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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson Pinheiro 

TEXTO BASE: Efésios 4:22-24 

PALAVRAS CHAVE: Aconselhamento bíblico; processo; orientações. 

OBJETIVO: Entender diretrizes básicas para a prática do aconselhamento. 

 

Para entender a passagem 

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda 

consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação 

que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim 

como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda 

a nossa consolação”. (2 Coríntios 1:3-5) 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Enfim chegamos na nossa última aula da série Aconselhamento Bíblico. 

Agora, tendo como base as Escrituras, cientes da nossa responsabilidade e com 

clareza acerca do problema, encerraremos este estudo elementar com algumas 

diretrizes para a prática do aconselhamento bíblico. 

Obviamente, o estudo se trata apenas de uma síntese dos pontos mais 

indispensáveis e essenciais do aconselhamento, muitas outras coisas poderiam ser 

ditas, mas por conta do tempo, deixamos aqui algumas sugestões de obras para 

aprofundamento do estudo: O conselheiro capaz e Teologia do Aconselhamento 

Cristãos, ambas de Jay Adams; Aconselhando uns aos outros, de Edward T. Welch; 

e, Cura para o coração, de William Hines e Howard Eyrich. 

Sigamos então enfatizando alguns elementos essenciais para o 

aconselhamento bíblico, certos de que não se trata de pragmatismo, mas de uma 

orientação bíblica quanto a forma em que est se dará. 

 

I. ACOLHIMENTO_________________________________________________________________ 

O acolhimento consiste no estabelecimento de envolvimento em que o 

aconselhado assume a disposição de ser honesto sobre si mesmo e o conselheiro, 

em humildade, tem uma avaliação precisa de si [Rm 12:3]. Isso também implica: 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: DIRETRIZES PARA O ACONSELHAMENTO 
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a) Interesse sincero: O conselheiro deve estar disposto a ter genuíno cuidado 

pelas pessoas, demonstrando compaixão e não apenas informação, um desejo 

verdadeiro de ajudar, que inclui gentileza, dedicação de tempo, energia e esforço 

a fim de ministrar às necessidades do aconselhado [Fp 1:3-8]. 

b) Oração significante: O conselheiro deve estar disposto a orar pelo bem-

estar espiritual, emocional e físico do aconselhado. Implica também que o conselho 

bíblico efetivo não poderá ser dado apartado de Deus, mas que é dependente 

Dele. É a primeira função do conselheiro bíblico e indispensável em cada sessão. A 

oração consiste em pedir que o amor, sabedoria e o poder de Deus sustente o 

aconselhamento e que a vontade de Deus seja totalmente entendida [Ef 1:15-19; 

Tg 5:13-16]. 

c) Cuidadosa atenção: Em vez de evitar ou ignorar, o conselheiro presta 

cuidadosa atenção ao problema que aflige o aconselhado, devendo estar alerta 

às circunstâncias da vida e as diversas causas e fatores que cercam o problema [Gl 

5:7; 6:1].  

 

II. INVESTIGAÇÃO________________________________________________________________ 

O conselheiro não poderá realizar nenhuma coisa significativa ou concreta 

sem que, primeiro, obtenha as informações necessárias e importantes sobre o 

aconselhado, sua vida e os seus problemas. Isso é vital no processo de 

aconselhamento, evitando julgamentos, “soluções” e respostas precipitadas. 

a) Coleta de informações pelo ouvir: Antes que possa dar um conselho bíblico 

exato, o conselheiro deverá dedicar algum tempo ouvindo o aconselhado. Este 

processo de coleta de informações será de grande valor para discernir a natureza 

correta do problema e a abordagem bíblica adequada para resolvê-lo [Pv 18:13,15, 

17]. Informações de terceiros são também úteis para o conhecimento e avaliação. 

b) Coleta de informações pela observação: É um tipo de informação 

subjetiva que o conselheiro pode obter do aconselhado por meio da comunicação 

não-verbal ou linguagem corporal do aconselhado (Ex: tom, timbre e ritmo de voz) 

[Pv 15:13]. 

