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1. Conceito de Aconselhamento Pastoral 

O aconselhamento pode ser definido como uma relação de ajuda em que uma 

pessoa, o conselheiro, busca assistir outra pessoa nos problemas e desafios que ela está 

enfrentando em sua vida. Tem como objetivo principal ajudar o aconselhado a 

desenvolver a maturidade cristã, a partir da mudança de sua forma de pensar. As demais 

mudanças ocorrerão na medida em que a renovação da mente pelos princípios da 

Palavra.  

O aconselhamento pastoral tem enquadramento próprio. Sendo que a tarefa 

do aconselhamento é o acompanhamento de alguém que chega e pede ajuda específica. 

Não basta apenas ouvir mas é preciso saber ouvir e interferir no momento exato. 

Possibilitando uma maior compreensão da dificuldade a ser enfrentada, por parte do 

próprio aconselhado. A relação de ajuda terá como finalidade fazer com que a própria 

pessoa, que busca auxilia, compreenda-se e seja capaz de olhar para os próprios 

problemas. 

Rogers (1977) definia o conceito de relações de ajuda, como sendo “as 

relações nas quais pelo menos uma das partes procura promover na outra o crescimento, 

o desenvolvimento, a maturidade, um melhor funcionamentoe uma maior capacidade de 

enfrentar a vida” (43), ou ainda uma situação na qual um dos participantes procura 

promover numa ou noutra parte, ou em ambas, uma maior apreciação, uma maior 

expressão e uma utilização mais funcional dos recursos internos latentes do indivíduo” 

(p. 43). 



 

Rogers parte do princípio, aparentemente óbvio mas importante, de que “se 

posso formar uma relação de ajuda comigo mesmo – se eu puder estar afetivamente 

consciente dos meus próprios sentimentos e aceita-los – é grande a probabilidade de 

poder vir a formar uma relação de ajuda com outra pessoa” (p.44). 

Uma pessoa que exerce a missão do aconselhamento pastoral, desenvolve um 

tipo de trabalho e abordagem marcados à partida por alguns pressupostos que 

estabelecem limites, desde logo, na relação com a pessoa que procura ajuda ou 

aconselhamento. 

Esse tipo de limites, em primeiro lugar tem a ver com aquilo a que podemos, 

talvez, chamar a posição de poder do conselheiro. 

Nos casos em que o conselheiro étambém o líder na comunidade de fé, o 

aconselhando tende a colocar-se automaticamente num patamar de submissão. Tende a 

ficar intimidado, a não se abrir, a ter necessidade de medir as palavras muito bem e 

resguardar-se mais do que faria eventualmente com um técnico anônimo, ou alguém que 

não represente qualquer espécie de poder para aquela pessoa. Mas também para o 

conselheiro esta não é uma situação fácil de gerir. É extremamente difícil, para quem 

dispõe de uma certa influência no aconselhando, resistir a tentação de direcionar, 

optando por outras posturas de aconselhamento, esquecendo que deve ser a própria 

pessoa (o aconselhando) a encontrar o seu próprio percurso e as soluções para os 

problemas que, afinal, também são essencialmente seus. 

 

2. O alvo do Aconselhamento 

Alguém que exerce a escuta e o aconselhamento pastoral (que estão 

profundamente em sintonia e não podem ser separados) se deparará com os mais 

diversos problemas que afligem a realidade existencial: a vida matrimonial, conflitos 

pessoais, culpa, medo, angustias, depressão, confusões das mais diversas e outros 

dramas do cotidiano da própria vida. Além destas questões, ele encontrará nos 



 

colóquios e aconselhamentos os conflitos que envolvem falta de fé, oração, sentimentos 

de culpa por algum pecado, estagnação espiritual entre outros. 

Qualquer que seja a necessidade que o aconselhado tenha, o conselheiro 

constatará que as pessoas têm um objetivo comum que é fundamentalmente egocêntrico 

e gerador dos demais problemas: a felicidade pessoal em primeiro lugar. Os 

aconselhados dizem: “Quero sentir bem” ou então “Quero ser feliz”. Uma busca 

exacerbada pelo alvo da felicidade pessoal, pode se tornar, em muitas vezes, um 

obstáculo que obscurece a visão correta do propósito e do caminho bíblico para se 

experimentar uma vida de prazer profundo e duradouro. É missão do conselheiro manter 

o alvo do verdadeiro aconselhamento: a busca do encontrar-se para encontrar o Senhor. 

Ajudando-os a tornarem-se mais semelhantes ao Senhor. Em suma, o alvo é ajudá-las a 

desenvolver a maturidade espiritual e psicológica. 

