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Iluminando sua Mensagem
J. L. May

A seguinte lista de tópicos abaixo recapitula
o programa passo a passo que temos seguido até
aqui neste estudo sobre a preparação de sermões:
●
●
●
●

Coletando Idéias para um Sermão
Formulando Sua Idéia
Pesquisando Sua Idéia
Organizando Seus Pensamentos

Nesta lição, você aprenderá a “iluminar” sua
mensagem. Iluminar a mensagem significa lançar
luz sobre ela. Quando a luz é lançada sobre algo,
torna-o mais visível. Qualquer coisa que você
possa fazer para esclarecer sua mensagem
aumentará seu impacto. Nada é mais frustrante
para um público do que ouvir um palestrante
sem saber o que ele está tentando dizer! Quando
você fala, certifique-se de que fez o possível para
ser entendido. Empenhar-se em deixar sua mensagem clara é um dos passos mais importantes
no processo de preparação do sermão. Iluminar
a mensagem implica em comprovar e ilustrar.
COMPROVANDO
Comprovar significa acrescentar autoridade
e autenticidade. Como mensageiro, você não
tem mais autoridade do que os que recebem a
mensagem. Por que deveriam eles escutar o que
você diz? Simplesmente porque você é um portavoz de Deus. “Se alguém fala, fale de acordo com
os oráculos de Deus...” (1 Pedro 4:11). Os que
ouviam Jesus admiravam-se com a autoridade
com que Ele ensinava (Mateus 7:29). Ele falava
com autoridade porque falava a vontade de Seu
Pai.
Quando você está pregando a Palavra de
Deus, não está apresentando suas próprias
opiniões; está transmitindo a mente e a vontade
de Deus. Do contrário, não teria o direito de falar
em nome dEle. A única maneira de iluminar sua
mensagem com a autoridade de Deus é apoiandose nas Escrituras. Deixe a luz da Palavra de Deus
brilhar sobre cada palavra que você disser. Dê as

passagens bíblicas que testificam o que você está
dizendo. Se a Bíblia não é clara a respeito de um
assunto e você é questionado a respeito dele,
explique que estará dando sua própria opinião.
Jamais assuma a autoridade que o ensino transparente da Bíblia não lhe dá. Geralmente, é melhor
não dar a opinião pessoal sobre uma pergunta
que a Bíblia não responde.
Nos estágios finais da preparação da mensagem, retome com cuidado seu esboço já preparado e retire qualquer pensamento maior que
não tenha o apoio das Escrituras. Os ouvintes
irão questionar esses pensamentos e, conseqüentemente, a sua credibilidade. Você precisa estar
pronto para defender tudo o que disser com
autoridade bíblica (Judas 3; 1 Pedro 3:15). Deixe
que a verdade de Deus reluza através daquilo
que você diz. Você será um melhor pregador e
ganhará o respeito dos que o ouvem, se
comprovar cuidadosamente tudo o que disser
com as Escrituras. Isso dará à sua mensagem um
traço de autenticidade.
ILUSTRANDO
Ilustrar é uma arte por si só. A ilustração é
uma janela pela qual se permite que os ouvintes
examinem profundamente os pensamentos da
mensagem. Ela derrama luz, eliminando as sombras e os ângulos obscuros da mensagem. Aqui
estão algumas das maneiras mais eficazes de se
ilustrar uma mensagem:
1. Contar uma história. Jesus, muitas vezes,
ilustrava Sua mensagem contando uma história.
Às vezes, Ele criava parábolas — histórias sobre
acontecimentos comuns — que ajudavam Seus
ouvintes não só a captarem a mensagem, mas
também a se lembrarem dela (Mateus 13).
Obviamente, a história deve ser adequada e
relevante para os ouvintes, contendo pessoas,
lugares e fatos comuns. Deve ser breve e simples.
Pode ser uma experiência pessoal, um fato
inventado para encaixar-se na lição, ou uma