 

III. IDENTIFICAÇÃO_______________________________________________________________ 

Uma das tarefas mais importantes está ligada ao isolamento do problema. 

Para observá-los, o conselheiro precisa focalizar no que aconteceu, quando, onde, 

com quem e por que aconteceu (causa do comportamento, pensamentos e 

atitudes). Este passo da identificação consiste em pensar sobre o seu problema e 

enquadrá-lo biblicamente. Falar biblicamente de “co-dependência” é mais vago 

do que falar de “medo”. 
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Há quatro níveis de problemas envolvidos no processo de aconselhamento: 

a) Nível de apresentação: diz respeito àquilo que o aconselhado sentiu e está 

sentindo, o que ele diz sobre si mesmo. É onde o aconselhamento começa: inclui o 

que o aconselhado mostra, sente e fala. 

b) Nível de desempenho: focaliza o que o aconselhado está fazendo, suas 

decisões e ações. É necessário fazer perguntas sobre o que, quando, como e quem, 

para descobrir por que um dado comportamento, seja interior ou exterior, se tornou 

característico do aconselhado. 

c) Nível de precondicionamento: diz respeito a padrões ou hábitos de 

comportamento aprendidos e assimilados. Estes poderão ser inconscientes e 

absorvido de diversas influências na vida (família, amigos, colegas, etc), o que 

incluem escolhas pecaminosas que se tornaram comuns e regulares, como ira 

crônica desordenada, evitação de conflito, mentira habitual, autopiedade e 

imoralidade. 

d) Nível de percepção: diz respeito à localização da origem e âmago do 

problema que inclui coisas como disposição mental, crenças e atitudes 

estabelecidas. Geralmente já tomou uma decisão consciente para adotar uma 

certa maneira de pensar e de interpretar a realidade. 

 

IV. ORIENTAÇÃO_________________________________________________________________ 

Esse passo inclui a decisão sobre qual dos problemas ou aspecto do problema 

será atacado primeiro, quais os objetivos que o aconselhado deverá perseguir e 

como deverá proceder para alcançar esses objetivos a fim de desenvolver à 

semelhança de Cristo, crendo que Deus quer e pode realizar tais mudanças. 

a) Oferta de Esperança: Quando o aconselhado chega a um acordo com os 

seus problemas e suas responsabilidades, geralmente surge um senso de derrota e 

pessimismo. Por tal razão que o conselheiro deve encorajar e fortalecer a 

determinação do aconselhado [Rm 15:4,13; 1Co 10:13; 2 Pe 1:3] 

b) Confrontação: A necessidade da confrontação se dá ao fato de que o 

aconselhado não começará a lidar com o seu problema de modo honesto e direto 

enquanto o conselheiro não o exortar a fazer isso. Ao confrontar, o conselheiro terá 

de cumprir a difícil, mas necessária tarefa de conscientizar o aconselhado de sua 

responsabilidade sobre a situação e resolução do problema, por meio do poder e 

da sabedoria de Deus. Quanto a isso, Jay Adams afirma: “Não pude deixar de notar 

que quanto mais confrontante eu me tornava (dizendo a vontade de Deus à 

respeito), mais as pessoas eram ajudadas. Falar de modo claro e obter o 

compromisso da pessoa com os padrões bíblicos de comportamento, depois do 
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reconhecimento e arrependimento quanto ao pecado, parecia produzir alívio e 

resultados”. 

