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Ministramos a uma geração que vive em um 
período identificado como pós-moderno. E isto 
pressupõe três realidades: (1) Que há períodos 
anteriores. (2) Que cada período possui sua 
própria identidade, com seus conceitos e 
costumes. (3) Que há uma natural rejeição aos 
períodos anteriores. 
 
O termo pós sugere, pelo menos, uma etapa 
anterior. No caso de pós-moderno, temos então 
o período moderno como antecessor. E, talvez, 
um período ainda mais antigo, nesse caso 
identificado de pré-moderno. Este é o formato 
preferido daqueles que têm estudado o 
“progresso” do pensamento e comportamento 
humanos na história. 
 
Evidentemente se espera que a existência de 
períodos ligados; porém, distintos, implique em 
uma identidade particular; surgida de conceitos 
“evoluídos” (para alguns), ou “trocados” (para 
outros); que tenham promovido transformações 
em costumes; gerando ondas culturais. 
 
No geral, a pré-modernidade é o período da 
Igreja; isto é, do conceito e costume sacro, 
religioso. A lembrança de Deus movia a vida, 
controlando o pensar; e regendo as áreas de sua 
manifestação – espiritual, emocional, social, 
profissional, artística e política. O certo era a 
tese determinada pela Igreja; enquanto o errado 
era antítese, o oposto de sua “revelação”. 
 
Já a modernidade é o período da Razão; isto é, 
do conceito e costume humanista. A lembrança 
do divino gerenciado pela Igreja fora, 
literalmente, trocado pelo entendimento de que 
o homem é o centro de todas as coisas. A 
revelação divina terminou em trevas; e a 
verdade, então, renasceu e iluminava por meio 
da ciência. Conseqüentemente vieram 
transformações profundas em todas as áreas. O 
certo passou a ser compreendido pelo resultado 
do choque entre a tese e a antítese, conhecido 
como síntese. 

A pós-modernidade por sua vez é o período que 
não se identifica nem com a religiosidade 
representada pela Igreja nem com o raciocínio 
humanista, centralizado na ciência. E, esta 
dupla rejeição, muito ajuda em sua definição; 
pois, parte exatamente do princípio da rejeição. 
Assim como a modernidade rejeitou o período 
anterior a ela; a pós-modernidade rejeita a 
ambos os períodos.  
 
Pode não saber exatamente o que é, e em que 
tem se transformado; mas, sabe perfeitamente 
que não compactua com o princípio 
ultrapassado (de ambos os períodos) de que há 
algo absoluto para reger a vida. Se há um 
absoluto neste período, este é o de que não há 
absolutos. 
 
Logo, os conceitos e costumes pós-modernos 
são traçados a partir da vivência oposta dos 
conceitos e costumes anteriores. Na realidade, 
constata-se que não há criatividade em sua 
origem. Esta é observada no desenvolvimento 
da oposição; isto é, nas diversas formas de se 
viver o contrário. Um exemplo: A música, no 
contexto cristão. Na pré-modernidade a música 
existia para criar ambiente espiritual, daí o 
canto gregoriano. Isto era o certo. Na 
modernidade a música certa era a entendível. 
Música com o propósito de revelar, de 
esclarecer, de ensinar a mensagem; enfim, de 
expressar conteúdo. Daí o surgimento e a 
insistência de Martinho Lutero com o canto 
congregacional. Na pós-modernidade não há 
certo ou errado. Todos os estilos são válidos; 
com qualquer tipo de propósito. Há gosto e 
destino para qualquer música. Seja para criar 
ambiente; ou para revelar conteúdo; ou mesmo 
para simples expressividade do autor, ou cantor. 
Não há absolutos. 
 
Pois bem, é para esta geração que ministramos. 
E, como pregadores das Escrituras, o que 
precisamos entender, e como devemos nos 
portar?  
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1. O problema na comunicação da mensagem. 

