
O Aconselhamento Bíblico e a Pregação
Aula 7



❑Uma relação preocupante

Declínio da 
pregação bíblica

Ascensão da 
psicoterapia



❑Causas dessa relação preocupante

• Pregadores despreparados

• Pregações sem consistência doutrinária

• Espetáculos, brincadeiras, histórias, alegorias,

emocionalismo, opiniões pessoais...

• Pregações centralizadas no homem



“...a psicoterapia é um tratamento que busca curar as

doenças da mente, os transtornos psicológicos e

reestabelecer a saúde mental das pessoas.”

“...psicoterapia é um método de tratamento

psicológico que se dedica a oferecer cuidado para as

pessoas, casais, famílias ou grupos que estão em

sofrimento emocional.”



“... o psicólogo escolhe o método psicoterápico de acordo

com a linha teórica que segue em sua prática profissional.

Mas, você que busca pelos serviços do psicólogo, não

precisa se preocupar com isso.”

“O que difere o diálogo no contexto da psicoterapia das

outras conversas que temos nos mais variados ambientes

sociais, é a atitude empática, a escuta compreensiva e livre

de julgamentos por parte do psicólogo.” (https://blog.psicologiaviva.com.br/o-que-e-

psicoterapia/#:~:text=Psicoterapia%20%C3%A9%20uma%20dessas%20palavras,pessoas%20este%20tratamento%20pode%20beneficiar )

https://blog.psicologiaviva.com.br/o-que-e-psicoterapia/#:~:text=Psicoterapia%20%C3%A9%20uma%20dessas%20palavras,pessoas%20este%20tratamento%20pode%20beneficiar


Fatores que desencadeiam a Depressão
“Alterações de situação como aposentadoria, separação
do casal ou divórcio, mudança de residência ou de
trabalho, isolamento ou solidão, poderão desencadear
depressão. Em alguns casos, as pessoas que estão
acostumadas a trabalhar a vida toda sentem-se
deprimidas quando afastadas da atividade profissional,
através da aposentadoria ou por qualquer outro motivo.
(...)” (JOÃO, 1987, p. 22).

Mt 6.25-34



Como tratar?
“O único meio usado hoje em dia para tratamento
psicológico é a psicoterapia, considerando suas
múltiplas dimensões e abordagens. A psicoterapia
tem por objetivo integrar o indivíduo consigo mesmo
e com o meio ambiente, através da recuperação de
seus potenciais de consciência, espontaneidade e
autonomia”. (JOÃO, 1987, p. 112)

Fp 4.4-9



Como tratar?
Os comportamentos depressivos podem ser
trabalhados de acordo com CAVALCANTI (1995), com
a utilização de técnicas para intervenções
comportamentais, ensinando aos clientes como
reconhecer e corrigir os pensamentos negativos,
através da utilização do reforço positivo, modelagem
de comportamento através da observação de outros
indivíduos no grupo terapêutico.

Cl 2.8-10



❑Como a igreja deve reagir a tudo isso?

I. Crendo na eficácia e na suficiência da Bíblia.

“Assim será a palavra que sair da minha boca: não 

voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e 

prosperará naquilo para que a designei” (Is 55.11).

“Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de 

pensar alguma coisa, como se partisse de nós; pelo 

contrário, a nossa suficiência vem de Deus” (2Co 3.5).



❑Como a igreja deve reagir a tudo isso?

II. Proclamando a Palavra de Deus. (2Tm 4.1-4)

• Ela nem sempre é popular.

• Mas é o guia confiável para ensinar, corrigir e

exortar conforme a vontade de Deus.

• Timóteo foi encorajado a continuar pregando.

• A pregação da Palavra deve orientar o

aconselhamento.



❑Para quem ainda duvida da utilidade da

pregação da Palavra no aconselhamento...

• Uma breve análise do Sl 19.7-14

✔Declarações

✔Títulos

✔Características

✔Benefícios



❑ Conclusão

• Muitas crises seriam evitadas se as igrejas
expusessem melhor a Palavra e se as pessoas
nela confiassem e a praticassemmais.

• É impossível ao homem encontrar verdades
absolutas para suas carências afetivas,
comportamentais e espirituais fora da Palavra de
Deus.





“Toda Escritura é inspirada por Deus e útil 

para o ensino, para a repreensão, para a 

correção, paa a educação na justiça, a fim 

de que o homem de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa 

obra” (2Tm 3.16-17)


