
O QUE FAZ O ACONSELHAMENTO SER BÍBLICO?

A maioria das pessoas concorda com a declaração de Jó 5:7: “ o homem nasce para o 
enfado como as faíscas das brasas voam para cima”. Durante séculos, a humanidade 
tem buscado explicações e soluções para os problemas complexos provenientes de 
vivermos num mundo caído.
O homem, procurando encontrar meios para explicar os seus problemas e “resolvê-
los”, criou várias teorias interessantes e, frequentemente, conflitantes: o homem é 
basicamente bom e capaz de viver de acordo com o seu potencial; o homem é vítima 
da consciência, que o torna inseguro e necessitado de passar por um processo que o 
prepare para viver em sociedade; o homem nada mais é que um animal de alto nível 
que foi condicionado pelo meio ambiente e necessita ser reprogramado; o problema 
básico do homem é a falta de auto-estima e habilidade para amar a si mesmo.
Estas são apenas algumas entre as muitas teorias populares que estão atualmente em 
uso na área do aconselhamento. Todas elas são claramente contrárias à Palavra de 
Deus, pois foram descobertas por homens que atuam fora da revelação de Deus (I 
Coríntios 2:14).

DEPENDENDO DA BÍBLIA
É mesmo necessário voltarmo-nos para as teorias e técnicas humanas de 
aconselhamento a fim de solucionarmos os problemas da vida? Não seria possível 
alcançarmos entendimento e vitória pela aplicação das verdades bíblicas?
A Bíblia afirma que as verdades nela contidas são plenamente suficientes no que diz 
respeito a capacitar alguém para viver de modo agradável a Deus (II Pedro 1:3-4). Ela 
provê orientação e todos os princípios necessários para entendermos os nossos 
processos mentais, analisarmos as nossas respostas emocionais e exercermos controle 
sobre o nosso comportamento. Leis, testemunhos, preceitos, mandamentos, 
julgamentos e princípios do Antigo e Novo Testamentos são a única autoridade para 
orientar os pensamentos, palavras e ações do homem (Salmo 19:7-14; Hebreus 4:12).
As promessas e a autoridade de Deus encerradas na Sua Palavra são base para uma 
vida abundante. As Escrituras contêm as soluções para todos os problemas de atitude, 
relacionamento, comunicação, conduta e comportamento (II Timóteo 3:16-17).

DESENVOLVENDO HÁBITOS BÍBLICOS
A fim de estabelecermos uma base bíblica para o aconselhamento, apresentamos no 
Curso de Autoconfrontação da BCF 105 princípios bíblicos com as respectivas 
referências.
Tais princípios podem ser aplicados de modo sistemático para vencer qualquer 
problema da vida e não são uma mistura de teorias humanas controvertidas, 
salpicadas com alguns versículos bíblicos sem conexão, na esperança de solucionar 
problemas. Pelo contrário, os princípios bíblicos fornecem o fundamento essencial 
para que qualquer pessoa mude o seu estilo de vida não-bíblico e estabeleça novos 
hábitos bíblicos de comportamento. Embora imutáveis e de aplicação ampla, os 
princípios bíblicos destacados no Curso não têm a intenção de abranger tudo quanto 
está disponível na inteira Palavra de Deus, viva e eficaz (Hebreus 4:12).
No aconselhamento fiel à Palavra de Deus, o conselheiro bíblico colhe informações 
suficientes que lhe permitem identificar e entender o problema para, depois, formular 
a solução bíblica. Os aconselhados são incentivados a confrontarem os próprios erros 
e fracassos de um ponto de vista bíblico (Mateus 7:1-5), de modo que sejam 
despertados para a necessidade de não mais focalizarem os desejos pessoais (II 



Coríntios 5:14-15; Gálatas 5:17,19-21; Tiago 4:1-3), mas decidirem viver de maneira 
agradável a Deus (II Coríntios 5:9; Efésios 4:1-3; Colossenses 1:10-12).
Para que o aconselhamento bíblico seja bem sucedido, tanto o conselheiro como o 
aconselhado devem manter um compromisso profundo e constante com o senhorio de 
Jesus Cristo e a autoridade da Palavra de Deus, no sentido de viverem “de modo digno 
do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no 
pleno conhecimento de Deus” (Colossenses 1:10). Tal compromisso mudará a ênfase 
de vida, conduzindo-a de um amor dirigido ao eu para um amor dirigido a Deus e aos 
outros em resposta ao amor gracioso de Deus demonstrado em Jesus Cristo (Mateus 
18:21-35; Romanos 5:8; Efésios 4:32; I João 4:11).

