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Um pouco da história do aconselhamento. 

 

A prática do aconselhamento como forma de ajudar as pessoas e acompanha-las 

nos momentos de crise faz parte de toda a história humana. A própria Bíblia registra 

isso. O Antigo Testamento está repleto de exemplos de homens e mulheres 

piedosos que foram usados pelo   Espírito Santo para encorajar, orientar, 

apoiar, confrontar e aconselhar as pessoas necessitadas. 

Jesus é descrito como "Maravilhoso Conselheiro", e seus seguidores 

foram nomeados não somente para pregar, mas também para lidar com as 

necessidades espirituais e psicológicas dos indivíduos (Mt 10:7,8). 

As Epístolas do Novo Testamento, com os conselhos de líderes 

espirituais e experientes como Paulo, Pedro, Tiago e João, oferecem uma boa 

compreensão das técnicas de aconselhamento. Também mais tarde, no 

decurso de toda a era cristã, vemos os líderes da igreja se dedicando às 

funções do aconselhamento pastoral como forma de socorrer as pessoas em 

situações de perigo. 

Por muito tempo a prática de aconselhar ficava a cargo dos religiosos 

e pessoas de mais idade e experiência. Mas, por alguma razão, o 

aconselhamento mudou-se da teologia para a medicina, e, mais tarde, para 

campos tais como a psiquiatria, a psicologia, e a obra social. 

Já na primeira metade do século passado, o aconselhamento se 

identificava cada vez mais como disciplina em seminários e faculdades 

especializadas. Ficou inclusive separada da igreja, com o pressuposto de que 

estava fora do alcance da capacidade do pastor, e rigorosamente fora dos 

limites para os leigos sem treinamento especial. 

Nos últimos anos temos acompanhado uma forte ascensão do 

aconselhamento profissional. Isso em grande parte pela influência de 

cientistas e médicos famosos nessa área do comportamento humano, 

como o tão conhecido Dr. Freud, por exemplo. Ele acreditava que a 

psicoterapia era uma tarefa que requeria tanta perícia quanto uma cirurgia, 

e, portanto, não era algo que os não treinados devessem tentar fazer. 

 



AJUDANDO PESSOAS ATRAVÉS DO ACONSELHAMENTO. 

 

Ajudar as pessoas que passam por problemas é dever de todos. Segundo a 

Bíblia, todo cristão deve ter uma disposição constante, prática e até sacrificial 

para com as necessidades dos seus semelhantes. Tiago nos lembra repetidas 

vezes que a nossa fé está morta se não for acompanhada das boas obras para 

com o nosso próximo (Tiago 2:14-20). 

Este mesmo ensino é enfatizado noutras partes das Escrituras. Aos 

filipenses, Paulo disse que devemos nos preocupar com os interesses do nosso 

próximo (Fp 2.4) e aos Romanos lembrou o dever de se alegrar com   os que 

se alegram, e de chorar com os que choram (Rm 12.15). 

REQUISITOS PARA UM BOM PROCESSO DE ACONSELHAMENTO. 

1. Bom relacionamento. 

Como você conduz os seus relacionamentos? Você sabe se relacionar 

bem? Para um bom aconselhamento é necessário manter uma distância 

adequada entre o conselheiro e aqueles que serão ajudados. A conversa e os 

conselhos surtirão o efeito mais desejado quando há uma boa e correta 

ligação emocional entre as partes. Todos nós conversamos melhor, ouvimos 

e falamos mais e melhor com aquelas pessoas com quem nos identificamos e 

conseguimos nos aproximar mais. 

Uma das habilidades necessárias ao conselheiro cristão é o 

reconhecimento de   como se sente a pessoa com quem ele está tratando. Toda 

pessoa que procura um conselho precisa da sensação de que está sendo bem 

compreendida e de que será apoiada. 

2. Habilidade para escutar. 

Trata-se de dar a nossa atenção total ao auxiliado, e de demonstrar esta 

atenção mediante o contato através dos olhos, da postura e o uso de 

declarações animadoras. (Ex.: "isto faz sentido", "entendo o que você quer 

dizer"). Para motivar a conversa, dar mais abertura à pessoa e deixá-la 

mais à vontade, você poderá incentiva-la a continuar e mostrar que você 

se interessa pela sua situação. 

Uma das principais dificuldades dos pregadores no trabalho de aconselhamento é ficar 

calado para ouvir. Como pregador o seu trabalho é falar, mas como conselheiro seu primeiro 



trabalho é a prontidão para ouvir. Muitas vezes só o fato de ouvir o problema já é suficiente.  