 

3. Atitudes do Conselheiro (ajudador) 

Maurice Wagner (1973) indicou algumas atitudes do conselheiro, que podem, 

potencialmente, ser geradoras de confusão de papéis. Vejamos algumas:  

1. Falta de tempo do conselheiro. Se o conselheiro for apressado, os seus 

possíveis comentários encorajadores poderão ser objeto de suspeita, parecendo estar a 

dizer apenas aquilo que o aconselhado quer ouvir, a fim de terminar a conversa o mais 

rápido possível. É importante que o conselheiro tenha tempo que lhe permite ouvir o 

outro com atenção, manifestando cuidado e interesse por ele.  

2. Condenação em vez de imparcialidade. Quando o aconselhado se sente 

condenado ou censurado pelos seus comportamentos, atitudes ou motivações, tende a 

defender-se, a fechar-se, a demonstrar uma indiferença resignada ou a aceitar as 

palavras do conselheiro sob reserva. Ora, nada disso contribui para o crescimento ou a 

atualização das potencialidades do aconselhando.  

3. Pretensão de querer resolver tudo num só momento. O interesse ou 

entusiasmo do conselheiro, por vezes, leva-o a prolongar demasiado uma sessão de 



 

aconselhamento. É preferível, se necessário, realizar sessões mais curtas e mais 

frequentes. O tempo é um contributo importante na resolução dos problemas das 

pessoas. As sessões demasiadas longas provocam cansaço, confusão e falta de 

concentração. O que não concorre, de forma nenhuma, para potenciar os resultados da 

entrevista de ajuda. 

4. Ser diretivo. É um erro comum que demonstra não se acreditar nas 

potencialidades do aconselhado para a mudança. A não-diretividade leva o conselheiro a 

uma atitude de ajuda do outro, tentando compreendê-lo de acordo com seu quadro de 

referências interno, e acompanhando-o no seu percurso afim de lhe permitir descobrir 

por si mesmo a forma de superar os bloqueios que o impedem de caminhar em direção a 

uma vida mais plena. 

5. Envolvimento emocional. A linha divisória entre o que é interesse pela 

pessoa, na perspectiva de ajuda, e a perturbação e confusão devidas a um envolvimento 

emocional, pode vir a tornar-se tênue, pelo que o conselheiro deve estar atento para que 

não se verifique a perda da objetividade e deixe de estar em condições de ajuda afetiva. 

Algumas formas de evitar este perigo são o prestar atenção ao limitado contexto do 

quadro da relação de ajuda, em questões como, por exemplo, a duração fixa das 

entrevistas, os números de conversas, e o evitar contatos de caráter íntimo. Estes 

cuidados não visam isolar o conselheiro, mas mantê-lo suficientemente no objetivo para 

continuar no uso das suas competências e assim prestar auxílio.  

 

 

Algumas considerações 

O caminho feito no Aconselhamento Pastoral nunca poderá ser “engessado” 

ou mesmo único. Para cada situação ou realidade exigirá um posicionamento, que 

buscará de maneira diversas, levar o aconselhado a buscar suas próprias respostas, num 

caminho de responsabilização do conteúdo interior-vivencial, agora melhor 

compreendido (possivelmente) pela pessoa.  



 

Como pessoa, o ajudado poderá a vir desenvolver modos de ser mais livres e 

mais de acordo consigo mesmo, poderá operar mudanças no seu mundo pessoal e abrir-

se ao mundo dos outros e poderá procurar dar um sentido à sua existência, apesar da sua 

situação/problema. O sentido só poderá resultar das suas próprias decisões e escolhas, 

das que impliquem novas possibilidades par si mesmo.  

A relação de ajuda tem como significado essencial o “estar-com”. Implica a 

presença (de estar – por si), a reciprocidade (enquanto troca ou estar – para- o outro), o 

cuidado (acolhendo o outro) e ainda, o laço emocional entre um EU e um Tu que criam 

um NÓS, numa reciprocidade ativa para que o Outro venha iluminar e ser descoberto 

entre nós.  

A missão daquele que ajuda tem seu fundamento no ouvir. Ouvir realmente 

não é fácil, é preciso exercitar essa virtude aprendendo a ficar calado, não interromper, 

não se distrair com coisas externas ou interiores e principalmente, depois de ouvir, 

evitar fazer um julgamento que censure a pessoa ajudada ou imponha a vontade e 

opinião do ajudador. Só de ouvir já é uma grande ajuda para quem precisa de uma 

companhia e não tem com quem desabafar. Além disso, o objetivo deve ser a 

compreensão. É possível detectar o problema real do ajudado quando se percebe que em 

sua fala ele repete muitas vezes o que o incomoda mais, se destacando entre outros 

fatores. Também é possível deduzir o que o ajudado quer dizer implicitamente através 

de suas palavras. 