história que você ouviu ou leu. Sempre que possível, use uma história da Bíblia como ilustração.
Isto acarretará o benefício adicional de aumentar
o conhecimento bíblico dos ouvintes.
2. Um objeto da lição. Neste caso, usa-se
simplesmente um objeto (às vezes uma pessoa)
para esclarecer e direcionar a atenção. Ao falar
do apedrejamento de Estêvão (Atos 7), por
exemplo, você pode ajudar os ouvintes a captarem a mensagem mostrando-lhes uma pedra do
tamanho de uma cabeça humana. Um anel grande
ou uma coroa de espinhos seria um objeto para
ilustrar uma lição sobre a crucificação de Jesus.
Em certa ocasião, Jesus usou uma criancinha
para ilustrar um ensinamento (Mateus 18:1–6).
Em outra ocasião, ele usou o templo de Jerusalém
como objeto da lição (Mateus 24:1–3).
3. Fatos atuais. O que está acontecendo no
mundo ao seu redor pode ilustrar sua mensagem.
Pode ser algo que você tenha lido nos jornais ou
ouvido no rádio. Pode ser um acontecimento de
âmbito internacional de que todos estejam a par
ou pode ser um fato pouco conhecido mas
interessante para todos.
4. Recursos visuais. Além dos objetos usados
para ilustrar serem recursos visuais, outros tipos
também merecem consideração. A maioria dos
recursos visuais são figuras desenhadas, pintadas
ou fotografadas, cartazes preparados de antemão,
diagramas na lousa ou material impresso preparado de antemão e distribuído ao público ouvinte.
5. Poemas ou canções. Às vezes, você descobrirá que um poeta ou compositor já colocou em
palavras o que você gostaria de dizer. Um poema
ou uma canção podem ser valiosos para iluminar
sua mensagem.
REUNINDO O MATERIAL
Já expusemos um bom método de se juntar e
organizar passagens bíblicas sobre vários assuntos. Se houver uma concordância ou chave bíblica

disponível, use-a para achar versículos que
tratem do assunto escolhido. Um dicionário
bíblico também pode ser útil. É provável que
você já tenha utilizado alguma dessas ferramentas no estágio da pesquisa para preparar o sermão.
Juntar e organizar ilustrações para uso futuro é um bom hábito a ser cultivado. Separe
uma pasta ou um envelope para guardar as
ilustrações. Quando ouvir uma história que possa
vir a utilizar, anote-a, classifique-a sob um título
e guarde-a na pasta ou envelope correspondente.
Se um acontecimento na sua vida constituir uma
boa ilustração mais tarde, tome nota a respeito
disso e arquive.
Ao tomar nota, use palavras suficientes para
lembrar-se dos detalhes. Não pressuponha que
irá se lembrar dos detalhes de determinado
acontecimento, meses ou anos depois. Adquira o
hábito de separar, copiar ou anotar artigos de
jornais e revistas. Anote também frases de palestras que você ouvir. Anote os acontecimentos
atuais que são notícias. Esteja sempre à procura
de ilustrações.
Convém uma palavra de cautela: nunca
recorra ao seu arquivo de ilustrações em busca
de uma idéia para compor um sermão. Você
pode sentir-se tentado a interceptar o processo
de desenvolvimento do sermão encontrando uma
boa história ou ilustração, e elaborar a mensagem
em torno disso. Quando isso acontece, a mensagem perde a visão bíblica e profunda que os
ouvintes precisam e merecem. Use as ilustrações
somente para iluminar sua mensagem.
CONCLUSÃO
Passagens bíblicas adequadas comprovam a
mensagem e dão a ela autenticidade. As ilustrações são as janelas da mensagem; permitem que
a luz da compreensão penetre nas idéias da mensagem. Elaborar um sermão iluminado consome
tempo, é uma tarefa árdua, mas vale a pena.
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