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RESUMO

LIMA,  Alexander  de  M..  Seminário  Bíblico  Palavra  da  Vida,  outubro  de  2012.  O 
Aconselhamento Bíblico de Crianças, a suficiência das Escrituras na solução 
dos problemas infantis. Orientador: Paulo Sant`Anna.

Crianças enfrentam problemas, assim como os adultos também os 

enfrentam. As Escrituras são tão suficientes para capacitar as crianças para 

enfrentarem seus problemas, como são para os adultos. Este Projeto de 

Conclusão de Mestrado em Ministério procurou classificar em categorias 

bíblicas os principais problemas infantis de acordo com a literatura e com 

pesquisa de campo realizada na Escola Cristã Batista Regular. Ao reconhecer 

que a Bíblia fala dos problemas infantis, que em essência são os mesmos dos 

adultos, os conselheiros bíblicos encontram uma oportunidade de ajudar as 

crianças e seus pais a responderem de modo bíblico as diversas situações-

problemas que venham a enfrentar, agradando assim a Deus. Buscou ainda 

observar algumas adaptações necessárias na metodologia do aconselhamento, 

principalmente no que se referia a linguagem empregada, forma de ensino, 

preparação do local de aconselhamento e a natureza das tarefas domésticas, 

para a maior eficácia do aconselhamento.

Palavras-chave: Aconselhamento Bíblico; crianças; Escrituras. 





ABSTRACT

Children have problems, just like adults.  The Scriptures are just as 

sufficient to enable children to confront their problems, as they are for adults. 

This Master of Ministry project sought to reveal the main problems children face 

in accordance with a literature survey and field research conducted at Escola 

Cristã Batista Regular, with the problems then classified according to biblical 

categories. In recognition of the fact that the Bible speaks to children`s 

problems, which are essentially the same as those faced by adults, biblical 

counselors discover an opportunity to help children and their parents to respond 

biblically to various difficulties they might encounter in a way pleasing to God. In 

addition, this project sought to observe some necessary changes in the 

methodology of child counseling, especially in the areas of language use, 

teaching methods, preparation of the counseling locale and the nature of 

homework assignments, with a view to greater counseling efficiency.

 

Keys-word: Biblical Counseling, Children, Scriptures.
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1 INTRODUÇÃO

A família tem sofrido bastante com o moderno estilo de vida adotado pela 

sociedade  contemporânea.  A presente  geração  de  pais  cresceu  num  vácuo  de 

autoridade, resultado da filosofia de vida dos nascidos no pós-guerra que criaram 

seus filhos com pouca ou nenhuma disciplina, resultando em pais que não sabem ou 

não querem exercer autoridade no lar. 

Segundo John MacArthur o problema é que a sociedade de um modo geral já 

rejeitou os valores bíblicos necessários à família e com respeito à criança afirma que 

ela assiste em média trinta horas de TV por semana e antes que conclua o ensino 

médio terá sido submetida a vinte mil horas de programação que em sua maioria 

pregam valores contrários a Palavra de Deus.1

Paul Tripp também afirma que muitas pessoas têm filhos mas não querem 

agir  como  pais,  muitos  preferem  ser  amigos  de  seus  filhos  e  se  colocam  em 

condição de igualdade com eles. Ainda segundo Tripp, nossa cultura tem convencido 

a  muitos  que  ter  filho  é  uma  desvantagem  competitiva  na  sua  busca  de  auto 

realização.2

As escolas e as igrejas locais não têm cooperado com os pais na tarefa de 

“ensinar o menino no caminho que deve andar” (Pv 22.6). Nesse contexto, esses 

pais não têm lidado biblicamente com os problemas enfrentados por seus filhos. 

Tornou-se comum encontrar pais desorientados recorrendo a profissionais, muitas 

vezes, sem compromisso com Cristo e outras vezes com uma visão não bíblica do 

homem, que oferecem orientação e auxílio à parte da Palavra de Deus.

Como pai cristão de uma menina de sete anos de idade, o autor assumiu a 

responsabilidade dada por Deus de a discipular, deparando com a necessidade de 

confrontá-la  em  diversos  momentos,  diante  de  comportamentos  notadamente 

pecaminosos. O fato de participar do programa de treinamento em aconselhamento 

bíblico  da  Associação  Brasileira  de  Conselheiros  Bíblicos  (ABCB)  e  atuar  como 

conselheiro  de  uma  escola  cristã,  conduziu  a  este  Projeto  de  Conclusão  do 

Mestrado em Ministérios Familiares.
1 MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.106
2 TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998, p.5
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1.1 O TEMA

Este trabalho tem como tema o aconselhamento bíblico, entendendo como 

aconselhamento bíblico o ato de por a Palavra de Deus na mente do aconselhado 

de tal maneira que ele mude pensamento e comportamento para a glória de Deus e 

bem estar próprio.

Assumindo,  ainda,  a  temática  específica  do  aconselhamento  bíblico  de 

crianças e seus pais no trato de questões relativas à infância e à suficiência das 

Escrituras para a solução das dificuldades infantis e orientação aos pais.

O  projeto  procura  estabelecer  diretrizes  para  um  ministério  de 

aconselhamento  bíblico  com  crianças  da  idade  de  6  a  10  anos  e  seus  pais, 

fundamentado na suficiência  das Escrituras  para  a  solução dos problemas mais 

comuns desta faixa etária. Para a execução do projeto foi tomado por campo de 

estudo os alunos do ensino fundamental 1 da Escola Cristã Batista Regular em São 

José dos Campos - SP (ECBR).

A pesquisa não teve como proposta analisar o aconselhamento bíblico em 

outras faixas etárias,  ficando restrito a crianças com a idade acima especificada, 

uma vez que as formas de apresentação dos problemas em outras faixas etárias 

podem variar.

Também a pesquisa se limitou ao estudo dos problemas de maior recorrência. 

Os problemas menos frequentes na faixa etária de estudo não foram abordados, não 

pelo  fato  de  serem  considerados  menos  importantes,  pois  para  o  autor,  todo 

problema é importante para a pessoa que o tem, mas devido à limitação de tempo e 

demais recursos.

Também  não  foram  estudados  os  aspectos  psicopedagógicos  do  ensino 

fundamental 1 e as teorias humanistas do desenvolvimento como o Construtivismo 

de Piaget, o Behaviorismo de Skinner ou a Teoria das Necessidades de Abraham 

Maslow, pois este autor entende que tal estudo estaria fora de seu campo de ação, a 

saber Ministérios Familiares, sendo o estudo das teorias de desenvolvimento mais 

próprio ao campo da Pedagogia e do desenvolvimento humano.

As perspectivas integracionistas, unindo o pressuposto bíblico às teorias da 
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psicologia, foram analisadas de forma limitada, ocupando-se o autor simplesmente 

em apresentar  estas  perspectivas  ao  demonstrar  a  Doutrina  da  Suficiência  das 

Escrituras conforme revelada na própria Bíblia. O debate entre integracionismo e 

uma visão de aconselhamento baseado na suficiência da Palavra de Deus já tem 

sido  amplamente  trabalhado  em  diversos  níveis  acadêmicos  e  ministeriais,  se 

reservando o autor a partir  da premissa da suficiência da escrituras e repúdio a 

qualquer forma integracionista.
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1.2 O PROBLEMA

Este projeto de conclusão surgiu da questão: As Escrituras são suficientes 

para solucionar os principais problemas infantis?

As situações problemas apresentadas pelas crianças têm deixado os pais, 

muitas  vezes  cristãos,  perplexos  e  sem  rumo,  tendo  que  recorrer  ao  auxílio 

profissional para saber como tratar das dificuldades apresentadas por seus filhos, 

assim,  vivemos  um tempo em que  o  modelo  de  criação  de  filhos  é  fortemente 

influenciado pela psicologia.  A questão é: Como crentes que acreditam na Bíblia 

como Regra  de  Fé  e  Prática,  podemos recorrer  exclusivamente  a  ela  para  nos 

direcionar no trato destes óbices?

Quais são os principais problemas que as crianças do ensino fundamental 1 

apresentam?  Uma  vez  que  cada  faixa  etária  tem  desafios  próprios,  quais  os 

problemas enfrentados por crianças de 6 a 10 anos. Há um padrão nos problemas 

destas crianças?

Outras questões pertinentes que foram trabalhadas são: Como os problemas 

mais  frequentes  das  crianças  do  ensino  fundamental  devem  ser  tratados 

biblicamente?

Uma vez que a psicologia, a psicanálise e a psicoterapia têm se tornado cada 

vez  mais  populares,  é  comum os  pais,  educadores  e  até  crianças  usarem uma 

terminologia humanista para descreverem os comportamentos. Qual a terminologia 

bíblica para os principais problemas infantis? Está é uma pergunta que deve ser 

respondida  para  que  fiquem  claros  os  mandamentos  bíblicos  relativos  a  cada 

comportamento observável.

O fato que crianças de 6 a 10 anos de idade têm características diferentes 

dos adolescentes, jovens e adultos, não necessitou ser demonstrado neste trabalho, 

foi necessário, no entanto, responder a seguinte pergunta: Quais as peculiaridades 

na prática do aconselhamento de crianças desta faixa etária, a fim de ajudá-las a 

vencerem biblicamente seus problemas? Perguntas derivadas desta foram: Quanto 

tempo deve durar uma sessão de aconselhamento infantil? Os pais devem participar 

de todas as sessões? O "set" de aconselhamento precisa sofrer alguma adaptação 
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para receber as crianças? Que linguagem deve ser usada durante a sessão? Qual o 

papel dos pais no aconselhamento bíblico de crianças?

Supondo que o conselheiro bíblico seja realmente útil no auxílio às crianças 

que passam por dificuldades, até que ponto este ministério pode ser exercido sem 

interferir  na  responsabilidade  bíblica  dos  pais?  Como  o  mandamento  bíblico  de 

instrução  e  disciplina  dos  filhos  foi  dado  exclusivamente  aos  pais,  qual  a 

responsabilidade destes no processo de aconselhamento?
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1.3 REVISÃO DA LITERATURA

Considerando que este projeto versa sobre o assunto aconselhamento bíblico 

e a suficiência das escrituras, como pressuposto básico foram estudados para a 

fundamentação teórica deste trabalho os seguintes autores:

No  que  tange  aos  princípios  e  práticas  do  aconselhamento  bíblico,  os 

trabalhos de Adams3, MacArthur e Mack4 e Broger5 foram usados por defenderem 

com profundidade  a  suficiência  das  Escrituras  no  aconselhamento  e  repudiarem 

toda  a  forma  de  integracionismo,  apresentando  um  olhar  crítico  com  relação  à 

psicologia  secular  e  o  aconselhamento  profissional,  conforme  delimitação 

estabelecida.

Com referência às peculiaridades do aconselhamento e instrução bíblica de 

crianças, foram consultadas as obras de: Tripp6,  Priolo7,  MacArthur8,  Fitzpatrick e 

Newheiser9 por enfatizarem o papel da Bíblia na educação dos filhos e fornecerem 

um vasto material para que os princípios bíblicos sejam aplicados de forma prática 

às crianças. Também pesou em favor da escolha destes autores o fato de todos 

estarem  envolvidos  com  aconselhamento  bíblico  e  utilizarem  em  suas  obras 

experiências extraídas de casos reais de aconselhamento por eles realizados.

3 ADAMS, Jay E.. Conselheiro capaz. São José dos Campos: Fiel, 1977 e Manual do conselheiro cristão. São 
José dos Campos: Fiel, 1982.

4 MACARTHUR, John; MACK, Wayne A.. Introdução ao aconselhamento bíblico. São Paulo: Hagnos, 1994.
5 BROGER, John C.. Manual de Autoconfrontação. 3.ed. Palm Desert: BCF, 2008.
6 TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998 e Instruindo o coração da 

criança. São José dos Campos: Fiel, 2009
7 PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009. e O caminho para o filho andar . São Paulo: 

NUTRA, 2009.
8 MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001.
9 FITZPATRICK, Elyse; NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem coisas ruins. Rio de Janeiro: CPAD, 

2007.
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1.4 AS HIPÓTESES

O projeto partiu do pressuposto de que a Bíblia tem a resposta para todos os 

problemas do ser humano, inclusive das crianças de menor idade, podendo todos os 

problemas de comportamento serem solucionados biblicamente.

Considerou-se ainda que a verdade Bíblica deve ser apresentada de forma 

concreta e relevante às crianças, com uma aplicação direta ao problema infantil.

Uma das hipóteses que necessitou ser comprovada, é que as crianças do 

ensino  fundamental  1  têm  um  número  limitado  de  problemas  predominantes, 

podendo  estes  problemas  serem  agrupados  e  classificados  dentro  de  uma 

terminologia bíblica.

O projeto supôs ainda que os princípios de aconselhamento bíblico aplicam-

se perfeitamente às crianças, necessitando apenas que alguns pequenos fatores 

sejam especificados.
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1.5 OS OBJETIVOS

Este  projeto  objetivou  ser  uma  ferramenta  útil  a  conselheiros  bíblicos 

envolvidos no  aconselhamento de  crianças da  faixa  etária  de 6 a  10  anos,  que 

poderão  se  beneficiar  deste  trabalho  para  a  sua  prática  de  aconselhamento, 

utilizando-o como manual para suas práticas.

Este trabalho também foi concebido e executado com o objetivo de auxiliar 

orientadores educacionais e capelães de escolas cristãs no acompanhamento das 

situações-problemas  mais  comuns  apresentados  pelas  crianças  matriculadas  no 

ensino fundamental 1. 

O projeto propôs auxiliar  os pais que precisam aprender a instruir  e tratar 

biblicamente as diversas situações-problemas na vida de seus filhos, visando atingir-

lhes o coração. O autor deste trabalho foi o primeiro beneficiado, ao aplicar à sua 

família  os  princípios  aqui  identificados.  Este  projeto,  após  adaptado,  poderá  ser 

utilizado em um treinamento  específico  para os pais  de  igrejas  locais  e  pais  de 

alunos de escolas cristãs.
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2 A SUFICIÊNCIA DAS ESCRITURAS

2.1 A AUTO-DEFESA BÍBLICA

O ponto de partida para o desenvolvimento do marco teórico deste trabalho 

foi a pergunta que frequentemente é feita por pastores e outros cristãos envolvidos 

em aconselhamento.  “As  Escrituras  são suficientes  para  solucionar  os  principais 

problemas  infantis?”.  A  resposta  a  esta  pergunta  passa  por  outra,  “Elas  são 

suficientes para tratar todos os problemas do homem?”

Como  não  poderia  deixar  de  ser,  as  respostas  a  estas  perguntas  serão 

buscadas na própria Palavra de Deus, amparada na crença de que ela é a verdade 

objetiva e a única regra de fé e prática para os cristãos genuínos.

Paulo em sua segunda carta a Timóteo afirma que este desde criança foi 

exposto ao conhecimento bíblico. Ele afirma que o conhecimento a que Timóteo foi 

exposto por sua mãe e sua avó era suficiente para levá-lo a salvação (1Pe 1.23), 

através do ensino, da repreensão, da correção e da educação na justiça, tornando-o 

perfeitamente habilitado para toda boa obra.