Depois de escutar é hora de corresponder a expectativa do ajudado e falar. 

Essa resposta é uma afirmação de compreensão. Mas antes de resolver o problema, a 

primeira coisa que o ajudado e ajudador precisam saber é se este compreende aquele, 

mesmo que para isso precisem tentar várias vezes. Então a principal resposta que o 

ajudado necessita ouvir é: “eu entendi você”. Por isso é importante que o ajudador 

exponha para o ajudado como compreendeu a questão, resumindo o que ele disse. 



 

Toda palavra ou ação expressa sentimentos. Quem procura ajuda quer ser 

entendido em seus sentimentos e quem ajuda deve estar atento a esses sentimentos, para 

qualificá-los e responder ao ajudado que sabe o que está sentindo. 

Se o ajudador souber responder o que entendeu das palavras e o porquê dos 

sentimentos do ajudado, isso fará com que a conversa continue sem medo de 

incompreensões. Essa resposta deve ser empática (evitando a simpatia e antipatia), 

mostrando para o ajudado que ele não está só e que alguém acredita nele. 

Muitas vezes, mesmo quando a pessoa procura ajuda não consegue falar 

muito, não se expressa claramente ou de tão emocionado prefere ficar calado. Então o 

ajudador ao observar as expressões de comportamento do ajudado, pode lhe dizer o que 

está percebendo ou o que está transparecendo no semblante do ajudado, lhe perguntando 

se realmente é isso que o incomoda. Assim o ajudador pode abrir caminho para que o 

ajudado o identifique o seu problema e se abra contando o que está acontecendo. 

A expectativa de quem procura uma ajuda é receber a solução de seus 

questionamentos, então quem vai dar essa resposta deve pensar bem sobre os sentidos 

da pergunta, a fim de falar sabiamente. Às vezes a resposta pode ser uma pergunta ou 

uma suposição que abra caminho para um diálogo mais intenso, levando o próprio 

ajudado a encontrar a causa e a solução do problema. 

É bom saber que somente a própria pessoa carente de ajuda é que sabe o que 

realmente está acontecendo e o que é melhor para ela. A função do ajudador é conduzir 

o ajudado a essa conclusão. 

Outra forma de fazer o ajudado se abrir para falar o que sente é o ajudador 

expressar seus sentimentos diante da situação do ajudado, mostrando-lhe solidariedade e 

fazendo-o se sentir bem à vontade para dizer o que o faz sofrer, para um amigo e 

companheiro que lhe compreende. Durante o diálogo de ajuda é necessário conduzir o 

ajudado a assumir sua responsabilidade no problema. Não culpá-lo, mas fazê-lo 

entender de acordo com suas possibilidades, que não é apenas vítima e pode agir para 



 

vencer. Enquanto a culpa é dos outros, o ajudado não tem nada a fazer a não ser se 

lastimar, porém quando assume sua participação, encontra formas de resolver seus 

problemas. 

Além de descobrir a causa do problema é preciso saber qual o objetivo a ser 

alcançado, e como começar essa nova caminhada. A partir da personalização o ajudado 

é estimulado a agir e o ajudador pode expor quais alternativas para ele e orientá-lo a 

escolher corretamente, mas só quem pode decidir é a pessoa ajudada. 

A mudança indispensável para a vida do ajudador, é o resultado e o objetivo 

da relação de ajuda. Para chegar até essa mudança não é fácil e se houver falhas é 

necessário tentar novamente até alcançar o alvo, sendo que a cada tentativa a 

experiência aumenta. A transformação deve começar de dentro para fora e mostrar 

através de ações e às vezes do silêncio ou inércia a diferença que somente as palavras 

não podem provar. Quando o ajudado vence seus obstáculos, termina então a relação 

com o ajudador. Mas o ajudado segue o exemplo do ajudador e se torna seu próprio 

ajudador e de outras pessoas que lhe pedir ajuda. Porque conviver é uma relação de 

ajuda. 

Aquele que ajuda tem por missão auxiliar o aconselhado a reencontrar o 

sentido da vivência, da existência. Considerando que existir não é assistir a tragédia da 

vida, mas sim seu o autor da própria história buscando iluminar a própria vida, ser 

responsável por ela e tentar compreendê-la, estar aberto, questionar-se, escolher-se e 

virar-se para o futuro, criando todos os possíveis atos para sua existência. 

Cada um deve, em conjunto, redefinir o seu existir. Ajudar a compreender o 

passado.  Viver o presente, encontrando caminhos que promovam a mudança, gerando 

alternativas e evolução. Assim, o futuro será aquilo que a humanidade (pessoa) traz 

dentro de si e poderá realizar por atos de vontade, gerindo sua liberdade (mesmo diante 

de situações não tão agradáveis). 
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