
 

 
NOME: ........................................................................................                                 Prof.ª Claudia Borges 

DATA: 10/11/2019                                                                                                                              AULA 4 
 

 Revisando:Técnicas básicas de aconselhamento  

• Ouvir  

• Não interromper toda hora.  

• Não fazer cara de escandalizado. Nem comentários de juízo.   

• Aguardar caso tenha um período de lágrimas.  

• Usar lenços de papel.  

• Celular desligado 

• Ouvir é um modo de dizer – eu me interesso. Cuide da sua linguagem corporal.  

• Olho no olho; não “viajar”; postura; não bocejar.  

• Atenção para os ladrões da atenção: fadiga; preocupação; impaciência.  

• Anotar algumas informações.  

“Tarefa de Casa” para o aconselhado  

• - Capacita o aconselhado a estender o seu aprendizado além das sessões de aconselhamento.  

• - Será desenvolvida entre as sessões. Normalmente, uma sessão de aconselhamento dura uma 
hora, uma vez por semana.  

• - Se o aconselhado não fizer as tarefas, demonstra na maioria das vezes, que não está 
interessado em mudar.  

• - Tipos de tarefa: leitura bíblica, ouvir CD, oração, assiduidade em cultos, SENIB e GA, perdoar, 
pedir perdão, restituir, sair com a esposa, descansar, tempo com filhos, ler um texto e depois 

discutir, mapeamento de problemas, diminuir redes sociais etc.  
 

QUADRO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 
Nome:...........................................................................            Celular: ................................. 

Data O que aconteceu - 
Descreva o problema 

O que fez - 
A reação da pessoa 

O que deveria ter 
feito - Reação bíblica 
- Ref 

O que deve fazer 
agora-Passos para a 
correção 

 
 
 
 

    

ACOMPANHAMENTO DE TAREFAS 
 

Data Tarefa Cumpriu? 
S ou N 

 
 
 
 

  

PRINCIPAIS MOTIVOS DE ACONSELHAMENTO  

Problemas no casamento:  

1.Falta de amor. Não falam a linguagem de amor um do outro. Ef 5.22-25; 1 Ped 3.1-4,7  

2.Falta de amor e respeito. Ef 5.33  

3.Interferência de terceiros (sogro, sogra e outros). Gen 2.24  

4.Não entregar direitos a Deus. 1 Ped 1-4; Mat 5.5. Sal 37.5  
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5.Problemas na área sexual. Pouca relação sexual. Baixa libido e orgasmo feminino. 1 Cor 7.1-4  

6.Adultério. Prov 6.32;   

7.Pornografia. 1 Cor 6.18  

8.Não assumir papéis ou papéis trocados. Ef 5.22-25; Gen 2.24  

9. Problemas financeiros (3 PILARES:  trabalho diligente, boa administração e generosidade) 

PARA CASA:  

Outros problemas: (estude e complete) 

1.Não conhecer identidade em Cristo. Jo 1,12; Rom 5.1; Col 1.14; Fil 4.13  

2.Mágoa. Falta de perdão. Mat 6.14,15; Heb 12.15  

3.Problemas financeiros. Descontrole, dívidas, desemprego. 1 Tim 6.9-11. Mat 6.24  

4.Medo. 1 Jo 3.14,18,19 e 4.18. Sal 91  

5.Sexo antes do casamento. Gen 2.24; 1 Cor 6.9-11; 16-19   

6.Discórdia entre irmãos. Prov 6.19; Rom 16.17  

7.Jugo desigual. 2 Cor 6.14; 1 Cor 7.39  

8.Rebeldia. Nm 16; Rom 16.17,18  

9. Não honrar a palavra. Sal 15.4  

10.Homossexualismo. 1 Cor 6.9-11  

11. Ansiedade 

12. Criação de filhos 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

ESTUDO DE CASOS: 
Caso 1- O que você aconselharia neste caso? Não vale dizer para procurar o pastor!  
Uma mulher do GA está com um sentimento terrível de medo de morrer à noite e quando vai dormir. O pai dela 
morreu vítima de assalto. Disse que brigava muito com o pai, relacionamento ruim, inclusive brigou com ele no 
dia que morre.  Disse ainda que fica com medo quando ouve mensagens de Apocalipse.  
Como conduzir o aconselhamento? 
 