APLICAÇÃO CONSTANTE DOS PRINCÍPIOS BÍBLICOS
O aconselhamento bíblico pode ser extremamente proveitoso ainda que o aconselhado 
tenha pouco ou nenhum conhecimento sobre o relacionamento com Deus em moldes 
bíblicos e o compromisso pessoal com Cristo. À medida que o conselheiro bíblico leva 
o aconselhado a focalizar a sua atenção de modo contínuo na autoridade e suficiência 
das Escrituras, e explora os problemas do aconselhado de um ponto de vista bíblico, a 
necessidade de um compromisso sincero com Cristo é apresentada repetidamente.
Assim que o aconselhado passa a ver os seus problemas sob uma perspectiva bíblica, 
ele começa a entender que a paz e a alegria prometidas por Deus não dependem de 
sua situação financeira, do ambiente de trabalho, do comportamento do cônjuge ou de 
outra circunstância externa qualquer. Um aconselhado desanimado ou abatido pode 
adquirir grande esperança aprendendo nas Escrituras que ele pode gozar da paz e da 
alegria que vêm de Deus pela confiança exclusiva no relacionamento com Deus em 
Jesus Cristo (João 14:27, 16:33).

PRESSUPOSIÇÕES DO ACONSELHAMENTO BÍBLICO
Deus nos deu em Sua Palavra tudo quanto necessitamos para viver de maneira 
agradável a Ele (II Pedro 1:3-4). Não precisamos integrar as teorias do homem com 
averdade bíblica para lidar com os nossos problemas e experimentar uma vida 
vitoriosa.
De fato, as Escrituras nos advertem quanto às sérias consequências decorrentes de 
igualarmos em nível a Palavra de Deus e o pensamento do homem (Provérbios 
1:22-32, 14:12, 30:5-6; Isaías 5:20-21; Romanos 8:6-8; I Coríntios 3:19-20).
O aconselhamento bíblico baseia-se no ensino bíblico de que cada um de nós prestará 
contas de si mesmo a Deus (Romanos 14:12; II Coríntios 5:10). Embora os crentes em 
Cristo não estejam destinados à condenação eterna pelos seus pecados (Romanos 8:1; 
Hebreus 9:27-28,10:10-18), reservada aos descrente (Apocalipse 20:15), os pecados 
têm consequências (Ezequiel 18:20; Colossenses 3:25). O aconselhado deve saber que 
ele é responsável perante Deus unicamente pelos seus pensamentos, palavras e ações, 
e não por mudar a vida de outras pessoas.
Aprendendo a assumir responsabilidade pelo seu comportamento, o aconselhado 
precisa entender o conflito entre a velha natureza e a sua nova natureza em Cristo 
(Romanos 6; II Coríntios 5:17; Gálatas 5:16). Por um ato de vontade, ele precisa 
abandonar o antigo modo de viver em cobiça e engano, e começar a agir de modo que 
reflita a nova natureza que Deus lhe deu à semelhança de Cristo (Efésios 4:22-24; 
Colossenses 3:5-17). O aconselhado também precisa desenvolver um estilo piedoso 
de pensar, falar e agir (II Coríntios 10:5; Filipenses 4:8), provando a renovação da sua 
mente e alcançando sucesso em viver uma vida que corresponda à nova natureza 
criada por Deus em santidade procedente da verdade (Romanos 12:2; Efésios 
4:23-24).



Qualquer mudança levada a efeito pelo aconselhado deve ter o propósito de agradar a 
Deus e não de satisfazer a si mesmo ou agradar aos pais, ao cônjuge, ou a outra 
pessoa qualquer (II Coríntios 5:9, 15; Colossenses 1:10; I Tessalonicenses 2:4,6). Isso 
requer um compromisso de obediência à Palavra de Deus e não depende de 
sentimentos, nem é por eles governado, a despeito de quão fortes e persuasivos os 
sentimentos possam ser (II Coríntios 5:14-15; Gálatas 5:16-17).
O aconselhamento bíblico baseia-se em pressuposições básicas que foram provadas 
em anos de aplicação, observação e testemunho. Tais princípios não são apenas 
verificáveis, mas também efetivos ao redor do mundo inteiro, em todas as culturas, 
faixas etárias e níveis sociais. Os princípios bíblicos baseiam-se na Palavra de Deus 
que é inerrante e transcende qualquer distinção estabelecida pelo homem.

