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O Conselheiro e o Aconselhamento Bíblico 
Aula 7 

 
(João 15:5) -  Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá 

muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 

 

Quem não é o Conselheiro ? 
 

1. Não é médico ou pode ser... 

2. Não é Psicólogo ou pode ser...mas reconhece e usa as escrituras como 

autoridade no tratamento dos males humanos. 

3. Não é Psiquiatra ou pode ser... mas reconhece e usa as escrituras como 

autoridade no tratamento dos males humanos. 

4. Não é Deus, não é Jesus Cristo, nem o Espírito Santo e não pode ser, nem tem 

como... 

Quem é então, o Conselheiro ? 
 

(João 1:23) -  Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do 

Senhor, como disse o profeta Isaías. 

 

(I Corintios 15:10) -  Mas pela graça de Deus sou o que sou; e a sua graça para 

comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles; todavia não eu, mas 

a graça de Deus, que está comigo. 

 
(I Pedro 2:9) -  Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o 

povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas 

para a sua maravilhosa luz; 

 
(I Timóteo 1:15) -  Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Cristo 

Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 
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O conselheiro(a)...sabe quem é DEUS e aquieta-se... 
 

               (Salmos 46:10) - _______________, e sabei que eu sou Deus; serei  

               exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre a terra. 
 

   Quando o conselheiro(a) tem um relacionamento íntimo, diário e vivo com Cristo, o 

aconselhamento se torna verdadeiramente eficaz e atinge o propósito de Deus na vida do 

aconselhado. 

 

O conselheiro(a)...sabe de sua pecaminosidade.... 
 

Emil Brunner ( 1889 – 1966 ) 
“Temos que entender que no NT o conceito de pecado não é, como em nosso uso moderno da 

palavra, simplismente moral, mas envolve toda a existência do homem e toda a compreensão de 

si mesmo e de toda vida, quero dizer sua filosofia, suas ideologias e religião bem como sua vida 

pessoal “. 
 

ENVOLVIMENTO / IDENTIFICAÇÃO 

 

    VERTICAL 

 

  DEUS 

 

 

    Conselheiro 
 

 

Mateus 7:3-5   - envolver-se com Cristo, torna-nos cientes de nossas próprias limitações ( 

pecaminosidade ) e aponta para grande necessidade de uma dependência completa do Senhor, afim 

de avaliarmos corretamente nossas reais motivações com base em sUa palavra que é apta  

para ____________os pensamentos e ____________ do coração.( Heb. 4:12,13 ;  

Atos 15:8
a
 ) 

 

Atos 4:13   -  envolver-se com Cristo identifica-nos com Ele e nos torna aptos e 

capacitados para __________________ ( II Tim 3:17 ), e a marca dessa relação fica latente 

às demais pessoas. Como disse e viveu João Batista,  importa que Ele ___________ e eu 

___________( João Batista em Jo 3:30 ). 
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I Cor 11:1   -  envolver-se com Cristo torna-nos semelhantes a Ele e conseqüentemente 

passamos a  ser _____________. 

 

                                                        HORIZONTAL 

      

        

                                    Conselheiro          Aconselhado 

 
 

   Quando aconselhamos nos envolvemos com o aconselhado, porém devemos ter o 

cuidado para que alcancemos o objetivo principal no Aconselhamento Bíblico: 

 

“ Incrementar o relacionamento do aconselhado com Cristo “ 

 

 

D   E   U   S 
 

 

Conselheiro              Aconselhado 

 

 

Esta dimensão vertical ( conselheiro < > Deus e aconselhado < > Deus ) é que torna o 

aconselhamento bíblico diferente de qualquer outras formas de ajuda...Deus fala ao 

coração. 

 

A dimensão horizontal ( aconselhado < > conselheiro ) é outra forma de Deus agir na 

vida do aconselhado através de um igual, porém deve revelar O ETERNO, SEU vivo amor 

para a condição em que se encontra o aconselhado. 