Caso 2 – Uma jovem reclama do controle de seus pais, que pagam sua faculdade, já no quinto semestre e está 
querendo trancar a faculdade para morar sozinha e tocar a vida. O que aconselhar? 

Caso 3 – Mulher está decidida a separar do marido. Conheceram-se na internet e casaram em 6 meses. 
Moravam em cidades distantes. Ambos estão no segundo casamento e são cristãos. O marido não adulterou, 



mas foi descoberto pela mulher acessando sites pornográficos e ela ficou indignada com isso. Ele praticamente 
é sustentado pela mulher que ganha cinco vezes o seu salário. Ele recebe apenas um salário mínimo. Ela 
reclama constantemente das mentiras e grosserias dele. Ela está irredutível. Ele é orgulhoso e não quer 
aconselhamento. O que fazer?  

Caso 4 – Uma jovem começou a namorar um rapaz não cristão. Ela disse que ele não quer ir à igreja, porque 
julga que não tem tempo porque trabalha e estuda e declarou a ela que religião não é prioridade na vida dele. 
O que você falaria para esta jovem?  

Caso 5 – Casal com 2 anos de casados. Ambos com 25 anos. Ela procura o líder de GA e pede ajuda. Moram 
numa casa nos fundos do terreno dos pais do homem. Sogra entra na casa sem permissão e se mete em tudo, 
inclusive arruma a casa do jeito dela e lava a roupa. O casal almoça todos os dias na casa dos pais do homem. 
Não pagam luz e água porque tem uma conta só e os pais pagam tudo. Esposa está com raiva da sogra e 
estão brigadas, porque esta fez algumas críticas a ela dizendo que não cuida bem da casa. O casal está com 
baixa frequência de relação sexual, uma vez por mês. Ela confessou que foi tentada por um colega da faculdade 
que se declarou para ela. Ele também faz faculdade à noite. E ambos trabalham durante o dia. Eles querem 
ajuda.  

Caso 6 – A mulher está muito desanimada com o casamento e com sua vida espiritual. Não se sente amada. 
Já deu alguns sinais no GA, pedindo oração pelo casamento e pelo filho adolescente rebelde e que está com 
notas baixas na escola. Ela procurou você, líder de GA, em aconselhamento e disse que quer se separar porque 
não se sente valorizada e amada pelo marido e nem pelo filho. Disse que teve uma conversa com o marido, 
mas o marido disse que ela reclama de “barriga cheia” e que ele faz o melhor que pode. Ele é um marido 
trabalhador.  Como conduzir esse aconselhamento? 

Caso 7. Um membro do GA foi avalista no FIES para uma sobrinha e esta não pagou as prestações. Como 
fiador, ela está pagando as prestações, mas está muito ressentida. Pediu oração no GA e disse que cortou 
relações com a sobrinha. O que dizer pra ela?  

 Caso 8. Uma mulher do GA que trabalha numa loja confessa ao líder que roubou mil reais do caixa. Está 
arrependida. Pediu somente perdão a Deus, mas não devolveu o dinheiro. O que dizer?  

Caso 9. Como ajudar uma mulher que confessou que está com problemas de pornografia no celular?  

MACK, Wayne. A Homework Manual for Biblical Counseling. Vol. Personal and interpersonal Problems. New 
Jersey, Phillipsburg: Presbyterian and Reformed Publishing CO, 1979. 
 

 
MANUAL PARA ACONSELHAMENTO BÍBLICO 
PROBLEMAS PESSOAIS E INTERPESSOAIS 

 
 

INTRODUÇÃO 
 Certa vez, um velho índio norte americano descreveu seus conflitos 
internos da seguinte maneira: “Dentro de mim há dois cachorros. Um deles 
é cruel e mau. O outro é muito bom. Os dois estão sempre brigando”. 
Quando lhe perguntaram qual cachorro ganhava a briga, o ancião parou, 
refletiu e respondeu: “Aquele que eu alimentar com mais frequência...”. 

 
 Este material foi adaptado de uma obra sobre aconselhamento e surgiu do desejo que temos de 
capacitar conselheiros no trabalho de aconselhamento equipando-os de um instrumento prático, de linguagem 
clara e de fácil aplicação. Esta é uma tentativa experimental de utilização desse material de modo a verificar 
também sua utilidade e buscar sua ampliação futura. 
 Iniciaremos com o estudo de uma das áreas que mais tem chamado atenção dos conselheiros devido à 
sua ocorrência em situações de aconselhamento: o manejo de emoções e comportamentos agressivos, ou 
como a conhecemos mais popularmente a tenebrosa RAIVA. 
 
