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Alec	  Motyer	  
(Erudito	  do	  AT)	  

“Os pregadores têm, não apenas uma, mas duas 
responsabilidades: primeiro, com a verdade e, segundo, com o 
grupo de pessoas à sua frente. Como eles vão ouvir melhor a 
verdade? Como devemos molda-la e expressa-la para que ela 
se torne familiar para eles, para que ela se torne palatável e 
tenha a audiência mais receptiva evitando danos inúteis.” 



Mas	  qual	  é	  o	  povo	  a	  quem	  devemos	  servir	  
prioritariamente	  em	  nossos	  cultos	  públicos?	  	  

Perspectiva convencional  Perspectiva missional 
Discípulos de Cristo Não alcançados. 
Frequentadores de Igreja Resistentes à Igreja 
Admiradores do pastor Desconfiados do pastor. 
Valorizadores da Palavra Questionadores da Palavra 
Dispostos à obediência Indispostos à obediência 



Em	  que	  consiste	  a	  tarefa	  da	  	  
ELABORAÇÃO	  DO	  PROBLEMA?	  	  

“A tarefa da elaboração do problema consiste em trazer à tona 
um cenário real, devidamente caracterizado pelo pregador, que 
desperte o interesse dos presentes sobre o tema proposto e 
cative sua atenção para o que a Palavra tem a lhes dizer.” 



Como	  trazer	  à	  tona	  	  
um	  cenário	  ideal?	  	  

a)  Histórias envolventes. 





Introdução:	  

Conta a história de Edward e Connie um 
casal que aparentemente vivia muito bem. 

Até que um dia Connie tromba com P. Martel 
e aceita limpar-se em seu apartamento. 

Os dois trocam olhares insinuantes, 
gracejos, números de telefone, até que 
acabaram se envolvendo amorosamente. 



No	  relacionamento	  conjugal:	  

O “aparentemente bem” nem sempre                
é sinal de uma estabilidade garantida. 

Pequenas atitudes inconvenientes        
podem gerar consequências indesejáveis. 

Prevenir e ajustar é sempre mais fácil           
do que consertar ou remediar. 



Como	  trazer	  à	  tona	  	  
um	  cenário	  ideal?	  	  

a)  Histórias envolventes. 

b)  Paralelos significativos. 





A reinvenção do circo  
através do cirque du soleil 

1.  Corte dos custos desnecessários:                       
(Três picadeiros, animais presos, etc...).  

2.  Remoção de tudo que era decadente:                     
(Bancos duros, serragem no chão, etc...). 



3.  Preservação do que há de melhor:                             
(Palhaços, lona (nostalgia), diversão, etc...). 

4.  Introdução do fator inovação:                                  
(Sofisticação intelectual, artística e história). 

A reinvenção do circo  
através do cirque du soleil 



Como	  trazer	  à	  tona	  	  
um	  cenário	  ideal?	  	  

a)  Histórias envolventes. 

b)  Paralelos significativos. 

c)  Biografias ilustrativas. 



A	  invulnerabilidade	  violada	  
Palestra 3: 



A	  personalidade	  de	  Steve	  Jobs:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Intransigência	  e	  inviolabilidade.	  

“Do primeiro Mac ao mais recente iPhone, 
os sistemas de Jobs sempre foram 
hermeticamente fechados, para impedir 
que os consumidores se metessem a 
modificá-los” 

Leander Kahney,  
Cult of Mac (Culto do Mac) 



A	  personalidade	  de	  Steve	  Jobs:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Intransigência	  e	  inviolabilidade.	  

“Ele chegou a desenvolver ferramentas 
especiais para que ninguém conseguisse 
abrir a caixa do Macintosh com uma 
chave de fenda comum. “Vamos projetar 
essa coisa de um jeito que ninguém, a 
não ser o pessoal da Apple, consiga 
entrar nessa caixa.”“ 

Walter Issacson,  
Autor de: Steve Jobs  



A	  personalidade	  de	  Steve	  Jobs:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Intransigência	  e	  inviolabilidade.	  

““Isso reflete a personalidade dele, o 
desejo de controlar”, diz Barry Cash, 
contratado por Jobs em 1982 para ser o 
estrategista de marketing e funcionário 
fixo na Texaco Towers.” 