O texto de 2Tm 3.15, afirma que as sagradas letras podem tornar o homem 

sábio  para  a  salvação  pela  fé  em  Cristo.  A afirmação  acima  está  baseada  na 

afirmação do verso dezesseis, de que toda a Escritura é inspirada por Deus.

2.1.1 A INSPIRAÇÃO DAS ESCRITURAS

A palavra  grega  qeovpneustoz tem o significado literal  de sopro de Deus, 

atribuindo a Bíblia a autoria divina. Em 2Pe 1.21, a ideia da inspiração é retomada 

com a afirmação de que homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. O 

teólogo Charles Hodge afirma que a inspiração foi uma influência do Espírito Santo 

sobre a mente de determinados homens seletos, que se tornaram instrumentos de 

Deus na revelação de sua mente e vontade.10

10 Hodge, Charles. Teologia Sistemática, São Paulo: Hagnos, 2001. p.115
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O protestantismo histórico tem sustentado a inspiração e consequentemente 

a autoria divina da Bíblia. Sendo Deus o autor da Bíblia, esta não pode possuir erros 

ou falhas em sua forma original. Conclui-se ainda que tudo o que é necessário para 

a salvação do homem e para que este viva de modo a agradar a Deus encontra-se 

revelado em sua Palavra, pois o que Deus deseja que conheçamos está explicito no 

seu livro.

2.1.2 A UTILIDADE DAS ESCRITURAS

A afirmação da inspiração divina expressa em 2Tm 3.17, é acompanhada da 

afirmação da utilidade da Bíblia para o ensino, onde a palavra grega didaskalivan 

(didaskalían)  utilizada  no  original,  possui  a  mesma  raiz  da  palavra  didática  do 

português e trás consigo a ideia de transmissão de um conteúdo, conhecimento ou 

doutrina.

A utilidade Bíblica aplica-se ainda a repreensão,  com o sentido em que a 

Palavra de Deus possui autoridade para censurar ou reprovar atos que os homens 

praticam, sendo útil para a confrontação dos comportamentos humanos.

A utilidade Bíblica não se limita a repreensão, mas também a correção do 

erro, trazendo a ideia de que a Palavra de Deus aplica-se a retificar ou reformar o 

comportamento humano antes pecaminoso.

A quarta utilidade da Palavra de Deus apresentada no verso dezesseis é a 

educação na justiça. A palavra utilizada no idioma original é paideivan (paidéian) que 

significa um treinamento prático, podendo ainda trazer a forma de uma disciplina 

comportamental, levando o homem à prática da justiça.

O verso dezessete mostra  a  finalidade desta  utilidade bíblica,  para  que o 

homem de Deus seja perfeito. A palavra perfeito neste texto não tem a conotação de 

alguém  que  nunca  falha,  uma  perfeição  absoluta,  mas  sim  traz  a  ideia  de 

completude. Podemos dizer que a Palavra de Deus tem a finalidade de tornar o 

homem completo. O uso é o mesmo que é feito quando se afirma que uma criança 

nasceu perfeita, neste caso não existe a pretensão de dizer que se trata de uma 
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criança infalível e sim que esta nasceu com seus membros e sentidos completos.

Em adição a perfeição do homem em si, está a finalidade da Palavra de Deus 

em habilitar perfeitamente, completamente o homem para toda boa obra. Assim a 

suficiência das Escrituras como único conhecimento necessário para que o homem 

viva uma vida que agrade a Deus é bíblico e, portanto verdadeiro.

Ao  retornar  a  pergunta  basilar  deste  marco  teórico,  “As  Escrituras  são 

suficiente  para  tratar  de  todos  os  problemas  dos  homens?”,  pode-se  afirmar 

categoricamente que a Palavra de Deus advoga para si a suficiência no que tange 

ao conhecimento necessário para levar o ser humano a viver uma vida em tudo que 

agrade a Deus, onde todo e qualquer problema da alma pode e deve ser lidado 

exclusivamente à luz das Escrituras.

Como afirma Tedd Tripp, em seu livro Pastoreando o Coração da Criança, o 

único  guia  seguro  é  a  Bíblia,  pois  ela  é  a  revelação  de  um  Deus  que  tem 

conhecimento  infinito,  sendo  a  verdade  absoluta.  Deus  nos  deu  uma  revelação 

suficiente e completa, que contém as informações necessárias a respeito de pais, 

filhos, família, disciplina, educação, valores e tudo mais que um pai ou uma mãe 

precisam saber para agradar a Deus na criação dos filhos.11

11 TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.7
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2.2. AS PERSPECTIVAS INTEGRACIONISTAS

No  início  do  século  vinte,  quando  ganhou  força  a  disciplina  chamada 

psicologia, os cristãos mantiveram uma postura de desconfiança com a nova pseudo 

ciência, sendo todo aconselhamento pastoral ainda realizado a partir da Bíblia. As 

abordagens  feitas  pelas  diversas  teorias  da  psicologia  eram  consideradas  pela 

maioria  dos evangélicos como contrárias aos ensinos da Palavra de Deus.  Este 

quadro mudou nas duas últimas décadas do século vinte.

O Dr. David Powlison aponta que o surgimento do movimento “integracionista” 

, utilizando príncipios da psicologia e do cristianismo, data da década de 50 com 

destaque  para  Clyde  Narramore  e  a  fundação  da  Christian  Association  for 

Psychological Studies (CAPS). A fundação da Fuller Graduate School of Psychology, 

na metade da década de 60, foi o ponto culminante desta fase inicial.12

O  passo  seguinte  foi  a  criação  de  departamentos  integracionistas  em 

seminários  e  faculdades cristãs  como  Wheaton College,  Dallas  Seminary,  Trinity 

Evangelical Divinity School e  Liberty University  e a formação de instituições como 

Minirth Meier Clinics, Rapha e Focus on the Family.

Powlison  afirma  ainda  que  se  destacaram  como  líderes  do  movimento 

integracionista:  Clyde  Narramore,  H.  Newton  Maloney,  Paul  Tournier,  Bruce 

Narramore, John Carter, Harold Hellens, Gary Collins, Larry Crabb, Frank Minirth e 

Paul Meier, James Dobson, Vernon Grounds, David Seamands, Robert Schuller e 

Robert McGee.

Atualmente, a maioria dos evangélicos entende que a psicologia é útil para o 

trato de problemas da alma e existe uma área de suas vidas em que a Bíblia se 

silencia,  sendo  necessário  o  acompanhamento  psicoterápico  para  a  solução  de 

problemas nesta área. É comum a ideia, baseada numa antropologia tricotomista, 

de que o médico trata as questões do corpo, o pastor as questões do espírito e o 

psicoterapeuta as questões da alma.

Por  esta  posição,  muitos  pastores,  atualmente,  expressam  uma  simpatia 

muito maior pelos psicólogos seculares do que por outros cristãos que compelidos 
12  POWLISON, David. Crítica aos Integracionistas Atuais. In: SBPV. Coletânea de Aconselhamento Bíblico. 

Volume 1. Atibaia. p.89
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por sua teologia, rejeitam a disciplina da psicologia secular.13 

Também muitos pais têm baseado a criação de seus filhos em revistas e livros 

de  psicologia  barata,  autoajuda  ou  em  conselhos,  não  médicos,  dados  pelos 

pediatras. O problema é que conceitos da psicologia secular e não da Palavra de 

Deus são à  base  de  todos  estes  conselhos,  mesmo em material  cristão.  Como 

afirma MacArthur,  os únicos valores que podem salvar  a  família,  são os valores 

bíblicos e não simplesmente os valores familiares.14

MacArthur continua afirmando que muitos dos programas ditos cristãos, são 

na  verdade  uma  combinação  de  expressões  de  cunho  bíblico  misturados  com 

psicologia humanista. A partir do pressuposto da suficiência das Escrituras pode-se 

afirmar que as famílias cristãs não precisam de métodos diversos embalados pela 

psicologia  secular.  O que a família  cristã  precisa é  por  em prática  os princípios 

bíblicos para a criação de filhos.

2.2.1 A BASE EPISTEMOLÓGICA DO INTEGRACIONISMO

Ao buscar  integrar  a  psicologia  e  a  teologia,  alguns  conselheiros  cristãos 

partem de uma epistemologia baseada na busca da Verdade tanto na revelação 

geral como na revelação especial. Segundo eles, toda verdade é verdade de Deus, 

assim a observação dos fenômenos pode levar o homem, mesmo o não regenerado, 

a  encontrar  a  verdade  de Deus  na  observação  do comportamento  humano,  por 

exemplo.

2.2.1.1 A Teoria dos Dois Livros

O salmo dezenove apresenta a revelação de Deus em seu aspecto geral, 

através da natureza, versos de um a seis, e especial, através da Palavra de Deus, 

versos de 7 a 14.

13 MACARTHUR, John; MACK, Wayne A.. Introdução ao aconselhamento bíblico. São Paulo: Hagnos, 1994. 
p.89

14 Id.,2001. p.18
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A revelação  geral  apresentada  na  criação  é  uma  evidência  do  Criador  e 

conforme exposto pelo apóstolo Paulo na epístola aos Romanos (1.19-21, 32; 2.4, 

14-15) é capaz de incutir-lhe um conhecimento básico das exigências morais de 

Deus, tornando os homens pecadores indesculpáveis. Nada se diz na Bíblia sobre a 

a  revelação geral  possibilitar  ao  homem o desenvolvimento  de  uma doutrina  ou 

teoria  que  o  capacite  a  viver  uma  vida  que  agrade  a  Deus.  Além  disso,  tal 

consideração,  de  que ao observarem os fenômenos criados e o comportamento 

humano os homens podem descobrir a verdade, desconsidera o efeito noético, o 

efeito do pecado na mente e coração dos homens, levando-os fatalmente a uma 

interpretação distorcida da verdade, e consequentemente a uma inverdade. 

O fenômeno observado pode ser verdadeiro, mas a interpretação humana, 

principalmente realizada por homens pecadores com uma cosmovisão materialista, 

leva  na  maioria  das  vezes  a  uma  teoria  que  explica  de  forma falsa  a  verdade 

observada.

Em  contrapartida  na  segunda  parte  do  Salmo  dezenove,  que  trata  da 

revelação especial de Deus através de sua Palavra, lemos que a Lei do Senhor é 

perfeita. A perfeição da Palavra de Deus é o que se deve esperar quando se crê na 

inspiração divina da Bíblia. O fato de a Bíblia ser perfeita leva-nos a conclusão de 

que esta é completa, não necessitando de nada para que atinja seu propósito já 

declarado em 2Tm 3.17, tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado, assim 

no verso treze do salmo dezenove pode-se ler que o homem confrontado com a 

Palavra de Deus pode tornar-se irrepreensível, livre de falhas aparentes.

2.2.1.2 A Teoria do Livro Padrão

Outros conselheiros cristãos buscam ser “mais bíblicos” e não admitem uma 

igualdade entre a revelação geral e a revelação especial. Para estes cristãos a Bíblia 

é a referência e todas as formulações da psicologia devem ser analisadas à luz das 

Escrituras.  Nesse  caso  entendem  que  a  Bíblia  é  toda  verdadeira,  creem  nas 

doutrinas  bíblicas  da  inerrância  e  da  inspiração  divina,  mas  insistem que  existe 

verdade que não está expressa na Palavra de Deus. Embora muitas vezes bem 
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intencionada esta abordagem ainda apresenta falhas e é por isso perigosa.

A questão que permanece é, se uma suposta verdade não está expressa na 

Palavra de Deus, quem garante que ela é verdade. Neste caso somos levados a um 

relativismo da verdade, pois os homens por convenção ou pela razão definirão o que 

é verdade.

Em  Jo  17.17,  Jesus  ao  orar  por  seus  discípulos  pede:  “Santifica-os  na 

Verdade,  a  tua  Palavra  é  a  Verdade.”  Sendo  o  alvo  do  aconselhamento  a 

santificação progressiva, como veremos a frente,  a Palavra de Deus é suficiente 

para tanto, não precisando de verdade adicional.

Embora esta forma integracionista pareça ortodoxa, ela é falha ao afirmar que 

podemos  utilizar,  em  aconselhamento,  afirmações  da  psicologia  que  não 

contradigam a Palavra de Deus. Esta falha consiste em que recorramos a algo que 

não sabemos ser verdade, pois só poderemos afirmar com certeza o que é Verdade 

se a Bíblia a afirma. Assim como diferenciaremos dentre as diversas afirmações da 

psicologia que não estão na Bíblia, o que é verdadeiro e o que é falso.

Quando  o  conselheiro  bíblico  aplica  a  Palavra  de  Deus  aos  problemas 

infantis,  afirmando  apenas  o  que  a  Bíblia  afirma,  pode-se  dizer  que  ali  está  a 

Verdade  de  Deus  exposta  de  forma  objetiva.  A  ação  do  Espírito  Santo  no 

aconselhamento deve ser evidenciada neste ponto, pois o Evangelho de João 16.3 

afirma, que o Espírito da Verdade nos guiará a toda a Verdade.

Se o conselheiro não pode confiar em uma afirmação da psicologia que não 

está  expressa  na  Bíblia  e  assim  utilizar  apenas  afirmações  da  psicologia  que 

estiverem na Bíblia,  então  temos duas  fontes  fazendo a  mesma afirmação,  que 

devido à inspiração divina de uma delas temos certeza que é verdadeira.

Neste caso de coincidência do que a Bíblia e a psicologia dizem, sabendo que 

só a Bíblia é a Verdade, torna-se inútil recorrer à psicologia.

Isto  nos  leva  a  afirmação  do capítulo  anterior  em foi  demonstrado  que  a 

Bíblia, é a Verdade, advogando para si a suficiência na solução dos problemas da 

alma humana.
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2.2.2 AS TRÊS FORMAS DE INTEGRACIONISMO

2.2.2.1. “O Mercado das Pulgas”

O integracionismo chamado de “Mercado das Pulgas” é um integracionismo 

caótico,  sem padrão definido.  Esse é o integracionismo vendido nas ruas e nas 

livrarias  evangélicas.  Esta  forma  de  integracionismo  é  a  mais  comum nos  telê-

evangelistas e cada vez vem ganhando mais espaço nos púlpitos das igrejas.

A mensagem toma a forma de um evangelho mais parecido com autoajuda, 

que enche o coração de crentes que estão à procura de algo que possa ajudá-los a 

solucionar os problemas da vida.

2.2.2.2 “O Grande Guarda-chuva”

Este é um integracionismo mais sofisticado,  altamente refinado, que articula 

de forma  filosofal as perspectivas integracionistas.

É comumente encontrado nas faculdades cristãs e nos seminários. Procura 

utilizar qualquer contribuição que as teorias da psicologia secular podem trazer para 

o aconselhamento, desde que não sejam explicitamente condenadas na Bíblia.

Powlison afirma que, o Grande Guarda-chuva integra de tudo - de Freud a 

Skinner, do exorcismo à regressão para a cura, de Carl Rogers a Jay Adams, da 

criança interior ao arrependimento do pecado.15

2.2.2.3 “Boas intenções, apesar de tudo”

É  uma  forma  de  integracionismo  encoberto  e aparentemente  involuntário. 

