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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson Pinheiro 

TEXTO BASE: Provérbios 4:23  

PALAVRAS CHAVE: Aconselhamento bíblico; coração; pecado. 

OBJETIVO: Compreender que a essência de todo o problema humano decorre dos efeitos do 

pecado original sobre toda a criação. 

 

Para entender a passagem 

“O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é 

capaz de compreendê-lo? ‘Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para 

recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras’.” 

(Jr 17:9-10) 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Em breve síntese, vimos até então o que é aconselhamento bíblico e quem 

são responsáveis por aconselhar. Com isso, distinguimos o aconselhamento bíblico 

das demais formas, técnicas e metodologias disponíveis, vez que seu conteúdo 

base não é outro senão as Escrituras – vontade relevada do Criador, e a sua 

execução não se restringe aos profissionais, mas aos filhos de Deus alicerçados na 

Palavra mediante a dependência do Espírito Santo – o Consolador. 

Com esta base, avançaremos em nosso estudo considerando “o coração do 

problema” e, em breve trocadilho, diríamos que o coração do problema é o 

problema do coração – o pecado. Os problemas da humanidade nada mais são 

do que os efeitos e consequências do real problema, este que afetou o homem em 

todo o seu ser – físico, emocional, intelectual, relacional, espiritual, etc. 

Então vamos entender mais sobre o pecado, o coração do homem e suas 

influências. 

 

I. O HOMEM E A QUEDA___________________________________________________________ 

Transferir responsabilidades não é algo incomum ao homem, aliás, desde o 

início dos tempos este mal tem sido replicado: “...a mulher que tu me destes” e “...a 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: O CORAÇÃO DO PROBLEMA 
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serpente que me enganou” (Gn 3), nada mais que a tentativa de justificar atitudes 

humanas apenas em termos externos, no qual o indivíduo passa a ser visto como 

uma “vítima indefesa” e sem qualquer participação ativa no processo de 

mudança. Nessa perspectiva, o seu quadro só poderá ser alterado se os fatores 

externos forem eliminados. 

Ninguém duvida que fatores externos influenciem o comportamento e as 

reações humanas. Por exemplo, quando em Éfeso, Paulo chegou ao ponto de se 

desesperar de sua própria vida por causa de uma tribulação (2 Co 1:8). De fato, o 

contexto causa profundo impacto sobre a maneira como agimos e sentimos, pois, 

ninguém vive em um vácuo. No entanto, as ações e reações humanas não se 

limitam às influências externas. Uma análise mais profunda deveria considerar 

também as motivações do coração, ou seja, a participação ativa do “homem 

interior”. 

Quando tratamos apenas comportamentos e emoções, estamos abordando 

as coisas de modo superficial, remediando apenas os efeitos e não tratando a raiz 

de todos os problemas, aquilo que está por trás das nossas ações, emoções e 

pensamentos. Para isso, precisamos de uma compreensão precisa sobre a 

constituição do homem, que segundo a antropologia bíblica, o homem é composto 

de uma parte material e imaterial as quais se relacionam entre si. Observe como o 

corpo de Davi é afetado pela alma (Salmo 32). 

Outro fator que não pode ser desprezado, diz respeito a queda e seus efeitos. 

O motivo pelo qual as pessoas não compreendem o pecado como parte essencial 

dos problemas mais profundos é porque a visão de pecado consiste somente de 

ações conscientes e voluntárias, onde eu considero as alternativas e escolho fazer 

algo mau. A questão é que isso se reduz a apenas um tipo de pecado, no entanto, 

conceito de pecado é muito mais amplo, se refere ao que somos, que está 

distorcido, e não apenas ao que fazemos. 

 

II. A IMPORTÂNCIA DO CORAÇÃO________________________________________________ 

O aconselhamento bíblico lida com o homem no nível do coração, 

alinhando-o com a Escritura. Esse processo de discernir o coração é realizado no 

poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus, que conferem ao conselheiro e ao 

aconselhado condições de enxergarem o real problema e o poder necessário para 

mudança (Jr 17:9-10; Hb 4:12-13). 