ELEMENTOS ESSENCIAIS DO ACONSELHAMENTO BÍBLICO
Quatro elementos são enfatizados em todas as sessões de aconselhamento:
1. ENTENDIMENTO DO PROBLEMA. Para aqueles que estão envolvidos em lidar com 
problemas biblicamente, é importante adquirir a perspectiva de Deus em qualquer 
dificuldade (Provérbios 3:5-6; Isaías 55:8-9; Romanos 5:3-5, 8:28-29; Tiago 1:2-4). 
Você precisa estabelecer o hábito de olhar honestamente para si mesmo à luz da 
Palavra de Deus (Mateus 7:1-5; Lucas 6:42-49; I Coríntios 11:31). Entender um 
problema requer uma investigação bíblica (Provérbio 18:13, 17; II Timóteo 3:16-17; 
Tiago 1:19) e repostas honestas (Efésios 4:15, 25) para que se revele a abrangência 
total da questão (Marcos 7:20-23; Tiago 1:22-25; 4:17) (veja o ponto seguinte: 
ANÁLISE BÍBLICA DE UM PROBLEMA).
2. ESPERANÇA. Deus prometeu na Sua Palavra que Ele não permitirá que você seja 
tentado ou provado, sofra estresse ou ansiedade, e enfrente problemas além daquilo 
que você possa suportar. Pelo contrário, Ele providenciará socorro e orientação em 
todas a situações se você lidar com os problemas biblicamente (I Coríntios 10:13; 
Hebreus 4:15-16).
3. MUDANÇA. Você precisa aprender a se desfazer (ou se “despojar”) dos velhos 
hábitos egocêntricos e pensamento destrutivo (tais como ansiedade, amargura e 
ressentimento) para se “revestir” de hábitos bíblicos no pensar, falar e agir (Romanos 
6:6-7, 12-13; Efésios 4:22-32; Filipenses 4:6-9; Colossenses 3:5-17).
4. PRÁTICA. Você precisa tomar iniciativas para colocar em prática as soluções de 
Deus na sua vida diária. Se você apenas ouvir a Palavra e não a praticar, você estará 
enganando a si mesmo e o seus problemas vão piorar. Mas se você se tornar um 
praticante da Palavra, Deus prometeu abençoá-lo e permitir que você experimente a 
paz e a alegria que vêm dEle, a despeito das circunstâncias que o cercam (Salmo 
85:8-10; Isaías 32:17; João 15:10-12, 16:33; Hebreus 5:14; Tiago 1:22-25,3:14-18; I 
Pedro 3:8-12).

ANÁLISE BÍBLICA DE UM PROBLEMA
O conselheiro bíblico identifica três diferentes níveis de expressão ao analisar os 
problemas de um ponto de vista bíblico.
1. NÍVEL DOS SENTIMENTOS OU PERCEPÇÃO. As pessoas, em geral, costumam 
procurar aconselhamento quando provam alguma perturbação ou sentimento 
desconfortável e, mais especificamente, na ausência de paz e alegria. Seguindo o 
modelo bíblico, os conselheiros bíblicos exploram cuidadosamente o nível dos 
sentimentos para poderem definir a natureza do problema apresentado (o que, 
quando, onde e como que caracterizam o problema, conforme descrito em Gênesis 
3:8-13, 4:6; I Reis 19:9-14; Provérbios 18:13, 17; Lucas 24:13-35; João 20:11-18).