Geralmente reivindica uma posição contrária à psicologia e alega trabalhar de forma 

bíblica.  Este  é  um integracionismo perigoso,  pois  os  pressupostos  da  psicologia 

acabam sendo encobertos nos fundamentos do modelo de aconselhamento.

De um modo geral os defensores do “Grande Guarda-chuva” e das “Boas 
15 POWLISON, David. Crítica aos Integracionistas Atuais. In: SBPV. Coletânea de Aconselhamento Bíblico. 

Volume 1. Atibaia. p.92
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Intenções Apesar de Tudo” são contra a superficialidade do “Mercado das Pulgas” e 

procuram desassociar-se desta forma de integracionismo, pois ela apresenta tanto 

uma teologia ruim como uma psicologia barata.

2.2.3 O PERIGO DO INTEGRACIONISMO

Em  última  análise,  todo  integracionismo  revela  uma  visão  defeituosa  da 

natureza  humana  e  uma  epistemologia  funcional  defeituosa.  Para  os 

integracionistas, o pecado e o coração nunca são as questões específicas que estão 

na base dos problemas infantis.

Os termos utilizados pelas perspectivas integracionistas para descrever  os 

problemas, geralmente causam um sentimento de impossibilidade de cura e retiram 

a responsabilidade da criança e dos pais. Dificilmente se consegue dentro de uma 

perspectiva  integracionista  classificar  sob  uma terminologia  bíblica  os  problemas 

infantis, tirando assim o aspecto espiritual do problema.

Em Gl  1.8,  o  apóstolo  Paulo  nos adverte  que mesmo se ele  ou um anjo 

pregassem outro evangelho que fossem malditos. Muitos conselheiros cristãos têm 

apresentado  a  seus  aconselhados  um  evangelho  extra  bíblico,  pautado  em 

pressupostos emprestados da psicologia. Ao colocar lado a lado o ensino bíblico e 

as diversas teorias da psicologia e da psicanálise, estes conselheiros contribuem 

para que os aconselhados acolham as afirmações humanas em igualdade com as 

afirmações  divinas.  Alguns  chegam  ao  ponto  crítico  de  endossar  as  teorias  da 

psicologia com versículos bíblicos mal interpretados e fora de seus contextos.

 É  comum nestes círculos  que o amor  próprio  e  a  alta  autoestima sejam 

demonstrados como bíblicos, a fim de que os aconselhados sintam-se melhor. Jay 

Adams propõe que o sistema de valor próprio com suas alegadas correspondências 

bíblicas  seja  rejeitado.  Os  cristãos,  influenciados  por  psicólogos  e  psicanalistas 

cristãos, têm colocando a Bíblia a serviço de um sistema desenvolvido por pessoas 

que não tinham nenhum interesse de fundamentá-lo na Palavra de Deus.16

16 ADAMS, Jay E.. Autoestima Uma perspectiva bíblica. São Paulo: ABCB, 2007. p. 146
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Em Provérbios 30.5-6 vemos que a Palavra de Deus é pura. A ideia é de um 

metal não misturado com outras substâncias, o produto final  de um processo de 

refinamento ou purificação. Assim a pureza da Palavra deve ser preservada, como 

expresso no versículo seis, nada acrescentes para que não sejas repreendido.

O texto  de  Provérbios  acima faz  coro  com Deuteronômio  capítulo  quatro, 

verso dois, onde se lê a afirmação de que nada se deve acrescentar ou diminuir dos 

Mandamentos de Deus e ainda no capítulo doze do mesmo Deuteronômio, no verso 

trinta  e  dois,  somos  orientados  a  observar  tudo  que  Deus  nos  ordena  e  nada 

acrescentar ou diminuir.
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3 O ACONSELHAMENTO BÍBLICO

3.1 DEFINIÇÃO DE ACONSELHAMENTO BÍBLICO

A Igreja sempre foi um ambiente onde os cristãos se relacionaram uns com os 

outros com o objetivo de juntos lidarem com seus problemas cotidianos à luz da 

Palavra de Deus, ou seja, praticaram aconselhamento bíblico.

Na epístola aos Colossenses, capítulo três, verso dezesseis, o apóstolo Paulo 

nos exorta, ou aconselha biblicamente, a que habite em nós a Palavra e que nos 

ensinemos e aconselhemo-nos uns aos outros. O aconselhamento bíblico é portanto 

este mandamento em ação.

O aconselhamento bíblico é o exercício ministerial em que o Corpo de Cristo, 

capacitado pelo Espírito Santo, aplica a Palavra de Deus corretamente interpretada, 

às situações problemas, visando ser usados por Deus no propósito de conformar 

cada cristão à imagem de Cristo.

Jay  Adams  afirma  que  o  papel  do  Espírito  Santo  e  da  Bíblia  no 

aconselhamento é fundamental. Ele continua dizendo que os cristãos não podem 

aconselhar a parte do Espírito Santo e de sua Palavra sem pecarem gravemente 

contra Ele e contra o aconselhado 17

3.1.1 TERMOS BÍBLICOS USADOS PARA ACONSELHAMENTO

Para  melhor  definir  aconselhamento  bíblico,  passamos  ao  estudo  das 

palavras  que  compõe  o  termo,  de  forma  independente.  Limitando-se  ao  Novo 

Testamento temos o uso de algumas palavras do original grego que se relacionam 

com nossa palavra portuguesa, aconselhamento.

17 ADAMS, Jay. Manual do conselheiro cristão. São José dos Campos: Fiel, 1982. p.20
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3.1.1.1 Parakalevw (Parakaléo)

Aparece em At 14.22; 1Ts 2.11,12; 1Ts 5.11; Hb 3.13 e Hb 10.25 entre outras, 

possuindo  uma  grande  variedade  de  traduções  em  português,  como:  Consolar, 

confortar, fortalecer, exortar e admoestar. Esta palavra tem a mesma raiz da palavra 

consolador aplicada a Jesus (1Jo 2.1) e ao Espírito Santo (Jo 14.16,21; 15.26; 16.7) 

e traz consigo a ideia de estar ao lado em momentos difíceis e também de encorajar 

para uma tomada de decisão.

3.1.1.2 katartivzw (Katartízo)

Aparece em Gl 6.1 e é traduzido ali como corrigir, restaurar ou encaminhar. 

Refere-se a corrigir algo que está errado, aperfeiçoando para uma utilidade maior.

3.1.1.3 Paramuqevomai (Paramutheomai)

Aparece  em  1Ts  2.11,12;  1Ts  5.14,15  e  é  traduzido  como  consolar  ou 

confortar. Tem o sentido de falar de perto palavras bondosas e encorajadoras.

3.1.1.4 Nouqetevw (Nouthetéo)

Este talvez seja o termo grego principal quando falamos em aconselhamento 

bíblico,  tanto  que  muitos  substituem  o  termo  aconselhamento  bíblico  por 

aconselhamento noutético. A palavra aparece em At 20.31; Cl 1.28; Cl  3.16; 1Ts 

5.14,15 e Rm 5.14. É geralmente traduzida por aconselhar, admoestar, exortar e trás 

a ideia de confrontar, de modo verbal, alguém que esta agindo errado, sendo esta 

confrontação motivada pelo Amor. Tomada literalmente a palavra tem o sentido de 

“colocar na mente”.
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3.1.2 A DEFINIÇÃO DO TERMO BÍBLICO

Após  analisar  o  termo “aconselhamento”  será  analisado  o  termo “bíblico”. 

Com  “bíblico”  não  se  quer  dizer  que  o  aconselhamento  deve  conter  muitos 

versículos bíblicos. O termo é muito mais amplo, identificando a Palavra de Deus 

como alicerce do aconselhamento e que os pressupostos do aconselhamento são 

doutrinas  e  princípios  genuinamente  bíblicos,  frutos  de  exegese  e  hermenêutica 

corretas.  Tal  definição  será  ampliada  no  capítulo  seguinte  e  demonstrada  na 

pirâmide teológica.

O  pastor  americano  John  Piper  apresenta  uma  definição  pessoal  de 

aconselhamento bíblico que corrobora com os aspectos já apresentados.

“O aconselhamento bíblico  é centrado em Deus,  está  saturado de 

Bíblia e faz uso de uma linguagem sensível às emoções de forma a 

ajudar as pessoas para que alcancem a plenitude de Deus, exaltem a 

Cristo e amem aos outros com alegria e altruísmo.”18

É possível derivar da definição acima o objetivo do aconselhamento bíblico 

como a glória de Deus em Cristo, através do aperfeiçoamento dos santos. O próprio 

Piper, apresenta Hb 13.20 e 21, como base bíblica para sua definição, onde Cristo é 

apresentado  como  o  grande  Pastor  que  aperfeiçoa  o  cristão  para  cumprir  sua 

vontade, a fim de agradá-lo e dar-lhe glória.

Podemos assim dizer que o aconselhamento bíblico é uma ferramenta dada 

por Deus para o exercício da santificação progressiva por parte de cada crente. 

Assim uma visão da santificação progressiva e da responsabilidade humana neste 

processo são essenciais  para o exercício do aconselhamento bíblico.

Alguns podem pretender que tal aperfeiçoamento seja obra do homem, mas 

entendemos que é obra de Deus, embora o homem deve lutar pelo aperfeiçoamento 

constante,  usando  os  meios  que  Deus  colocou  a  seu  dispor.  Isso  é  ensinado 

claramente na Escritura. (2Co 7.1; Cl 3.5-14; 1Pe 1.22)

18PIPER, John. A Glória de Deus é o alvo do aconselhamento bíblico. In: SBPV. Coletânea de Aconselhamento 
Bíblico. Volumes 6. Atibaia. p.6
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Jay Adams acrescenta que as Escrituras consideram que cada um de nós é 

responsável pelos seus pensamentos, palavras e ações, independente de pressões 

e influências externas19.

Encontramos  em  2Co  5.10,  a  afirmação  de  que  importa  que  todos  nós, 

cristãos,  compareçamos diante do Tribunal  de Cristo,  para que cada um receba 

segundo as boas ou más obras que tenha feito por meio do corpo.

Desta  forma  o  aconselhamento  bíblico  difere  de  outras  formas  de 

aconselhamento, ao confrontar o homem com o pecado de seu coração e convocá-

lo a assumir a sua responsabilidade no processo de santificação.

19ADAMS, Jay E.. Manual do Conselheiro Cristão. São José dos Campos: FIEL, 2006. p.17
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3.2 O QUE FAZ O ACONSELHAMENTO SER BÍBLICO

Segundo  o  Programa  de  Treinamento  da  Associação  Brasileira  de 

Conselheiros  Bíblicos  (ABCB),  a  forma  como  o  aconselhamento  é  encarado 

determina  se  realmente  estamos  falando  de  aconselhamento  bíblico  ou 

simplesmente aconselhamento cristão.20

O  aconselhamento  é  realmente  bíblico  quando  reconhece  a  Bíblia  como 

suficiente. Nesta perspectiva, o aconselhamento, que faz parte da teologia prática, 

deve ser exercido sobre um alicerce bíblico sólido, onde é construída uma teologia 

verdadeiramente bíblica, dando sustentação a uma teologia sistemática sadia. Tal 

esquema é representado na Pirâmide Teológica abaixo:

Nível 6
Teologia Prática

Como mudar e crescer

Nível 5
Teologia Sistemática

Nível 4
Teologia Bíblica

Afirmações proposicionais, doutrina

Nível 3
Exegese

Tradução, vocabulário, gramática, formas, relações estruturais, sintaxe
(regras de linguagem)

Nível 2
Hermenêutica

Método gramático histórico

Nível 1
Cânon

Inspiração, inerrância, autoridade, suficiência

Figura 1 – Pirâmide Teológica

Fonte: Apostila do Módulo I da Conferência da ABCB&FAITH, 2010

20 Anotações de aula do autor. Conferência de Treinamento em Aconselhamento Bíblico da ABCB&FAITH 
Baptist Church, Módulo 1, Águas de Lindoia, SP, 2010.
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Praticar  o  nível  seis  sem os níveis  de um a cinco não é aconselhamento 

bíblico. Se o conselheiro não tiver um conhecimento bíblico e uma visão da Palavra 

de  Deus  pautada  na  autoridade,  inerrância  e  principalmente  na  suficiência  das 

escrituras, se o conselheiro não realizar uma hermenêutica e uma exegese honestas 

afirmando apenas o que a Bíblia realmente afirma, através de uma interpretação 

histórico-gramatical, se a sua harmatiologia, doutrina do pecado, não contemplar a 

universalidade do pecado e a depravação total,  e a doutrina da santificação não 

possuir o aspecto progressivo, por exemplo, a teologia prática do conselheiro não o 

levará ao exercício de um verdadeiro aconselhamento bíblico.

3.2.1 AVALIAÇÃO DAS TEORIAS DE ACONSELHAMENTO

De acordo com a ABCB existem seis diretrizes para a avaliação das teorias 

de aconselhamento.21

3.2.1.1 A Epistemologia do Aconselhamento

Em primeiro lugar devemos observar como é a epistemologia do método de 

aconselhamento. Como ele propõem saber o que sabe? Este conhecimento veio da 

intuição, meramente da razão, foi originado do empirismo, através da experiência ou 

é fruto exclusivo da Palavra de Deus revelada? Tudo o que aprendemos a parte da 

Palavra de Deus é humano e falível, assim a Palavra de Deus deve ser sempre a 

base epistemológica do aconselhamento e deve vir dela todo o nosso conhecimento.

3.2.1.2 A Antropologia do Aconselhamento

Em segundo lugar, devemos olhar para a antropologia do aconselhamento. A 

forma como o  aconselhamento  vê  o  homem é a  forma bíblica  ou  é  o  olhar  de 

Sigmund  Freud,  psiquiatra  austríaco,  considerado  o  pai  da  psicanálise e  outros 
21  Anotações de aula do autor. Conferência de Treinamento em Aconselhamento Bíblico da ABCB&FAITH 

Baptist Church, Módulo 1, Águas de Lindoia, SP, 2010.
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teóricos da mesma? Neste ponto alguns integracionistas utilizam uma antropologia 

tricotomista afirmando que o médico trata do corpo, o pastor trata do espírito e o 

psicólogo ou psicanalista trata da alma. A despeito do debate teológico entre aqueles 

que  vêem o homem na  sua integralidade,  aqueles  que entendem que  é  bíblica 

apenas a divisão do homem em parte material e espiritual e aqueles que o dividem 

em três partes, a ideia de departamentalização do homem e um especialista para 

tratar  de  cada  área,  parece simplista,  pois  a  Bíblia  afirma que a  alma peca.  O 

psicólogo ou psicanalista é habilitado para tratar do pecado humano? E ainda é 

possível separar biblicamente alma e espírito para dizer em que parte o problema 

está? Em aconselhamento bíblico, a raiz de um problema não físico sempre é um 

problema do coração pecaminoso e o remédio sempre é a Palavra de Deus.

