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A CONSELHEIRA E A ACONSELHADA PRECISAM SABER 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Uma boa conselheira é uma boa aconselhada 

O aconselhamento é bíblico quando reconhece a Bíblia como suficiente. Não precisamos de mais 

nada para torná-la melhor. As escrituras são suficientes. Outras coisas podem ser interessantes, 

mas não necessárias. Sl 19.7 

Somente Deus pode compreender a alma humana. Ninguém é tão sábio como Deus. É 

necessária a palavra divina para restaurar o homem. Só ela tem esse poder. 

Salmo 1. Não ouvir pessoas que não conhecem a Deus e tentam dar teorias humanas de 

restauração de vidas e seguir suas respostas sobre a alma humana. Precisamos de direção 

divina, partindo das escrituras. 

O aconselhamento bíblico não despreza a biologia do ser humano, não substitui a ciência médica 

quando a pessoa precisa de um médico. 

Ele é bíblico quando pode ser praticado, ensinado por qualquer cristão que conheça a Palavra e 

está crescendo com Deus.  A conselheira sempre precisa estar na Palavra.  

ACONSELHAMENTO NÃO É DESABAFO. SE A ACONSELHADA NÃO ASSUME 

RESPONSABILIDADES, NÃO TEM RESULTADO. ELA PRECISA FAZER AS TAREFAS. 

O FOCO DO ACONSELHAMENTO BÍBLICO NÃO É A SOLUÇÃO DO PROBLEMA EM SI, MAS 

A GLÓRIA DE DEUS NA VIDA DA PESSOA.  ISSO NORMALMENTE ENVOLVE O CORAÇÃO 

DA PESSOA. 

 

 

PARA CASA:  

 

ACONSELHAMENTO BÍBLICO DE MULHERES - 2019 

 

A avaliação  desse curso consiste  na realização  das TAREFAS SEMANAIS. 
 
Faça as tarefas e marque ok como prestação  de contas da tarefa REALIZADA.  
 
1. Estudei a tabela de conselheiros (   ) 
2. Fiz anotações: dúvidas, conclusões,  observações  (  ). 
3. Li as referências bíblicas e marquei em  minha bíblia, com anotações  quando necessário.  
4. Escrevi na primeira pessoa Filipenses 2.11-13. (   ) 
5. Escrevi um breve testemunho de uma mudança experimentada em  minha vida,  através de um 
aconselhamento. (   ) 
6. Escolhi um aconselhamento bíblico, que fiz recentemente e chequei se 
utilizei  os  elementos  Chaves do aconselhamento. Também avaliei o  o que faltou e  por que.  (   ) 
7. Organizei meu material do curso (pasta, tarefas, caneta, bíblia, caderno, apostilas) e  meu 
material de aconselhamento (pasta, caderno, fichas.).  
 