Ao confrontar alguém, o conselheiro não o faz com base na sua própria 

autoridade, mas na autoridade da Palavra de Deus. As pessoas tendem a se 

esquivar, ignorar e negar o próprio pecado e somente uma confrontação 

apropriada, efetiva e redentora poderá ajudar [Cl 3:16]. Seu objetivo é ajudar o 

aconselhado a reconhecer as questões pecaminosas, os problemas da sua vida e 

lidar com eles, em conformidade com os ensinos da bíblia, pois ela é a Palavra 

inspirada de Deus e o padrão para a análise e para as mudanças que devem 

acontecer não só quanto aos comportamentos, mas também os pensamentos [Cl 

1:28; 2 Tm 3:16-17]. 

c) Incentivo a mudança: Trata-se de um processo de habituação, em que os 

padrões ímpios de pensamento e de ação são substituídos por padrões bíblicos de 

pensamento e de ação. É pela repetição da maneira correta de pensar e agir que 

o aconselhado substituirá comportamentos ímpios por comportamentos iguais aos 

de Cristo. Ainda que sejam difíceis de serem mudados, não são impossíveis, aquilo 

que foi aprendido poderá ser desaprendido pelo poder do Espírito, uma dinâmica 

de despojamento e revestimento [Ef 4:22-24; Hb 12:11; 2 Pe 2:14; Is 1:16,17; Fp 2:13] 

O aconselhado deverá estar plenamente consciente da natureza, 

frequência, influências e ocasiões das práticas de comportamento a serem 

desabituados e outros habituados. Em resumo: descartar velhos padrões [Gl 5:19-

21], reconstruir seu modo de pensar [Rm 12:1-2] e adotar novos padrões [Gl 5:22-23]. 

Importante destacar que não se trata de mera mudança de comportamento, de 

satisfação das necessidades do aconselhado ou de mudança por mudança, mas 

sim, a honra que a mudança traz à Cristo a partir de um entendimento correto 

acerca de Deus, do homem e da vida perante o Senhor. 

 

V. COMPROMISSO_______________________________________________________________ 

Uma vez identificado o problema e concedida a devida orientação o 

conselheiro apelará ao aconselhado que assuma um compromisso de fazer o que 

for necessário na sua vida a fim de produzir as mudanças que a Palavra de Deus 

requeira dele. Este compromisso é prioritário e envolve se deixar transformar à 

semelhança de Cristo. [Mt 7:24; Jo 14:15; Mt 28:20] 

Sem compromisso genuíno, sem entendimento, com confiança, o resultado 

será o fracasso. Parte deste compromisso envolve a determinação de tarefas de 

casa, por meio da qual se estabelece um padrão de ação e de mudanças na vida 

do aconselhado, com esforços sérios.  

Estas tarefas não são apenas úteis, mas também práticas desenvolvidas a 

partir de uma estrutura de referência bíblica. Há diversos tipos, por exemplo: fazer 



 
 
 

 

 

26 de abril de 2020  Página 5 

uma lista significativa (pecados, falhas), diário de hábitos e reações (padrões e 

experiências), desenvolver projetos (resumir um livro, responder um questionário), 

traçar alvos e objetivos pessoais, etc. 

Por fim, temos a avaliação da tarefa, a qual dentre tantos benefícios está a 

possibilidade de avaliação do progresso do aconselhado em cada reencontro. 

Vale salientar que o aconselhamento tem um período pré-determinado, e o 

objetivo do conselheiro não deverá ser o de resolver todo e cada problema que o 

aconselhado estiver enfrentando, mas de ensiná-lo a lidar com os problemas de 

uma perspectiva bíblica, a viver de modo diferente enquanto encontra novas 

dificuldades na vida, ajudando-o a abandonar seu pecado por meio do 

arrependimento e da fé. 

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

1. Como discípulo de Jesus, envolva-se com o aconselhamento bíblico; 

2. Não se omita em ajudar o seu próximo a lidar com seus problemas; 

3. Dependa do Senhor e não da sua própria capacidade; 

4. Procure exercitar e colocar em prática esses princípios em cada 

oportunidade de aconselhamento. 

5. Sendo um não cristão, evangelize. Sendo um cristão, aconselhe. E em todo 

o caso, conduza-os à Cristo. 


