros pastores, foi o motivo pelo qual,
expus a história de Judas naquela campanha.
Eu devia falar não como um

pregador espanhol, mas eu deveria agir como

protagonista da história e falasse como se fosse o tal. Por exemplo, se contasse a história de
Timóteo deveria esquecer que era Ramón e deveria assumir por completo a personalidade
deste servo de Deus. Por outro lado, os ouvintes daquela campanha deveriam fazer esforço
de tratar de ver no púlpito, não um pregador da Espanha, mas o mesmo personagem que
havia vivido há mais de dois mil anos a contar seu testemunho diante deles. A esse tipo de
pregação poderia denominar Paisagista ou Retratista. Paisagista porque de alguma maneira
faz a paisagem da vida do personagem; Retratista porque faz como um retrato de como era
esse personagem.
O personagem que interpretei, foi o citei acima – o de Judas Iscariotes. Quando havia
acabado de contar a história naquela campanha, um dos pastores fez apelo convidando a
aceitarem a Jesus como Salvador, e quase mudo fiquei pela emoção de ver para a glória de
Deus e sem titubear, umas vinte ou trinta pessoas.
Creio que esse tipo de pregação, pudesse ser usadas em campanhas de verão para que
o Senhor seja glorificado

diante de possíveis conversões de pessoas. Por isso, é

conveniente acrescentar neste curso baseado no Manual de Homilética de Samuel Vila, um
anexo em áudio sobre como poderia fazer esse tipo de pregação. Que Deus abençoe o
pregador que usar este método e que ele seja glorificado diante de pessoas que forem se
convertendo através da histórias.
Ramón Olmo (El Publicano)
Nota: Como o tipo de pregação o teria em mente para pessoas de igreja, mesmo que
não fossem em alguns casos convertidas, se estariam familiarizadas com a Bíblia, tenho que

mostrar que na história que em continuação ouvirá, tenho introduzido uma série de
pequenos erros e ilustrações humorísticas, com o objetivo de chamar a atenção dos jovens e
fazer a história mais simples possível. Também falaria aos ouvintes desse tipo de pequenos
erros, animando-lhes a descobri-los, dando um presente (um livro evangélico) a todos os
que acertarem os erros, porém advertindo-lhes ao mesmo tempo que, se na lista desses
possíveis erros, se esquecer de citar algum deles ficaria sem o prêmio. Tudo isso é para
despertar a atenção nos jovens ouvintes.