3.2.1.3 A Definição do Problema

A forma como o problema é definido é bíblica? A raiz do problema é localizada 

no coração e o pecado é sua fonte primária ou a raiz deste problema é buscado na 

forma como a pessoa foi criada ou nas dificuldades que passou na vida ou ainda na 

genética?  A terminologia  utilizada  para  denominar  o  problema  é  a  terminologia 

bíblica ou é utilizada uma terminologia da psicologia moderna com suas síndromes e 

transtornos diversos?

3.2.1.4 A Solução do Problema

A forma como o problema é resolvido também ajuda a revelar se a fonte do 

aconselhamento é bíblica ou se integra teorias diversas da Palavra de Deus. Se 

apenas  mudamos  o  comportamento  como  proposto  por  Skinner,  psicólogo 

americano, desenvolvedor da teoria Behaviorista ou comportamental ou se nosso 

objetivo  é  fazer  com que  o  aconselhado  apenas  entenda  o  que  acontece,  sem 

mostrar  a  solução  bíblica,  não  há  de  se  falar  em  aconselhamento  bíblico.  No 

aconselhamento realmente bíblico, o conselheiro utiliza a autoridade da Palavra de 

Deus e deve mostrar a solução dos problemas a luz desta autoridade.
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3.2.1.5 O Alvo do Aconselhamento

Qual o alvo do aconselhamento? No aconselhamento bíblico genuíno o alvo é 

sempre a glória de Deus, através da santificação do aconselhado em atender aquilo 

que a Palavra de Deus ordena a ele em determinada situação. Em outras formas de 

aconselhamento, inclusive muitas denominadas cristãs, podemos ter como alvo o 

bem-estar do aconselhado, a remoção dos sentimentos de culpa ou mesmo o apoio 

para que o aconselhado atinja seus objetivos.

3.2.1.6 O Papel do Conselheiro

O papel  que o conselheiro  exerce na sessão de aconselhamento também 

ajuda a identificar se estamos tratando de aconselhamento bíblico. O conselheiro é 

um mero ouvinte para que o aconselhado ventile seus problemas e sinta-se melhor? 

O conselheiro é apenas alguém que faz as perguntas certas para que o aconselhado 

ache suas respostas  e compreenda os seus problemas? Ou o conselheiro  após 

ouvir  e  analisar  o  problema e  as  circunstâncias  aponta  na  Palavra  de  Deus  os 

passos a serem dados pelo aconselhado para a solução de suas dificuldades?

Também podemos afirmar que só é aconselhamento bíblico, aquele que parte 

da suficiência das escrituras e repudia qualquer adição a verdade bíblica, pois é 

assim que a Bíblia trata o assunto, como já demonstrado.
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3.2.2 AS ABORDAGENS BÁSICAS DE ACONSELHAMENTO

Com  o  objetivo  de  apresentar  uma  visão  panorâmica  das  diversas 

abordagens  básicas  para  a  resolução  dos  problemas  pessoais,  apresentamos 

abaixo um quadro comparativo.

ABORDAGENS BÁSICAS PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PESSOAIS – Is 55.7-9
O Caminho do Homem (Pv 14.12; 1Co 3.19-20; Col 2.8) O caminho de Deus.

(Jo 10.9,10;
Rm 11.33.36)

Instintivo Comportamental Potencial 
Positivo

Espiritualista Transformação
do Coração

Visão do 
Homem

Dirigido por 
Instintos.

Comportamento
Programado

Intrinsecamente 
bom

A mercê dos
espíritos

Pecador/Santo
Rm 5.12,19;
2Co 5.17,18

Causa dos 
Problemas

Instintos 
reprimidos.

Influências do 
meio

Mente
bloqueada por 
pensamentos

Pactos ou 
demônios
familiares

Pecado
Incredulidade

Negar o Poder de 
Deus

Cura Seguir os 
Instintos.

Reprogramar o
comportamento 

Liberar o
potencial

Exorcismo
quebra de 
maldição

Salvação pela graça
Santificação
Progressiva

Técnicas de 
Aconselhamento

Psicanálise; 
Reeducaçã
o Social e 

etc.

Uso estímulos
positivos e
negativos

Pensamento
Positivo

Rituais,
comunhão
c/ espíritos

Ouvir, corrigir, 
admoestar, ensinar, 

treinar, restaurar.

Terminologia
do Conselheiro

Ego; Id; 
libido; 

Subcons
ciente

Condicionamen
to

reforço 
pos/neg.

Autoestima
Autoafirmação

Maldição,
cura interior

Pecado, negar se a si 
mesmo, despojar.

Foco do
Aconselhamento

Liberar o 
“eu”

Desenvolver
o “eu”.

Elevar 
o “eu”

Libertação
do “eu” 

Agradar a Deus

Quadro 1 – Comparação entre as abordagens dos problemas pessoais.

Fonte: Adaptado BROGER, John C.. Manual de Autoconfrontação. 3.ed. Palm Desert: BCF, 2008. 
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4 OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DAS CRIANÇAS

4.1 OS PROBLEMAS INFANTIS SOB UMA PERSPECTIVA BÍBLICA

Este trabalho parte do pressuposto bíblico de que o pecado é a raiz de todos 

os  problemas  humanos  e  por  consequência  de  todos  os  problemas  infantis. 

Entretanto  o problema pecado se apresenta de diversas formas e maneiras nas 

crianças.

Em seu livro A Vida Cristã no Lar, Jay Adams afirma que os problemas que os 

filhos  enfrentam  não  são  diferentes  em  essência  dos  problemas  que  os  pais 

enfrentam.22

A apresentação pode mudar, o ambiente pode mudar, mas a raiz permanece 

a mesma. Jay Adams usa o texto de primeira Epístola aos Coríntios, capítulo dez, 

para  mostrar  como  o  exemplo  de  Israel  servia  para  os  crentes  em Corinto.  Já 

haviam se passado séculos de desenvolvimento humano, o ambiente era diferente, 

um estava no deserto e outro numa cidade cosmopolita, um florescia em ambiente 

monoteísta  de  milagres  extraordinários,  outro  numa  cultura  pagã  permeada  de 

filosofias humanas, mas a forma como Israel respondeu a sua tentação era exemplo 

direto para a igreja em Corinto.

Paulo,  em  1Co  10.13,  afirma  que  não  nos  veio  tentação  que  não  fosse 

humana. Nada do que ocorre com as crianças, mesmo sendo esta uma geração 

peculiar,  é  diferente em essência do que tem ocorrido com os homens desde a 

queda no Éden.

Ao contrário do que muitos pais pensam, Tedd Tripp afirma que os problemas 

não são originados pela falta de instrução ou falta de direção.23

Se os pais derem instrução bíblica precisa e mostrarem a direção correta que 

seus filhos devem seguir,  ainda assim não terão garantia alguma de que eles o 

farão.  Os  problemas  infantis  não  são  originados  pela  falta  de  discernimento  da 

criança, são originados por seus corações enganadores.

22 ADAMS, Jay. A Vida Cristã no Lar. 2 ed. São José dos Campos: FIEL. 2011. p.30
23 TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.121
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4.1.1 A CRIANÇA E O PECADO

O Dr. Jay Adams afirma que apesar de reconhecer que qualquer debate sobre 

a responsabilidade infantil  provoca uma indevida onda de emoção, não devemos 

deixar de evidenciar o fato bíblico que Deus considera as crianças responsáveis por 

seus pecados, desde seus primeiros dias de vida.24

A Bíblia evidência que as crianças são predispostas a serem naturalmente 

más. "Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe". A afirmação 

de  Davi  no  Sl  53.5  e  ainda  no  Sl  58.3:  "Desviam-se  os  ímpios  desde  a  sua 

concepção;  nascem  e  já  se  desencaminham,  proferindo  mentiras"  esclarece  o 

assunto.  O ensino  bíblico  é que desde a mais  tenra  idade o  mal  moral  já  está 

presente nos homens, conforme exposto em Gn 8.21.

Em outra obra, Jay Adams afirma que crianças e adultos são diferentes de 

muitas maneiras, mas a raiz dos problemas infantis é a mesma dos problemas dos 

adultos, o pecado. A dinâmica do aconselhamento não é diferente nas crianças e 

nos adultos, porque as crianças nascem com uma natureza pecaminosa e desde 

muito novas tornam-se pecadoras.25

Muitos psicólogos, até cristãos, afirmam que as crianças estão amplamente, 

se não totalmente, presas ao que lhes aconteceu nos primeiros anos de vida. Mas 

um ensino fundamental da fé cristã é que somos libertos de nosso passado por meio 

de Cristo e somos capacitados a servi-Lo fielmente, conforme o livro de Romanos no 

capítulo seis. Jay Adams continua afirmando que as crianças cometem seus próprios 

erros  quando  respondem  pecaminosamente  a  situações  normais  da  vida  e  ao 

tratamento pecaminoso de seus pais.

MacArthur afirma que de acordo com a descrição bíblica as crianças não são 

inocentes. As crianças ao nascerem são inexperientes e ingênuas, mas o potencial 

para  todo  o  tipo  de  pecado  já  está  presente  no  coração  delas,  essas  crianças 

precisam  aprender  a  obediência.  Mesmo  Jesus  que  era  sem  pecado  precisou 

aprender a obediência. 26

24 ADAMS, Jay. Manual do conselheiro cristão. São José dos Campos: Fiel, 1982. p.135
25 Id., 2007, p.136
26 MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.39



50
A depravação universal do homem é ainda evidenciada em Rm 3.10-12, onde 

o apóstolo Paulo afirma que não há um justo sequer e que todos se extraviaram. O 

"todos" mencionado por Paulo apresenta um caráter absolutamente inclusivo, assim, 

ninguém,  nem  as  crianças  estão  isentas.  Ao  observar  que  a  morte  é  uma 

consequencia  direta  do  pecado  (Rm  5.12),  podemos  concluír  que  crianças  são 

pecadoras uma vez que crianças morrem.

Fazendo coro a afirmação de Jay Adams, o Pr. Jayro M. Cáceres, no prefácio 

da edição brasileira do livro O Coração da Ira, observa que quando um pai entende 

que  seu  filho  ao  manifestar  uma  reação  pecaminosa,  na  verdade  esta  apenas 

demonstrando um traço que lhe é próprio, este pai está perdendo a oportunidade de 

trabalhar o coração da criança.27

Cáceres segue advertindo que não se trata de um jeito de ser, característica 

da família, um traço da personalidade e sim pecado manifesto. 

As crianças devem manifestar qualquer reação justa que seja possível para 

sua  idade.  Conforme  forem  crescendo  em  idade,  sua  responsabilidade  irá 

aumentando, pois a capacidade de responder de forma justa também aumentará. 

Uma criança de três meses e outra de três anos tem capacidade de entender a vida 

de  formas  distintas.  Assim,  em  qualquer  ponto  de  sua  vida  uma  criança  é 

responsável  por fazer qualquer  coisa que tenha o dever moral  de fazer  naquela 

idade, conforme afirma o Dr. Jay Adams.28

4.1.2 O CORAÇÃO COMO FONTE DO COMPORTAMENTO

Não é possível entender as pessoas sem entender o coração. A Bíblia usa a 

palavra "coração" para abranger todas as funções do homem interior ( espírito, alma, 

mente, vontade, intelecto etc.)29.

Há mais  de  750  referências  bíblicas  em que  aparece  a  palavra  coração, 

dando a ele a função de guardar o conhecimento, discernir, instruir, meditar, refletir, 

27 PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009. p.13
28 ADAMS, Jay E.. Manual do conselheiro cristão. São José dos Campos: Fiel, 1982. p.136
29 TRIPP, Paul David. Instrumentos nas mãos do Redentor. São Paulo: NUTRA, 2009. p.92
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perceber,  planejar  e  ponderar  entre  outras.  Também  os  adjetivos  que  a  Bíblia 

relaciona ao coração são reveladores, pois ele é chamado de: arrogante, adúltero, 

desviado,  amargurado,  irrepreensível,  alegre,  aflito,  quebrantado,  insensível, 

contrito,  oprimido,  obscurecido,  fiel,  temeroso,  orgulhoso, rebelde,  justo,  honesto, 

perseverante, doente, sincero e outros.30

Os propósitos pelos quais as crianças cometem determinados hábitos estão 

escondidos no seu coração, mas o pai sábio e dedicado, com treinamento bíblico, 

saberá descobri-los e tratá-los. (Pv 20.5, Hb 4.12).

O foco central da criação de filhos, como afirma Tripp, deve ser o evangelho.31 

Os  pais  não  devem  direcionar  apenas  o  comportamento  dos  filhos,  mas 

também as atitudes do coração. Não devem mostrar apenas o “que”, mas também o 

“porque” fizeram. O conselheiro deve ajudar os pais a perceberem que o alvo da 

criação de filhos não é ter crianças bem comportadas, o alvo é a glória de Deus 

através de mudanças que ocorram no nível do coração, de dentro para fora.

Tedd  Tripp  continua  ainda  afirmando  que  segundo  a  Bíblia,  a  fonte  do 

comportamento  é  o  coração  (Pv  4.23,  Mc  7.21-22,  Lc  6.45)  e  treinar  o 

comportamento  sem lidar  com as questões do  coração pode produzir  pequenos 

fariseus.  O  comportamento  é  gerado  pelo  coração,  assim  toda  a  instrução, 

treinamento e disciplina devem ser dirigidos ao coração.32

Tripp apresenta três proposições sobre este assunto:

1. O comportamento visível é um reflexo do coração da criança.

2. Precisamos conhecer o conteúdo do coração da criança.

3. As questões internas do coração são de maior valor que as questões externas de 

comportamento.

Muitos pais  de crianças com problemas comportamentais  acreditam que a 

fonte desses problemas é física, cerebrais, e neste caso a Bíblia não tem nada a 

oferecer. O Dr. Edward Welch, professor de teologia prática e conselheiro bíblico, 

afirma que o coração do homem, inclusive das crianças, será sempre expresso na 

atividade das substâncias químicas do cérebro. Segundo ele, quando escolhemos o 

30 TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.64
31 Id., 1998. p.10
32 Ibid.,  p.15
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bem ou o mal,  tal  decisão é acompanhada de atividades cerebrais. O Dr.  Welch 

conclui dizendo que isso não significa que o cérebro causou essas decisões e sim 

que ele as colocou num meio físico.33

Não  está  no  escopo  deste  trabalho  esclarecer  a  distinção  entre  mente  e 

cérebro,  mas  pode-se  dizer  que  é  de  conhecimento  comum  que  são  aspectos 

distintos embora em algum ponto inter-relacionados. Na linguagem bíblica a mente e 

coração  muitas  vezes  podem ser  usados  como  sinônimos,  assim problemas  da 

mente podem biblicamente ser chamados de problemas do coração que segundo a 

Bíblia é a representação do homem interior.

4.1.2.1 Os Aspectos Cognitivos do Coração

Os  aspectos  cognitivos  do  homem,  seu  intelecto,  que  inclui  seus 

pensamentos,  crenças,  memórias,  consciência  e  discernimento  referem-se 

biblicamente  ao  coração.  O homem executa  as  funções descritas  abaixo  com o 

coração.