 
Precisamos compreender a forma de pensar de 
nossa geração para descobrirmos: (1) Se é 
possível anunciar-lhes o evangelho em um 
formato comum, sem perder a essência. (2) Se é 
necessário anunciar-lhes o evangelho como 
opção radicalmente oposta. De qualquer 
maneira, há a necessidade de apresentar o 
evangelho em formato compreensível. 

O que você acha? 

 
Achei interessante, há um bom tempo atrás, a 
observação de um pastor sobre este impasse: 
 

“Uma das questões que torna mais difícil a 
missão da Igreja é sua lentidão em ler os 
tempos. Foi uma advertência de Jesus, que 
soubéssemos ler os sinais dos tempos. Mas 
muitas vezes nós nos fechamos em nosso 
mundo de conceitos, queremos que o mundo 
nos leia, porém não lemos o mundo. Via de 
regra, nosso universo é fixista, com a 
mentalidade de que ‘Deus falou tá falado e o 
mundo tem que ouvir’. Que Deus falou e está 
falado é óbvio e não se discute. Mas a forma 
como nos dirigimos ao mundo é que pesa um 
pouco. Necessitamos saber como o mundo 
pensa e qual é a sua perspectiva de vida, para 
poder comunicar o evangelho de modo 
eficiente.” (GOMES; A Pós-modernidade, 
um desafio à pregação do evangelho, 2006). 

 

Em muitas pregações temos apenas uma 
reprodução de estilo e método de cinqüenta 
anos atrás. Se esgoelando em reproduzir uma 
cultura sem sentido para o tempo atual. 

De que adianta uma pregação que não 
comunica? Por mais bela (conceito moderno), 
ou por mais inspirada que seja (conceito pré-
moderno); qual o sentido e o efeito de uma 
pregação que não atinge seus ouvintes, pelo 
menos quanto ao entendimento? 
 

O difícil simples 
 
O patrono não usa patuá 
Mas promove a patuscada 
Buscando engodar o patola 
Em meio a sua patranhada 
 
Assim como o jirigote 
Precursor do jirote 
Que apesar do ar juvenil 
Foge do jingoto hostil 
 
São expressões cotidianas 
Da leviandade humana 
 
Se, é difícil o linguajar 
Dependente da cultura 
O que dizer da singular 
Espiritual ruptura? 
 
Wagner Amaral 

 
Quando você está pregando, tem certeza de que 
seus ouvintes reagem com entendimento ao que 
você fala? 
 
A mente de cada um deles está embebida de 
conceitos e costumes pós-modernos, inseridos 
pela mídia; e por sua reprodução, através dos 
relacionamentos. 
 
Perceba a situação conflitante: Você, domingo 
após domingo, enfatiza a necessidade de ler a 
Bíblia; pois, esta é o absoluto de Deus para a 
vida de todo e de qualquer homem, revelando 
os princípios divinos. O ouvinte, por sua vez, 
escuta durante toda a semana, em diversas 
situações, que não há absolutos; e que o ideal 
para a vida está na mescla de princípios 
distintos. Tudo é aproveitável, nada e 
rejeitável. Como acha que seu ouvinte reagirá 
à sua ênfase, na pregação? 
 
Será por isso que a igreja, em geral, parece tão 
indiferente à pregação da Palavra? Será esta a 
razão de sua frieza quanto à leitura da mesma? 
Ou será que a resposta é simplesmente: uma 
época de multiplicada pecaminosidade? 
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A pecaminosidade é evidente em tudo e em 
todos, gerando distanciamento de Deus. Mas, 
em que época isto não foi experimentado? A 
realidade é que não devemos simplesmente 
espiritualizar; ignorando a ineficácia da 
mensagem por culpa da técnica do pregador (ou 
a falta desta), em estar falidamente alienado ao 
seu tempo e às pessoas de seu tempo. 
 