O desabafo emocional pode fornecer condições para a própria pessoa resolver seu problema. 

Jesus, mesmo tendo conhecimento perfeito da personalidade íntima 

das pessoas e   dos problemas delas (João 2:25), escutava com paciência (Lc 

24:13-24). Ao fazer assim, é possível que estivesse demonstrando que há um 

valor terapêutico em deixar que o indivíduo exponha com palavras as suas 

dificuldades e problemas (Tg 5.16). 

A indisposição para ouvir pode muitas vezes ser um grande obstáculo 

ao sucesso do aconselhamento. A pessoa poderá achar que você está 

indiferente e simplesmente se afastar. 

Este fato também pode ser aplicado na evangelização. Se o cristão está 

sempre falando, e nunca para pra ouvir, não dará oportunidade ao pecador 

de contar seus problemas e necessidades e assim também não poderá ajudá-

lo. Às vezes, aquela pessoa tem uma pergunta a fazer, ou algum problema 

para discutir antes de poder dedicar a sua vida a Cristo. Se não lhe dermos 

tempo para expressar-se corremos o risco de arruinar as nossas próprias 

tentativas de ajudar. 

 

Prepare-se para prestar atenção: 

Intelectualmente. 

Procure ler sobre os assuntos que poderão ser tratados no gabinete pastoral. Estude 

vários pontos de vista, pois isso, além de melhorar a sua argumentação, lhe 

ajudará a ouvir inteligente e criticamente. Não evite assuntos difíceis. 

 

Fisicamente. 

Uma vez que ouvir é uma tarefa árdua, descanse bastante antes de fazê-

la. Não se comporte de maneira que induza a quem você aconselha a pensar que 

você está cansado ou desinteressado. 

 

Espiritualmente. 

Algumas situações, possivelmente a maioria, terão ligações diretas com a vida 

espiritual. O bom conselheiro precisa de conhecimento da Palavra de Deus, discernimento 

espiritual e experiências com Deus, para poder conduzir e resolver melhor cada caso. Não 

podemos espiritualizar todas as coisas, mas também não podemos esquecer, 

em tempo algum, que o nosso trabalho é principalmente espiritual. 



 

PERIGOS NA PRÁTICA DO ACONSELHAMENTO PASTORAL. 

 

A - A curiosidade do conselheiro. 

Nas nossas conversas diárias, há algumas coisas que são íntimas demais 

para serem assunto de debate. Às vezes, no nosso aconselhamento, 

esquecemo-nos temporariamente das necessidades do auxiliado, e 

começamos a pedir informações que primeiramente satisfazem a nossa 

própria curiosidade. 

 

B - A estimulação sexual 

Em estreita conexão com a curiosidade, opera a estimulação sexual, que 

pode ocorrer em   duas direções: do ajudador(a) para o(a) ajudado(a), e vice-

versa. 

Às vezes iniciamos isso sem nenhuma intenção, ou mesmo sem a 

consciência do que está acontecendo. O homem, por exemplo, que coloca seu 

braço ao redor de uma mulher querendo lhe dar apoio talvez não reconheça que ela 

pode interpretar erroneamente o significado desse abraço. 

Um certo contato físico não pode ser logo necessariamente um pecado, 

às vezes é preciso e pode ajudar bastante, mesmo assim, devemos agir com 

prudência e a consciência do limite. 

Conhecemos muitos casos de adultério envolvendo obreiros que 

começaram com gestos simples e sem intenção carnal. Por isso é 

fundamental evitar até a aparência do mal. Dizer "Mas comigo isso nunca 

aconteceria" já é pisar em terreno perigoso (1 Co 10:12). 

 

C - Vazamentos de Confidências. 

Geralmente as pessoas nos procuram para contar suas intimidades pela confiança que 

têm em nós. Ninguém espera que aquilo que é dito com muito cuidado e até com 

constrangimento no gabinete pastoral se espalhe para todos. Se isto vier a acontecer com 

certeza haverá enormes prejuízos. Além da frustração e tristeza da pessoa que ver suas 

intimidades espalhadas por aquele(a) de quem jamais esperava isso, lembremos também que 

isso poderá ser levado à justiça e poderemos responder criminalmente. 

 

 



D - Desequilíbrio no trato espiritual. 

Outro perigo é a ênfase insuficiente ou demasiada dada ao aspecto 

espiritual. 

No caso da ênfase insuficiente, nega-se ao auxiliado os recursos da 

Palavra de Deus, da oração e das experiências com Deus. Às vezes nem 

sequer lembramos de pregar o evangelho porque o conselheiro pode sentir 

constrangimento ou mesmo medo de tocar nesse assunto. 

