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2 PEDRO 1.3 ‘Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade,  

RELEMBRANDO   

- Deixar claro que o aconselhamento é com base bíblica; - A pessoa tem que entender isso bem 
claramente.  Se a pessoa não aceitar conselho bíblico, ela deve procurar outro conselheiro.  A 
Bíblia proíbe “conversa de velha” ou conselhos que seguem o instinto natural e / ou o 
pensamento secular. 

 
- Certifique-se de que a pessoa já entregou a sua vida a Jesus, logo na primeira sessão.  Sem 

a senhoria de Deus, não há esperança para a vida da pessoa.  Se a pessoa que não conhece 
a Cristo fizer a decisão de aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, a metade do conflito 
já se resolve. 

 
- O grupo de amigos é um instrumento importante do aconselhamento. O culto é outro importante 
instrumento do aconselhamento; a palavra de Deus é o que vai mudar a pessoa; a comunhão 
fortalece, encoraja. 
 
- O que vai ajudar a pessoa é a transformação da mente pela palavra; 
 
- Quem cura é Jesus, você sente a dor da pessoa, mas não pode carregar o fardo, nem tente. 
 
DICAS:  
 

- Se for ou marido ou mulher, mas não juntos, pergunte logo se o cônjuge quer se aconselhar. 

(Geralmente são as mulheres que procuram ajuda primeiro.) 

- Se você for aconselhar casal, ouça um de cada vez, não deixe o outro interromper seguidamente, 

peça-a que anote os comentários que desejar fazer, enquanto a outra pessoa estiver falando, mas 

que não interrompa; que aguarde a sua vez. Se necessário, ouça uma pessoa separada da outra. 

- Primeiro ouça, depois reaja; 

- Se forem aconselhar casais ou jovens, você não precisa de detalhes imorais; não seja curioso. 

- Concentre-se no problema principal; não atire em todas as direções; basta saber qual foi o princípio 

violado, sua mente não precisa de detalhes. 

- Direcione (lidere) o aconselhamento até que descubra a raiz do problema. Evite perguntas cuja 

resposta seja apenas SIM ou NÃO.EX: fale-me um pouquinho sobre a sua filha. Ao invés de 

perguntar; - Sua filha te obedece? 

- Controle o seu sentimento em relação ao aconselhado. Aceite o aconselhado, mas não o seu 

pecado. Não misture as coisas, você pode se empatizar com o pecador, mas não com o pecado. 

- Seu papel é ensiná-lo a tomar suas próprias decisões; 

- O alvo é que a pessoa possa vencer as dificuldades que a levou ao aconselhamento possa crescer 

e se for o caso amadurecer até que não precise mais do aconselhamento nessa área;  

ACONSELHAMENTO BÍBLICO DE MULHERES - 2019 
 



- Passe tarefas: leituras, gravações, tarefas comportamentais, meditações específicas, memorização 

das escrituras, testes. 

- Comece e termine com oração.  

-  Tenha seu banco de dados. 

 
 

EXERCITANDO A SUA PERCEPÇÃO PARA O ACONSELHAMENTO 
 
Exercício em dupla para iniciar e TERMINAR EM CASA: 
 
Esse exercício ajuda você a ajudar a pessoa a identificar possíveis pensamentos ou sentimentos, 
que possam atrapalhá-la em seu processo de crescimento. Discirna qual das atitudes que a pessoa 
parece passar através das frases, colocando o número ou números correspondentes. 
 
 
 
 
 
 
 

 Você nem liga para isso! 

 Eu preciso muito de você. 

 Ele não me entende. 

 Eu me sinto desvalorizada. 

 Eu nem quero mais nada na vida. 

 Eu só estou firme por Deus. 

 Você não presta pra nada. 

 Você está falhando nessa área. 

 Você precisa me respeitar sua fedelha!!  

 Vou me acalmar pra conversar com você, porque estou irada com esse desrespeito. 

 Você nem liga para isso! 

 Eu preciso de você. 

 E do que você vai reclamar hoje? 

 Parece que você teve um dia difícil, o que posso fazer para te ajudar? 

 Eu sinto muito que você se sinta assim. Como posso te ajudar? Vou orar por você e fazer 

qualquer coisa que eu puder. 

 Você nunca me beija. 

 Sabe de uma coisa meu bem, eu gosto muito gosto quando você me abraça e me beija. 

 Não estou dizendo!  Milagres acontecem, você chegou no horário!! 

 Meu bem, eu só queria que você soubesse que eu aprecio muito que você acelerou para 

que chegássemos no horário. 

 você sempre esquece se fazer o que eu te peço. 