2. NÍVEL DA AÇÃO. Os conselheiros bíblicos procuram ajudar os aconselhados na 
identificação de pensamentos, palavras e ações específicos que transgridem 
mandamentos bíblicos. Uma pessoa concentrada em si mesma tende a permitir que os 
sentimentos determinem o seu comportamento, independentemente do efeito 
resultante que atingirá outros. Viver orientado pelos próprios sentimentos conduz 
inevitavelmente à prática do erro que, por sua vez, resulta em maiores problemas e 
transgressões de princípios bíblicos. Para o nosso ensino (Romanos 15:4), vários 
exemplos de comportamento egocêntrico estão registrados nas Escrituras (Gênesis 
3:6-13, 4:5-8, 37:11-33; II Samuel 11:1-27, 13:1-33; II Crônicas 26:16-21).
Todavia, a Palavra de Deus diz que todos os nossos pensamentos, palavras e ações 
devem resultar do compromisso de agradar a Deus pela obediência a Ele (João 14:15; II 
Coríntios 5:9-15; Colossenses 1:10). Quando o aconselhado começa a obedecer a 
Deus, independentemente de sentimentos (Romanos 6:12-13; II Coríntios 5:15; 
Gálatas 5:17), ele tem à sua disposição as bênção prometidas por Deus (Gênesis 4:7; 
Tiago 1:25), incluindo paz permanente, alegria e justiça (Romanos 14:17).
3. NÍVEL DO CORAÇÃO. As Escrituras dizem que a ira, a amargura, os ressentimentos 
e tudo quanto contamina o homem provêm do coração (Mateus 15:18-20). A reação 
pessoal diante de um problema reflete a condição do coração daquela pessoa (Marcos 
7:21-23). Nenhum ser humano (nem mesmo um conselheiro bíblico)  pode entender 
plenamente o coração de outra pessoa (Jeremias 17:9), mas Deus examina 
profundamente cada coração (I Samuel 16:7; Jeremias 17:10). O conselheiro bíblico 
apresenta ao aconselhado as verdades contidas na Palavra de Deus, sabendo que é 
obra do Espírito Santo convencer a pessoa do seu pecado e ensinar-lhe como viver 
uma vida agradável a Deus (João 16:8-13; Gálatas 5:16-17; Hebreus 4:12-13). O 
conselheiro bíblico não incentiva o aconselhado a olhar para conselheiros como 
autoridade final, mas ensina que esta é a Palavra de Deus (II Timóteo 3:16-17) e o 
verdadeiro Conselheiro é o Espírito Santo (I Coríntios 2:10-13).
No processo de aconselhamento bíblico, o conselheiro ajuda o aconselhado a 
examinar a si mesmo (Mateus 7:5; I Coríntios 11:31; II Coríntios 13:5) para que guarde 
um coração puro diante do Senhor (I Samuel 16:7; Salmos 51:10, 17; 139:23-24; I 
Tessalonicenses 2:3-4; Hebreus 10:19-22), tudo lhe vá bem (Deuteronômio 5:29) e ele 
possa ser abençoado (Mateus 5:8).

OS PROBLEMAS PODEM SER VENCIDOS
Embora provações e tribulações façam parte da vida, Deus tem um propósito em 
permiti-las (Romanos 5:3-5, 8:28; Tiago 1:2-4). Apesar das dificuldades que possam 
surgir, Deus prometeu que um crente em Cristo pode ser vencedor em todas as 
situações (Romanos 8:35-37; I Coríntios 10:13; I João 5:4-5) respondendo em 
obediência à Palavra de Deus (Tiago 1:25). Obedecer a Deus pode não ser fácil 
(Romanos 7:18-19), mas é algo possível quando praticado em resposta amorosa 
àquilo que Jesus Cristo fez pelo crente ( João 14:15; Romanos 6; I João 5:3; II João 1:6). 
Seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, um filho de Deus deve ser 
obediente mesmo em tempos de sofrimento (Hebreus 5:8; I Pedro 2:20-21), olhando 
para além das circunstâncias do momento e atentando para a glória que será revelada 
(Romanos 8:18; II Coríntios 4:16-18).
Em nossos dias, há uma necessidade urgente de que o Corpo de Cristo volte ao uso 
exclusivo da Palavra de Deus para solucionar os problemas pessoais e aconselhar 
outros a agirem semelhantemente nas suas dificuldades (II Coríntios 1:3-5). Os 
princípios bíblicos contidos nos cursos preparados pela Biblical Counseling Foundation 
(BCF) baseiam-se unicamente na Palavra de Deus, e não em pressuposições, opiniões, 
experiências e teorias humanas, ou em outras filosofias seculares quaisquer.