Entende (Mt 13.15)

Pensa (Rm 1.21, Jr 17.10)

Pensa o mal (Mt 15.19)

Raciocina (Mc 2.6)

Dúvida (Lc 24.38)

Tem sabedoria e inteligência (1Re 3.12)

Engana. (Jr 17.9)

4.1.2.2 Os Aspectos Afetivos do Coração

Os aspectos afetivos do homem, com seus desejos, sentimentos, anseios, 

emoções  e  imaginações  também  se  encontram  no  coração,  de  acordo  com  a 

terminologia bíblica. Assim biblicamente podemos dizer que o coração:

Deseja. (Sl 20.4)
33 Welch, Edward T..Blame It in the Brain. P&R Publishing, Phillipsburg, New Jersey, 1998. p.47
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Se alegra e é bondoso. (Dt 28.47)

Fica triste. (1Sm 1.8)

Fica com medo. (Js 14.8)

Sente. (Js 14.7)

Inveja e ambiciona. (Tg 3.14)

Se recreia, diverte. (Ec 11.9)

Fantasia (imaginação). (Sl 73.7)

Possui maldade e loucura. (Ec 9.3)

4.1.2.3 Os Aspectos Volitivos do Coração

Outro aspecto que a Bíblia liga ao coração do homem é a vontade, sendo 

este o aspecto do homem interior que determina a sua ação, de acordo com suas 

afeições e seu intelecto. Desta forma o coração do homem possui:

Desígnios. (1Cr 28.9)

Intenções. (Hb 4.12)

Ao tratar de cada um destes aspectos do aconselhado, o conselheiro deve 

usar  a  nomenclatura  bíblica  e  mostrar  que  cada  um  destes  aspectos  está 

relacionado à definição bíblica de coração.

4.1.3 OS ÍDOLOS DO CORAÇÃO INFANTIL

Crianças  revelam  o  conteúdo  do  seu  coração  e  estes  muitas  vezes  se 

constituem ídolos para elas. O tratamento para essa situação pecaminosa é a graça 

de Deus. Tedd Tripp argumenta que as crianças, assim como os adultos aprendem a 

construir ídolos funcionais no seu coração, que ocupam o lugar de Deus, na busca 

de satisfazer seus desejos pecaminosos.34

34 TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.123
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Esses ídolos que acabam por escravizar as crianças podem ser:

a) O poder e a influência, quando a criança deseja sempre dominar o grupo;

b) O orgulho e o desempenho, quando a criança só se sente feliz se puder 

sobressair,  ser  "o  melhor"  e  o  problema  aumenta  porque  muitos  pais  também 

alimentam estes ídolos em seus filhos;

c) As posses, quando as crianças desejam cada vez mais objetos e presentes 

e invejam as coisas que outros têm;

d) O temor aos homens, representado muitas vezes pelo desejo exagerado 

de aprovação dos adultos ou uma timidez muito grande; ou

e) Estar bem informado, ocasião em que a criança fica dependente de sempre 

saber de tudo e se sente infeliz se surge no grupo algum assunto que não conheça.

Quando os pais pensam nos ídolos do coração de seus filhos, não devem 

pensar  em  pecados  escandalosos,  deveriam  antes  pensar  nos  passatempos  e 

atividades em que eles contumam gastar muitas horas.

Um cuidado especial que o conselheiro infantil deve ter é não usar a Bíblia 

como um manual terapêutico. Só Jesus pode realizar a mudança permanente.

Olhando  as  crianças  como  pecadoras,  assim  como  todo  homem,  a 

mensagem do conselheiro tem que ser as boas novas do evangelho. O conselheiro 

não  oferece  as  pessoas  um sistema  comportamental,  o  conselheiro  os  leva  ao 

Redentor.35

Outro cuidado a ser tomado, segundo Tedd Tripp, é não usar as Escrituras 

como ferramenta de ameaças, destacando mais o juízo e a lei do que a graça e a 

misericórdia. O foco do ensino bíblico deve ser o evangelho gracioso de Jesus.36

O alvo do aconselhamento bíblico infantil, assim como da criação de filhos, 

não deve ser a mudança de comportamento, embora esta seja esperada. O alvo do 

aconselhamento é comunicar todo o designo de Deus que trata de ser uma nova 

criatura e não simplesmente de fazer coisas novas. É uma mudança de dentro para 

fora, operada pelo Espírito Santo a partir do coração.

Esta  perspectiva  bíblica  deve  nortear  toda  abordagem  que  os  pais, 

conselheiros e educadores cristãos, tenham no trato dos problemas infantis.
35 TRIPP, Paul David. Instrumentos nas mãos do Redentor. São Paulo: NUTRA, 2009. p.27
36 TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.202
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4.1.4 UMA TERMINOLOGIA BÍBLICA

Muitos problemas humanos elencados pela Bíblia vêm recebendo nos últimos 

anos  novos  nomes  dados  pela  psicologia  moderna.  Uma vez  classificados  com 

termos psicológicos, muitos acreditam que a Bíblia não trata destes assuntos. Lou 

Priolo enfatiza que um problema não pode ser resolvido biblicamente até que seja 

diagnosticado usando terminologia bíblica.37

Só depois  de um diagnostico bíblico poderemos procurar nas Escrituras a 

solução para os problemas enfrentados. Após mudar a terminologia psicologizada 

para uma terminologia  bíblica,  é possível  mostrar  ao aconselhado que a raiz do 

problema dele está no coração e assim propor a solução bíblica.

Quando  o  conselheiro  bíblico  rejeita,  por  exemplo,  a  designação  de 

determinado  comportamento  ou  reação  da  criança  como  doença  emocional  e  o 

classifica como pecado, ele está dando esperança para a criança e seus pais.

O diagnóstico de doença emocional é cruel, pois o paciente será informado 

que não há cura e o que pode ser feito é manter a doença sobre controle, muitas 

vezes  através  do  uso  continuado  de  medicamentos.  No  caso  de  se  adotar  a 

terminologia  bíblica,  chamando  pecado  de  pecado,  o  aconselhado  encontra 

esperança, pois a Bíblia traz as Boas Novas de que Cristo venceu o pecado e nele 

temos também a vitória completa.

37 PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009. p.125
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4.2 OS PRINCIPAIS PROBLEMAS E O TRATO BÍBLICO

4.2.1 A IRA E O TRATAMENTO BÍBLICO

4.2.1.1 A Ira Pecaminosa

O apóstolo Paulo alerta aos pais em Ef 6.4 para que não provoquem seus 

filhos a ira e repete este mandamento em Cl 3.21, sinalizando que um dos principais 

problemas a ser enfrentado pelos filhos é a ira pecaminosa.Os pais podem provocar 

a ira em seus filhos quando os sufocam com uma superproteção, colocam muitas 

regras  restritivas  sem explicarem o  motivo,  são superindulgentes,  favorecem um 

filho  em  detrimento  de  outro,  estabelecem  regras  irreais,  são  supercríticos, 

disciplinam  em  excesso  entre  outros  motivos.  O  Apêndice  A  deste  trabalho 

apresenta uma lista com referências bíblicas de vinte e cinco maneiras que os pais 

podem provocar a ira nos filhos.

A ira, especialmente em crianças, pode levar a rebeldia. A ira pecaminosa é 

sempre  uma  expressão  de  rebeldia  contra  Deus.  Lou  Priolo  afirma  que  este 

processo da ira para a rebeldia é composto de cinco fases: mágoa, amargura, ira, 

teimosia e finalmente rebeldia.38

4.2.1.1.1 A mágoa como Semente da Ira

A  mágoa é um sentimento que surge quando a criança é ofendida. A ofensa 

pode ser real ou presumida e ser fruto de uma ação pecaminosa dos pais ou não. A 

mágoa é uma semente que se não arrancada pode gerar uma raiz de amargura. (Hb 

12.15)

4.2.1.1.2 A Amargura como Raiz da Ira

Se a criança não reagir à mágoa biblicamente, através do perdão ou do cobrir 

38 PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009. p.26
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a ofensa (1Pe 14.8), poderá ficar amargurada e esta amargura levará a criança a 

irar-se.  Nas  sessões  de  aconselhamento  é  comum  verificar  aconselhados 

amargurados com seus pais,  irmãos ou outros familiares.  Neste caso a primeira 

ação do conselheiro deve ser confrontar o aconselhado acerca da necessidade do 

perdão bíblico. A forma desta confrontação será apresentada em capítulo oportuno.

4.2.1.1.3 A Ira propriamente dita e a Teimosia.

A ira como padrão pecaminoso não surge de uma hora para outra, geralmente 

é fruto de amargura que cresceu no coração da criança. A ira não tratada leva a 

criança a tornar-se teimosa, não acatando as ordens dos pais e insistindo naquilo 

que deseja.

É  comum neste  estágio  as  crianças  manifestarem as  famosas  pirraças  e 

birras, travando uma verdadeira quebra de braço com os pais. Este é um primeiro 

passo no desafio explícito à autoridade dos pais.

4.2.1.1.4 A Rebeldia como Fruto da Ira

O último estágio nessa escalada descendente é a rebeldia. O filho torna-se 

um adversário dos pais e desafia sua autoridade. Este pecado é tão grave que o 

código do Sinai  previa a pena de morte para os filhos rebeldes (Dt 21.18-21).  A 

experiência no Centro de Aconselhamento da IBFé tem demonstrado que muitos 

pais somente recorrem ao aconselhamento bíblico quando seus filhos já estão nesta 

fase e as consequências de seus atos são maiores.

4.2.1.2 O Trato Bíblico da Ira Pecaminosa

A Bíblia dá especial ênfase a possibilidade de os pais provocarem ira em seus 

filhos.  A ira  infantil  pecaminosa  pode  ter  diversas  manifestações.  Muitas  vezes 

crianças  que  apresentam  um  padrão  de  ira  pecaminosa  são  chamadas 

simplesmente de estressadas ou rotuladas como bipolar,  sendo este um diagnóstico 
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da moda. Assim, tais crianças são consideradas doentes e não pecadoras.

Abaixo segue uma lista de nomes bíblicos para diversas manifestações de ira.

AÇÕES REF PALAVRAS REF 
Vingança Rm 12 Desrespeito Ef 6.2
Violência 1Tm 3.3 Palavras ásperas Pv 15.1
Ódio Gl 5.20 Palavras torpes Ef 4.29
Aspereza Ef 4.32 Maldizente Tg 3.9-10
Frieza 1Co 13 Gritaria Ef 4.31
Amargura Hb 12.15 Mordaz Ef 5.15
Cólera Ef 4.31 Brigas 1Tm 3.3
Falta de domínio próprio 2Tm 3.3 Contendas Gl 5.20
Maldade Sl 41.7 Discussão Rm 1.29
Malícia Ef 4.31 Presunção Rm 1.30
Dissensões Gl 5.20 Blasfêmia 2Tm 3.2
Desprezo Rm 1.30 Calúnia 2Tm 3.3
Orgulho Rm 1.30 Zombaria At 2.13
Desobediência Rm 1.30 Murmuração Fp 2.14
Não perdoador Lc 17 Argumentação Fp 2.13
Impiedade Rm 1.31 Vulgaridade Cl 3.8
Impaciência Ef 4.2
Ingratidão 1Tm 3.2
Egoísmo 1Co 13.5

Quadro 2 - Nomes de Manifestações da Ira
Fonte: Adaptado de:PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009

Ao identificar diversos comportamentos e explosões das crianças como uma 

manifestação de ira  pecaminosa,  o  conselheiro  pode trabalhar com a criança as 

questões do coração, mostrando a ela que suas reações de ira não são emoções 

que simplesmente surgem e sim são o fruto ruim de motivações que habitam seu 

coração  (Tg  1.14-15).  As  crianças  que  costumam ter  reações  explosivas  de  ira 

precisam saber que é possível, com a ajuda de Deus, (1Co 10.13) controlarem seu 
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ímpeto e manifestarem o fruto do Espírito (Gl 5.22-23).

Nos  casos  em  que  a  criança  já  esteja  dominada  pela  ira  e  seja 

demasiadamente  rebelde,  os  pais  necessitarão  de  aconselhamento  e  é  bem 

provável que os filhos resistam em acompanhá-los.

O  conselheiro  deve  trabalhar  neste  caso,  com  os  pais  independente  da 

criança,  pois  os  pais  de  uma  criança  irada  e  rebelde  contumaz  passam  por 

sofrimentos que não devem ser ignorados.

David Powlinson e Michael R. Emlet afirmam que crianças que manifestam 

explosões de ira, assim como aquelas que se mantêm remoendo a ira interiormente, 

lutam com questões do coração.39

Eles apresentam algumas características comuns a estas crianças:

Dificuldade com a memória de curta duração.

Menor habilidade em planejar e organizar.

Dificuldade em tarefas múltiplas.

Postura rígida na solução de problemas.

Dificuldade na expressão verbal.

Pouca habilidade social, por exemplo dificuldade para entender intenções de outras 

pessoas ou perceber expressões faciais.

Estas características não são pecaminosas em si, mas podem criar situações 

diversas  em  que  a  criança  responderá  de  maneira  pecaminosa.  O  conselheiro 

deverá ajudar a criança e seus pais a criarem um plano para responderem de modo 

agradável a Deus, sabendo que a criança possui estes pontos fracos. Por exemplo, 

os pais de uma criança com dificuldade em tarefas múltiplas, podem em vez de dar 

a ordem complexa de arrumar seu quarto, dar várias ordens específicas por vez 

como guarde as roupas, arrume a cama e recolha os brinquedos.

39 POWLISON, David e EMLET, Michael R. Ajuda aos pais de uma criança irada.. In: SBPV. Coletânea de 
Aconselhamento Bíblico. Volumes 6. Atibaia. p.40
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4.2.2 O AMOR-PRÓPRIO COMO PROBLEMA

4.2.2.1 Uma Visão da Autoestima

Outro grande grupo de problemas enfrentados pelas crianças são aqueles 

relacionados à auto-estima, ao egoísmo ou ao amor-próprio.

De modo geral, muito da atual arte de criar filhos está embasada na ideia da 

psicologia  moderna  de  que  a  autoestima  é  a  chave  do  sucesso.  Influenciados 

principalmente pelo livro The psychology of Self-esteem, de 1969, do psicoterapeuta 

canadense Nathaniel Branden, a atual geração de pais faz todo o esforço possível 

para que seus filhos tenham a melhor imagem de si mesmos. Fato é que, segundo 

pesquisadores da atualidade, como o professor Roy Baumeister, da Universidade 

Estadual da Flórida, existem poucas e fracas evidências científicas que mostram que 

a alta autoestima gera sucesso profissional ou escolar.40

Num  sentido  diametralmente  oposto,  Jay  Adams  afirma  que  crianças 

estimuladas ao amor-próprio são expostas a uma ênfase que pode ser devastadora 

para a educação cristã.41 

Crianças centradas em seus próprios desejos e que vêem seus pais como 

meros instrumentos para atingirem seus objetivos egoístas certamente apresentarão 

frutos pecaminosos.