 Eu gosto do seu sorriso, é o ponto alto do meu dia. 

 Hum mãe, nós devíamos ter mais visitas, só assim se come direito aqui. 

 Que comida fantástica, você caprichou mãe. 

 Como é que você chegou cedo se nas outras noites você nunca pode? 

 Que bom que você chegou cedo hoje, senti muito a sua falta durante o dia. 

 Eu já tentei, mas meus pais sempre estragam tudo. 

 Eu me desencorajo com a atitude dos meus pais. 

 
 

1.Respeito / 2.Estima / 3.Consideração / 4.Reconhecimento / 5.Encorajamento / 6.Afeto 
(carinho) 7.Amor / 8.Desdém (desprezo) / 9.Desrespeito / 10.Indelicadeza / 11.Rancor ou 
inimizade / 12.Rejeição / 13.Desesperança / 14.Julgamento / 15.Trizteza. 



ORIENTAÇÕES PARA O ACONSELHAMENTO BÍBLICO 
 

1. AVALIE O PROBLEMA E DIAGNOSTIQUE AS EMOÇÕES. São coisas diferentes. 
 

2. Ajude, incentive, mesmo que não possa tirar a dor da pessoa.  Motive a pessoa a prosseguir 

no crescimento.  

3. Tire o argueiro do seu olho, julgue suas emoções e pensamentos antes de abrir a boca para o 

conselho. Não chame a pessoa e criança, de sem juízo, cuide as palavras. Lembre-se que 

você precisa incentivá-la ao que é correto. 
 

4. Ataque o problema não a pessoa-agindo biblicamente. 

 Naturalmente reagimos na comunicação. Como não reagir? 
 

a) Como? Reflita sobre a sua atitude, pensamentos.  

b) Reveja os fatos, talvez tenha que fazer algumas perguntas. Não se precipite.  

EX. pai que chegou e viu a briga dos irmãos e já foi defendendo um deles.  

 5. NÃO DIGA: SE EU FOSSE VOCÊ EU FARIA ISSO. ENSINE A PALAVRA. E DIGA VOCÊ 

DECIDE AGORA. – Você não é a pessoa. Nem tudo o que você faria no lugar dele é o que Deus 

quer que ele faça. 
 

6. Aprenda a distinguir pecado de sofrimento. Sal. 25. Nem todo mundo que sofre está pecando e 

nem sempre quem peca está sofrendo. Não julgue sobre sua experiência pessoal para 

diagnosticar o problema, ela ajuda, mas cada caso é um caso. Não generalize. Um pode viver a 

mesma história do que o outro, um pecou e outro não. Um pode fazer algo por razões 

pecaminosas, outra por razões boas.   
 

7. Tente compreender segundo as emoções da pessoa, não da sua. Sal. 42.11. Caso não faça 

assim, o conselho pode não ser o melhor pra pessoa. O que ocorreu antes, durante e depois do 

acontecido. 
 

8.  Analise os padrões de comportamento do aconselhado. Gálatas 5. 
 

9. Descubra o pensamento e desejo do aconselhado e veja se Deus concorda com isso ou se 

precisa mudar o desejo ou pensamento. O que ele deseja ou espera? Tiago 1.13-15 o que ela 

quer tanto que está disposta a pecar para conseguir? O que ela quer tanto que está disposta a 

pecar se não conseguir? Às vezes a atitude não é errada, mas o desejo sim. 
 

10. Forneça instrução bíblica. Estimular a fé e obediência bíblica. Deuteronômio 6.6,7. Seu 

conselho pessoal pode ajudar no início, mas a palavra de Deus alcança o tempo todo e 

transforma. Seu conselho nunca será superior ao conselho de Deus.  
 

11. Ele precisa sair do aconselhamento com tarefas práticas, sabendo o que fazer. Ele é parte do 

processo de mudança. Ele precisa fazer a tarefa.  Caso contrário o aconselhamento será só 

desabafo.  
 

12. Ele precisa ser um conhecedor e um praticante da palavra. Tiago 1.22 (tarefa) 
 

13. Quando a pessoa por várias vezes não faz a tarefa porque não quer, encerre o 

aconselhamento. Cuidado para não dar tarefas demais. Cheque o motivo. Ensine a fazer mesmo 

sem vontade. 
 

14. Continue com a aplicação das verdades bíblicas aprendidas, não apenas na semana da 

tarefa. Relatar a experiência das tarefas pode revelar outros problemas.  

 