RAIVA 
 
Ajuda para superar raiva pecaminosa, amargura e ressentimento 
 Raiva, tal como outras emoções, pode ser uma emoção boa e construtiva destinada ao uso construtivo 
e divino (Marcos 3:5 – Indignado com a dureza dos corações..., Salmos 7:11 – Deus que sente indignação 



todos os dias..., e Efésios 4: 26 - Irai-vos e não pequeis...). Ou pode ser uma emoção pecaminosa, que seja 
usada de modo prejudicial e destrutivo. Este estudo é projetado para ajudar você a discernir entre raiva 
pecaminosa e legítima (justa) e auxiliá-lo a superar as expressões pecaminosas de raiva que são danosas e 
destrutivas. 
 

A. Contra quem ou que coisa sua raiva normalmente se dirige? 
 
(   ) Outras pessoas                  (   ) Suas circunstâncias ou ambiente               (   ) Você mesmo                                          
(   ) Deus  
 

B. Descreva as três últimas situações em que você ficou com raiva. 
 
1.  
2.  
3.  
 

C. Procure perceber e escrever o que os seguintes versículos têm a dizer sobre o modo errado de lidar 
com a raiva. Você está lidando com a raiva de modo pecaminoso e não bíblico quando você: 
1. Efésios 4:26 – Irai-vos e não pequeis, e 27- Não deis lugar ao diabo: Recusa-se a admitir que está com 
raiva. Disfarça e finge que nada está errado. Faz desse modo de lidar com a raiva um hábito. 
2. Provérbios 17:14: Entra na briga o mais rápido possível, é o mais maldoso possível. 
3. Provérbios 19: 11 e 20:  
4. Mateus 5: 21 e 22 - Denuncia as ofensas e não ouve conselhos 
5. Efésios 4:31 - Irrita-se sem motivo praguejando contra outros 
6. Provérbios 26: 21 -  
7. Provérbios 15:1 -  
8. Colossenses 3:8 -  
9. Romanos 12: 17 e 19 -  
10. I Pedro 3:9 -  
11. I coríntios 13: 5 -  
12. Filipenses 4: 8 -  
 

D. Procure perceber e escreva o que os seguintes versículos têm a dizer sobre o modo legítimo de lidar 
com a raiva. Constantemente revise o que Deus diz sobre o modo correto de lidar com a raiva e 
deliberadamente procure obedecê-lo. 
1. Romanos 12: 19-21 - Nunca se vingue a si mesmo, entregue a Deus a questão de punição, procure 
ajudar seu inimigo de modos específicos. 
2. Efésios 4: 26 - Reconheça que você está com raiva e procure resolver o problema imediatamente. Não 
permita que os problemas não resolvidos vão se acumulando. 
3. Efésios 4:29 - 
________________________________________________________________________________________ 
4. Efésios 4:32 - 
________________________________________________________________________________________ 
5. Mateus 5: 43 e 44 - 
________________________________________________________________________________________ 
6. Provérbios 19:11- 
________________________________________________________________________________________ 
7. Provérbios 15:1 - 
________________________________________________________________________________________ 
8. Provérbios 15: 28 - 
________________________________________________________________________________________ 
9. Provérbios 16: 32 - 
________________________________________________________________________________________ 
10. Provérbios 25: 28 - 
________________________________________________________________________________________ 
11. Provérbios 14: 29 - 
________________________________________________________________________________________ 
12. Provérbios 29:11 - 
________________________________________________________________________________________ 
13. Salmos 37: 1-11 - 
________________________________________________________________________________________ 



14. I Pedro 3: 9 - 
________________________________________________________________________________________ 
15. Gálatas 5: 16-23 - 
________________________________________________________________________________________ 
16. Romanos 8: 28 e 29 - 
________________________________________________________________________________________ 
17. Mateus 5: 1-12 e I Tessalonicenses 5:18  - 
________________________________________________________________________________________ 
18. Efésios 5: 20 - 
________________________________________________________________________________________ 
19. I Coríntios 10: 13 - 
________________________________________________________________________________________ 
20. Gênesis 50:20 - 
________________________________________________________________________________________ 
21. Tiago 4: 6 - 
________________________________________________________________________________________ 
22. I Coríntios 6: 19 e 20 - 
________________________________________________________________________________________ 
23. Mateus 18: 21-35 - 
________________________________________________________________________________________ 
 

