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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson Pinheiro 

TEXTO BASE: Hebreus 4:12  

PALAVRAS CHAVE: Aconselhamento bíblico; Escrituras. 

OBJETIVO: Distinguir o aconselhamento bíblico das demais formas de aconselhamento e 

compreender a sua essência. 

 

Para entender a passagem 

“Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à 

vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua 

própria glória e virtude”. (2 Pedro 1:3) 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Já parou para pensar como todas as pessoas possuem sempre uma opinião 

sobre algo (fatos, notícias, filmes, livros, política, a vida do outro,...)!? Estamos 

constantemente expressando nossas ideias e impressões sobre a vida, ou seja, 

aconselhando pessoas, seja por palavras, gestos ou atitudes, ainda que 

indiretamente. Mas, a questão que norteará o nosso estudo, não é se aconselhamos 

ou não, e sim: O QUE estamos aconselhando. Qual a base, o fundamento, o 

objetivo, a forma, o conteúdo dos nossos conselhos? 

Indo direto ao ponto, igrejas tem se rendido ao pragmatismo [“fazer o que dá 

certo e não necessariamente o que é certo”] e inúmeros métodos, formas e teorias 

de aconselhamento estão sendo implementadas, adaptadas e reinventadas 

conforme a “moda”, na tentativa de conter os problemas e apresentar respostas 

aos dilemas do homem.  

Diante disto, muitas são as possibilidades de respostas às crises de trabalho, 

por exemplo: “você precisa de férias, descanso”; “isso é coisa da sua cabeça, não 

ligue para os seus sentimentos”; “não tenha dúvida, siga o que o seu coração está 

falando”; “isso é o Diabo, expulsa esse demônio da rebelião”; “você precisa de 

algumas sessões com o psicoterapeuta”; “pense positivo, vai dar tudo certo”; ou 
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ainda, “você é forte e capaz, vai superar as dificuldades”. Consegue identificar as 

inconsistências? Embora algumas não sejam essencialmente antibíblicas, lhes falta 

coerência, profundidade e fidelidade à completa mensagem das Escrituras.  

Então, aprendamos o que é ACONSELHAMENTO BÍBLICO!      

 

I. O CONTEÚDO DO ACONSELHAMENTO BÍBLICO___________________________________ 

O Deus trino nos tem falado por meio das Escrituras. O aconselhamento 

bíblico é tão antigo quanto a história do homem. Ele teve início com Deus falando 

ao Seu povo, mais tarde, firmou-se por meio dos reis, profetas, sacerdotes e 

apóstolos à medida que aplicavam a mensagem de Deus às situações específicas.  

O que distingue o aconselhamento genuinamente cristão das demais formas 

de aconselhamento (terapias seculares, “psicologia cristã”1, entre outras disponíveis 

no mercado evangélico) é exatamente a sua qualificadora, o fato de ser BÍBLICO, 

alicerçado na revelação de Deus na criação (Sl 19:1-6), e de modo especial, em 

Sua Palavra (Sl 19:7-9) e na pessoa de Jesus (Cl 2:9; Hb 1:1-4). Entendemos que Deus 

não somente se fez conhecido, mas também revelou a sua vontade ao homem, de 

sorte que esta revelação abrange tudo o que precisamos saber sobre Ele mesmo, 

as pessoas e o mundo em que vivemos (cf. 2 Pedro 1:3). 

As verdades contidas na Bíblia são plenamente suficientes para capacitar 

alguém a viver de modo agradável à Deus, provê princípios para entendermos os 

nossos processos mentais, analisarmos as nossas respostas emocionais e exercermos 

controle sobre o nosso comportamento. São a nossa única regra de fé e também 

de prática, possuindo autoridade para orientar os pensamentos, palavras e ações 

do homem (Hb 4:12) 

Enquanto que outros modelos oferecem ajuda para o indivíduo, baseando-

se em antropologia humanista2, transferindo a responsabilidade do indivíduo para 

agentes externos e buscando respostas para o problema do homem em outras 

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

discernindo seus pensamentos, afeições e vontades, alinhando-as com a Escritura, 

sendo o homem responsável por seus pensamentos, palavras e ações, 

independente de pressões e fatores externos. Com isso, entramos no segundo 

ponto: o alcance. 

 

 

 
1 Intelectualmente e metodologicamente subordinada à psicologia secular. 
2 Meramente racionalista, desprezando a transcendência (Deus).   