Afinal, a pecaminosidade tende a expressar-se 
não somente por meio da confusão e 
indisposição dos ouvintes; mas também por 
meio da ineficácia de um ministério ignorante e 
preguiçoso na pregação quanto à leitura de seu 
tempo e o esforço em tornar o evangelho 
entendível, enfatizando-o completamente. 
 
Considerando isto, quero apresentar algumas 
das tendências prejudiciais, que devem ser 
compreendidas e rejeitadas quanto à pregação 
do evangelho. E, algumas das tendências 
benéficas, que devem ser compreendidas e 
aproveitadas quanto à pregação do evangelho, 
para o nosso tempo. Além, de realçar os pontos 
em que devemos ministrar como opção 
conflitante as tendências pós-modernas. 
 
2. Tendências prejudiciais à pregação. 

 
Aqui o foco reside sobre os conceitos e 
costumes que movem a prática da oratória para 
um formato agradável ao homem pós-moderno; 
mas que devem ser rejeitados para a pregação 
bíblica. 
 
2.1. O anseio pelo exótico e renovável novo. 
 
Numa música espanhola se ilustra isso muito 
bem: "Cada noite um rolo novo. Ontem a ioga, 
o tarô, a meditação. Hoje o álcool e a droga. 
Amanhã a aeróbica e a reencarnação" (Cómo 
decirte, como cóntarte). 
 
Normalmente as novidades são contra o 
estabelecido. O que implica em rejeição e 

mudança. A Bíblia neste contexto já é recebida 
com preconceito; pois representa algo 
estabelecido em um contexto anterior à 
realidade humana – o coração de Deus. E 
pontua na história Sua presença transformadora 
(Isaías 30.8; Jeremias 31.21; 1 Coríntios 10.11). 
 
Por isso a insistência pelo novo, colocando ao 
lado a mensagem direta e contundente das 
Escrituras. Com sua voz enfraquecida abre-se 
espaço para a expressão da individualidade 
humana. E isto, inclusive, na pregação; quando 
o centro da mensagem se torna ético e 
sentimental. 
 
Veja a afirmação de Paulo-Edgar Almeida: 
“Quanto mais modernas, mais racionais as 
pregações, menor o entusiasmo que elas 
despertam. [isto porque] a crença situa-se no 
âmbito da mensagem. A expressão gente de 
pouca fé não faz referência a não-crença em 
Deus, mas à mensagem” (O Arco do Sagrado e 
do profano, 2003, pp. 28, 32). 
 
Quando os pregadores utilizam o púlpito, 
substituindo os sermões pôr homilias, 
prerrogativas éticas, discursos sócio-político, ou 
fazendo mesmo do púlpito e do sermão 
instrumento de manipulação da vida da igreja, a 
pregação tende a declinar. 
 
2.2. O anseio pelo escândalo. 
 
A prática de agredir as pessoas e de se defender 
delas. Escandalizam com a conduta, com a 
recusa às regras, inclusive na indumentária e no 
visual. Se gasta muito dinheiro para comprar 
uma roupa rasgada, porque vestir-se mal e 
como mendigo é sinal de estar na moda. Tudo 
isto porque o pós-moderno rejeita padrões.  
 
Tem algo mais estranho e sem propósito do que 
o uso de alargadores? Sem falar nos piercings, 
brincos, tatuagens; e o estilo emo, com sua 
“sensibilidade emocional”. 
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Qual o objetivo? Escandalizar.  
 
Tente imaginar o perigo para a pregação desta 
tendência associada ao anseio pelo exótico e 
novo. Alguns exemplos: Dança na pregação; 
vídeos beirando a pornografia; representação 
teatral agressiva; ofensas; qualquer coisa que 
choque, atraindo a atenção. 
 
Você consegue se lembrar de alguma 
recomendação bíblica que leve a rejeição desta 
prática? 
 
Concluirei considerando este texto, mas 
exemplifiquemos com 2 Timóteo 4.2, 5. 
 