E. Examine sua própria vida à luz de Mateus 5: 1-12, Gálatas 5: 22 e 23 e II Pedro 1: 5-8 e faça uma lista 
das qualidades mencionadas nessas passagens que estão faltando em sua vida. Peça para um cristão 
piedoso sua avaliação. Deus quer usar todas as circunstâncias para desenvolver essas qualidades em sua 
vida. A raiva pecaminosa perde de vista esse fato! 
 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________________________________ 
8. __________________________________________________________________________________ 
9. __________________________________________________________________________________ 
 

F. Considere como Deus pode usar sua irritação e chateações presentes para revelar a falta dessas 
qualidades e desenvolvê-las. Quando você for tentado a ficar com raiva pecaminosa, considere os propósitos 
de Deus para essa provação. 
 

G. Considere e escreva alguns dos benefícios que seus problemas e irritações podem trazer para você. 
Lembre Rm 8: 28, Jó 23:10. Deus tem bons propósitos para cada coisa que acontece na vida cristã. 
1. Isaías 43: 1-3: Mais profunda comunicação e comunhão com Deus 
2. I Coríntios 11: 31: Estímulo ao auto-exame 
3. Salmo 119: 71: Nova percepção das Escrituras 
4. Romanos 5: 2-5: 
________________________________________________________________________________________  
5. II Coríntios 1: 3-6: 
________________________________________________________________________________________  
6. Hebreus 12:5-11: 
________________________________________________________________________________________ 
7. II Coríntios 12: 7-10: 
________________________________________________________________________________________ 
 

H. Quais dos seguintes você considera serem seus “direitos”?  
1. Direito de ter e controlar nossos bens pessoais____________________________________________ 
2. Direito de ter privacidade 
________________________________________________________________________________________ 
3. Direito de ter e expressar opiniões pessoais 
________________________________________________________________________________________ 
4. Direito de ganhar e usar o dinheiro 
________________________________________________________________________________________ 



5. Direito de planejar sua agenda / cronograma 
________________________________________________________________________________________ 
6. Direito de ter o respeito dos outros 
________________________________________________________________________________________ 
7. Direito de ter e escolher os amigos 
________________________________________________________________________________________ 
8. Direito de pertencer, ser amado, ser aceito 
________________________________________________________________________________________ 
9. Direito de ser compreendido 
________________________________________________________________________________________ 
10. Direito de ser apoiado 
________________________________________________________________________________________ 
11. Direito de tomar suas próprias decisões 
________________________________________________________________________________________ 
12. Direito de determinar seu próprio futuro 
________________________________________________________________________________________ 
13. Direito de ter boa saúde 
________________________________________________________________________________________ 
14. Direito de namorar 
________________________________________________________________________________________ 
15. Direito de casar 
________________________________________________________________________________________ 
16. Direito de ter filhos 
________________________________________________________________________________________ 
17. Direito de ser considerado digno e importante 
________________________________________________________________________________________ 
18. Direito de ser protegido e cuidado 
________________________________________________________________________________________ 
19. Direito de ser apreciado pelas pessoas 
________________________________________________________________________________________ 
20. Direito de viajar 
________________________________________________________________________________________ 
21. Direito de ter o emprego que você queria 
________________________________________________________________________________________ 
22. Direito a uma boa educação 
________________________________________________________________________________________ 
23. Direito de ser uma pessoa bonita 
________________________________________________________________________________________ 
24. Direito de ser tratado com justiça 
________________________________________________________________________________________ 
25. Direito de ser desejado 
________________________________________________________________________________________ 
26. Direito de se divertir 
________________________________________________________________________________________ 
27. Direito de criar seus filhos a seu modo 
________________________________________________________________________________________ 
28. Direito à previdência e segurança 
________________________________________________________________________________________ 
29. Direito de ter expectativas satisfeitas e aspirações 
________________________________________________________________________________________ 
30. Direito de ter sucesso 
________________________________________________________________________________________ 
31. Direito de ter outros lhe obedecendo 
________________________________________________________________________________________ 
32. Direito de ter seu próprio modo de fazer as coisas 
________________________________________________________________________________________ 
33. Direito de estar livre de dificuldades e problemas 
________________________________________________________________________________________ 
34. Outros 
________________________________________________________________________________________ 
 
