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SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 07: Ouvindo Sermões Para o nosso 

Crescimento.
(Baseado no cap. 6 do livro “Isso Muda Tudo” – Editora Fiel)
Recordando Conceitos: semana passada vi-

mos que o crescimento espiritual é o caminho 
natural na vida do crente e para obtê-lo temos 
duas principais ferramentas: a leitura da palavra 
de Deus e a oração para obtermos discernimen-
to espiritual. Você que frequenta a IP Dourados 
tem a oportunidade de ouvir semanalmente 
exposições das Sagradas Escrituras que com 
certeza contribuirão para sua saúde espiritual. 
Hoje nós veremos algumas dicas para aprovei-
tarmos melhor esta preciosa ferramenta que 
são os sermões expositivos.

Texto Básico:  Lucas 24.13-32s
 Os sermões são impulsionadores de 

nosso crescimento espiritual. Se aprendermos 
a melhor maneira de ouvi-los, com certeza te-
remos ganhos consideráveis. De acordo com 
Tony Reinke, “a vida, a saúde e o crescimento 
de nossas almas dependem de quanto ouvimos 
bem. Seremos sábios se constantemente avaliar-
mos a maneira como estamos ouvindo a Palavra 
de Deus. Se estivermos ouvindo com descuido, 
poderemos acabar nos afastando de Deus”. Para 
ouvirmos um sermão com cuidado sugiro um 
processo de 3Ps: preparação, prestar atenção e 
praticar.

 PREPARAÇÃO: este primeiro passo 
exige um “P” adicional: planejamento. Nos pre-
paramos para ouvir sermões, dormindo bem 
no sábado à noite e assegurando que estaremos 
descansados e atentos na manhã e na noite do 
domingo seguinte; preparamos nossas mentes 
ao lutar diligentemente contra o desejo de diva-
gar ou deixar de prestar atenção e preparamos 
nossos corações fixando nossas afeições em 
Cristo. Uma boa maneira de fazer isso é lendo 
sua palavra antes de irmos para a igreja.

 PRESTAR ATENÇÃO: é aqui que 
entra o papel do discernimento, que vimos no 
estudo passado. Porém, cabe aqui um alerta: 
estou falando do discernimento com humil-
dade. Se você está em uma igreja bíblica, não 
deve escutar o sermão para criticar ou avaliar 
injustamente o pregador (pastores de fato er-
ram e muitas vezes há membros nos bancos 
mais capazes que eles. Se houve um erro ou 
algo ficou confuso, procure-o em particular e 
ajude-o a corrigir seus erros). Você deve ouvir 
os seus sermões com a expectativa de aprender 
e crescer. Mesmo assim, deve prestar bastante 

atenção ao que ele está dizendo e fazer pergun-
tas que demonstram discernimento, tais como: 
“qual é o tema principal da passagem da Escri-
tura? Quais são as principais verdades que o ser-
mão comunica? O que estou aprendendo sobre 
Deus? O que estou aprendendo sobre o pecado?” 
A partir daí, podemos ir para o passo final.

 PRÁTICA: esta é a parte em que você 
aplica a mensagem. Se você tem feito a si mes-
mo perguntas sobre o que a Palavra de Deus diz 
e sobre o principal ponto do sermão, essa parte 
não será muito difícil. Pergunte-se agora: existe 
algum pecado que você precisa fazer cessar? Há 
um fruto do Espírito em que você precisa cres-
cer? Você tem enxergado o caráter de Deus de 
maneira correta e incompleta? Existe alguém 
que você precisa perdoar? Você precisa pedir 
perdão a alguém? De que maneira isso muda 
seus planos para a escola ou no trabalho ama-
nhã? Como fica minha “segunda feira” depois 
de ouvir esta mensagem? Um sermão não deve 
ser um mero exercício intelectual. Ele precisa 
fazer diferença real em nossa vida cotidiana. 
Precisa nos ajudar a crescer e o crescimento 
não acontece quando nossas mentes estão no 
“piloto automático”. Acontece quando intera-
gimos com as ideias que encontramos de ma-
neira consciente, intelectual, espiritual e com 
entusiasmo. Acontece quando filtramos o que 
é bom e o que é ruim entre as coisas que nos 
cercam e escolhemos o que é verdadeiro para 
fazer o que é certo. 

 CONCLUSÃO: discernimento gera 
crescimento, demonstrando que estamos espi-
ritualmente vivos. Ou nós crescemos e vivemos 
ou não crescemos nem vivemos. Não há meio 
termo, não há espaço para oscilação, enrola-
ção ou hesitação. O apóstolo Pedro confirma o 
nosso chamado dizendo: “crescei na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e salvador Jesus 
Cristo” – 2ª Pe. 3.18ª. Não há outra alternativa 
ao crente. Pense nisso!

 PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1) Você sabe qual foi o texto e o tema do ser-

mão do último domingo? 
2) Que ferramentas você acha que poderiam 

te ajudar a absorver melhor o conteúdo dos ser-
mões?

3) Por que temos tanta dificuldade em ouvir 
sermões com mais de 30min?

4) Já pensou em dar algumas dicas (de forma 
privada) ao seu pastor e ajudá-lo nos sermões?