 
 
 

 

 

5 de abril de 2020  Página 3 

II. O ALCANCE DO ACONSELHAMENTO BÍBLICO____________________________________ 

Considerando o quanto Deus revelou acerca da Sua pessoa e de nós 

mesmos, podemos admitir que o conselho oferecido pela Bíblia é amplo em seu 

alcance. Embora a bíblia não seja uma enciclopédia ou um receituário, em que 

possuam orientações específicas para todas as situações complexas da 

atualidade, ainda assim, podemos afirmar que nela temos tudo o que necessitamos 

(2Tm 3:16-17). 

A teologia do aconselhamento bíblico abrange todos os aspectos da 

realidade: criação, queda e redenção, atuando profundamente, muito além da 

superficialidade da análise humanista e materialista. Sob esta perspectiva, Deus é 

central na maneira como vamos entender e abordar as situações; a condição da 

natureza humana e as circunstâncias são corretamente entendidas e medidas; e 

este visa a restauração da humanidade pecaminosa à imagem de Cristo, pela 

graça de Cristo e para a glória de Cristo! 

O aconselhamento bíblico não consiste simplesmente de um conselheiro que 

dá uma sugestão, uma opinião ou procura alguns versículos em uma concordância 

e pede que o aconselhado leia a bíblia todos os dias e ore por seus problemas. É 

um misto de amizade e discipulado em que ambos estão buscando a sabedoria de 

Deus que vai à raiz do problema. Por exemplo, um casal que não consegue romper 

um círculo vicioso de discussões: na superfície, se restringe a conselhos voltados à 

mudanças de comportamento; mas em nível mais profundo, Tiago 4:1-4 indica que 

os conflitos e discussões surgem quando nós amamos nossos desejos mais do que 

amamos a Deus, ou seja, não estão guerreando apenas um contra o outro, mas 

ambos contra Deus. 

As Escrituras indicam que todos os aspectos da vida estão de alguma forma 

relacionados com Deus (são vividos diante da face de Deus), logo, todos os 

problemas da vida são “religiosos” ou “espirituais”, seja a maneira como falamos, os 

nossos pensamentos ou ainda o levar o lixo para fora de casa. Por tais razões, o 

aconselhamento bíblico lida com questões centrais como: a) Quem sou eu diante 

de Deus? B) Como devo viver diante de Deus? c) Quem é o Deus trino?   

 

III. O OBJETIVO DO ACONSELHAMENTO BÍBLICO____________________________________ 

Engana-se quem pensa que o aconselhamento bíblico garante a solução dos 

problemas, sofrimentos e anseios do homem, ele não se propõe a isso, seu alvo é 

maior – a glória de Deus e a transformação permanente e significativa do homem. 

 Em suma, o objetivo do aconselhamento cristão é conformar o homem à 

imagem de Cristo, conferindo-lhe esperança e poder através do Espírito Santo e da 

Escritura para efetuar mudança no nível do coração, e satisfação plena em Deus 
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em todas as circunstâncias da vida, vivendo exclusivamente para Sua vontade 

enquanto lida com seus problemas e ajuda outros da mesma forma (cf. 2Co 1:3-11; 

3:18). 

Um dos termos utilizados para aconselhamento, vem da palavra grega 

Νουθετεω (Nouthetéo), que significa literalmente “colocar na mente” (Atos 20:31; Cl 

1:28). Daí vem a expressão aconselhamento noutético, cujo objetivo é proporcionar 

orientação para uma vida correta diante de Deus. O que subentende também 

correção e a denúncia a qualquer padrão que seja incoerente com o viver cristão. 

Fernando Muniz resume esta ideia da seguinte forma: “Aconselhamento 

bíblico é colocar na mente do aconselhado a toda-suficiente Palavra de Deus, para 

que haja mudança de mente e comportamento visando à glória de Deus e o bem 

do aconselhado”. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS______________________________________________________ 

Sem dúvida o aconselhamento tem grande relevância na igreja, pois apenas 

o povo de Deus tem respostas adequadas e verdadeiras aos dilemas da vida 

humana, pois detém a revelação de Deus em Sua toda suficiente Palavra. Que a 

Igreja Batista Shekinah seja reconhecidamente bíblica em seus conselhos, através 

de seus pastores e membros. 

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

1. O melhor conselho que podemos dar as pessoas é o Conselho do próprio 

Criador; 

2. Nossas experiências nos ajudam a entender o outro (empatia), mas elas 

são incapazes por si só de oferecerem a ajuda necessária; 

3. Precisamos ter um compromisso pessoal com as Escrituras; 

4. Como você tem entendido e respondido aos dilemas, dificuldades, 

problemas e frustrações da vida? De forma meramente humana ou 

crendo que tudo está diante de Deus? 

5. A vida deve ser vivida perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus 

e para a glória de Deus. 