A questão não é ter ou não direitos, sendo alguns naturais e outros culturalmente atribuídos, reconhecidos 
socialmente e protegidos por lei específica; mas o modo como nos relacionamos com nossos direitos. Se 



nossa vida e felicidade dependem do reconhecimento desses direitos perdemos o foco dos valores espirituais 
e nos contemporizamos. 
Normalmente ficamos raivosos de modo pecaminoso porque pensamos que temos direitos que nos estão 
sendo negados. 
Há uma lei descoberta na psicologia que nos afirma que toda frustração de necessidades gera 
invariavelmente raiva. Esta lei, sem dúvida, é importante e válida de se considerar, mas vemos que aquilo 
que é visto como uma necessidade, ou direito como queremos aqui discutir, é uma construção interna que 
depende de nossas expectativas em relação ao mundo, pessoas e nós mesmos. Aquilo que nos frustra é, 
portanto, uma construção pessoal, pois o que frustra um indivíduo não é necessariamente o que frustra outro.  
 

I. Quais dos direitos mencionados acima estão lhe sendo negados e por quem? 
 
                   Direitos                                                             Negados por Quem? 
 
1. Bens pessoais ______________________________________________________ 
2. Privacidade ________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 
 

J. Reconheça conscientemente que, se você é um cristão, você e tudo que você tem e é (seus direitos 
inclusive) pertencem a Deus (I Cor. 6:19 e 20, Rm12:1, Salmos 24:1) reconheça isto e dedique tudo que você 
é e tem, incluindo seus direitos, a Deus. Confie nele para cuidar de Suas Propriedades. Pare de pensar em 
termos de “meus direitos” e concentre-se na vontade, propósitos e promessas de Deus. Por um tempo, até 
que o fato de que todos os seus direitos pertencem a Deus atinja o nível de conscientização, você precisará 
dedicar especificamente seus direitos a Deus de um modo regular. 
 

K. O que vai a seguir é um procedimento recomendado se você deseja livrar-se (despojar-se = desvestir-
se) da raiva pecaminosa, destrutiva e não bíblica e assumir para si (vestir-se de) o uso da raiva bíblica e 
construtiva. Quando acontece alguma coisa que pode levar à amargura (exigências, internalização da raiva, 
ressentimento, sentimentos feridos, hostilidade, rancor ou má vontade) ou uma explosão (palavras raivosas, 
abuso verbal, acusações, abuso físico, escândalo, fofoca, bisbilhotice, tagarelice, calúnia, difamação, retaliação 
de algum tipo, acusação, sarcasmo, rebaixamentos, exageros, gritarias) você deveria pôr os seguintes 
procedimentos imediatamente em ação. Você deve fazer isso toda vez que estiver sendo tentado a ficar com 
raiva pecaminosa. Lembre-se: “Há um modo de escape” (I Coríntios 10:13), “O fruto do Espírito é ... controle 
próprio” (Gálatas 5: 22 e 23), e “Deus nos deu ... o espírito de poder, e amor e de autodisciplina” (II Timóteo 
1:7). Com promessas como essas de um Deus que não pode mentir, não há desculpa para derrotas e há todas 
as razões para vitória. Aqui está o procedimento para obter a vitória. Quando aparece uma circunstância 
potencialmente estressante e ameaçadora: 
 
1. Imediatamente peça que Deus lhe ajude a lidar com isso de um modo que honre a Deus, de um modo 
bíblico. 
 
2. Lembre-se que Deus é soberano. Ele poderia ter impedido esta situação de aparecer. Ele pode agora 
dar poder para que você enfrente isso, e, se você enfrentar do modo dele isso vai servir a um propósito 
positivo e construtivo. 
 
3. Agradeça a Deus pela vitória que Ele vai lhe dar e a benção que Ele trará para sua vida através 
desta provação. 
4. Considere que testemunho, serviço ou exemplo em termos de oportunidades, essa situação pode 
prover. Outros estão olhando para você e agora você pode demonstrar a suficiência de Cristo, a realidade do 
poder do cristianismo, a tremenda relevância e praticidade da palavra de Deus de um modo fantástico. Pense 
nisso e espere que Deus use você. 
 
