
TIPOS DE SERMÕES* 

A grande maioria dos sermões dentro das mais diversas denominações, não tem o seu 

preparo prévio (usa-se a dita revelação... ou seja, abre-se as Escrituras em uma parte 

qualquer e corre-se o olhar – diga-se, o dedo – sobre a página e onde parar, lê-se o 
texto e inicia-se uma pretensa explicação e dai por diante, inicia-se o devaneio, onde 

as aspirações pessoais do „pregador‟ toma conta e que a “carapuça” sirva a quem 

servir).... No entanto, o SERMÃO é a oportunidade de ouro de trazer pessoas à 

Verdade e o CRIADOR – o cerne da Verdade – deve ser exaltado; e, por isto, ELE 

merece toda a nossa dedicação; daí o preparo de antemão... 

 

São três tipos básicos de Sermão: 

1. Sermão Temático 

2. Sermão Textual 

3. Sermão Expositivo 

 

I - Sermão Temático: 

1. É aquele cuja divisão das idéias é extraída de um tema. Ou aquele cuja forma ou estrutura 

resulta das palavras ou idéias contidas no assunto... 

2. Deveria ser o tipo de sermão mais usado por ser o de mais fácil entendimento; apesar de ser 
difícil de ser preparado devido à necessária bagagem bíblica de quem o prega. 

3. É muito apropriado para a evangelização, o ensino das doutrinas, o estudo bíblico, discussão 

de temas éticos, etc. 

4. A divisão está independente do texto chave, quando existir. 

a. Uma vez usado um texto chave, este pode ser usado já no início ou fazer-se com que 

o sermão conduza à este texto, como uma chave de ouro.  

b. Também pode ser repetido por vezes, desde que contenha a idéia central. 

5. É o de mais lógica. O sermão temático é o que mais se presta à observação da ordem e 

harmonia das partes. 

6. É o mais apropriado para os que estão evangelizando através do púlpito. 

7. Escolhe-se o tema e busca-se em qualquer parte da Bíblia, textos que apoiem as idéias 

selecionadas. 

 

Exemplos de sermões temáticos** 

- Não podemos nos esconder do Criador: 

     a. Jó 34:21 - Seus olhos estão sobre os caminhos dos homens. 

     b. l Sm 16:7 - O Criador olha o coração. 

     c. ll Cr 16:9 - YAOHUH contempla para fortalecer. 

 

- As quatro ressurreições por Yaohu‟shua: 

     a. Ressurreição logo após a morte - Marcos 5:21-23 e 35-43 

     b. Ressurreição após 24 horas - Lc 7:11-17 

     c. Ressurreição após 04 dias - Jo 11:17; 38-45 

     d. Ressurreição após vários séculos -  Jo 5:28,29; Ap 20:6. 

 

- Yaohu‟shua chorou: 



     a. Por causa do homem - Jo 11:32.36 

     b. Por causa de uma cidade - Lc 19:28; 41-44 

     c. Por causa do mundo - Mt 26:36-38; Lc 22:44 

 

II -  Sermão Textual 

1. É aquele cuja divisão(idéias principais) é tirada do texto bíblico. 

 a. O foco é a explicação (sentido) de uma doutrina. 

b. As idéias (aplicação) também podem ser embasadas em outros textos bíblicos. 

2. Este gênero de trabalho no púlpito faz fixar a atenção numa parte das Escrituras. 

3. É profundamente bíblico e ajuda a levar o ouvinte mais perto do coração da Bíblia. 

4. Obriga o pregador a estudar constantemente a Bíblia. 

5. É muito apropriado para as pregações sistemáticas e consecutivas de livros da Bíblia e de 

textos isolados. 

6. Geralmente usa-se um ou dois versos. 

 

Exemplos de sermões textuais** 

 - O que o Criador espera do cristão: Mq 6:8 

     a. Que pratique a justiça. 

     b. Que ame a beneficência. 

     c. Que ande humildemente com o Criador. 

 

- Passos para UL‟HIM nos ouvir: II Cr 7:18 

     a. Conversão. 

     b. Buscá-lo. 

     c. Humildade. 

     d. Oração. 

 

- Segredo para vitória: Fl 3:13 e 14 

     a. Uma coisa faço. 

     b. Esqueço-me do que para trás fica. 

     c. Prossigo para o alvo. 

     d. Busco o prêmio em Yaohu‟shua. 

 

- Reverência para com o ETERNO: Ap 14:7 

     a. Temei ao Criador. 

     b. Dai-lhe glória. 

     c. Adorai-o. 

 

III -  Sermão Expositivo 

1. É aquele que surge de uma passagem bíblica com  mais  de   dois ou três versículos, ou seja, 

de um contexto completo. Teoricamente este tipo de sermão difere do sermão textual, 
principalmente pela extensão da passagem bíblica em que se baseia; na prática são 

praticamente iguais. 



2.  É o que se ocupa principalmente da exegese ou exposição completa de um texto, frases ou 

palavra das Escrituras. 

3.  A palavra chave é “exposição”, que dá uma idéia de “explicar”, “colocar diante de”, etc 

4.  O pensamento bíblico ou do escritor bíblico que determina a essência da pregação 

expositiva. 

5.  A pregação expositiva seria a forma mais autêntica da pregação e segue a prática dos 

grandes pregadores do passado, como: Agostinho, Lutero, Calvino, etc. 

6.  A mensagem expositiva faz mais das Escrituras, contribuindo para um maior conhecimento 

bíblico, criando maior interesse na Bíblia e não nos assuntos. Isto honra as Escrituras e 

alimenta os ouvintes. 

7.  “Nos quatro Evangelhos quase todos os parágrafos contêm material para um sermão 
expositivo, que pode não ser difícil de preparar. Especialmente as parábolas se prestam a isso, 

pois todas elas evidenciam a imaginação inspirada operando como os fatos da vida.” 

8. No entanto, ele fica deveras restrito a alguns tipos de ouvintes e não se exige conhecimento 

bíblico destes; de forma que praticamente não elimina possíveis Ventos de Doutrina; daí o risco 
de se escolher este que é o mais popular tipo de sermões. 

 

- Exemplos de sermões expositivos** 

 - A importância do cristão para o mundo: [Mt 5:13-16] 

     a. Vós sois o sal da terra - v. 13 

     b. Vós sois a luz do mundo – v. 14 

     c. Resplandeça a vossa luz ...em boas obras - v. 16 

 

- Atos gigantes em direção a Cristo: [Mc 10:46-52] 

     a. Assentado junto do Caminho (ato de humildade) - v. 46 

     b. Começou a clamar (ato de coragem) - v. 47 

     c. Levantou-se (ato de fé) - v. 50 

     d. Seguiu a Yaohu‟shua (ato de perseverança) - v. 52 

 

- Subamos a Betel: [Gn 35:2, 3] 

     a. Tirai os ídolos estranhos do meio de vós - v. 2 

     b. Purificai-vos - v. 2 

     c. Mudai os vossos vestidos - v. 2 

     d. E levantemo-nos - v. 3 

 

- Quando um jovem vai à igreja: [Is 6:1-8] 

     a. Tem ampla visão do Criador - v. 1-14 

     b. Reconhece o seu pecado - v. 5 

     c. Sente necessidade de purificação - v.7 

     d. Alista-se para o serviço - v.8 

 

* A CYC adota o Sermão Expositivo por atingir mais pessoas, apesar se exigir um tempo 

(dedicação) de preparo maior; com até mesmo uma semana de antecedência... 

** Apenas sugerimos as idéias que deverão ser desenvolvidas pelo pregador. 

CYC – Congregação Yaoshorul’ita oCaminho 


