
Nestes dias difíceis, tem aumentado muito os casos 

de distúrbios ou problemas mentais como ansiedade, 

medo, pânico e depressão. Ainda que em alguns casos o 

auxílio médico seja necessário, Infelizmente não são 

poucos os que subestimam a suficiência das Escrituras 

para trazer ajuda, esperança aos que lutam com esses 

vários tipos de problemas. Entretanto, a falta de 

conhecimento das verdades bíblicas e de como as 

Escrituras tem ajudado pessoas a lidar com seus 

problemas pode explicar tal atitude dos que não dão 

valor ao aconselhamento bíblico.

Conselheiros bíblicos têm provado em suas próprias 

vidas e na vida dos seus aconselhados que os recursos de 

Deus presentes nas Escrituras são suficientes para 

ajudar pessoas.

Aconselhar biblicamente é reconhecer a suficiência 

das verdades bíblicas para todas as questões 

relacionadas à vida e à piedade. Diante das opiniões 

inconstantes e limitadas dos homens, reconhecer a 

suficiência das Escrituras é concordar que “...ela restaura 

a alma e dá sabedoria...” (Sl 19.7); que “...toda ela é 

inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, 

correção e educação na justiça...” (2 Tm 3.16,17) e que em 

Cristo, “ Deus nos tem dado todas as coisas que 

conduzem à vida e à piedade... livrando-nos das paixões 

do mundo” (2 Pe 1.3,4)

Além disso, tanto conselheiros quanto 

aconselhados precisam se sujeitar ao poder 

transformador do Evangelho de Cristo (Rm 1.16). Não há 

conselheiro eficaz sem o poder do Evangelho e não há 

casos impossíveis, por causa desse poder em Cristo. Um 

exemplo disso é visto na carta de Paulo aos coríntios, 

quando ele se refere a pessoas que foram transformadas 

pelo poder desse Evangelho. Veja: “ Ou não sabeis que os 

injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos 

enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, 

nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem 

avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem 

roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns 

de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas 

fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e 

no Espírito do nosso Deus. (1 Co 6.9-11). Duvidar que 

pessoas com tais comportamentos possam ser 

transformadas é limitar o poder de Deus. 

Entretanto é indispensável considerar que 

mudanças profundas e permanentes acontecem no 

coração do ser humano. Aliás, esta é uma das verdades 

que mais distingue o aconselhamento bíblico das 

terapias humanistas e seculares. Deus deseja 

transformar vidas e leva-las à estatura de Seu Filho; e 

não simplesmente levá-las a uma mudança no 

comportamento. Ele transforma o coração humano pela 

suficiência da Sua Palavra e o poder do Seu Espírito.

Sendo assim, um terceiro e último princípio vital 

que gostaria de destacar é a centralidade do coração. 

Devemos ter sempre cuidado com o 

comportamentalismo. O poder de Deus é efetivo nos 

níveis mais profundos do ser humano e o foco central 

deve ser o coração. Jesus disse que é do interior do 

homem que procedem os maus desígnios, homicídios, 

adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, 

blasfêmias. (Mt 15.19)

Conselheiros bíblicos colhem sintomas e observam 

comportamentos dos seus aconselhados; porém, 

buscam especialmente ajudar as pessoas a discernir as 

motivações, crenças e anseios do coração, à luz das 

verdades bíblicas. Deus conhece e transforma o 

coração para que haja uma mudança profunda e 

permanente de vida.

Aproveite as oportunidades para aconselhar 

biblicamente, mas lembre-se da vitalidade da 

suficiência das Escrituras, do poder do Evangelho e da 

centralidade do coração!
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