  

Exemplos de envolvimento : 

 

         > Jesus Cristo...se identificou conosco. Mat 9 :36 ( compaixão ) 

 

                      Jo  1:14...e o Verbo_____________ e _______________entre nós. 

           Jo  10:11....Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá _________pelas ovelhas. 

           Jo  17:21-26...22 para que sejam _____, como nós o somos. 

 

         > Apóstolo Paulo...aos efésios. Atos 20:17-38 

 

         > José – Atos 4 :36 apelidado pelos apóstolos de_____________. 

            ( Nome : filho de exortação, encorajamento ) 
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Porque você quer aconselhar ? 
 
(Colossenses 3:16) - A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a 

sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e 

cânticos espirituais, cantando ao SENHOR com graça em vosso coração. 

 

(I Tessalonicenses 5:14) - Rogamo-vos, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, 

consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. 

 

1. MOTIVAÇÃO  

 

TEOCÊNTRICA x ANTROPOCÊNTRICA 

 

Teocêntrica : 
 

(Romanos 11:36) - Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, 

pois, a ELE eternamente. Amém. 

 

Antropocêntrica : 
 

Curiosidade :  

 Necessidade de informação 

 Conselheiro curioso 

 Normalmente esquece o aconselhado 

 Exerce pressão para obter informações 

 Não consegue manter segredos 

 

Obs. Normalmente as pessoas procuram evitar conselheiros curiosos. 

 

A necessidade de manter relações : 

 

 Carência de amizade e relacionamento 

 Não deseja a melhora do aconselhado 

 Procura oportunidades para prolongar o período de ajuda 

 Satisfaz sua própria necessidade de companhia 

 

Obs. O envolvimento neste aspecto do conselheiro-aconselhado deixa 

de ser de ajuda...é saudável e necessário um envolvimento, desde que 

seja permeado pelo propósito de Deus e  que vai de encontro às 

necessidades da pessoa , conduzindo-a  ao equilíbrio de uma relação 

com Cristo e não à satisfações pessoais e egoístas. 
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             A necessidade de poder : 

 

 Autoritário ! 

 Gosta de “ endireitar “ os outros. 

 Aprecia dar conselhos...mesmo quando não solicitado. 

 É do tipo...” Solucionador de problemas “ 

 

Obs. Alguns aconselhados gostam deles...são muito 

dependentes..mas não serão ajudados se suas vidas forem controladas 

por outra pessoa. 

 

                                            Em um dado momento...haverá resistência. 

 

               A necessidade de socorrer : 

 

 Retira a responsabilidade do aconselhado, e nas entre-  

linhas diz : “ você não é capaz de resolver isso, deixe tudo 

comigo ! “.  

 É o tipo messias benfeitor... 

 Quando sua técnica do socorro falha, o conselheiro sente-se 

culpado e inadequado. 

 

Obs.  Esta postura do conselheiro pode ajudar por algum tempo, mas 

raramente fornece ajuda duradoura. 

 

Quando uma pessoa procura aconselhamento, está aceitando o risco 

de compartilhar informação pessoal e entregar-se aos cuidados do 

conselheiro. Devemos andar  em oração por e com ele(a) e  devemos 

lembrar que os motivos são confidenciais. 

 

DESENVOLVENDO UM RELACIONAMENTO DE AJUDA 
( Compaixão ) 

 

Exemplos : 

 

           * Jesus em Is 9:6   “ e seu nome será_________________________.” 

 

 E sobre Ele repousaria o Espírito de ______________ e de _____________, 

 o Espírito de _________________ e de ________________ Is 11:2 

 

 Em Mateus 9:36 – Jesus vendo as multidões_______________, porque  

 estavam_____________ e ____________ como ovelhas que não tem pastor. 
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Ver Marcos 3:1-5  Qual o sentimento de Jesus : 

 

1. Para com o homem enfermo ? _________________________________. 

2. Para com os fariseus ? _______________________________________. 

 

Ver Lucas 7:11-15  “ Vendo-a o Senhor se _______________dela e lhe disse: 

_________! Então , Ele ______________o menino. 

 

“ Jesus não apenas observava os problemas e dispensava palavras – ele    

   manifestava verdadeira compaixão “. 

