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Aprender com os “mortos”! 

“...Deus pode dar visão, direção e inspiração. Mas 
ele também usa agentes humanos para agitar o seu 
povo. Portanto, a pergunta para nós pastores é: 
Através de que agentes humanos Deus nos dá 
visão, direção e inspiração? Para mim, uma das 
respostas mais importantes tem sido grandes 
homens e mulheres de fé que, embora mortos, 
ainda estão falando.” (Hb 11:4) 
John Piper, Bhothers, We are Not Professionals, 90 



 

“Tenha o seu coração 
sempre em Cristo, e ele irá 
visitá-lo muitas vezes, e 
assim transformar a 
semana em domingos, 
refeições em sacramentos, 
casas em templos e terra 
em céu”. C.H. Spurgeon 



Algumas fontes de pesquisa: 

•http://www.spurgeon.org 

•"The People's Preacher” -  
https://www.youtube.com/watch?v=-
EhUm0R8my0  

•Spurgeon – Uma Nova Biografia – 

Arnold A Dalimore 

•Charles Spurgeon:  

Preaching Through Adversity 

 (John Piper) 
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Perseguição Espanhola – Carlos V / Filipe II 



Infância difícil... 

•Nasceu em 19/06/1834 

•Batizado 03/08/1834 

•Primogênito de 17 filhos  

•1835 - Criado pelos avós 
paternos (James / Eliza) 

•Aprendeu a ler muito cedo 

•Influenciado pelos 
puritanos (The Prligrems 
Progess) 

 



Herança de fé 

•Bisavós 

•Avó paterno 

•Pai  

Jr 1:5 Antes que eu te 
formasse no ventre materno, 
eu te conheci, e, antes que 
saísses da madre, te 
consagrei, e te constituí 
profeta às nações.  

 



Agonia da conversão... 

•10 anos – Ouviu que pregaria para 
multidões (Pr. Richar Knill) 

•15 anos teve total convicção de ser 
um pecador 

•Jan/1850 - Uma forte nevasca 
mudou sua rotina 

•Sermão de um sapateiro 

•Is 45:22 

•Primeiros folhetos 

•Batizado 03/05/1850 



Agonia da conversão... 

"Devo confessar que eu nunca teria sido 
salvo se eu pudesse ter ajudado. 
Enquanto eu pude, me rebelei, e me 
revoltei, e lutei contra Deus. Quando Ele 
queria que eu orasse, eu não orava ... Mas 
muito antes de eu buscar a Cristo, Ele me 
buscou primeiro". C. H. Spurgeon 



Agonia da conversão... 

”Como pode Deus ser tão justo 
e justificar-me, quando ainda 
eu tenho tanta culpa.” 

C. H. Spurgeon 



Agonia da conversão... 



 

“A grande alegria de 
um cristão é dar 
alegria a Cristo”.  

C.H. Spurgeon 



Pregador sem 
formação 

•Como o apóstolo ! 

–At 9:3-4; 22:3 

–Gl 1:14 

•Primeiro Sermão 

– “A vós, pois, que 
creem que Ele é 
precioso” 1 Pe 2:7 



Primeiro Pastorado (1851) – Batista de WaterBeach 



New Park Street Chapel 



Chamado de Londres 

•New Park Street Chapel 

•Tempo para “aprovação” 
de 06 meses 

•Com 02 meses – efetivo 

•Edifíco 1.200 lugares 

•Apenas 232 pessoas 

•... 10.000 pessoas (por 
semana) 



Grande Multidão...  

•Igreja em reforma 

•Exeter Hall  

•5.000 lugares 

•Sofria fortes críticas 







Music Hall  



Music Hall – 10.000 pessoas - Fogo   



Cristal Palace – 23.654 pessoas (07/10/1857) 



Cristal Palace – 23.654 pessoas (07/10/1857) 



Metropolitan Tabernacle – 18/03/1861 



Metropolitan Tabernacle – 18/03/1861 



Metropolitan Tabernacle – 18/03/1861 



Metropolitan Tabernacle – 18/03/1861 



http://www.metropolitantabernacle.org/ 



 

“O cristão deveria 
trabalhar como se 
dependesse apenas de si 
mesmo, e orar como se 
tudo dependesse de 
Deus.” 