5. Examine a si mesmo para ver se você fez algo para criar a situação. Você tem sido preguiçoso, 
irresponsável, teimoso, crítico, ingrato, impuro, mandão, arrogante, super exigente, aborrecente, sem 
consideração, com má vontade de mudar ou dar o braço a torcer à outra pessoa, sem misericórdia, rude, cruel, 
orgulhoso, austero, inamistoso, vaidoso, enganador, relaxado, desorganizado, ciumento, invejoso, sem modos, 
manipulador, desconfiado, egoísta, moroso, solene, sensível demais, negativo e pessimista? Frequentemente 
nós plantamos vento e colhemos tempestades. Com a mesma medida que enchemos o prato dos outros somos 
servidos de volta. Nossos problemas são frequentemente o espelho de nossos próprios erros. De acordo 



com a Bíblia nós rolamos uma pedra e essa rola de volta para nós, nós cavamos um poço e nós mesmos 
caímos dentro dele; nós somos levados cativos por nossas próprias iniquidades....  
 
6. Considere que tipo de qualidade de caráter Deus pode estar tentando desenvolver em você 
através dessa situação. Se estiver sendo injustamente acusado Ele pode estar tentando desenvolver mansidão, 
ou amor, ou alegria, ou paciência, ou domínio próprio, ou perdão, ou pobreza de espírito. Minha resposta inicial 
e natural a essa situação pode sinalizar uma deficiência e revelar o que Deus quer fazer em minha vida. Eu 
tenho que reconhecer minha deficiência e pedir que Deus use as circunstâncias para desenvolver 
características cristãs e superar essas deficiências. 
 
7. Procure discriminar quais são os seus “direitos” que estão sendo negados ou negligenciados 
nessa situação. Você pensa que tem o direito de ser respeitado e por causa disso você está ficando bravo por 
que sua esposa não realiza seus desejos? Você pensa que tem o direito de ser apreciado e por isso está 
ficando ressentido em relação a alguém que o criticou ou não expressa gratidão a você? Identifique o que você 
pensa estar lhe sendo negado e depois deixe o assunto com Deus. Você pertence a Ele. Ele sabe o que você 
realmente precisa (Filipenses 4:19). Confie Nele para cuidar de você. Ele conhece suas necessidades mesmo 
antes de pedir (Mateus 6: 25-34). Acredite que Deus é muito mais sábio do que você. Ele sabe muito melhor 
do que você, o que você realmente precisa, e Ele vai suprir o que você precisa se você lidar com as coisas do 
modo Dele. 
Entregar seus direitos a Deus não significa que você vai se tornar um capacho. Não significa que você nunca 
vai expressar seus desejos, ou que você nunca vai se opor a nada, nunca vai responder, insistir, exortar, ou 
procurar corrigir uma pessoa. Isto significa que você procura fazer o que faz de um modo bíblico, que honre a 
Deus; por razões e motivos bíblicos e que honram a Deus. Isso significa que depois que você fizer tudo o que 
legitimamente faz, você deixa os resultados com Deus e acredita que Ele trará à tona o que é bom e certo para 
você. A promessa de Deus é que, não faltará nenhum bem a aqueles que o temem e procuram (Salmos 34:8-
10). Você deve preencher suas responsabilidades bíblicas e então deixe seus direitos com Deus. 
 
8. Procure se associar com aqueles que são calmos, autocontrolados e que lidam com os problemas 
do jeito de Deus. Você aprenderá deles. Seja fortalecido e encorajado por eles do modo correto e se torne 
como eles (Provérbios 13:20, II Timóteo 2: 22, Hebreus 10: 24 e 25, Provérbios 22: 24e 25, 19: 22, I Coríntios 
15: 33, Hebreus 3: 12 e 13, Provérbios 27: 17).  
 