Walter Issacson,  
Autor de: Steve Jobs  



ü Em outubro de 2003, ele foi à urologista que o 
tratava, e após alguns exames descobriu um 
câncer no pâncreas que ameaçava sua vida. 

ü Ao invés de submeter-se a uma cirurgia, adotou 
uma dieta vegana, com cenouras cruas e suco de 
frutas, acupuntura, fitoterápicos e paranormais.  

ü Nove meses depois, quando seus exames 
revelaram o avanço do tumor resolveu operar, mas 
já era tarde. O câncer se espalhou rapidamente. 

A	  inviolabilidade	  violada:	  



Como	  trazer	  à	  tona	  	  
um	  cenário	  ideal?	  	  

a)  Histórias envolventes. 

b)  Paralelos significativos. 

c)  Biografias ilustrativas. 

d)  Questionamentos populares. 





A suspeita científica: 
Como acreditar num Deus que não pode ser provado? 

A suspeita filosófica: 
Como um Deus bom pode permitir tanto sofrimento?  

A suspeita ideológica: 
Como pode haver apenas uma religião verdadeira?  



A suspeita histórica: 
Como esquecer das injustiças cometidas pela igreja? 

A suspeita teológica: 
Como crer num Deus que manda pessoas para o inferno?  



Como	  caracterizar	  	  
um	  cenário	  ideal?	  	  

a)  Citações imparciais. 

b)  Estatísticas elucidativas. 

c)  Depoimentos qualificadores 

d)  Arrazoados perspectivos. 





RUMORES	  DA	  TERRA	  DO	  NUNCA:	  

a)  A inversão do conceito de moda baseado 
na perspectiva adulta para o conceito de 
moda baseado na perspectiva adolescente 

b)  A ausência de compromisso nos 
relacionamentos interpessoais dando 
origem a “geração tribalista”. 

c)  O vício por esportes, games e outros 
eletrônicos inviabilizando a construção    
de relacionamentos saudáveis. 



RUMORES	  DA	  TERRA	  DO	  NUNCA:	  

d)  O uso de maconha na tentativa de fugir da 
realidade dura e cruel, para um lugar onde 
tudo seja bonito, leve e agradável. 

e)  A indisposição absoluta para ter filhos     
em função da ameaça que geram à 
administração do meu tempo e dinheiro.  

f)  O cultivo de hábitos alimentares 
completamente desprovidos de cuidados 
com uma boa e saudável nutrição. 



RUMORES	  DA	  TERRA	  DO	  NUNCA:	  

g)  O envolvimento frequente em brigas ou 
intrigas pessoais onde o bom senso 
costuma ficar do lado de fora.  

h)  O hábito de mentir ou exagerar sobre si 
mesmo com o intuito de levantar a sua 
frágil e empobrecida auto-estima.  

i)  O cultivo de uma espiritualidade mágica 
onde tudo o que eu quero acontece de 
forma imediata e descompromissada. 



Em	  que	  consiste	  a	  tarefa	  da	  	  
APLICAÇÃO	  DA	  MENSAGEM?	  	  

“A tarefa da aplicação da mensagem 
consiste no desafio de tornar o ensino 
bíblico altamente familiar ao coração 
das pessoas de tal forma que elas 
compreendam as mais variadas 
implicações dele para suas vidas.” 



Como	  podemos	  tornar	  o	  ensino	  	  
bíblico	  familiar	  ao	  coração	  das	  pessoas.	  

1.  Dialogando com as narrativas culturais. 
“Eu tenho o direito de ser feliz!” 
“Se 2 pessoas se amam, elas deveriam poder fazer sexo!” 
“Ninguém tem o direito de impôr sua fé!” 



Como	  podemos	  tornar	  o	  ensino	  	  
bíblico	  familiar	  ao	  coração	  das	  pessoas.	  

1.  Dialogando com as narrativas culturais. 
Narrativa da identidade: “Você precisa ser você mesmo!” 
Narrativa da verdade: “Você decide o que é certo é errado!”  
Narrativa da liberdade: “Você precisa dizer sim!” 



Como	  podemos	  tornar	  o	  ensino	  	  
bíblico	  familiar	  ao	  coração	  das	  pessoas.	  