C.H. Spurgeon 



Semana de trabalho 

•Lia até conseguir dormir 

•Entrevistava (todos) 
novos membros 

•40 batismos por mês 

•02 funerais por semana 

•... e casamentos 

•Respondia +- 500 cartas 

•10 sermões 



“Lembre-se que o 
Senhor Jesus veio para 
tirar o pecado de três 
maneiras; Ele veio para 
remover a pena do 
pecado, o poder do 
pecado, e, finalmente, 
a presença do pecado.” 

C.H. Spurgeon 



Pregava o arrependimento 

•Hipercalvinista 

•Arminiano 

•Inerrância 

“Não tenho problema e 
ser considerado Calvinista 
e Batista. Mas o que prego 
é a Cruz de Cristo” 



 

“Você não tem o 
desejo de salvar a 
outros? Então você não 
salvou a si mesmo. 
Tenha certeza disso.” 

C.H. Spurgeon 



Contraiu núpcias 

•08/01/1856 

•Susannah Thompson 
• 22 anos (02 anos mais velha) 

• Tornou-se sua secretária 

• Anotava todos os 
pensamentos do marido. 
Inclusive quando ele dormia. 

•02 Filhos gêmeos 
• 20/09/1856 

• Charles and Thomas 



Doença 

•Susannah – inválida aos 
33 anos 

•Reumatismo 

•“gota” 

•Bright’s disease (Rins) 

•Tratamento na França 



Morte – 31/01/1892 – 6.000 pessoas 



Morte – 31/01/1892  



Se podemos fazer uma pequena síntese... 
•A coleção impressa de seus sermões (63 volumes) tem tantas palavras 
quanto a Enciclopédia Britânica, todavia, ele pregou suas 140 palavras 
por minuto à partir de uma única folha de anotações, preparada na 
noite anterior. 
•Uma mulher foi convertida lendo uma simples página de um sermão de 
Spurgeon que ela encontrou enrolada ao redor da manteiga que ela 
tinha comprado. 
•Um dia, para testar a acústica de um salão onde ele iria falar, disse em 
alta voz — “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. Um 
trabalhador nas vigas ouviu e foi convertido. 
•CHS lia, em média, quase um livro por dia. Ele frequentemente 
confessava estar ciente de oito grupos (séries) de pensamentos 
identificáveis em sua mente ao mesmo tempo 



Se podemos fazer uma pequena síntese... 
•Pelas melhores estimativas disponíveis, foi o instrumento direto e pessoal de 
Deus de aproximadamente 12.000 conversões 
•Certa vez pregou uma mensagem sonhando, a qual sua esposa, que estava 
acordada, registrou em papel. Ele a pregou na manhã seguinte. 
•Num culto em 1879, a congregação regular de 4.850 membros deixou o 
tabernáculo para permitir que novas pessoas, que estavam esperando do lado de 
fora, tivessem uma chance de vir e ouvir. O edifício imediatamente encheu 
novamente. 
•Quando Moddy encontrou Spurgeon e descobriu que ele fumava charutos, ficou 
um tanto surpreendido e desconcertado. Spurgeon lhe assegurou que nunca 
tinha exagerado. Moody perguntou cortesmente, “E o que você consideraria um 
exagero?”. Ao que Spurgeon respondeu, “Fumar dois ao mesmo tempo”. É crido 
que Spurgeon parou de fumar charutos quando a loja de tabaco onde ele os 
comprova começou a se auto-anunciar como, “A Loja Onde Spurgeon Compra 
Seus Charutos” 