No sentido espiritual, o coração é a sede dos sentimentos e atitudes do ser 

humano (cognição, volição e emoção). A perspectiva bíblica sobre o coração é 

resumidamente apresentada em Provérbios 4:23. Governa suas motivações, 

emoções e convicções, como afirma Powlison: “o coração é o termo bíblico mais 

abrangente para aquilo que determina nossa direção de vida, comportamento, 

pensamentos, etc”. Não é possível compreender o ser humano ser entender o 
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coração. Em Provérbios 27:19, o coração é usado como o reflexo da identidade do 

ser humano.  

Em primeiro lugar, a bíblia descreve o coração como o homem interior (Mt 

15:8; 1Sm 16:7). Tiago deixa claro que ele é a sede de todos os desejos (Tg 4:1-10). 

A bíblia se refere ao coração como um órgão ativo (Sl 140:2; Sl 27:8) Ele age e 

responde a cada situação, podendo ser santa ou pecaminosa. Jesus ensina que o 

coração é a casa do tesouro, ou seja, ele abriga tudo o que é valioso para nós (Lc 

6:45; Pv 21:2). Os sonhos e desejos de uma pessoa, seus valores mais íntimos 

governarão suas decisões e atitudes. Finalmente, a bíblia também ensina que o 

coração é o centro de adoração (Ez 14:4-7). O homem adora em seu coração 

aquilo que lhe é mais precioso. 

Ora, o coração do homem não é neutro, passivo e nem santo, mas 

corrompido e pecador. Essa é a razão pela qual o escritor bíblico afirma que todo 

o desígnio do coração do homem pecador é mau (Gn 6:5 Jr 17:9-10). Vale lembrar 

que Deus julga não apenas nossas ações, mas também nossas intenções, 

motivações e valores, porque ele os sonda (Mt 5:28; Sl 7:9; 26:2). Dessa forma, nossas 

motivações não podem ser consideradas “inocentes” nem “neutras” diante de 

Deus. Isso faz com que o problema do conselheiro e do aconselhado se localize no 

íntimo do coração de ambos. 

O problema pode ser, muitas vezes, a própria resposta pecaminosa do seu 

coração a diferentes situações em sua vida. Devida à condição enganosa do seu 

coração ele pode, inclusive, permanecer “cego” para os seus próprios erros e 

justificar suas atitudes culpando as pessoas, as circunstâncias ou mesmo Deus. O 

que ele dever se lembrado, porém, é que o seu “homem interior” nunca é 

meramente uma vítima dos fatores externos.  

 

III. AS INFLUÊNCIAS SOBRE O CORAÇÃO___________________________________________ 

O conselheiro bíblico deve estar atento não somente ao comportamento e 

aos problemas externamente manifestos, pois o coração sempre será alvo de 

sedução para se desviar de Deus (1 Rs 11:3-4; Mc 7:21). Por outro lado, o conselheiro 

bíblico deve ter cautela ao enfatizar tanto a centralidade do coração ao ponto de 

desprezar outros fatores que também moldam o comportamento humano. 

Focalizar a centralidade do coração não significa que os olhos e a análise do 

conselheiro estejam cegos para outros detalhes que podem ser fontes de 

problemas. “Pessoas são ao mesmo tempo interiormente dirigidas e socialmente 

moldadas”, afirma Powlison.  

Conquanto não determine, o contexto ou ambiente acaba por influenciar a 

pessoa acerca daquilo que o seu coração deseja. Vejamos três categorias de 

influências externas ao coração que devem ser consideradas: 
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a) Intrapessoal – característica somática, as reações do corpo que acabam 

influenciando as respostas do coração. Certamente nenhuma parte do corpo 

humano leva, em si, a pessoa a desejar o que é santo ou pecaminoso. Todavia, 

assim como os desejos do coração são expressos e materializados por meio do 

corpo, o coração também é influenciado pelo corpo. Há um risco de tratar as 

pessoas como “corações desencarnados” e com isso perder qualquer sensibilidade 

ou empatia pelo sofrimento físico das pessoas. Por exemplo, ainda que as 

alterações hormonais não determinem a resposta pecaminosa do coração 

humano, certamente será muito mais fácil uma pessoa explodir em ira se ela estiver 

experimentado uma mudança hormonal, seja uma TPM, privação de sono ou 

problemas glandulares. Não estamos pregando uma fé irracional, apenas somos 

contrários a uma ciência religiosamente ateia.  

