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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Célio Bezerra 

TEXTO BASE: Romanos 15:14  

PALAVRAS CHAVE: Aconselhamento bíblico; especialistas; responsabilidade. 

OBJETIVO: Entender que o aconselhamento bíblico é uma responsabilidade de todos que 

fazem parte do povo de Deus. 

 

Para entender a passagem 

“Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros 

com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em 

seus corações.” (Colossenses 3:16) 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Na aula passada, estudamos sobre o que é aconselhamento bíblico. Agora, 

nossa questão gira em torno do “quem” – quem é responsável pelo 

aconselhamento? Esta meditação se faz importante ante a realidade de 

profissionalização do aconselhamento. 

Nas últimas décadas, um número considerável de pessoas da igreja 

evangélica tem substituído o conselho de pastores, anciãos, irmãos piedosos e da 

suficiente Palavra de Deus pela “psicologia cristã” – técnicas e sabedoria adquiridas 

a partir de terapias seculares e aplicadas por profissionais que recebem por seus 

serviços. Com isso o movimento conhecido por aconselhamento bíblico tem sido 

atacado e criticado por muitas pessoas dentro e fora da igreja. 

O motivo da crítica se relaciona ao fato de que antes da década de 50, 

somente pastores liberais na teologia e eclesiologia aceitavam as psicologias e 

psicoterapias. Segundo David Powlison: “No século XX, aconselhamento pastoral se 

tornou sinônimo de liberalismo1, e esse aconselhamento pastoral estava 

intelectualmente e metodologicamente subordinado à psicologia secular”. 

                                                 
1 Em linhas gerais o liberalismo teológico é uma nomenclatura ou perspectiva teológica com forte tendência racionalista, 
ou seja, reinterpreta as verdades do cristianismo histórico referentes a Jesus: sua história, sua morte e ressurreição. 
Justificam os milagres não como eventos sobrenaturais do poder de Deus, mas procuram outras explicações racionais e 
que não sejam transcendentes, não crendo na suficiência e inerrância das Escrituras. Na obra Cristianismo e Liberalismo, 
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I. A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES_______________________________________ 

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

início dos tempos este mal hábito tem sido cultivado [cf. Gn 3]. Tal fato acabou se 

tornando uma realidade também no aconselhamento, o qual claramente é 

expresso nas Escrituras para ser praticado pelo povo de Deus, no entanto, foi cada 

vez mais sendo terceirizado. 

Em um breve recorte da história recente da igreja, observamos que nas 

comunidades liberais, os cristãos com problemas pessoais são diretamente 

encaminhados para o terapeuta secular, e nas comunidades mais conservadoras, 

mas que cederam a terceirização do aconselhamento, a psicologia foi integrada 

à fé cristã ou a fé cristã foi “psicologizada”. Este movimento de integração (ou 

inundação?) da psicologia se deu em primeiro lugar nas comunidades 

influenciadas pelo liberalismo teológico, seguindo a sua disseminação nos 

seminários e demais igrejas. 

Por outro lado, na década de 1970, à medida que o movimento de matriz 

integracionista se expandia e se solidificava, ressurgia uma voz crítica acerca da 

assimilação da psicologia pelos que se intitulavam cristãos. Dentre estes está Jay E. 

Adams, que em sua primeira obra “O conselheiro capaz”, apontou problemas 

nocivos advindos da integração entre a psicologia e o cristianismo, dentre estes: 

a) A psicologia minou a teologia da ação pastoral na área do 

aconselhamento bíblico e do cuidado mútuo entre irmãos, uma vez que 

‘profissionais’ estavam sendo treinados para a tarefa; 

b) O sistema de saúde mental difundia a visão de que os membros da igreja 

deviam ser tratados por profissionais de fora do âmbito eclesiástico; 

c) Os cristãos cujas profissões estavam associadas à saúde mental 

vivenciavam suas profissões a partir de uma visão de mundo dualista ou secular. Em 

geral, eles vivenciavam suas profissões sem uma relação com a fé cristã; 

d) Observou que a psicoterapia de matriz freudiana não era suficiente para 

resolver problemas práticos dos crentes que a procuravam; 

e) Tais posturas teóricas não possuíam relação ou fundamentação bíblica, 

além de subestimar e negligenciar a responsabilidade do homem, bem como, 

afirmar que os problemas básicos do ser humano são de natureza emocional, e não 

comportamental; 

                                                 
MACHEN afirma: “Liberalismo e Cristianismo são coisas totalmente distintas; o liberalismo não é cristianismo, pois as 
suas afirmações são de outra natureza”. 
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  Ora irmãos, não sejamos ingênuos, não existe conhecimento neutro. A 

psicologia, em si, não é neutra, mas também parte de um pressuposto. Como 

aprendemos na aula anterior, toda a realidade possui uma relação direta com o 

Criador, logo, neutralidade religiosa é um mito. Popularmente, muitas pessoas 

acham que ‘conhecimento científico’ equivale a conhecimento verdadeiro. Frases 

do tipo: “isso é ciência, e não religião” são comumente utilizadas como garantia 

para as suas afirmações, mal sabem que a ciência se tornou dogma. Quanto a isso, 

a nossa fé repousa na suficiência, infalibilidade e autoridade das Escrituras – A 

Palavra de Deus, verdade que fundamenta toda a realidade, e inclusive as áreas 

do conhecimento humano.  

