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

TABELA PARA ACONSELHAMENTO BÍBLICO 

Qualidades da boa conselheira Elementos chaves do aconselhamento 
bíblico 

Tipos de 
aconselhamento 

Ferramentas 
 

 
1. Confiança absoluta 
 Fofoca é fofoca, mesmo entre conselheiros e líderes.Ser 
humano, sem lavar sua roupa suja com a aconselhada. 

 Passar para a aconselhada um sigilo absoluto, dentro dos 
limites (alguns assuntos precisam ser tratados com a 
liderança). 
2. Saber suas limitações 
 Se você não tem competência na área, chame ajuda.  
Exemplo: drogas 
 Você quer o bem da pessoa, não sua própria fama. 
3. Não se envolver emocionalmente 
 Não é prudente aconselhar membros da sua família, nem 
pessoas do sexo oposto. 
 Para não se envolver, lembre que a pessoa é filho de Deus, 
e é Deus que vai resolver o problema, não você. 
4. Não se tornar saco enjôo 
 O objetivo não é dar oportunidade para a pessoa ficar 
despejando em você, Como? Limitar frequência e duração 
das sessões. 
 O problema não surgiu em um dia, não será resolvido em um 
dia.  Mas a solução se põe em prática, pouco a pouco, a 
cada dia. 
 Se não há melhora, procure outra conselheira sábia para 
saber prosseguir. 
 
5. Não deixar a aconselhada dominar você e seu 
tempo 
 No telefone, na igreja, no grupo de oração, seu tempo livre. 
Aprenda o que precisa de atendimento / retorno imediato e o 
que não precisa 
6. Não destruir vida/ família cuidando dos outros 
 O que dá maior respaldo a você é sua própria vida. 

1- Construir um relacionamento de amor 
confiança e respeito mútuos com a 
aconselhada. Isto é feito colhendo informações 
e procurando entender a pessoa como um todo 
e não apenas como um problema isolado. 
 
2- Cultivar a esperança no coração da 
aconselhada, no sentido de que a verdadeira 
transformação seja algo possível. 
 
3- Ensinar a aconselhada como despojar-se do 
velho homem e revestir-se da justiça de Deus, à 
medida que a sua atitude mental é renovada e 
seus  motivos transformados. 

4- Treinar a aconselhada a 
praticar continuamente essas novas respostas à 
vida e desenvolver assim a piedade habitual 
(amor a Deus e ao próximo) que irá estender-se 
à todas as outras áreas de sua vida.  

5 - não ser manipulada pela aconselhada. Ex: 
não deixe a palavra para agradar a 
aconselhada. Não aconselhe segundo o 
coração, mas sim biblicamente. 

6 - Use terminologia bíblica. Ex: diga: você tem 
medo, não diga: você tem síndrome do pânico. 

 
 

A- Rápidos e 
simples: na hora, 
presente.  

B- Rápido: por 
telefone. 

C- Simples: apenas 
um ou dois 
encontros.  

D-  Mais 
complexos: vários 
encontros com 
tarefas. 

E- Profundos, 
demorados: 
libertação, cura de 
coração, vários 
encontros 
agendados 
previamente e com 
tarefas. 

 

1-Pasta com fichas 
individuais em ordem 
alfabética e em local 
seguro. 

2 - Dados pessoais: 
nome, telefone, estado 
civil, se já conhece Jesus 
como Salvador e 
entregou sua vida para 
ele. Se é batizada, se 
frequenta GA, Data do 
atendimento. 

3.- O que trouxe você 
aqui hoje? (tente saber o 
assunto antes do 
aconselhamento)  

4.- O que já fez a 
respeito?  

5.- Como posso ajudá-
la?  

6- Há qualquer outra 
informação que eu deva 
saber?  
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7. Saber até quando persistir 
 Quando não tem resultados. 
 Quando a pessoa não se importa, falta, não toma decisões 
e também não faz tarefas. 
 Quando não quer mudar ou não quer mais ajuda. 
8. Exigir as condições necessárias para a cura 
Exigir que a pessoa se posicione sobre qual conselho vai 
seguir. Da palavra? Do seu coração? Amigos... Dar tarefas 
de participação da reunião dos casais, SENIB, os cultos, 
GA etc. Aconselhamento particular é só uma parte da 
nutrição espiritual completa de que a pessoa precisa. 
Passar tarefa e exigir que cumpra pra seguir com o 
aconselhamento. 
9. Saber onde fazer aconselhamento 
Local e horário apropriado. 
 
10.      Viver na Palavra Salmos 119.11 

 

7 - Reúna informações importantes sobre o 
aconselhado para que você possa dar a direção 
certa do aconselhamento. Não se precipite. Ouça 
a pessoa. Mesmo que você seja experiente. Faça 
perguntas. Prov.18.13.  Os primeiros momentos 
do aconselhamento ouvimos muito e falamos 
pouco. I Cor.2.11 (dependa do Espírito). 
Preencha os dados pessoais sobre a pessoa 
quando você não conhece. Entregue para 
preencher antes ou dê um tempo na hora, ou 
faça oralmente e anote. 
 
8 - Comece pelo maior problema. Ela vai 
despejar muitos. Mas você precisa se concentrar 
no que Deus considera prioridade pra pessoa, 
não no que a pessoa acha que vai trazer o maior 
alívio pra ela. 
 
 9 - Leve a pessoa a decisões. Passe tarefas. 
 
10 - ORAÇÃO: a aconselhada precisa fazer uma 
oração específica pelo que está passando, não 
divagando. 

 
 

REFERÊNCIAS BÍBLICAS 

Fil. 2. 2 a 4 
II Tim 3.16,17 
Sl 119.11 
Sl. 19.7-11 
II Pedro 1.3 
Rm. 15.4 
Fil.1.6 
Fil. 2.11-13. 
Prov.18.13 
I Cor. 2.11,12 

 


