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Preparando o Sermão:
Pesquisando Sua Idéia
J. L. May
Na última lição, expusemos a necessidade de
formular uma idéia ao se preparar um sermão.
Uma vez que você tenha definido o objetivo, já
sabe o que deseja ensinar no sermão. O próximo
passo é reunir informações relacionadas ao
assunto. Juntar informações implica num
processo de pesquisa de todo material disponível
que o ajudaria a atingir o objetivo do seu sermão.
À medida que desenvolver seu sermão,
verifique seu progresso usando os passos que
estivemos expondo nesta série de lições, a saber:
1) escolha a idéia; 2) formule a idéia; 3) pesquise
a respeito da idéia.
POR QUE É IMPORTANTE
PESQUISAR
É necessário reunir informações a fim de se
dominar o assunto escolhido com responsabilidade. Conquistamos o direito de falar sobre
determinado assunto quando nos preparamos
moral, espiritual e intelectualmente. Um palestrante mal preparado terá pouco a dizer além
do que os ouvintes já saibam. Nossos objetivos
são ensinar e estimular à ação. Não podemos
ensinar o que não sabemos, e não podemos
estimular à ação sem que estejamos também
estimulados. Se não estivermos motivados a
pesquisar o assunto que escolhemos, como
poderemos motivar outros?
Informações úteis podem ser extraídas de
muitas fontes. Na formulação de um sermão, são
necessários dois tipos de pesquisa: uma pesquisa
interna e uma externa. Vejamos em que consiste
cada uma.
A PESQUISA INTERNA
A pesquisa interna consiste em juntar toda
informação que está dentro de você. Você já sabe
mais sobre o assunto do que pensa. Só precisa
abrir seus arquivos mentais e anotar tudo.
Comece anotando todas as informações de que

se lembra a respeito do assunto escolhido. Dedique tempo suficiente para sondar todos os compartimentos da sua memória. Esta é uma das
formas de personalizar seu sermão, tornando-o
unicamente seu. Você não estará simplesmente
apresentando um material que alguém já preparou; estará trazendo suas próprias idéias.
Anote seus pensamentos e experiências
pessoais. A bem da ilustração que utilizamos na
lição 5, suponhamos que você esteja trabalhando
com o tema “Como Tornar a Ceia do Senhor Mais
Significativa”. Tente se lembrar da experiência
mais significativa que teve ao participar da ceia
do Senhor. Anote o que fez essa experiência
tornar-se significativa para você. Reflita nos
sermões ou aulas que já ouviu sobre o assunto.
Anote tudo. Ficará surpreso com o quanto você
já sabe do assunto.
Pode ser que, nesta altura, você fique tentado
a parar de pesquisar, pensando que já tem material suficiente para atingir seu propósito. Embora
isso possa ser verdade, se você não aprender em
sua pesquisa algo que desconhecia ou não
recordava, seu conhecimento e entendimento do
assunto não serão aprimorados. Precisamos
primeiro ensinar a nós mesmos para, depois,
ensinar a outros. Nunca presuma que você já
sabe o bastante. Uma vez que você tenha extraído
toda informação que puder de seu próprio
conhecimento e experiências, é hora de buscar
informações em fontes além de si mesmo.
A PESQUISA EXTERNA
As informações de que você precisa podem
ser extraídas de livros, jornais, periódicos,
folhetos, livros de referência e, sobretudo, da
Bíblia. Comece folheando as páginas no Novo
Testamento. Anote todos os versículos que encontrar relacionados ao assunto da pesquisa. Às
vezes, pode-se encontrar passagens relacionadas
lendo-se os subtítulos. Se tiver uma concordância

ou chave bíblica, poderá consultar todos os
versículos que contenham palavras relacionadas
ao tema do seu sermão. Caso não disponha desse
recurso, consulte seu próprio material de referência bíblica, que pode ser compilado aos poucos.
Para isso, sempre que ler a Bíblia, tenha um
caderno e uma caneta em mãos, para anotar os
versículos sobre assuntos que lhe interessam.
Por exemplo, numa página desse caderno, escreva “batismo”, em outra “Espírito Santo” e numa
outra “ceia do Senhor”, “fé” e assim por diante.
Quando encontrar versículos sobre esses temas,
anote-os nas respectivas páginas do caderno.
Mantenha os temas em ordem alfabética para
fácil localização. Futuramente, ao estudar determinado assunto, você poderá consultar suas
próprias referências.
Após encontrar todos os versículos bíblicos
referentes ao tema do seu sermão, procure informações em outros livros ou escritos. Use material que você colecionou ao longo dos anos, ou
artigos recentes de jornais e revistas. Todavia,
cabe aqui uma advertência. Ao selecionar materiais escritos por homens, examine com cuidado
o que dizem. Antes de usá-los no sermão, certifique-se de que dizem a verdade e estão de acordo
com a Bíblia. Após definir determinado artigo,
folheto ou periódico como uma boa fonte, é uma
boa idéia arquivá-lo por assunto e em ordem
alfabética para futuras consultas. Isso será precioso para se pesquisar qualquer tópico bíblico no
futuro. Se você já tiver algum material arquivado
sobre “a ceia do Senhor”, poderá consultá-lo
para obter mais informações. Anote os pensamentos gerados pela sua pesquisa externa que o

ajudarão a atingir o objetivo do sermão.
A pesquisa externa poderá incluir também
conversas com outras pessoas que contribuam
com seu conhecimento e entendimento. Outros
cristãos, pregadores ou até membros de sua
família poderiam acrescentar mais aspectos. Se
estiver preparando uma lição sobre ética nos
negócios, por exemplo, pode entrevistar um
profissional do ramo que seja íntegro, para incluir
seu ponto de vista. Ou, se estiver expondo o
problema do vício em drogas, seria útil conversar
com um médico ou uma enfermeira que tenham
experiência com viciados.
O QUE FAZER COM TODO ESSE
MATERIAL?
Uma pesquisa adequada resultará em mais
material do que se pode usar numa única lição. A
tarefa mais importante, a essa altura, é decidir
quais informações usar e o que arquivar para
futuras consultas. Às vezes, decidir o que não
dizer é mais importante do que decidir o que
dizer. Quanto menor o tempo do sermão, maior
o tempo gasto para decidir o que não dizer.
Somos tentados a comunicar aos ouvintes tudo o
que sabemos, mas não é sábio deixar as pessoas
confusas ou abarrotadas de mais informações do
que são capazes de absorver.
CONCLUSÃO
Na próxima lição, você aprenderá a organizar
seu material para alcançar os objetivos do seu
sermão. A pesquisa devidamente realizada o
ajudará a criar uma lição que beneficiará a si
mesmo e aos seus ouvintes.
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