 

II. A RESPONSABILIDADE DE TODOS________________________________________________ 

Embora tenhamos aqueles que possuem um treinamento especial e 

experiência de aplicação das Escrituras à vida, tais como pastores e conselheiros 

bíblicos treinados e experimentados, é importante reafirmarmos que ser conselheiro 

bíblico não é uma ocupação profissional, a ser exercida por um especialista que 

tem técnicas especiais para aliviar o sofrimento e oferecer esperança, enquanto 

que o “aconselhado” é um receptor passivo e necessitado dos seus serviços. 

Como temos aprendido, o aconselhamento bíblico consiste na proclamação 

do próprio Jesus, do evangelho e das suas implicações para a vida. No entanto, isto 

não é tudo, este processo consiste de pessoas que estão sendo ensinadas pelo 

Espírito Santo, logo, todos quantos fazem parte do povo de Deus são conselheiros. 

Deus determinou ministrar Sua mensagem de reconstrução de vidas por meio de 

pessoas [Gl 6:1-2]. 

A questão não é ter um diploma, mas conhecer e crescer em Jesus como 

Senhor e redentor [Rm 15:14]. Esta é a qualificação especial para os conselheiros 

bíblicos. Nossas ferramentas não consistem de habilidades e técnicas esotéricas; 

pelo contrário, as verdades do aconselhamento bíblico são de inteiro domínio 

público, disponíveis a todos.    

Relegar a tarefa do cuidado mútuo e tornar a responsabilidade do 

aconselhamento um papel de alguns poucos, não satisfaz a maioria das 

necessidades da igreja. Isso se comprova facilmente em uma simples operação 

matemática (divida a quantidade de dias no ano pela quantidade de membros 

da igreja), com o resultado em mãos, pense qual o número ideal de “conselheiros” 

para acompanhar de forma satisfatória cada membro.  

As pregações e estudos da EBD contribuem para o aconselhamento coletivo, 

mas não substituem a necessidade de um acompanhamento pessoal, uma 

conversa com uma pessoa mais madura na fé ou um grupo de discipulado. O 

modelo bíblico é muito mais recíproco, em que tanto o aconselhado quanto o 
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conselheiro precisam ser “afiados” e ambos precisam de aconselhamento: “Como 

o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, ao seu amigo” [Pv 27:17; Hb 3:13]. 

Onde quer que aconteça, seja no escritório, casa ou restaurante, o 

aconselhamento bíblico tem como marca distintiva o amor as pessoas. O 

aconselhamento bíblico se identifica mais com a atmosfera familiar do que com a 

atmosfera árida de um consultório. Estes relacionamentos amorosos e familiares 

somados ao conteúdo das Escrituras são o que diferem o aconselhamento 

genuinamente bíblico das demais abordagens, e este tipo de aconselhamento 

jamais “cairá de moda”, pois foi estabelecido pelo próprio Deus [1Jo 3:23]. 

 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS______________________________________________________ 

Jeremy Pierre e Deepak Reju, na obra “O pastor e o aconselhamento”, 

sintetiza com as seguintes palavras: “O aconselhamento bíblico, em sua forma mais 

básica, é um ministério da Palavra pela qual cristãos ajudam outros a entenderem 

como seu coração está respondendo ativamente a Deus em meio às suas 

circunstâncias de vida específicas e como a fé em Cristo Jesus muda tais respostas”. 

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

1. Aconselhamento bíblico não é um ministério constituído por “profissionais” 

ou “especialistas”, mas, acontece entre crentes que estão amadurecendo 

(Cl 3:16), líderes (Cl 1:24-25;28-29) e “leigos” (Gl 6:1,2; Cl 3:16; 1 Ts 5:14). 

2. Aconselhamento bíblico não é um ministério autônomo, independente de 

uma igreja local, pelo contrário, ele acontece entre os crentes inseridos em 

uma igreja (Atos 20:31; Rm 15:14). 

3. Aconselhamento bíblico não é mais um ministério dentro de uma rede 

ministerial. Pelo contrário, é o ministério da Palavra fluindo de corações 

transformados por Cristo nos ministérios, nos relacionamentos, na 

pregação, no evangelismo, na disciplina eclesiástica. Enfim, é a Palavra 

de Cristo governando homens e mulheres na igreja local. 

4. Aconselhamento bíblico é responsabilidade de todos os crentes. 