2.3. A conseqüente superficialidade. 
 
Esta superficialidade pode ser vista pela falta de 
conteúdo do povo evangélico, em geral.   
Também, pela falta de identidade; além da falta 
de compromisso para com Deus e Sua igreja.   
É inacreditável, mas para onde quer que 
olhemos, avistamos esta ausência de conteúdo 
adequado, quer seja nos livros, nos CDs, nos 
jornais denominacionais, nas revistas 
evangélicas, nas igrejas, nos seminários, na 
conversa entre “crentes”, etc. Falta conteúdo 
que seja coerente com a posição assumida. 
 
Como isso se torna visível na pregação? O Dr. 
Bryan enfatizou a pecaminosidade da Igreja em 
Corínto: A busca por “status” e, 
conseqüentemente, a metodologia da retórica. 
 
Quando falamos de retórica, tratamos de 
convencimento por meio da oratória; o que 
implica em argumentação e carisma (ou 
ênfase). Perceba que aparentemente isto nos 
conduz para a tarefa da pregação. Há a 
impressão de que tratamos da mesma atividade; 
logo, qual seria o erro dos coríntios? Afinal, sua 
metodologia parece combinar com a nossa, 
como pregadores do evangelho. 
 

Mas, o problema com a retórica iniciada em 
contexto grego, com Aristóteles, e contemplada 
nos tempos de Corínto, era com a falta de 
compromisso com a verdade. Não havia 
preocupação com o certo ou o errado, mas sim 
com o convencimento, baseado na arte da 
comunicação. Assim, o conteúdo era não 
somente prejudicado, como ignorado. Toda a 
concentração focava simplesmente a forma 
pragmática; a que funcionasse para convencer. 
 
Na pregação isto é representado pela forma 
espalhafatosa e gritante de convencimento; 
porém, sem conteúdo bíblico que seja campo de 
ação do Espírito Santo (João 14.26; 16.13-14). 
 
3. Tendências benéficas à pregação. 

 
Aqui o foco reside sobre os conceitos e 
costumes aceitáveis e interessantes para a 
prática da pregação bíblica; tornando-se assim 
usável para atingir o ouvinte pós-moderno. 
 
3.1. A variedade de recursos. 
 
Vivemos na época do notebook, ou melhor, do 
netbook, carregando para qualquer lugar todos 
as pregações feitas; além, de uma infinidade de 
ferramentas para a preparação, e a entrega das 
mensagens. 
 
Neste exato momento o Pr. Paulo Moisés está 
coordenando um workshop sobre o uso de 
recursos eletrônicos na preparação de 
mensagens; enfatizando a internet. No segundo 
período ele coordenará outro workshop, 
enfatizando o software. 
 
Então, você deve adquirir os arquivos sobre sua 
primeira preleção; e assistir seu próximo 
workshop. 
 
Nesta época criativa encontramos várias formas 
e idéias para comunicar o evangelho; sem, 
contudo, abdicar do conteúdo pela forma. 
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3.2. A abertura para a interação. 
 
Contextualizar é uma derivação do substantivo 
contexto. O significado é o de entrelaçar, reunir 
tecendo. Em seu sentido original, portanto, 
contextualizar significa retirar uma informação 
qualquer e entrelaçá-la em um texto fora dela, 
dando o sentido mais correto a esse texto. Se a 
informação fosse observada fora do texto, por 
exemplo, ela perderia uma parte substancial do 
seu significado. 
 
Em certo sentido, contextualizar é também um 
ato de provocar. Quando uma mensagem 
evangélica é apresentada numa linguagem 
acessível, com conexões coerentes com os 
diversos saberes dos ouvintes, há o 
envolvimento a ponto de eles serem provocados 
para uma atitude. O desafio lançado é entendido 
e isso exigirá uma resposta. Aqui acontece um 
fenômeno muito comum e antigo, que sofreu 
mudanças e é muito enfatizado na atualidade: a 
interação. 
 
