
Aconselhamento Bíblico: Conceito, alvo e procedimentos 

"Na igreja, temos de fazer experiências com métodos novos em nossa busca de recursos para 

aumentar nossa eficácia no ministério da poimênica e do aconselhamento" (Howard J. Clinebell). 

"Para possibilitarmos cura, precisamos ser suficientemente vulneráveis para encarar e aceitar nossa 

própria contínua necessidade de cura. Desta forma, nós nos tornamos 'saradores feridos'" (Henri  

Nouwen). 

Os termos aconselhamento e poimênica são conhecidos principalmente no contexto das 

igrejas protestantes históricas. Muitos acadêmicos têm restrições ao uso do termo aconselhamento 

porque segundo afirmam, a ideia que passa é de alguém dando conselhos para o outro, estabelecendo 

uma relação de poder e não de diálogo e de acolhimento. 

A palavra "poimênica" provém do grego poimem , significa "a arte de pastorear ou de cuidar 

do outro". Entende-se que a poimênica é o cuidado pastoral que acompanha a pessoa por toda a sua 

vida, estando ela em crise ou não. Poimênica é o ministério amplo e inclusivo de cura e crescimento 

dentro de uma perspectiva de mutualidade no contexto de uma comunidade espiritual. 

O aconselhamento pastoral, que constitui uma dimensão da poimênica, é a utilização de uma 

variedade de métodos de restauração (terapêuticos/redentivos) para auxiliar e para capacitar as 

pessoas no processo de aprender a lidar com seus problemas e crises de uma maneira mais conducente 

ao crescimento e, assim, a experimentar a cura profunda e não apenas alívio imediato. Nas palavras de 

Blazer (2002:113): "O cristianismo não diz respeito a alívio imediato, gratificação imediata e poder do 

pensamento positivo. O cristianismo diz respeito à vida de uma pessoa dentro do contexto da história de 

Jesus. A vida cristã é uma vida de objetivo direcionado, que ganha significado através do cumprimento 

da herança judaico-cristã, uma vida que luta a cada passo do caminho, que muitas vezes sofre 

emocionalmente". 

A poimênica é entendida como a resposta que a comunidade dá às necessidades de apoio, 

sustento, cuidado e significado que as pessoas apresentam. Olhando por este prisma, a poimênica e o 

aconselhamento tornam-se uma responsabilidade de toda a comunidade e não se restringe aos líderes 

ou conselheiros com uma formação específica. 

O cuidado acontece em diferentes lugares onde as pessoas convivem. Quando o cuidado é 

repartido entre os membros da comunidade, cria-se uma cultura em que as pessoas tornam-se 

solidárias e respeitosas umas com as outras. 
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