1.  Dialogando com as narrativas culturais. 
Apontando a sua incoerência. 
Apontando a sua instabilidade. 
Apontando a sua destruição.  



Como	  podemos	  tornar	  o	  ensino	  	  
bíblico	  familiar	  ao	  coração	  das	  pessoas.	  

2.  Denunciando os deuses funcionais. 
Jesus: “Ninguém pode servir a dois senhores!” 
James Houston: “Pastorear é a arte de nomear pecados”. 
Deuses funcionais: dinheiro, sexo, poder, carreira, imagem... 



David Foster Wallace: 
(Jovem escritor ateu). 

“Pois aqui está outra coisa que é 
verdadeira. Nas “trincheiras” do dia 
a dia adulta da vida adulta, não 
existe tal coisa como o ateísmo. 
Não existe tal coisa como a não 
adoração. Todo mundo adora algo. 
A única alternativa que temos é o 
que adorar.” 



“E uma excelente razão para 
escolher algum tipo de Deus ou ser 
espiritual para adorar – seja Jesus 
Cristo ou Alá, seja Yahweh ou a 
deusa da fertilidade, oou as Quatro 
verdades nobres (budismo) ou o 
conjunto de princípios éticos 
infaliveis – é que outra coisa que 
você adorar, te comerá vivo.” 

David Foster Wallace: 
(Jovem escritor ateu). 



“Se você adora dinheiro ou coisas 
materiais – se estas coisas estão 
onde você encontra o verdadeiro 
sentido para a vida – então você 
nunca terá o suficiente.” 

David Foster Wallace: 
(Jovem escritor ateu). 



“É a verdade. Adore o seu próprio 
corpo e beleza, seu poder de 
sedução e você sempre se sentirá 
feio e quando o tempo e a idade 
começarem a aparecer, você 
experimentará a morte, milhares 
de vezes, antes que você seja 
finalmente enterrado.” 

David Foster Wallace: 
(Jovem escritor ateu). 



“De certa forma, todos nós já 
sabemos disso tudo. Já foi 
codificado em mitos, provérbios, 
clichês, comentários, ditados, 
parábolas: o esqueleto de toda 
grande história. O segredo é 
manter diariamente a verdade 
evidente na sua consciência.” 

David Foster Wallace: 
(Jovem escritor ateu). 



“Adore o poder – você se sentirá 
fraco e temoroso e precisará de 
mais poder sobre os outros para 
manter o medo à distância. Adore 
o seu intelecto, sendo visto como 
inteligente – você terminará se 
sentindo estúpido, impostor, 
sempre próximo de ser 
descoberto.” 

David Foster Wallace: 
(Jovem escritor ateu). 



Descobrindo seu deus funcional: 

1.  O que você tem desejado ultimamente   
de maneira intensa e desmedida?  

2.  Você não conseguiria viver sem                                           
alguém ou sem alguma coisa? 

3.  Para quem ou para o que você  
 corre quando está necessitado? 

4.  O que lhe dá mais alegria e o  
 que lhe deixa mais angustiado?  

5.  Com quem ou com o que você  
 costuma gastar dinheiro desnecessariamente? 



Como	  podemos	  tornar	  o	  ensino	  	  
bíblico	  familiar	  ao	  coração	  das	  pessoas.	  

3.  Comunicando de coração para coração 
Há pelo menos duas maneiras de não fazer isto: 
a) Seguir friamente um contexto (trabalho de legista).  

b) Falar apaixonadamente o tempo todo (trabalho de frentista).     



Como	  podemos	  tornar	  o	  ensino	  	  
bíblico	  familiar	  ao	  coração	  das	  pessoas.	  

3.  Comunicando de coração para coração 
Quem deseja deseja falar de coração para coração: 
a) É necessário ser desconcertado pela Palavra. 
b) É necessário ser reconcertado pela Palavra. 



Alec	  Motyer	  
“Os pregadores têm, não apenas uma, mas duas 
responsabilidades: primeiro, com a verdade e, segundo, com  
o grupo de pessoas à sua frente. Como eles vão ouvir melhor 
a verdade? Como devemos molda-la e expressa-la para que 
ela se torne familiar para eles, para que ela se torne palatável 
e tenha a audiência mais receptiva evitando danos inúteis.” 