O estímulo a autoestima gera dois tipos de adultos: Ou arrogantes e amantes 

de si mesmos, se conseguirem satisfazer seu “eu” ou frustrados, cheios de baixa 

autoestima e autocomiseração, se não tiverem seus desejos atendidos.

Tanto pessoas arrogantes,  amantes de si  mesmo e orgulhosas, como seu 

oposto, pessoas que se autocomiseram e possuem uma baixa autoestima, sofrem 

do mesmo mal, o egoísmo. Amam mais a si do que a Deus e ao próximo.

40 GUIMARÃES, Camila e KARAM, Luiza. A Turma do “Eu me Acho”. Revista Época, São Paulo, n. 739, p. 
60-67, 2012.

41 ADAMS, Jay E.. Autoestima Uma perspectiva bíblica. São Paulo: ABCB, 2007. p.117.
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4.2.2.2 O pecado do Egoísmo

A criança nos seus primeiros dias de vida ainda não tem uma ideia do mundo 

em que vive. Esta criança é naturalmente egocêntrica, pensa que o mundo gira em 

torno dela. Quando vai crescendo e começa a ter noção da dimensão do mundo a 

criança começa a manifestar a idolatria do seu eu, que é seu centro natural devido 

ao pecado original. O egoísmo desta criança faz com que ela tenha prazer em estar 

no centro, se não do mundo, pelo menos da família.

Infelizmente em nosso tempo podemos observar  pais  que permitem e até 

conduzem  seus  filhos  a  ocuparem  uma  posição  central  na  família.  Estes  pais 

permitem  que  a  agenda  familiar  seja  estabelecida  pelos  filhos  e  não  pelo 

relacionamento prioritário de esposo e esposa. Lou Priolo destaca que um lar cujo 

centro são os filhos, é um lar em que a criança acredita que tem a permissão de se 

comportar como se a casa toda, pais e irmãos existissem só para agradá-la.42

Priolo nos ajuda ainda a identificar um lar em que o centro são os filhos. 

Neste lar os pais permitem que os filhos cometam os seguintes atos:

Interromper os adultos quando estão conversando.

Manipular e usar de rebeldia para conseguir o que querem.

Ditar o horário da família (incluindo as refeições e hora de ir para cama)

Ter prioridade sobre o cônjuge.

Ter voto igual ou superior nas decisões familiares.

Exigir tempo e atenção excessivo dos pais.

Escapar das consequências de seu comportamento pecaminoso.

Falar de igual para igual com os pais.

Ser afagado quando estiver de mau humor.

Priolo continua afirmando que crianças criadas num lar em que são o centro 

crescerão achando que a sociedade deve a eles um meio de vida. Colocar a criança 

no centro é um pecado que os pais cometem esquecendo-se de que seus filhos, que 

também são pecadores, usarão este fato para desenvolver padrões pecaminosos.
42 PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009. p.30
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4.2.3 QUANDO AS CRIANÇAS SÃO AS VÍTIMAS

4.2.3.1 Crianças como Vítimas de Abuso.

Alguns dos sofrimentos infantis podem não ser resultado de um pecado direto 

da criança e sim resultado da ofensa de outrem, nestes casos o conselheiro deverá 

auxiliar a criança a lidar biblicamente com a situação.

É fato notório que muitas crianças são vítimas de abuso e maus tratos, muitas 

vezes  por  parte  de  adultos.  O  conselheiro  deve  estar  atento  a  indícios  destes 

abusos. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, no artigo. 227, diz que: “É dever 

de  todos  salvaguardar  a  criança  e  o  adolescente  contra  todas  as  formas  de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” e ainda na 

Lei  8.069,  de  13  de  julho  de  1990,  conhecida  como  Estatuto  da  Criança  e 

Adolescentes, em seus artigos 70 e 245 afirma que é dever de todos prevenir a 

ocorrência  de violação dos direitos das crianças e comunicar  qualquer  forma de 

negligência, violência ou crueldade contra a criança e o adolescente.

Embora  a  lei  garanta  o  direito  a  inviolabilidade  de  segredo  obtido  em 

confissão a padres e pastores, isso não se aplica aos casos de denúncia de atos 

ilícitos às autoridades, sobretudo em casos de violência cometida contra crianças.

O abuso infantil pode ser:

Físico: Comportamento que resulta em lesão não acidental de uma criança.

Por Negligência: Falha em prover as necessidades básicas da vida de uma criança, 

ao ponto dela ficar com seu bem estar ameaçado.

Sexual: Uso da criança com o propósito de gratificação sexual para o adulto ou a 

criança.

Emocional: Comportamento opressor à criança, podendo inclusive ser verbal.

O Dr. William Moore, Conselheiro Bíblico certificado pela National Association 

of Nouthetic Counselors e pela Biblical Counseling Foundation e um dos fundadores 

da  Associação  Brasileira  de  Conselheiros  Bíblicos,  apresentou  durante  a 
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Conferência da ABCB em 2012, alguns dados sobre abuso infantil no Brasil.43

A cada 5 dias morre uma criança vítima de abuso, sendo 75% menores de 4 anos 

de idade;

25% das crianças abusadas ficarão grávidas na adolescência;

1 menina em 3 e 1 menino em 5 são abusados antes dos 18 anos;

A maioria dos pais que abusaram dos filhos foram abusados na infância;

90% das crianças abusadas conheciam seu agressor;

68% foram abusadas por pais ou parentes; e

A cada seis minutos um caso de abuso é registrado.

Alguns sinais de abusos e maus tratos são:

Físico: Manchas pelo corpo, fraturas, medo de adultos, a criança evita ficar sozinha 

em casa, baixo desempenho escolar e explicações incoerentes dos pais quando a 

estes sinais.

Emocional  e  Verbal:  Ansiedade,  mudança  na  fala,  irritação  e  raiva,  baixo 

desempenho escolar,  mudança radical  de comportamento,  falta  de  afeição pelos 

pais, comportamento antissocial e tentativa de suicídio.

Negligência:  Criança  constantemente  com  fome,  sempre  com  a  roupa  suja, 

ansiedade, falta de higiene pessoal e constante pensamento negativo.

Sexual:  Dificuldade de andar  e  correr,  afastamento social,  recusa em trocar  de 

uniforme  na  hora  da  educação  física,  interesse  exagerado  em  sexo,  atitudes 

sensuais com outras crianças, comportamento sedutor, medo de contato físico como 

abraços ou um toque no ombro, masturbação, uso de bonecos ou brinquedos para 

imitar o ato sexual.44

4.2.3.2 A Orientação Bíblica para casos de Abusos Infantis.

Em se tratando de aconselhamento a crianças que foram vítimas, um primeiro 

ponto é o conselheiro entender que tem o dever bíblico de proteger a vítima.  O 

43 Anotações de aula do autor. Conferência de Treinamento em Aconselhamento Bíblico da ABCB&FAITH 
Baptist Church, Módulo 3, Águas de Lindoia, SP, 2012.

44 KINNER, Janna. (editora geral) Manual de primeiro socorros para ministério com crianças. São Paulo: Vida 
Nova, 2010. p.18
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Salmo 82.3-4 e Provérbios 31.8-9 trazem mandamentos claros para abrir a boca em 

favor dos necessitados e fazer a justiça aos desamparados, como já apresentado 

isto também é uma obrigação legal.

Embora pese o dever de denúncia, o conselheiro não deve se precipitar frente 

aos  primeiros  sinais  de  abuso.  Todas  as  evidências  e  denúncias  por  parte  do 

aconselhado devem ser levadas a sério, mas devemos ouvir os dois lados, conforme 

Provérbios 18.17 e ainda considerarmos o padrão bíblico de duas testemunhas para 

que a verdade se estabeleça. (Dt 19.15)

Antes de realizar qualquer denúncia no sentido de abuso, o conselheiro deve 

proceder a uma extensiva coleta de dados. Não é incomum o uso de falsa acusação 

como instrumento  de  vingança  ou  ainda  falsa  memórias  de  abuso  por  parte  de 

crianças.

Quando for adequado, o conselheiro deve ajudar a criança a confrontar o seu 

abusador,  conforme Mt 18.15 e Lc 17.3 e em casos que envolvam membros de 

igreja,  a  autoridade  eclesiástica  deve  ser  envolvida.  Tais  ações  no  entanto  não 

excluem a possível necessidade de denúncia as autoridades, conforme Rm 13.1-7.

As vítimas de abuso devem confiar em Deus e na sua graça. O conselheiro 

deve ajudar a criança a responder de forma agradável, mesmo quando for vítima. 

(Rm 12.21)

Desde  o  primeiro  momento  que  este  problema  for  tratado,  conforto  e 

esperança bíblica devem ser oferecidos à criança. Para tanto os textos de Rm 15.4; 

2Co 1.3; 4.7-10; Ap 7.17; 21.4 e Hb 4.15 podem ser de grande ajuda.

O conselheiro deve ainda trabalhar a visão bíblica do sofrimento a luz de 2Co 

4.16-17 e levá-la a reconhecer a soberania de Deus no sofrimento, conforme Rm 

8.28-29; Ef 1.11 e Tg 1.2-4.

O perdão é outra área importante a ser trabalhada com crianças vitimadas. 

Elas devem aprender os princípios do perdão bíblico e saber que o perdão de Deus 

por nós é a base de nosso perdão ao ofensor. (Ef 4.32; Mt 6.12; e 18.21-35)

Como  visto  anteriormente  muitas  vítimas  de  abuso,  tornam-se  também 

abusadores. O conselheiro deve ensinar, baseado em Rm 12.17-21, o aconselhado 

a não retribuir o mal feito a ele com uma ação pecaminosa contra outros.
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Também  não  deve  viver  uma  vida  de  amargura,  medo  ou  preocupação, 

conforme Hb 12.15; Mt 6.25 e Fp 4.6-9.

Uma ação prática de grande valor é manter-se disponível a criança entre as 

sessões de aconselhamento. O conselheiro pode deixar o número de seu telefone 

celular e pedir que a criança ligue quando estiver em perigo.

4.2.4 O BULLYING

4.2.4.1 O Bullying como Problema Comum nas Escolas

É  também  muito  comum  que  os  abusos  ocorram  entre  crianças, 

principalmente em ambiente escolar, e neste caso recebem o já popular nome de 

bullying. 

Bullying é uma palavra em inglês que se origina do adjetivo bully, que significa 

“valentão”.  Chama-se de  bullying a  forma de agressão física  ou  psicológica  que 

intimida, humilha, e subjuga o semelhante através de coação ou ameaça.

Uma pesquisa realizada em 2010, com mais de cinco mil crianças das cinco 

regiões brasileiras, mostrou que 70% dos alunos afirmaram que já viram algum tipo 

de agressão na escola; 9% viram algum aluno ser atacado várias vezes em uma 

semana; 10% garantem que testemunham diariamente agressões na escola.45

Como consequência destes números, seguem outros como: 43% dos alunos 

se sentem angustiados no ambiente escolar; 36% sentem medo com frequência e 

10% estão sempre com medo.

Os casos de bullying,  não devem ser ignorados. Também o conselheiro não 

deve mandar a vítima fugir ou ele, conselheiro, confrontar sozinho o agressor ou os 

pais dele, a violência muitas vezes é um comportamento aprendido. A necessidade 

mais profunda da criança vítima desta agressão é encontrar em Deus o refúgio, 

como em 2Sm 22.2-4.

Um  cuidado  especial  deve  ser  tomado  com  o  ciberbullying,  o  bullying 
45 DIMENSTEIN, Gilberto. A escola do inferno. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 mar. 2010. Caderno 

Cotidiano, C10.
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realizado por meios virtuais. Na mesma pesquisa citada acima, 17% dos estudantes 

se  disseram vítimas de ataques frequentes  pela  Internet. Nestes  casos existe  a 

necessidade  de  supervisão  dos  pais  em  sites  de  relacionamento  da  Internet  e 

aconselhamento que a criança ofendida guarde e-mails, mensagens e outras coisas

O bullying pode ser social, verbal ou físico. O físico não é tão comum como 

parece. O mais comum entre meninos é o verbal que se manifesta em xingamentos, 

provocações, apelidos ou insultos. Entre meninas, o social é mais comum e inclui 

fofocas, boatos e exclusão do grupo. As vítimas muitas vezes se recusam a ir para a 

escola, evitam certas atividades ou crianças, ficam grudadas em adultos e gostam 

de brincar sozinhas.46 

De  acordo  com  a  Associação  Brasileira  Multiprofissional  de  Proteção  à 

Infância e Adolescência (ABRAPIA) os tipos de bullying mais frequentes são:

Apelidar: 54,2%

Agredir: 16,1%

Difamar: 11,8%

Ameaçar: 8,5%

Pegar Pertences: 4,7%

4.2.4.2 O Bullying como Pecado

Cabe ao conselheiro bíblico ajudar tanto a criança vítima de  bullying, como 

aquelas que o praticam agredindo as outras.

No aconselhamento  os  relacionamentos  interpessoais  podem ser  tratados, 

como apresentados pelo apóstolo Paulo em Rm 1.28-32; Gl 5.19-21; Ef 4.31; Cl 3.8; 

e 2Tm 3.2-4.

Podemos ainda aplicar as vítimas de bullying os mesmos passos aplicados a 

vítimas de abuso em geral. Dar esperança, ensinar sobre o sofrimento, a graça, e o 

perdão.

Para aqueles que praticam o bullying um texto significativo é Pv 6.12-19, nele 

46 KINNER, Janna. (editora geral) Manual de primeiro socorros para ministério com crianças. São Paulo: Vida 
Nova, 2010. p.36



67
o homem vil, é descrito como quem anda com perversidade na boca, faz gestos e 

sinais, planeja o mal, incentiva contendas. A eles deve ser demonstrado que Deus 

odeia a arrogância, a mentira, a agressão e aqueles que promovem contendas.

Como o bullying é um problema cada vez mais comum entre as crianças de 

menor idade, outros textos também podem ser úteis aos conselheiros: 1Sm 17, Sl 

32.7, Sl 91.11, Pv 15.1, Lc 6.27-31, Lc 6.35, 1Co 13.4, Ef 4.31,32, 1Pe 3.9.

4.2.5 AS MUDANÇAS COMO GERADORAS DE PROBLEMAS

4.2.5.1 As Reações às Mudanças

Problemas  também podem surgir  quando  existem mudanças  na  vida  das 

crianças.  As  mudanças  podem  assumir  muitas  formas:  Quando  o  pai  tem  que 

trabalhar  longe  de  casa  ou  faz  muitas  viagens  longas,  quando  o  pai  fica 

desempregado e o padrão financeiro da família baixa, levando-os a morar em uma 

casa menor ou a criança recebe menos presentes.

Em alguns casos as mudanças são ainda maiores, como no caso de divórcio 

dos pais ou novo matrimônio de um pai divorciado, o que ocasionará a inserção de 

um novo elemento na dinâmica familiar ou em alguns casos, o relacionamento com 

os filhos do padrasto ou madrasta.

