
FATOS A RESPEITO DO ACONSELHAMENTO BÍBLICO

1. ACONSELHAMENTO BÍBLICO: UM MINISTÉRIO 
O aconselhamento bíblico é um ministério que todos os membros comprometidos do 
Corpo de Cristo devem exercer para com aqueles que necessitam de ajuda (baseado 
em Mateus 28:19-20; Romanos 15:14; Gálatas 6:1-5). A extensão de problemas com 
que os conselheiros bíblicos lidam é ampla, incluindo separação conjugal, 
relacionamento entre pais e filhos, depressão, abuso de álcool e drogas, tensão, 
distúrbios diversos, ansiedade, medo, preocupação e uma variedade de outros 
problemas que resultam em sofrimento mental e físico.

2. O TREINAMENTO DO CONSELHEIRO BÍBLICO
O conselheiro bíblico recebe treinamento no uso das Escrituras e dos princípios de 
aconselhamento bíblico. Ele é fiel à posição de que a Palavra de Deus é o único padrão 
com autoridade em questões de fé e conduta (II Timóteo 3:16-17) e não toma por 
base para o seu conhecimento na área de aconselhamento as opiniões e experiências 
pessoais ou de outros, nem os conceitos humanos a respeito do comportamento 
(Isaías 55:8-11), mas procura organizar o inteiro conjunto das verdades bíblicas para 
atender às necessidades do aconselhado (Hebreus 4:12). Nas sessões de 
aconselhamento, ele se concentra nas verdades bíblicas essenciais sem enfatizar 
nenhum aspecto teológico em particular ou prática não estabelecida especificamente 
nas Escrituras (Tito 2:1).

3. A PERSPECTIVA DO CONSELHEIRO BÍBLICO
Os conselheiros bíblicos oferecem o seu tempo e a sua energia para servirem a Deus 
num ministério de amor (baseado em I Tessalonicenses 2:7-8; I Timóteo 1:5). 
Portanto, ministram sem cobrar uma remuneração do aconselhado.

4. EQUIPE DE ACONSELHAMENTO: UM CONCEITO BÍBLICO
É comum encontrarmos conselheiros bíblicos que trabalham em equipe, pois a equipe 
de aconselhamento traz vários benefícios bíblicos para o(s) aconselhado(s) e para os 
conselheiros (Provérbios 11:14, 15:22, 18:17, 20:18, 24:6; Mateus 18:16). 
Normalmente, as sessões são conduzidas pela equipe de conselheiros — um 
conselheiro-líder e dois ou três conselheiros-assistentes. Você, como aconselhado que 
está procurando vencer os problemas em sua vida, também é um membro importante 
desta equipe. Todavia o membro mais importante da equipe é o próprio Senhor, na 
Pessoa do Espírito Santo. Ele é Quem dará esperança, capacidade e sabedoria (pela 
Palavra de Deus) para que você lide com os seus problemas (João 14:26; Romanos 
5:3-5, 8:26-27; Efésios 3:16).

5. DISCIPULADO E MATURIDADE MEDIANTE O ACONSELHAMENTO BÍBLICO
Os conselheiros bíblicos estão comprometidos não apenas com ajudá-lo a superar o 
seu problema atual, mas também com treiná-lo para agir biblicamente em todos os 
aspectos da vida, incentivando o crescimento cristão (Salmo 119:165; Provérbios 
2:6-12a; Gálatas 6:1-5; I Timóteo 4:7-8; I João 5:1-5). No sentido bíblico, o 
aconselhamento é um ministério de discipulado que ensina a andar no caminho de 
Deus mesmo em meio a problemas graves (baseado em Mateus 28:19-20; I Timóteo 
1:5; II Timóteo 2:2). Durante o período de aconselhamento, um dos conselheiros-
assistentes estará disponível para responder a qualquer pergunta ou dar maiores 
informações. Este conselheiro vai conversar com você semanalmente entre as sessões 
de aconselhamento. Com frequência, este mesmo conselheiro vai manter contato com 
você oferecendo-lhe ajuda ou encorajamento após o término do período de 
aconselhamento.

6. CONFIDÊNCIA



Compromisso com a lealdade é uma qualidade importante dos conselheiros bíblicos 
(baseado em I Coríntios 4:2). Embora o seu conselheiro bíblico possa falar com outros 
a respeito de determinada situação, você pode confiar que as conversas vão se 
restringir ao necessário para ajudá-lo a vencer os seus problemas (baseado em 
Provérbios 10:18-21, 15:28, 18:8, 25:11).

7. EXAME MÉDICO
Os conselheiros bíblicos acreditam na necessidade de considerar o seu estado geral de 
saúde. O seu conselheiro pode recomendar que você se submeta a um exame médico 
completo ou específico. O aconselhamento prosseguirá, sempre que possível, ainda 
que se faça necessária uma assistência médica paralela.

