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Durante a nossa peregrinação nesta vida 
precisamos de firmes fundamentos para que 
possamos trilhar com segurança mesmo diante 
de tempestades e adversidades. Sem esses 
fundamentos que a Palavra nos dá, poderemos 
facilmente ceder às propostas das centenas de 
terapias seculares que se propõem a resolver os 
problemas emocionais e mentais do homem, 
mas que no entanto, além de reclassificarem a 
conduta pecaminosa em categorias confortáveis, 
porém negando totalmente a existência do 
pecado e da culpa, essas terapias também 
partem do pressuposto de que o homem não 
deve ser responsabilizado pelas suas escolhas e 
seus comportamentos. Quão distante da verdade 
bíblica estão essas falácias humanistas!

Como cristãos e conselheiros cristãos um dos 
fundamentos que temos e defendemos é que a 
Bíblia é o único livro de referência completo e 
autorita�vo e que foi escrito para oferecer 
respostas para os problemas do comportamento 
humano, bem como, para fornecer os meios de 
mudança do comportamento humano. Sem que 
a transformação interior aconteça, qualquer 
mudança exterior será apenas cosmé�ca.

Paulo �nha consciência de que as Escrituras 
nos foram dadas para nos capacitar, habilitar e 
para a prá�ca do aconselhamento. - 2 Tm 3.16,17

Somente na Bíblia encontramos tudo o que é 
necessário para podermos exercer o ministério 

de auxílio no processo de transformação das 
pessoas. Não poderemos conhecer a parte mais 
profunda da personalidade humana sem o poder 
revelador da Palavra. - Hb 4.12

Lamentavelmente, cristãos tem se rendido 
aos pressupostos humanistas e recorrido ao 
auxílio da psicologia secular para solucionar 
problemas que somente Deus pode resolver 
através do Seu Espírito e da suficiência da Sua 
Palavra. Ignoram que a Bíblia se qualifica como 
recurso para mudanças através do conhecimento 
completo de Cristo que nos chamou para a Sua 
própria glória e virtude, conforme lemos em 2Pe 
1.2-4.

Através do conhecimento de Cristo, e não 
pelo conhecimento de Freud, Deus nos deu tudo 
o que precisamos para resolver os problemas da 
vida e os problemas que resultam da impiedade. 
Para mudanças eficazes Deus nos deu o Espírito 
Santo, a Palavra e o igreja. Infelizmente, a grande 
maioria dos manuais de psicologia ignora ou 
negam isso.

Que possamos nos voltar para Deus e nos 
rendermos e seguirmos fielmente aos 
fundamentos da Sua Palavra, no cuidado de nós 
mesmos e no auxílio que oferecemos aos outros.
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