


Homilética 

– derivada de homiletikos  sociável 

– Do verbo homileein  estar em compahia de 

– Do substantivo homilos  assembleia 

– Na era cristã homilia  pregação em tom familiar 

– Literatura clássica  conversação 



Áreas relacionadas 

– Oratória: a arte de falar bem; 

– Eloquência: expressar-se com desenvoltura; 

– Retórica:  a arte de argumentar 

– Discurso: conjunto de frases ordenadas faladas em 

público; 

– Sermão: Discurso cristão falado em público; 

– Ortofonia: articulação perfeita dos sons (de uma 

língua); 









Dicas gerais 

4. Quando houver visitas na igreja, evite termos 

específicos do vocabulário pentecostal (ex.: “fogo 

puro”, “reteté”, “manto”, “fica na brecha”, etc).  

Se precisar usar,  

então explique-os  



Dicas gerais 

5. Mantenha-se dentro do tempo previsto, sermões 

longos cansam o povo.  













Dicas gerais 

10. Quando usar palavras, pensamentos ou citações 

de algum autor, não esqueça de citar a fonte.  





















































































































• Mania de repetir “chavões” desprovidos de base 

Bíblica:  

– Crente que tem promessa não morre!  

• As promessas são condicionais: Dt  28:1-2, L 24:49, At 2.  

– Só morremos quando chegar a hora! 

• Atitudes imprudentes podem abreviar nosso período de vida neste 

mundo. Ec 7:17, Pv 10:27, Mt 4:7, Tg 4:13-15. 

– Como diz a Bíblia: Não cai uma folha de uma árvore, se 

não for vontade de Deus! 

• Nem todos “chavões” evangélicos, são versículos bíblicos.  

 

 

 

Síndrome do Papagaio 



• Mania de repetir “chavões” de forma estridente para 

manipular os ouvintes:  

– Quantos vieram buscar uma beençãoooo?  

• Com raras exceções o objetivo maior do culto é a adoração a Deus. 

– Tem fogo aí irmão! 

• O culto cristão não deve ser transformado em uma espécie de 

“show de talentos”. 

– Crente que não faz barulho esta com defeito de fabricação! 

• Segundo Paulo aos Coríntios, muito barulho num culto publico é 

sinal de imaturidade. 

 

 

 

Síndrome do Papagaio 



• Michelson Borges 

• EETAD 

• Mais erros que os pregadores devem evitar, Ciro 
Sanches Zibordi, CPAD.  
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