 

 * Apóstolo Paulo...outro conselheiro compassivo. 

 

Atos 20:17-38 admoestar ( grego : nouthetemao ) aconselhar, corrigir ou  

advertir ) aos efésios. 

 

Romanos 9:1-3 aos conterrâneos judeus. 

...”tenho grande ___________ e incessante_____ no ____________... 

 

I Cor 2 : 4 aos corintios 

 

...que em meio a ____________e ___________de  

Coração, ele ( Paulo ) escrevia com ________________. 

 

 “ Paulo se identificou com os problemas e fraquezas de seus  

            aconselhados a ponto de parecer que ele mesmo os estivesse  

            experimentado, ele se preocupou com as pessoas e elas sabiam disto“ 

 

COMO DESENVOLVER UMA COMPAIXÃO GENUÍNA ? 

 
3.1 Pense como você se sentiria se estivesse na posição do aconselhado. 

 

Mateus 9:36 

Jesus ______as pessoas. ( ou olhou para elas ). 

 

Lucas 7:13 

__________, o Senhor se compadeceu dela. 

 

Hebreus 4:15 “ ...Ele se _______________de nossas fraquezas “. 

 

Jesus se colocou no lugar deles, sentiu o que sentiam, teve empatia. 
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Embora os problemas do pecado precisem ser confrontados e resolvidos, o  

aconselhamento eficaz, não acontece até que tenhamos mostrado ao   

aconselhado a compaixão de Cristo, identificando-nos com suas lutas. 

 

3.2 Imagine o aconselhado como alguém de sua família. 

 

I Tim 5 : 1,2  “ ...Não repreenda ao homem idoso, antes exorta-o como a  

______; aos moços, como a ________; às mulheres idosas como a _______ 

às moças, como a __________, com toda pureza “. 

 

3.3 Considere sua própria pecaminosidade. 

 

Gal 6:1   “ ...Instrui e adverte aos conselheiros ( nós ), Irmãos, se alguém for 

surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, _________com espírito de 

__________; e ______________________________________________. 

 

 Não estamos imunes ao pecado. 

 Não confie em sua própria “ retidão “ ou sermos condescendentes 

para com aqueles que pecam. 

 Ninguém jamais fez algo que não sejamos capazes de fazer o 

mesmo. 

 

 João 8:1-11 “ ...então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te____________ 

                 vai e não peques mais. 

                           ( texto de “ Culpa e Graça “ de Paul Tournier ). 

 

3.4 Pense acerca das formas práticas de demonstrar compaixão.  

 

Lucas 6:27,28  “ ... amai vossos______________, fazei bem aos que vos  

                            ___________, bendizei aos que vos________________ 

                 orai pelos que vos ________________. 
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A compaixão não é tanto uma emoção quanto uma escolha de vontade. 

Sentimentos de amor acompanham a decisão de agir em favor das pessoas. 

 

Perguntas para ajudar a determinar se você está ou não demonstrando genuína 

compaixão para com os aconselhados: 

 

1. Já disse aos seus aconselhados que se importa com eles? Filipenses 1:8 

2. Já orou por eles e com eles? Colossenses.4:12,13 

3. Já se alegrou e já se entristeceu com eles? Romanos 12:15 

4. Já lidou com eles de forma gentil e terna? Mateus 12:20 

5. Você os tem tratado com tato? Provérbios 15:23 

6. Já falou de forma gentil com eles? Colossenses 4:6 

7. Continuou a amá-los e aceita-los mesmo quando rejeitaram seu conselho?  

      Mar 10:21 

8. Já os defendeu contra aqueles que os maltratam e acusam? Mt 12:1-7 

9. Já os perdoou por qualquer dano que tenham causado contra você? 

Mateus 18:21,22  

                      10.   Já se dispôs a ir de encontro às necessidades físicas deles, se necessário...
 

        I João 3:17                             
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