Interação significa, dentre outras coisas: 
Atividade ou trabalho compartilhado, em que 
existem trocas e influências recíprocas. 
Comunicação entre pessoas que convivem; 
diálogo, trato, contato. É, na verdade, uma 
conexão cultural e emocional que determinado 
pregador interativo realiza com o seu público. 
 
Temos vários exemplos bíblicos interessantes, 
como o de Cristo com as parábolas. Mas, 
consideremos um exemplo específico – o de 
Paulo em Atenas (Atos 17.17-32). 
 
Ele aproveitou um “gancho” deixado pelos 
religiosos atenienses para entrelaçar ali a noção 
do Deus cristão. Com criatividade, farto 
conhecimento teórico-bíblico e carisma, o 
apóstolo provocou reações no seu público. 
 
Mexer; chamar para o diálogo; aguçar a 
vontade de aprender, e de ter o que é pregado. 

Quando você prega, o que, normalmente, espera 
que seus ouvintes entendam, sejam e façam? 
 

Você planeja e espera por algo? 
 
Muitas pregações seriam compreendidas se o 
sermão simplesmente fosse elaborado visando 
comunicar numa linguagem que faça sentido 
aos seus ouvintes. Portanto, não basta apenas 
ser um bom pesquisador da Palavra de Deus, 
saber de cor todos os detalhes históricos do 
texto bíblico ou mesmo conhecer a fundo as 
línguas originais. Tudo o que conseguirá num 
trabalho assim é apresentar uma pregação 
enciclopédica, com o máximo de informação e 
o mínimo de interação. 
 
4. Axiomas na pregação bíblica. 

 
O foco aqui reside sobre os pontos de conflito 
inegociáveis. São pontos em que a pregação 
bíblica assume oposição direta à filosofia e 
prática pós-moderna. 
 
4.1. Método expositivo. 
 
Há insistente crítica ao método de ensino 
expositivo. Por exemplo, Paulo Freire afirmou: 
“O método expositivo não deve nem pode ser o 
método privilegiado de processos de 
aprendizagem. Baseia-se numa pedagogia 
autoritária e numa concepção bancária do 
saber" (Paulo Freire). Nesta concepção de 
aprender o educando é sempre o educado; o 
educador, porque sabe mais sobre um assunto é 
quem disciplina, escolhe os conteúdos e quem 
fala. Esta é a principal crítica. 
 
Em um contexto humanista esta crítica faz 
sentido, se considerarmos que o alvo é o saber 
limitado e mutável do homem. No entanto, em 
um contexto cristão, referente às Escrituras, esta 
crítica torna-se o principal argumento de defesa 
do método; se, partirmos do entendimento de 
que o educador é Deus, que conhece 
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ilimitadamente; e que possui todas as condições 
de disciplinar, escolher conteúdos e falar. Na 
pregação expositiva o objetivo é o de deixar o 
texto falar. E o texto é a revelação de Deus. 
 
O Senhor disse ao profeta Oséias: “Tenho uma 
contenda com os habitantes da terra, porque 
nela não há verdade, nem amor, nem o 
conhecimento de Deus [...] O meu povo está 
sendo destruído, porque lhe falta o 
conhecimento. [...] Conheçamos e prossigamos 
em conhecer ao Senhor [...] pois misericórdia 
quero, e não sacrifício, e o conhecimento de 
Deus, mais do que holocaustos” (4.1, 6; 6.3, 6). 
 
Se o segredo é conhecer o Senhor, e este 
conhecimento está em sua Palavra; não há 
melhor maneira de expô-la do que a de levar o 
povo a conhecê-la completa e minuciosamente.  
 