8. ELEMENTOS DO ACONSELHAMENTO BÍBLICO
Os conselheiros bíblicos usarão todo o seu treinamento e as suas habilidades para 
ajudá-lo a vencer qualquer problema que o esteja impedindo de experimentar a paz e 
a alegria que Deus prometeu em Sua Palavra. Os seus conselheiros vão se concentrar 
em quatro elementos bíblicos essenciais: 
Entendimento do problema – É necessário aplicar os princípios bíblicos a todas as 
suas dificuldades, e não apenas “consertar os seus sentimentos” ou mudar as suas 
circunstâncias. Os seus conselheiros, em espírito de mansidão, vão investigar os seus 
problemas em vários níveis e ajudá-lo a adquirir a perspectiva de Deus (baseado em 
Provérbios 18:13; Isaías 55:8-9; Marcos 7:20-23; Romanos 5:3-5, 8:28-29; Gálatas 
6:1-4; Hebreus 4:12; Tiago 1:2-4, 19, 22-25; 4:17).
Esperança – Você tem em Jesus Cristo um grande sumo sacerdote que foi tentado em 
tudo, mas sem pecado (Hebreus 4:14-16). Embora você esteja passando atualmente 
por provações e possa ser tentado por pecados comuns ao ser humano, Deus 
prometeu que Ele não permitirá em sua vida tribulações que estejam além do que você 
possa suportar. Ele prometeu, também, providenciar um meio de escape para que você 
seja capaz de suportar provações sem pecar (I Coríntios 10:13), e usará as tribulações 
em seu benefício se você reagir de modo bíblico diante dela (Romanos 8:28-29, Tiago 
1:2-4).
Mudança – Em Cristo, você pode aprender a se despojar dos velhos hábitos egoístas 
para se revestir de novos hábitos dignos do Senhor (Romanos 6:11-13; Efésios 
4:20-24). Aprendendo a mudar biblicamente, você poderá agradar ao Senhor em todos 
os aspectos, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus 
(Colossenses 1:9-12).
Prática – Você precisa ser um praticante da Palavra de Deus e não um mero ouvinte, 
enganado-se a si mesmo. Quando você se tornar um praticante efetivo da Palavra, 
você será abençoado naquilo que fizer e agradará ao Senhor (Hebreus 13:20-22; Tiago 
1:22-25; I João 3:22).

9. PERÍODO DE ESPERA
Se uma equipe de aconselhamento não estiver disponível para dar início 
imediatamente a um aconselhamento prolongado, você será recebido, tão logo 
possível, para uma sessão inicial. Durante esta sessão, os seus conselheiros vão lhe 
fornecer um plano a ser seguido enquanto você estiver esperando para agendar as 
demais sessões de aconselhamento. Você será incentivado a frequentar um Curso de 
Autoconfrontação durante o período de espera e a trabalhar em soluções para vencer 
os seus problemas imediatamente.

10. DURAÇÃO DO ACONSELHAMENTO
Em geral, as sessões semanais de aconselhamento duram de uma hora a uma hora e 
meia, e se prolongam por oito a dez semanas. Se você responder rapidamente ao 
aconselhamento bíblico, o número de sessões pode ser reduzido. Todavia, se o 
conselheiro não identificar uma mudança decisiva nas primeiras semanas, ele tentará 
identificar a causa do fracasso, discuti-la
com você e ajudá-lo na correção.



11. ENCONTROS MARCADOS
É importante que você respeite os horários estabelecidos para o aconselhamento e 
compareça às sessões, salvo circunstâncias imprevistas, porque o aconselhamento 
efetivo requer consistência e fidelidade na aplicação dos princípios bíblicos (baseado 
em Lucas 14:27-30; I Timóteo 4:7). Se você não puder comparecer a uma sessão de 
aconselhamento, por favor avise o conselheiro assistente com uma antecedência 
mínima de 24 horas.

12. ENVOLVIMENTO DA IGREJA LOCAL
Para alcançar vitória permanente sobre os problemas da vida, é importante firmar-se 
na caminhada cristã. O Senhor providenciou a igreja local para ajudar nesse processo 
(Hebreus 3:13, 10:24-25). Portanto, é importante que as sessões de aconselhamento 
bíblico estejam associadas às atividades da igreja que incentivem o discipulado e a 
comunhão. Se você não faz parte de uma igreja local, você será bem-vindo em nossa 
igreja. Se você é membro de outra igreja, poderemos solicitar auxílio por parte da 
liderança da sua igreja para que você possa receber o benefício pleno de todos os 
recursos espirituais providenciados por Deus. Um dos seus pastores ou líderes pode se 
tornar parte da equipe de aconselhamento para lhe proporcionar a ajuda mais efetiva 
possível. Estamos comprometidos em fazer o melhor para ajudá-lo a andar em 
obediência à Palavra de Deus e experimentar vitória em seus problemas.

13. MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXPECTATIVAS
Você vai precisar de um caderno e uma Bíblia em todas as sessões, inclusive na 
primeira. Não esqueça de trazê-los. Venha com grandes expectativas. Você receberá 
esperança e encorajamento já durante a sua primeira sessão. Dali em diante, com a 
sua cooperação, estamos confiantes de que você encontrará respostas bíblicas e 
dignas de confiança para as dificuldades que o levaram a nos procurar.