Mas também, por outro lado, podemos tratar indevidamente a situação 

achando que tudo é espiritual, ação de demônios, por exemplo. Claro que muitas 

coisas são de origem espiritual, mas até isso deve ser empregado de modo 

apropriado e não enfatizado demasiadamente. 

 

ACONSELHANDO PESSOAS EM CRISE. 

 

Ao longo da vida todos nós enfrentamos muitas crises. Em linguagem um 

pouco formal, uma crise é qualquer evento ou uma série de circunstâncias 

que ameaçam o bem-estar de uma pessoa e interferem na sua rotina de vida. A 

morte de um ente querido, o nascimento de uma criança deformada, a separação 

no casamento, um acidente de automóvel, etc. Tudo isso pode nos abalar e 

fazer com que nos sintamos ameaçados, ansiosos, confusos e deprimidos. 

É fundamental mesmo nas crises procurar manter a calma. A nossa reação ao 

problema determinará a nossa capacidade de vencê-lo (Pv 24.10; 2Re 4.1-7). 

Se sabemos lidar com a crise, adaptar-nos às nossas novas 

circunstâncias, ou achar meios eficientes para solucionar o problema, então 

já desenvolvemos maior autoconfiança e experiência, que nos ajudarão a 

lidar de modo mais eficaz com as crises futuras. Se, por outro lado, a pessoa é 

incapaz de reagir à altura, há sentimentos de fracasso ou incompetência que 

transbordam para a crise seguinte, e que tornam ainda mais difícil a 

adaptação no futuro. 

Você poderá ajudar uma pessoa em crise fazendo uma visita, orando 

por ela, procurando diminuir a ansiedade, e fazendo com que ela se sinta 

capaz de vencer. 

 

 

 



 

CUIDANDO DO CONSELHEIRO. 

 

Em muitos momentos e situações do trabalho pastoral esquecemos 

que o pastor também é uma ovelha e que também tem alma. Por conta 

disso, temos deles que vivem angustiados, estressados, à beira de um 

descontrole emocional; e portanto, sem condições de viver e render o que 

poderiam. O experiente apóstolo Paulo aconselhou o jovem Timóteo a 

cuidar primeiramente de si mesmo (1Tm 4.16). Somente aqueles que têm 

o devido cuidado de si mesmo poderão também cuidar da doutrina. 

 

Encontre um Conselheiro. 

Uma das maiores parcerias em toda a história da igreja de Deus na 

terra se deu entre Paulo e Timóteo. Paulo o tinha como filho (2Tm 1.2) e 

ele o tratava como pai (Fp 2.22). E como isso contribuiu para o progresso 

da obra! 

Os obreiros mais jovens precisam dos conselhos de um “Paulo”, e 

também os mais experientes precisam da companhia de um “Timóteo”. 

Você já buscou a Deus sobre isso?  

Certamente uma das melhores maneiras de ajudar-nos a nós mesmos 

é achar alguém que pode nos ajudar a ter uma melhor perspectiva da vida e a 

lidar com nossos problemas. Muitos de nós relutamos em fazer isso. Parece 

que tememos que nos tenham como fracos por não sermos capazes de 

solucionar os nossos próprios problemas. Não queremos confessar que 

precisamos de ajuda, mesmo quando estamos à beira do desespero! 

 

Não leve todas as cargas sozinho. 

O Senhor Jesus tinha uma grande obra a fazer, e uma de suas 

primeiras providências foi escolher e treinar um grupo de pessoas para 

ajudá-lo. 

O apóstolo Paulo, que teve um ministério frutífero, também contou 

com a preciosa colaboração de muitos companheiros. Só no capítulo 16 

de Romanos ele cita nominalmente a 36 daqueles que levaram com ele as 

suas cargas. 



Se Deus lhe entregou uma grande obra para fazer, por certo 

também Ele tem preparado outros para lhe ajudar. A obra de Deus é uma 

obra de parcerias, ninguém a fará sozinho. 

Além disso, também podemos recorrer ao Senhor nosso Deus, que 

prometeu que jamais nos deixaria sozinhos (Mt 28.20). 

Devemos desenvolver a prática de lançar sobre Ele as nossas cargas e de 

confiar que Ele dará a solução, ao invés de procurar fazer tudo sozinhos. 

Eis o principal passo para ajuda em tempos de aflição: “aquietar-se” 

e deixar que Deus seja exaltado sobre os nossos problemas (Sl 46.10). 


