Faça Você Mesmo
No prefácio condensado ao livro “Spurgeon Ainda Fala”, uma colectânea de esboços e
ilustrações de sermões preparados por David Otis Fuller, DD., que tomamos a
liberdade de transcrever, o autor diz o seguinte:
“ Preparei estas estruturas, não para estimular a indolência, mas para ajudar ao esforço
desnorteado; e só espero que não tenha escrito tanto a ponto de capacitar qualquer
homem a pregar sem dar tratos à imaginação, nem tão pouco a ponto de deixar sem
auxílio a uma mente cansada.
Da mesma maneira como desejamos um pouco de água numa bomba, para ajudá-la a
trazer lá de baixo uma corrente de água, assim possam esses esboços de sermões
refrescar muitas mentes exaustas, e então pô-las a funcionar de modo que desenvolvam
os seus próprios recursos. Possa o Espírito Santo usar esses esboços para ajuda de seus
servos atarefados.
Espero contribuir com um punhado de lascas e cavacos, ou, se preferir, um feixe de
lenha, a um irmão, com o qual ele possa acender um fogo em seu próprio coração, e
preparar o alimento para o seu povo.
Espero e creio que esses esboços não serão de muita utilidade a pessoas que deixam de
pensar por si mesmas. Meus esboços pretendem ser auxílios à preparação, e nada mais.
Assim como o jovem profeta tomou emprestado um machado de um amigo , e não foi
censurado por isso, porquanto os golpes que ele dava com o machado eram seus
próprios golpes, do mesmo modo possamos refrear-nos de condenar aqueles que
encontram um tema que lhes seja sugerido, uma linha de pensamento lançada diante
deles, e de todo o coração utilizem-nos para falar ao povo”.
Embora os esboços que colocamos à disposição neste site sejam de vários autores que
seleccionámos, a ideia expressa por Spurgeon aplica-se a esses mesmos autores e às
suas pregações. É bom não esquecer que as ajudas por muito significativas que sejam
jamais produzirão o efeito desejado se não houver o cunho pessoal do obreiro.

