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❑O aconselhamento bíblico é opcional?

• É uma demonstração de ajuda em momento de

angústia. (2 Tm4.9-16)

• É preciso investir tempo na vida de pessoas. (1 Ts
5.14;Rm15.14)

• O pecado é uma ameaça ao discipulado. (Gl 5.9)



❑Aconselhamento: um aspecto essencial da igreja

• Não se trata de umministério independente.

• Pregação, ensino, evangelismo, discipulado,

aconselhamento etc. integram o ministério da

igreja.

• É parte do ministério da igreja local à medida que
discipula e ajuda os crentes a serem como Jesus.
(Cl 1.28)



❑O envolvimento do pastor e da liderança

• É fundamental para a igreja. (Ef 4.11-16)

• O exemplo de Paulo na igreja de Éfeso: um

sacrifício generoso, uma confrontação corajosa.
(At 20.17-21, 31; cf Jo 10.12-13)

• Deveocorrer de forma equilibrada e sábia:

✓ Cuidado consigo mesmo, com sua família e

com seuministério. (At 20.28)



❑ O NÃO envolvimento do pastor e da liderança

• Desconhece-se a dificuldade individual da ovelha.

• Perde-se a oportunidade de trabalhar as
motivações pessoais.

• A pregação tende a ser mais informativa e
menos persuasiva. (2 Tm 3.16-17)

• Revela-se desconhecimento da doutrina. (Cl 3.16)



❑ Desenvolvendo um ministério de

aconselhamento na igreja local

• Harmonia entre os integrantes (1 Co 1.10)

• Aplicação de princípios bíblicos nas áreas da vida
cotidiana (Pv 23.12; Jo 17.17)

• Centrado no Senhor (2 Ts 1.11-12)

• Conselheiros transformados, maduros na fé,
habilidosos e coerentes (Mt23.1-3)



❑ Os conselheiros da igreja local

• Compreendem a importância da santificação
pessoal para o crescimento espiritual. (1 Co 9.24-27)

• Demonstramdesejo e habilidade de aconselhar.

• São humildes e dispostos a aprender. (Is 55.8)

• Treinados na própria igreja, pois o cerne do
conselheiro bíblico não é a forma, mas sim a
substância: a Palavra de Deus.



❑ Orientações úteis aos pastores/conselheiros

• Deixe claro que seu ministério se baseia apenas
em princípios bíblicos.

• Não sacrifique as necessidades dos membros da
igreja por causa das necessidades de pessoas
alheias à igreja. (Gl 6.10)

• Entenda que o plano de Deus para nós não se
resume a umahora semanal de aconselhamento.





❑A pregação e o aconselhamento bíblico

Próxima Aula


