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2 Timóteo 2:15

“procura apresentar-te a Deus 

aprovado, como obreiro que não tem 

de que se envergonhar, que maneja 

bem a palavra da verdade”



Vocação e preparo

Uma das evidências claras do 

chamado é a importância 

que o vocacionado dá à sua 

preparação



Spurgeon e o sermão 

em Jeremias 48:10

 Spurgeon parafraseou “Maldito o que faz com 
negligência o trabalho do Senhor!” da seguinte 
forma:

“Aquele que não se prepara adequadamente 
para servir ao Senhor acaba sendo um mal 

testemunho à sociedade da importância da 
vocação e do ministério. Isso é uma verdadeira 

maldição”



REALIDADE PREOCUPANTE

 Aumento do número de seminários e diminuição da

qualidade;

 Desprezo a matérias importantes na formação de um

vocacionado;

 Ideia equivocada de que a formação não é tão

importante quanto o “poder de Deus”

 Ignorância cada vez maior dos vocacionados em temas

simples

 Eventuais interpretações equivocadas da Bíblia



A necessidade de estudar 

a Bíblia

“Jesus respondeu: "Vocês estão 
enganados porque não conhecem as 
Escrituras nem o poder de Deus!” 
(Mateus 22:29)

“Os bereanos eram mais nobres do que 
os tessalonicenses, pois receberam a 
mensagem com grande interesse, 
examinando todos os dias as Escrituras, 
para ver se tudo era assim mesmo” 
(Atos 17:11)



1. O preparo acadêmico

Áreas do conhecimento 

humano

Conhecimento Bíblico

Conhecimento Teológico





2 – O PREPARO PRÁTICO

Estágios

Pesquisa de campo

Trabalhos em áreas de relevância

ministerial



“Procura apresentar-te”

Tradução: σπουδαζω (spoudazo)

1) apressar-se 2) esforçar-se, empenhar-

se, ser diligente

“Dê o máximo que você puder”



“aprovado”

Tradução: δοκιμος (dokimos)

1) aprovado, particularmente de 

moedas e dinheiro. 2) aprovado, 

agradável, aceitável



“No mundo antigo não havia sistema 

bancário como nós o conhecemos hoje, e 

nem dinheiro em papel. Todo dinheiro era 

feito de metal, aquecido até se tornar líquido, 

despejado em moldes e deixado para esfriar. 

Quando as moedas estavam frias, era 

necessário polir os cantos irregulares. As 

moedas eram comparativamente brandas e, 

é claro, muitas pessoas cortavam pequenas 

fatias do metal. Em um século, mais que 

oitenta leis foram promulgadas em Atenas, 

para parar a prática de cortar as moedas” 

(ARA com Strong’s Numbers Bible)



“que maneja bem a 

Palavra da verdade”

ορθοτομεω (orthotomeo) 1) cortar reto, 
atalhar caminho 1a) prosseguir por 
caminhos planos, manter um curso reto, 
equiv. fazer o correto 2) tornar plano e liso, 
manejar corretamente, ensinar a verdade 
diretamente e corretamente



“Nós precisamos pregar a 

Palavra de Deus da forma mais 

correta possível. Daí a 

necessidade de conhecer a 

Bíblia, estudar com 

profundidade os textos e fazer 

relações entre a Bíblia e a 

realidade de nosso tempo” 

(Robert Emmitt)



O melhor preparo 

dependerá de você e 

da instituição de ensino 

que você escolher. 



O VALOR QUE VOCÊ DÁ À SUA

PREPARAÇÃO MOSTRA O QUANTO

O CHAMADO DE DEUS É

IMPORTANTE PARA VOCÊ...



Se Deus chamou você para uma 

obra excelente, então prepare-se 

com excelência:

Estude o máximo que puder

Invista bastante em sua preparação

Aproveite o tempo de preparação 

fazendo dele o início de seu 
ministério.



Obrigado e que Deus 

abençoe vocês...
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