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O sermão da sexagésima do Padre Antônio vieira, é uma de suas obras 

mais famosas. Foi proferido em março de 1655 na Capela Real de Lisboa. Padre 

Antônio destaca em seu sermão a retorica e o autodomínio das palavras 

proferidas pelos pregadores. 

Padre Vieira reflete em seu sermão a parábola do semeador, que se 

encontra no evangelho de São Lucas. Fazendo referência a várias metáforas, 

ele afirma que pregar é como semear. Em todo tempo padre Vieira faz paralelo 

entre a parábola e os pregadores contemporâneos de seu tempo. 

Todo semeador lança as sementes em terrenos férteis e também em 

terrenos ruins, mas há pregadores que baseiam seus sermões nas vontades 

humanas e por consequência destorcem os textos bíblicos para alimentar 

interesses mundanos, deixando assim de cumprir sua missão de pregam a 

palavra de Deus. 

No sermão o padre suscita que a pregação católica vem surtindo pouco 

efeito e poucos frutos ao povo cristão questionando porque está acontecendo 

isto se a palavra de Deus é eficaz e poderosa? 

Como resposta ele afirma que a culpa é dos padres que destorcem toda 

a palavra de Deus, defendendo a mundaneidade e ainda faz uma dura crítica as 

facções barrocas que transformam os púlpitos das igrejas em tribunas de 

interesses políticos.  

Na análise do argumento lógico, podem ser encontrados, argumentos 

quase-logico, argumentos por analogia e argumentos pelo exemplo. O 

argumento quase logico pode ser encontrado na parte em que o autor diz: 

                                                           
1 Graduando em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
2 Graduando em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
3 Graduando em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 



  “ O trigo que semeou o pregador evangélico é a palavra de 
Deus, e o trigo caiu nos espinhos e nas pedras durante o 
caminho e na terra boa, logo: “os espinhos, as pedras, o caminho 
e a terra boa ao os corações dos homens”. 

 Nessa passagem vemos a lógica entre as premissas porque a palavra não 

é semeada, mas propagada entre os fiéis, depois afirma que a palavra foi 

semeada e que caiu em pedras e espinhos durante o caminho, então se afirma 

que as pedras e espinhos são os corações humanos.  

 No argumento por analogia vemos este trecho: 

  “ Os espinhos são os corações embaraçados com 

cuidados, com riquezas, com delícias; e nestes afoga-se a 
palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados; 
e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes. 
Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a 
passagem e tropel das coisas do Mundo, umas que vão, outras 
que vêm, outras que atravessam, e todas passam; e nestes é 
pisada a palavra de Deus, porque a desatendem ou a 
desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons ou os 
homens de bom coração; e nestes prende e frutifica a palavra 
divina, com tanta fecundidade e abundância, que se colhe cento 
por um: Et fructum fecit centuplum”. 

 Há uma analogia nos locais onde a palavra caiu nos corações, que são 

soberbos, inflexíveis pois a palavra de Deus não faz efeito, onde são 

comparadas aos espinhos, e as pedras por sua vez as coisas do mundo. 

 No argumento pelo exemplo temos: 

“Lede as histórias eclesiásticas, e achá-las-eis todas 
cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. 
Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta 
reformação de costumes; os grandes desprezando as riquezas 
e vaidades do Mundo; os reis renunciando os ceptros e as 
coroas; as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos 
desertos e pelas covas; e hoje? -- Nada disto”. 

 Neste argumento padre vieira faz referência ás historias eclesiásticas 

narradas por antigos pregadores, fazendo assim com que exista uma ideia de 

que os novos pregadores devem ver os antigos como exemplo. 

 No argumento pela autoridade temos: 

 “Porém o que nos negou o Evangelho no semeador 
metafórico, nos deu no semeador verdadeiro, que é Cristo. Tanto 
que Cristo acabou a parábola, diz o Evangelho que começou o 
Senhor a bradar: Haec dicens clamabat. Bradou o Senhor, e não 
arrazoou sobre a parábola, porque era tal o auditório, que fiou 
mais dos brados que dá razão”. 



 No argumento pela autoridade, o autor lembra que o maior pregador que 

existiu foi Jesus Cristo, pois ele não pregava só com palavra, mas também com 

obras. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

VIEIRA, Antônio. Sermões. IN: Eugênio Gomes, org. 6 ed. Rio de Janeiro, Agir, 

1972. 

 

www.infoescola.com/religiao/sermao-da-sexagesima 

  

 