Algumas das vantagens da pregação expositiva: 
(1) Traz conhecimento bíblico. (2) Tira do 
pregador a ansiedade de determinar o que 
pregar. (3) Proporciona o conhecimento de 
Deus, produzindo maturidade espiritual. (4) 
Exige que o pregador se torne um estudioso da 
Palavra. (5) Livra o pregador da insinuação de 
que sua mensagem seja encomendada. (6) 
Liberta o pregador do orgulho de ser bem-
sucedido; trocando pela humildade de ser fiel 
ao Senhor. 
 
4.2. Conteúdo que enfatize seus absolutos. 
 
Temos valores eternos, como cristãos. Há 
valores temporários, locais e mutáveis. Há 
valores inegociáveis. O pregador necessita de 
uma cosmovisão cristã completa, saber de sua 
fé e de seus valores e vivê-los. 
 
Muitos não possuem uma visão global do 
mundo; e, o que é pior, não possuem sequer 
uma visão global de sua fé, analisando o mundo 
por ela. Observam a vida cristã por um 
determinado dom, por uma visão de ministério, 

pelo modismo contemporâneo, de igreja com 
propósito ou outro qualquer. Sem uma visão 
global do evangelho fica difícil analisar o 
mundo. E praticamente impossível promover 
estabilidade para o ouvinte (Efésios 4.1, 11-15). 
 
4.3. Foco cristocêntrico. 
 
Cristo precisa voltar a ser o centro e o interesse 
da pregação. Outro dia, pela rádio CBN, dizia 
um pastor: "Cristo é o canal para nos trazer o 
Espírito Santo". É uma autêntica inversão 
doutrinária. O que fazer de João 14 a 16? Um 
púlpito bíblico, exegético, com Cristo no 
centro, é uma necessidade insuperável da igreja.  
 
Temos um contraste inacreditável: a igreja é de 
Cristo, mas está fascinada por demônios. Cristo 
precisa voltar a ter a primazia em nossa 
pregação: “Permanecei em mim, e eu em vós. 
Como não pode o ramo produzir fruto de si 
mesmo se não permanecer na videira, assim, 
nem vós o podeis dar se não permanecerdes em 
mim” (João 15.4). 
 
Não importa os conceitos e costumes pós-
modernos, Cristo é inegociável na pregação 
bíblica (Filipenses 3.12-14; Colossenses 1.15-
23; 2.6s). 
 
Conclusão: 

 
2 Timóteo 4.1-5. 
 
Há a necessidade sempre presente de cumprir 
integralmente com o nosso ministério; e este se 
resume em pregar a palavra. 
 
Qual a razão? Temos duas razões no texto. Uma 
em tom negativo: Haverá tempo em que se 
rebelarão, assumindo a tarefa de guiarem a si 
próprios, objetivando a satisfação de seus 
desejos carnais; entregando-se, assim, às 
fábulas (3-4).  
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A outra razão em tom positivo: É implícito no 
texto o entendimento de que somente por meio 
da pregação da palavra ocorrerá a 
transformação e o crescimento necessário para a 
vida. Por isso, a exortação para pregá-la em 
todo o tempo (2). É marcante a ênfase de sua 
ação abrangente; e isto depois de especificar a 
eficácia da palavra (3.14-17). 
 
Porém, o apóstolo não deixa de lembrar a 
Timóteo de que este ministério da palavra não é 
independente da forma (5). Sobriedade chama a 
atenção para o modo de pensar e de expressar 
aquilo que se tem para falar. Implica em ser 
simples, porém eficaz; sem artificialidade, sem 
mascarar o conteúdo. 
 
A pregação na pós-modernidade, assim como 
em qualquer época tem de glorificar a Deus; 
levando Seu povo à edificação. É exatamente 
isso que suas pregações tem feito?  
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O patrão não usa amuleto 
Mas promove a festança 
Buscando iludir o ignorante 
Em meio a sua mentira 
 
Assim como o trapaceiro 
Precursor do vagabundo 
Que apesar do ar juvenil 
Foge da vara hostil 

 
 