9. Procure perceber especialmente o que Deus quer que você faça e como Ele quer que você aja nestes 
tempos. Reflita em ilustrações e exortações bíblicas que são aplicáveis a sua situação. Procure as passagens 
mencionadas nos pontos C, D, E, e G deste estudo. Procure obedecer a essas percepções bíblicas implícitas 
nos textos. A questão é: Como Deus quer que você lide com essa situação? Algumas coisas você não deve 
fazer. Algumas coisas você deve fazer. Planeje um curso de ação que seja bíblico. Você necessita confessar 
pecados? (compare com K-5). Você precisa fazer restituição? Acaso pegou algo que nunca devolveu ao dono? 
Fez alguma fofoca? Reteve algo que deveria ter dado? Você deveria separar e despender algum tempo de 
reflexão e oração e então tentar resolver a dificuldade? Quais as palavras que deveriam ser usadas para 
resolver o problema ao invés de atacar a pessoa ou complicar a situação (Efésios 4: 29 e 30)? Você estaria 
disposto a ceder e abrir mão para outra pessoa? Você já tentou olhar para a situação a partir do ponto de vista 
da outra pessoa? Você já tentou dramatizar a situação tomando o lugar da outra pessoa? Você já tentou 
interpretar o que o outro diz e faz da melhor maneira possível? Você permite que as coisas acumulem ou você 
vai lidando com os problemas à medida que eles aparecem? Você precisa procurar o aconselhamento de algum 
conselheiro bíblico (seu pastor, algum cristão espiritual, ou um cristão conselheiro profissional) para ajudá-lo a 
descobrir o modo de Deus de lidar com a situação? Como você poderia expressar bondade e cuidado pela 
pessoa com a qual você está tendo problemas (Romanos12: 14-21)? Como cristão você não deve tentar vencer 
o mal com o mal, mas com o bem. Você não deveria nem manter sentimentos encobertos de 
ressentimento, nem expor abertamente sua raiva. Antes você precisa aprender a controlar sua raiva e 
usar isso para um propósito construtivo. Você tem que liberar sua raiva sob controle. Isto só pode ser feito 
se você permite que seus sentimentos ativem suas palavras e ações e se você tem aprendido o habito de ser 
guiado por uma mente que é controlada, marinada e instruída por sólidos princípios bíblicos. Para garantir que 
isso aconteça (mudar o padrão pecaminoso o qual se tornou profundamente enraizado) pode ser útil durante 
um tempo realmente escrever como você deveria lidar com situações difíceis, como você deveria 
responder, exatamente o que você deveria dizer. Verifique seu plano com alguém entendido em assuntos 
espirituais e se essa pessoa concordar com você que seu plano realmente é um modo bíblico de ação ponha-
o em operação. Faça isso de novo e de novo até que se torne normal para você lidar com as situações de um 
modo bíblico. Isso, naturalmente, dá trabalho, mas vale a pena! Deus quer que você viva dessa maneira. Sua 
relação com outros melhorará, até sua saúde pode melhorar. Você será mais feliz e seu testemunho por Cristo 
mais poderoso. Esse plano para superar a raiva pecaminosa vai funcionar se você trabalhar em cima dele. 
 Neste estudo quero incluir diagramas que representarão o que você tem estudado sobre o modo correto 
e pecaminoso de lidar com a raiva. Espera-se que esses diagramas fixem na sua mente as verdades que 



estamos estudando. Eles foram retirados de um livreto de Dr. Jay Adams “O que fazer quando a raiva toma o 
controle?”. 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 

O quadro foi desenvolvido pelo Dr. John Broger 
 

L. Padrões de hábitos e respostas que têm sido parte de nós há anos normalmente não são fáceis de 
mudar. De fato, o contrário normalmente é verdade. Mas, com o poder de Deus, nós podemos mudar. Nós 
podemos controlar nossa raiva. Não precisamos continuar a explodir e ficar ressentidos. Até agora vimos que 
para mudar temos que planejar adiante, precisamos pensar biblicamente e exercitar o autocontrole quando 
uma situação estressante aparece. Em adição a tais coisas, a pessoa que quer mudar deveria rever o que tem 
feito em sua vida diária.  Preencha diariamente o que tem feito, neste quadro, que mostrará o progresso na 
mudança dos padrões pecaminosos.  
 
Descreva o principal problema ou circunstância com a qual você gostaria de lidar atualmente: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

PERGUNTAS ADICIONAIS PARA REFLEXÃO 

1. Minha resposta de raiva é proporcional à dimensão do problema? 
2. Esta situação está sob meu controle? Posso fazer algo para mudá-la? 
3. O que outras pessoas nas mesmas circunstâncias poderiam fazer? 
 
Para redimensionar a situação problema examine uma situação difícil que você passou e responda: 
1. Como se sentiu no dia que o problema aconteceu? 
2. Como se sentiu em relação ao problema uma semana depois? 
3. E um mês depois? 
4. Que importância teve aquele problema dentro de uma perspectiva de 5 anos de vida? 
5. Qual sua importância / repercussão para a eternidade? 
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