As condições do corpo podem influenciar a maneira como o coração 

responde a determinadas situações na vida. Uma pessoa com fome pode se irritar 

mais facilmente, mas ela nunca pode dizer que o seu corpo se irritou, pois essa é 

uma atitude do coração. Semelhantemente alguém com diabetes pode se tornar 

mais propensa à depressão ou uma pessoa com Alzheimer pode apresentar 

atitudes infantis e egoístas. Mas isso apenas significa que o corpo influencia as 

respostas do coração e não que ele as determina. Assim como seria ridículo afirmar 

que uma fratura fez com que alguém adulterasse, também é impróprio defender 

que a fragilidade do corpo é responsável pela minha fraqueza de espírito. O que o 

corpo pode fazer é influenciar e realçar as respostas negativas da alma, do 

coração. 

b) Interpessoal: os relacionamentos. O ser humano é um ser social e 

relacional, criado à imagem de Deus, que subsiste em eterna comunhão consigo 

mesmo. Relacionamentos e amizades não são acessórios, mas parte intrínseca do 

que significa ser humano, e a bíblia destaca as boas (Rm 12:10; 1Pe 1:22) e más 

influências (Pv 1:10,15-16; Sl 1). Fato é que pessoas podem contribuir para o 

estabelecimento de um contexto no qual a obediência ou a desobediência à Deus 

se tornem mais fáceis. Por exemplo, uma suma criança que foi vítima da tentativa 

de aborto, que cresceu rejeitada e abandonada pelos pais provavelmente 

manifestará profunda carência em seus relacionamentos quando adulta, ou, 

ainda, alguém que cresceu abastado terá imensa dificuldade em sobreviver com 

pouco e se sentir agraciado por Deus nas condições de dificuldades financeiras. Em 

ambos os casos, os relacionamentos não determinam a maneira como a pessoa 

vai agir ou responder às pressões da vida, mas podem influenciar a forma como o 

coração reagirá: piedosa ou impiedosamente. 

c) Extrapessoal: Nesse sentido é importante considerar a cultura, a época e 

as condições vivenciadas. Segundo Michael Emlet: “as pessoas ao nosso redor têm 

uma influência mais imediata e direta sobre nosso coração”, mas a cultura “ao 

redor também afeta, ainda de forma mais distante” a nossa vida. Um índio talvez 

aceite com maior facilidade que seus pais escolham uma noiva para ele. A 



 
 
 

 

 

19 de abril de 2020  Página 5 

obediência poderá ser meramente uma questão cultural e não espiritual. No 

entanto, as Escrituras não limitam as influências extrapessoais somente aos fatores 

culturais e históricos, mas também aos seres espirituais. Temos o exemplo de Jó, cujo 

sofrimento foi causado pela atuação de Satanás, com a permissão de Deus. A 

consideração destas influências não justifica erros e nem redime pecadores, 

todavia, nos convida a considerar uma análise mais abrangente da situação. Em 

alguns casos, a melhor ajuda oferecida será no sentido de instruir o aconselhado a 

viver o evangelho em sua cultura, encontrando sua identidade e significado pessoal 

não no mundo ao seu redor, mas em Deus. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS______________________________________________________ 

Como podemos observar, uma cosmovisão teocêntrica dá ao homem a 

perspectiva divina sobre seus problemas e situações. Apesar dos efeitos externos, o 

problema real se dá à nível do coração, e este problema consiste no fato de que 

ninguém pode, por si mesmo, transformar o seu próprio coração. Na verdade 

podemos selecionar alguns de nossos desejos e exercer domínio próprio temporário 

de tal forma que nossas atitudes e comportamentos surpreendam as pessoas ao 

nosso redor. Todavia, a qualquer momento perceberemos que nosso coração 

ainda continua alimentando sentimentos orgulhosos e desejando ídolos.  

A grande benção, porém é que, embora pareça indomável e incorrigível, o 

Senhor que criou e sonda os corações promete uma transformação radical no 

coração daquele que confia nele (Ez 36:26-27), essa promessa é fonte segura de 

esperança.  

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

1. Examine-se por completo, faça uma análise de si mesmo e se deixe ser 

confrontado pelas Escritura em cada aspecto da sua vida; 

2. Confesse ao Senhor tudo aquilo que tem sido idolatra e rebelde com a Lei 

do Senhor; 

3. Confie inteiramente na graça de Deus (Sl 15; Sl 19:7-8); 

4. Não se precipite ao aconselhar alguém, e, independente do problema, 

lembre-se que o evangelho é a boa notícia em toda circunstância. 