O ser humano é naturalmente reagente a mudanças, pois estas tendem a 

desafiar seu sentimento de segurança diante de uma situação já conhecida. Isto é 

especialmente ampliado no caso de crianças que têm pouca capacidade de prever o 

desenrolar da nova situação;

4.2.5.2 O Trato Bíblico das Reações Pecaminosas às Mudanças

Quando crianças enfrentam situações de mudanças, os conselheiros podem 

ajudá-las a reconhecerem onde têm depositado a sua confiança. Ele deve ajudar a 

criança a reconhecer o ídolo do coração que lhe proporciona uma falsa segurança 
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levá-la a confiar em Deus, como expresso em 2Sm 22.2-4; Sl 46.1-5,10; Pv 14.26, 

Mt 12.46-50, Mt 18.21,22, Lc 10.30-37, Rm 12.10, 1Co 13.13, 2Co 9.14.

É comum nos casos de divórcio as crianças ficarem inseguras e se sentirem 

abandonadas. Nestes casos, além de mostrar a criança que esta não é a vontade de 

Deus, pode-se destacar que o Senhor jamais a abandonará, conforme a promessa 

de Hb 13.5; Gn 28.15; Dt 31.6-8; e Js 1.5 e de modo especial Sl 27.10.
As crianças precisam entender que seus pais como todos os demais homens 

e mulheres são pecadores (Rm 3.23), mas que apesar do pecado deles, elas devem 

continuar a viver de modo a agradar a Deus. É importante ainda que seja reforçada 

a necessidade de continuar obedecendo e honrando aos pais conforme Ef 6.1-4.

Os filhos de pais separados devem ainda entender que os pecados dos pais 

são dos pais e que eles não são responsáveis pelo divórcio, mas são responsáveis 

por seus próprios pecados, conforme expresso em Ez 18.1-20.

4.2.6 O BAIXO DESEMPENHO ESCOLAR

4.2.6.1 Um Problema de Performance

Alguns dos problemas infantis que levam os pais a buscarem aconselhamento 

para  seus  filhos  estão  relacionados  ao  desempenho  escolar.  Crianças  com 

problemas de aprendizagem geralmente têm normalmente uma inteligência normal, 

não são deficientes mentais. Os problemas se manifestam como dificuldades em 

certas áreas específicas, como leitura, redação, ou matemática.

Em  diversos  casos,  estes  problemas  estão  relacionados  a  problemas 

comportamentais  e  a  falta  de  atenção.  Numa  sociedade  em  que  os  estímulos 

cerebrais  se aceleram pelo uso de mídias  eletrônicas  como televisão,  internet  e 

jogos eletrônicos diversos, o estudo num formato tradicional torna-se muitas vezes 

enfadonho para a criança, que perde o interesse e não se aplica no aprendizado.

Também é comum casos em que os estudantes não possuem a disciplina 

necessária a um bom desempenho acadêmico, não sendo esta exercida pelos pais 
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e ou pelos filhos através da autodisciplina. A não realização de tarefas de casa e a 

falta de estudo fora do horário em que está na escola caracterizam este fato.

De certa forma muitos pais renegam a responsabilidade bíblica dada a eles 

de educarem seus filhos, conforme Dt 4.9; 6.7-8; 11.19; Js 4.6-7, e atribuem a escola 

responsabilidade total de educar seus filhos.

4.2.6.2 O ídolo do Alto Desempenho

O  papel  da  educação  secular  atualmente  é  tornar  a  criança  um  adulto 

competente,  com  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  não  autodestrutivas, 

socialmente valorizadas e legalmente aceitas. Neste aspecto a educação moderna 

tem como objetivo servir primariamente a sociedade.47

Infelizmente muitos pais cristãos têm tomado este papel da educação como 

essencial e exclusivo e têm esquecido do ensino de 1Co 10.31 e Rm 11.36, que nos 

adverte  a  fazemos tudo para glória  de  Deus.  Neste  aspecto o conselheiro  deve 

trabalhar com pais e filhos, ajudando-os a entender que o objetivo da educação é 

desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, dentro do potencial que Deus 

lhes deu e que contribuam para glorificar a Deus.

Com vistas a atender as expectativas de seus pais e também da sociedade, 

muitos  alunos  aplicam-se  ao  estudo  com  objetivos  não  bíblicos,  sejam  eles  o 

reconhecimento social, a estabilidade financeira, a atração de elogios por parte de 

pais e mestres. Estes objetivos não são errados em si  mesmos, mas constituem 

erros quando usurpam o lugar da glória de Deus e se transformam no alvo dos 

estudantes.

Estabelecido  o  objetivo  bíblico  da  educação,  o  conselheiro  deve  buscar 

identificar as causas do baixo desempenho.

O potencial da criança deve ser o referencial do desempenho dela e não uma 

comparação com outros alunos ou metas estabelecidas em algum  ranking. Neste 

aspecto falar sobre a parábola dos talentos em Mt 25.14-30 poderá ajudar a criança 

a  entender  que  prestará  conta  a  Deus  dos  recursos,  inclusive  intelectuais,  que 

47 MACARTHUR, John. Pense biblicamente. São Paulo: Ed. Hagnos, 2007. p.372
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recebeu.

A criança deve ainda ser advertida sobre a necessidade de aprender com o 

exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, crescia em sabedoria, estatura e graça 

diante de Deus e dos homens, Lc 2.52.

No  caso  de  falta  de  disciplina  para  o  estudo,  o  aconselhado  pode  ser 

admoestado através de 1Co 9.24-27, a se empenhar ao máximo, não atrás de um 

mérito acadêmico, mas em busca de um galardão eterno com Cristo, sendo o estudo 

parte das boas obras que Deus preparou para ele. (Ef 2.10)

4.2.7 CRIANÇAS SEM DOMÍNIO PRÓPRIO

4.2.7.1 O Deficit de Atenção e a Hiperatividade como problemas

Outro problema frequente nas crianças de 6 a 10 anos é o comportamento 

inquieto. Comportamentos como não ficar sentado, não prestar atenção na aula, ser 

relaxado,  nível  acadêmico  abaixo  do  padrão,  embora  se  esforce  bastante, 

incomodam muito aos pais.

Muitos pais têm buscado diagnósticos para o comportamento de seus filhos 

na psiquiatria e na psicologia. John MacArthur alerta que cada vez mais, pais de 

crianças  incontroláveis  estão  sendo  informados  que  seus  filhos  têm  problemas 

rotulados  como  Déficit de  Atenção,  Hiperatividade,  Distúrbio  da  personalidade 

antissocial, Distúrbio do Desafio Antagônico, Distúrbio de Personalidade Histriônica 

e  Distúrbio  Bipolar  (Síndrome  Maníaco-depressiva)  e  cada  vez  menos  pais 

consideram o comportamento inapropriado como pecaminoso.48

Dos rótulos elencados acima, o Déficit de Atenção associado a Hiperatividade 

tem  sido  o  campeão  em  diagnósticos  entre  crianças  de  diversas  idades  e  até 

adultos.  O Dr.  Edward Welch aponta que a forma ampla como este transtorno é 

definido é uma das causas para o alto número de diagnósticos.49

48 MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.86
49 WELCH, Edward T..  Déficit de Atenção/Hiperatividade: O que você precisa saber.. In: SBPV.  Coletânea de 
Aconselhamento Bíblico. Volumes 1. Atibaia. p.108
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O  anexo  G mostra  a  definição  do  Déficit de  Atenção  associado  a 

Hiperatividade  extraída  do  Manual  de  Diagnóstico  e  Estatístico  de  Transtornos 

Mentais - DSM IV, onde os termos “frequentemente” e “com frequência” são usados 

para  definir  os  sintomas.  Estes,  de  acordo  com  o  manual,  precisam  ser  ainda 

classificados  como  mal  adaptativos  e  inconsistentes  com  o  nível  de 

desenvolvimento.

A forma vaga como estes sintomas são descritos, possibilita que praticamente 

qualquer pessoa possa ser classificada como hiperativa ou com déficit de atenção 

ou com ambos.

Há ainda de se levar em conta o ambiente e a cultura em que a criança está 

inserida, pois o termo “mal adaptativo” é subjetivo e vai depender muito da opinião 

dos  pais  e  psiquiatras  sobre  qual  o  comportamento  ideal  para  determinados 

ambientes.

Como a maioria dos diagnósticos de doenças mentais, o do Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade é definido pela descrição dos sintomas e não pelas 

causas, como num diagnóstico médico. Ainda assim persiste a crença popular de 

que há uma causa biológica para os comportamentos da criança.

Existem várias  teorias  para  este  transtorno,  mas  não  existem indicadores 

concretos para comprová-las;  não há exames médicos que possam detectar sua 

presença.  Ainda  assim muitos  pais  veem  seus  filhos  serem  tratados  com 

medicamentos, apesar da falta de evidências que indiquem um problema biológico.

Antes de dar remédios aos filhos, os pais precisam saber se estão fazendo a 

escolha certa, pois muitas crianças melhoram o comportamento, o autocontrole e a 

estabilidade emocional sem o uso destas drogas. Os remédios podem ser o caminho 

mais fácil, mas certamente têm um alto custo a longo prazo, pelo fato de as crianças 

ainda estarem desenvolvendo novas conexões cerebrais.

A Dra. Laura Hendrickson, médica psiquiatra que atualmente ministra na área 

de  aconselhamento  bíblico,  esclarece  que  a  Dexedrina,  o  Adderal,  o  Norpramin 

(Desipramine), o Prozac, o Tofranil, o Cybert e a Ritalina, geralmente receitados para 

crianças com déficit de atenção, podem causar dependência.50

50 FITZPATRICK, Elyse e NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem escolhas ruins. CPAD, Rio de Janeiro, 
2007. p.101
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A ritalina é a mais comum destas drogas, sendo um psicoestimulante, do tipo 

anfetamina, administrado nos Estados Unidos a mais de dois milhões de crianças. 

Conforme explicado pelo Dr. Welch, ela afeta determinadas áreas do cérebro, mas 

seu modo de ação é incerto.  De um modo geral,  existe um consenso de que a 

Ritalina não trata a deficiência, apenas diminui seus sintomas. Seria como dizer que 

a Ritalina age para os transtornos mentais como a aspirina age para a cefaléia.51

Welch  continua  afirmando  que  muitos  especialistas  concordam  que 

medicamentos do tipo da Ritalina são receitados em excesso, pois nossa cultura é 

rápida em tratar qualquer comportamento com medicamentos e que os médicos são 

rápidos em receitar uma droga relativamente segura a crianças cujos pais estão em 

busca de uma solução rápida.

Os medicamentos devem ser considerados somente em casos extremos, por 

curto período e após avaliar outros fatores na vida da criança, conforme recomenda 

a Associação Americana de Pediatras.

Existem ainda casos de crianças que são diagnosticadas como autistas. No 

espectro autista os sintomas vão de severo a leve, conhecido como síndrome de 

Asperge. No entanto todas as crianças diagnosticadas como autistas geralmente 

apresentam  problemas  de  interação  social,  comunicação  verbal  e  não  verbal  e 

comportamentos repetitivos, mas seus principais sintomas são hiperatividade e falta 

de sono52.

Algumas vezes os pais não percebem a necessidade de cuidados especiais, 

até  que a criança começa a  frequentar  a  escola  e  seja  comparada a outras  da 

mesma faixa etária, estes casos são distintos dos casos de hiperatividade.

4.2.7.2 O Domínio Próprio como Fruto do Espírito

Os pais e os conselheiros bíblicos precisam investigar os aspectos espirituais 

e físicos do problema. Welch considera que se ignorarmos o aspecto espiritual, o 

comportamento pecaminoso será desculpado e o poder do evangelho será ignorado. 
51 WELCH, Edward T..  Déficit de Atenção/Hiperatividade: O que você precisa saber. In: SBPV.  Coletânea de 
Aconselhamento Bíblico. Volumes 1. Atibaia. p.108
52 FITZPATRICK, Elyse e NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem escolhas ruins. CPAD, Rio de Janeiro, 

2007. p.124
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Por  outro  lado  se  ignorarmos  o  aspecto  físico,  os  pontos  fortes  e  fracos  do 

funcionamento cerebral, não consideraremos os métodos criativos que podem ser 

utilizados na ajuda à criança.53

Fazer distinção entre esses aspectos é igualmente importante, pois devemos 

ajudar a criança de forma específica tanto na área espiritual como na área física. 

Uma maneira de evitar a confusão entre  pecado e limitação ou fraqueza física é 

fazer a seguinte pergunta: “Estou certo de que este comportamento transgride a lei 

de Deus ou é uma expectativa dos pais ou da sociedade?”.Se o comportamento 

pode  ser  categorizado  biblicamente  como  pecado,  então  este  é  um  aspecto 

espiritual do problema.

Quando  analisamos  o  comportamento  de  crianças  diagnosticadas  com 

transtornos  mentais,  podemos  observar  comportamentos  que  conforme  Gálatas 

5.19-23  podem  ser  classificados  como  obras  da  carne  como:  contendas, 

murmuração,  ciúmes,  explosões  de  ira,  imoralidade  sexual  e  desobediência  aos 

pais. Nas crianças regeneradas, embora possam ter dificuldades específicas, devem 

ser evidenciados os frutos do espírito: alegria, paz, paciência, bondade, mansidão e 

domínio próprio.

Às  vezes  as  crianças  com  problemas  de  dificuldade  de  percepção  ou 

cognição como os autistas, por exemplo, podem interpretar de forma errada nossas 

instruções. É preciso que os pais e conselheiros estejam atentos e sondem com 

perguntas  se  a  criança  entendeu  a  ordem.  A atenção  da  criança  tem  que  ser 

reforçada no momento das instruções, esta é sua fraqueza, e quando entendeu o 

que se pede ela deverá cumprir, esta é sua responsabilidade. Se considerarmos os 

aspectos  físicos,  o  filho  desatento  pode  cometer  enganos  ou  não  fazer  o  que 

pedimos  simplesmente  porque  não  entenderam o  que  deviam ou  como  deviam 

fazer.

Os pontos fortes e fracos da personalidade não determinam que a criança 

peque, mas eles podem influenciar facilitando o pecado.

É importante que o conselheiro bíblico não se limite a negar o diagnóstico de 

53FITZPATRICK, Elyse e NEWHEISER, Jim.  Quando filhos bons fazem escolhas ruins. CPAD, Rio de Janeiro, 

2007. p.112
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Transtorno  de  Déficit de  Atenção/Hiperatividade.  O  conselheiro  deve  questionar 

sobre  os  comportamentos  que levaram a este  diagnóstico e  diferenciar  o  que é 

pecaminoso e o que são traços da personalidade da criança.

Geralmente as crianças aconselhadas apresentam os seguintes pontos fortes 

físicos (talentos, habilidades):

�.um alto nível de energia;

�.criatividade além do habitual;

�.uma disposição para assumir riscos;

�.uma personalidade extrovertida.

