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 O conselheiro cristão deve empenhar-se em conduzir

o aconselhando na direção divina, por meio das

Escrituras Sagradas.

• Três pressupostos em mente:

I. Deus criou cada pessoa;

II. O pecado prejudicou as pessoas;

III.Deus fez provisão para que essa relação mude. (Gn

3.15; Is 9.6; 53.4-12; Sl 19.7-11; 2Tm 3.16-17)



 O conceito de transformação é, portanto, central no

aconselhamento bíblico.

• Não é uma opção (Rm 12.2; Ef 4.22-24; Cl 3.8-10)

• Embora não seja completa nesta vida (Rm 8.23; 1 Jo 3.2)

“É inconcebível que um homem receba a fé em Cristo,

que aceite essa dádiva que Cristo oferece, e continue

vivendo em pecado.” (J. G. Machen, 1925, pág. 203)



 Por que os conselheiros devem enfatizar a doutrina da

união com Cristo?

• Nele habita a plenitude da divindade (Cl 2.9)

• Somente ele pode dar o descanso que nossa alma

necessita (Mt 11.28-29)

• Ele veio para nos dar vida abundante (Jo 10.10)

• Sem ele, nossas ações são vãs (Jo 15.15)



 As representações da união com Cristo

• A pedra angular (Ef 2.21-22; 1 Pe 2.4-5)

 Fundamento

• O casamento (Ef 5.31-32; Gl 2.20)

 Unidade, entrega, renúncia

• A vinha e os ramos (Jo 15-1-5)

 Dependência

• O corpo com membros e cabeça (1Co 12.12; Cl 1.18)

 Liderança



 As consequências da união com Cristo

• Justificação (Rm 3.24; 5.1)

 O homem torna-se isento do juízo divino

• Nova Vida (2Co 5.17)

 Servir ao pecado já não é mais possível

• Espírito Santo (1Co 6.17, 19; 2Co 3.18)

 Agente da nossa instantânea e progressiva
santificação



 Conclusão

A união com Cristo faz surgir uma nova pessoa, mas não

completamente nova. Estar “livre do pecado” e “sem

pecado” são duas coisas distintas. (Jo 8.31-36; 1Jo 1.8-10)

O conflito com o pecado deve ser interpretado à luz do

conflito de Paulo em Romanos 7.14-25, ou seja, uma

nova vida experimentada por alguém que ainda é

corruptível.





 A obra do Espírito Santo e o aconselhamento bíblico

 O aconselhamento bíblico e seu foco na pessoa de Deus

 O aconselhamento bíblico e a igreja local

 A pregação e o aconselhamento bíblico
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