Os pontos fracos, são:

�.memória auditiva e visual fracas (dificuldade para reter palavras lidas ou ouvidas);

�.dificuldade  para  cumprir  uma  sequência  de  comportamentos  ou  estabelecer 

passos para cumprir uma tarefa;

�.dificuldade para estabelecer prioridades;

�.dificuldade para manter a atenção quando as atividades não são intrinsecamente

interessantes;

�.dificuldade para filtrar estímulos irrelevantes;

�.dificuldade de mudar de uma maneira de pensar para outra, enquadrando se a 

novas regras.

Cabe ressaltar que estes pontos fracos e fortes não caracterizam pecado. Os 

conselheiros precisam ajudar a criança e seus pais a utilizar seus pontos positivos 

para agradar a Deus e criar um plano de ação para quando for tentada nas suas 

áreas de fraqueza.

Em depoimento no livro  Quando filhos bons fazem escolhas ruins54,  a Dra. 

Laura Hendrickson afirma que em sua luta pessoal com o filho autista aprendeu que 

um padrão mínimo com uma consequência previsível era a tática mais amável para 

com ele, pois o motivava a melhorar nas áreas de dificuldade. Conceder isenções 

não o motivava. Seu filho se aplicava mais nas tarefas difíceis para ele, quando não 

tinha a alternativa de escapar delas. 

54 FITZPATRICK, Elyse e NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem escolhas ruins. CPAD, Rio de Janeiro, 
2007. p.106
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Algumas crianças podem ter grande dificuldade para se controlar, como por 

exemplo, crianças autistas. A Dra. Hendrickson recomenda que antes de tratamento 

com  remédio  para  controle  do  comportamento,  essas  crianças  busquem 

aconselhamento  bíblico  juntamente  com  seus  pais  e  técnicas  de  treinamento 

cognitivo  estruturado,  pois  muitos  pesquisadores  do  campo da neuroplasticidade 

acreditam que essas técnicas de treinamento geram novas conexões cerebrais nas 

crianças autistas, levando a criança a melhoras significativas.

Nos casos em que um médico receitar antidepressivos a crianças, os pais 

devem informar-se  qual  a  eficácia  e  os  efeitos  colaterais  destes  medicamentos. 

Segundo a Dra. Hendrickson, estudos comprovam que tais medicamentos podem 

aumentar  a  tendência  de  pensamentos  suicidas,  mesmo  assim  ela  considera 

aceitável, em casos extremos, o uso de medicamento por tempo limitado, até que a 

criança responda de forma positiva ao aconselhamento.55

Em alguns casos são receitados estabilizantes de humor, que não tem efeitos 

colaterais  tão  severos  como os  antidepressivos.  Tanto  um medicamento  como o 

outro, se resume a mudar os sentimentos sem tratar a raiz do problema, por isso o 

aconselhamento é preferível no trato dos chamados problemas emocionais. 

Os conselheiros devem ficar atentos e orientarem aos pais de que se seus 

filhos já estão tomando algum remédio sob orientação médica, não devem parar de 

fazê-lo sem orientação médica, pois a parada súbita pode provocar sintomas físicos 

severos. Não cabe ao conselheiro interferir na administração de medicamentos.

Para as crianças que lutam com falta de domínio próprio, alguns princípios 

bíblicos  precisam ser  enfatizados.  A tarefa  dos pais  e  conselheiros  consiste  em 

estabelecer  prioridades  entre  os  vários  princípios  bíblicos  que  precisam  ser 

aprendidos pelas crianças. É melhor trabalhar um princípio intensivamente durante 

algumas sessões para que a criança comece a aplicá-lo consistentemente em casa, 

do  que  trabalhar  superficialmente  dez  princípios  e  não  desenvolvê-los 

suficientemente.

Como  exemplo  de  princípio  prioritário  para  crianças  mais  impulsivas, 

podemos citar o contido em Tiago 1.19. “Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, 
55 FITZPATRICK, Elyse e NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem escolhas ruins. CPAD, Rio de Janeiro, 

2007. p.120
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tardio para falar, tardio para se irar”. Estes três aspectos devem ser insistentemente 

lembrados a crianças a cada momento do dia. Neste ponto a criança pode dizer que 

não consegue, mas os pais devem lembrá-la de que contam com a Graça de Deus.

Os conselheiros precisam ainda ajudar os pais a estruturarem a vida de seus 

filhos que lutam contra o domínio próprio. De um modo geral estas crianças têm um 

estilo de pensamento caótico, desorganizado e pouco confiável, e se o padrão de 

vida dos pais coopera para que a vida das crianças tenha muitos momentos assim, 

então será mais difícil para a criança resistir.

A organização externa na vida da criança pode ajudá-la a organizar também a 

sua mente. Os pais devem estabelecer regras claras, simples e por escrito, para que 

possam ser consultadas pela criança com frequência Essas regras precisam ainda 

ser revistas semanalmente com a criança e consistentemente reforçadas.

Pais e conselheiros devem evitar  explicações longas e abstratas.  Deve-se 

fazer  perguntas,  pedir  a  criança para ler  a  Bíblia  em voz alta  e  quando for  dar 

instruções, assegure-se de que ela está ouvindo, pedindo que olhe para você e que 

repita as instruções.

Ao término de cada sessão e em casa revisem com ela regularmente o plano 

de execução. Em todos os casos, em vez de reagir constantemente aos problemas, 

o que pode aumentar o senso de caos, é necessário antecipar os problemas.

Embora a criança possa ter dificuldade para perceber com antecedência os 

problemas, os pais precisam estar atentos aos pontos em que ela habitualmente 

tropeça. Se a situação difícil não pode ou não deve ser evitada, prepare a criança 

para enfrentá-la e depois avalie junto com ela o comportamento, mas uma vez sem 

esquecer a oração e o suprimento da graça de Deus.

4.2.8 PROBLEMAS DE DOENÇA

4.2.8.1 Crianças com Doenças Orgânicas

Lidar com doenças e responder biblicamente quando acometido com alguma 
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enfermidade  grave,  como,  por  exemplo,  o  câncer,  é  extremamente  difícil  para 

adultos e muito mais para crianças.

O  Dr.  Dan  Wickert,  médico  e  conselheiro  bíblico  certificado  pela  National 

Association  of  Nouthetic  Counselors,  afirma  que  definitivamente  existem  causas 

orgânicas para um grande número de problemas comportamentais.56

Nesse  caso,  há  de  se  fazer  uma  distinção  entre  doenças  orgânicas 

diagnosticadas por um médico, através de exames objetivos, que geram problemas 

comportamentais  como  pessoas  diagnosticadas  com  problemas  na  tiróide  que 

apresentam  sintomas  de  depressão  e  o  diagnóstico  psicológico  baseado  no 

comportamento observado ou no relato dos sentimentos.

No segundo caso devemos falar do comportamento da pessoa como frutos do 

seu coração,  uma vez que não há causa física aparente,  substituindo sempre a 

terminologia psicológica pela terminologia bíblica.

Um caso específico  são crianças com diabetes  ou  lesão cerebral.  Nestes 

casos não há de se negar que existem problemas físicos, os exames comprovam. 

Mas isto não significa que estas crianças não são responsáveis pelos pecados que 

cometem. Elas têm corações pecaminosos assim como as crianças que não têm 

esses  problemas.  As  crianças  com  diabetes  ou  com  lesão  cerebral  têm  mais 

dificuldade de resistir ao pecado nas áreas em que suas doenças apresentam certos 

sintomas,  por  exemplo:  a  criança  diabética  lutará  mais  acentuadamente  para 

obedecer quando está com fome do que a criança que não tem diabetes. Neste caso 

ela  precisa  comer  os  alimentos  certos  e  receber  a  insulina  no  horário  previsto, 

tornando sua luta contra o pecado um pouco mais tênue.

Não  sabemos  ao  certo  a  natureza  do  espinho  na  carne  de  Paulo,  mas 

certamente o ensino de que a graça de Deus nos basta e que o poder do Senhor se 

aperfeiçoa na fraqueza (2Co 12.9) são aplicáveis a estes casos.

4.2.8.2 É Possível Agradar a Deus em Meio à Doença

Ao aconselharmos crianças com doenças comprovadas por meio de exames 
56 Anotações de aula do autor. Conferência de Treinamento em Aconselhamento Bíblico da ABCB, Módulo 2, 

Águas de Lindoia, SP, 2011.
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é preciso que não entremos na área médica.  O conselheiro  não deve discutir  o 

diagnóstico, devemos focar o aconselhamento das crianças e dos pais nas questões 

do coração e não nas questões físicas. O Dr. Wickert57 afirma que o aconselhamento 

pode ajudar a criança e os pais a encararem o problema de forma a glorificar a 

Deus, fornecendo alívio e ajudando-os a pensar sobre sua doença numa perspectiva 

da soberania de Deus. (Rm 8.28-29)

Em que ponto a fraqueza termina e começa o pecado? Esta é uma pergunta 

legítima,  mas  de  difícil  reposta.  Enganoso  é  o  coração  do  homem  (Jr  17.9)  e 

crianças  com  problemas  especiais  podem ser  muito  habilidosas  na  hora  de  se 

esquivar de tarefas desagradáveis afirmando que não sabem ou não podem fazer o 

que os pais ou professores mandam. O fato é que nós mesmos queremos fugir de 

algumas tarefas e se tivermos uma boa desculpa não hesitaremos em usá-la.

Ao  lidar  com  crianças  com  necessidades  especiais  poderão  ser  úteis  as 

referências de: Sl 46.10, Is 40.31, Is 41.10, Mt 11.28, Mt 19.26, Mc 10.14, Lc 11.9, Jo 

14.27, Rm 8.28, Hb 4.16.58

4.2.9 PROBLEMAS GERADOS POR SITUAÇÕES TRAUMÁTICAS

4.2.9.1 Crianças que sofreram traumas

Catástrofes Pessoais como desastres naturais, acidentes de carro, casos de 

violência, como assaltos ou alguma outra experiência marcante podem ser difíceis 

para as crianças e é muito provável que necessitem de ajuda para responder de 

forma a agradar a Deus.

Quando existe a perda de um familiar, a criança entra em estado de luto.  A 

conselheira Judy Blore afirma que as crianças geralmente apresentam uma de três 

reações ao luto e a outras mudanças. Elas podem apresentar um comportamento 

ruim,  ou  se  retraírem  ou  ainda  se  mostrarem  extremamente  responsáveis, 
57    Anotações de aula do autor. Conferência de Treinamento em Aconselhamento Bíblico da ABCB, Módulo 2, 
Águas de Lindoia, SP, 2011.
58   KINNER, Janna. (editora geral) Manual de primeiro socorros para ministério com crianças. São Paulo: Vida 
Nova, 2010. p.132
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assumindo novas funções na família.59 

Um processo natural é a criança ter primeiro um choque, depois uma reação 

mais emocional para então voltar a sua rotina.

Das três respostas citadas por Blore, ela considera a terceira a mais perigosa, 

pois a criança que se comporta mal  traz para si  atenção e pode ser ajudada, o 

mesmo  ocorrendo  com  a  que  se  retrai,  já  no  caso  da  criança  que  se  mostra 

extremamente responsável, em muitos casos não lhe é oferecida nenhuma ajuda, 

pois se entende que ela está reagindo muito bem. Acontece que nem sempre a 

criança tem estrutura para suportar sozinha a nova realidade.

4.2.9.2 Como Agradar a Deus nas Situações Traumáticas

Mais uma vez o papel do conselheiro será colocar-se ao lado da criança para 

que ela perceba pela Palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem 

daqueles que amam a Deus. (Rm 8.28)

O conselheiro  deve  saber  que  as  crianças  processam o luto  de  um jeito 

diferente. Enquanto os adultos normalmente sofrem durante uma sequência maior 

de tempo, as crianças tendem a entrar e sair do luto, pois não sabem lidar com 

sentimentos muito intensos por dias seguidos. É importante permitir que a criança 

brinque quando tenha vontade. O luto normalmente apresenta três fases: Choque e 

negação, emoções profundas e aceitação.

A perda gera uma grande insegurança nas crianças.  É importante que se 

mantenha  a  estrutura  e  se  promova  a  volta  a  rotina  assim  que  possível.  A 

insegurança da criança tem que ser confrontada pela confiança e esperança em 

Deus. Também é útil mostrar a criança textos bíblicos a respeito do céu.

Blore esclarece em seu artigo que crianças de 6 a 10 anos já sabem que 

podem morrer e costumam ter medo da morte. Suas conversas revelam muito medo, 

precisando de muito encorajamento por parte do conselheiro. Também é importante 

saber  que  a  criança  na  fase  do  luto  possui  muitas  indagações  e  o  conselheiro 

precisa ser especialmente paciente para respondê-las, às vezes mais de uma vez.
59BLORE, Judy. Como ajudar uma criança enlutada. In: SBPV. Coletânea de Aconselhamento Bíblico. Volume 6. 
Atibaia. p.55
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Uma atenção especial  deve ser dada a datas festivas e aniversários,  pois 

estas podem ser muito dolorosas para a criança enlutada.

Algumas crianças têm pensamentos fixos que parecem loucos e dizem que 

não conseguem parar de pensar neles (obsessões). Essas crianças expressam sua 

ansiedade por comportamentos (compulsões) como puxar os cabelos, contrair os 

músculos,  roer  compulsivamente  as  unhas  ou  ferir-se.  Elas  podem  interromper 

completamente estes hábitos ao se encontrarem com conselheiros que falarão com 

elas de modo direto sobre suas dificuldades, o que pensam de si mesmas e o que 

desejam, sempre sobre uma perspectiva da Palavra de Deus.

Elas precisam aprender a colocar em prática os mandamentos de destruir 

essas fortalezas da mente e levar todo pensamento cativo a Cristo, (2Co 10.4-5) 

através do exercício de suas faculdades mentais. (Hb 5.14)

No caso de experiências traumáticas é possível recorrer a: Lm 3.22,23; Hb 

3.17-19;  Mt  6.25-34;  Jo  14.27;  Jo  16.33;  Rm 5.3-5;  Rm 8.18;  Rm 8.28-29;  Rm 

8.35-39; 2Co 1.3-4; Fp 4.4-7.60

Textos que podem ajudar crianças em estado de luto: Sl 23, Sl 121, Pv 3.5-6, 

Ec 3.1-8, Jr 31.13, Mt 7.7-11, Jo 14.1-4, Rm 8.26-28, Fp 4.8, Fp 4.12,13.61 

60 KINNER, Janna. (editora geral) Manual de primeiro socorros para ministério com crianças. São Paulo: Vida 
Nova, 2010. p.18
61 Idid., p.64
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4.3 OS PROBLEMAS ENCONTRADOS NA ECBR

Com o objetivo de conhecer na prática os problemas das crianças de seis a 

dez  anos  de  idade,  foi  proposta  uma  pesquisa  nos  registros  de  ocorrências 

pedagógicas da Escola Cristã Batista Regular de São José dos Campos (ECBR). A 

escola foi escolhida pelo fato do pesquisador pertencer ao corpo ministerial de uma 

das igrejas fundadoras da escola,  a Igreja Batista da Fé, e também ser um dos 

conselheiros da escola.

O conhecimento das ocorrências pedagógicas da ECBR, também servirá para 

dar  suporte  ao  ministério  de  capelania  já  desenvolvido  na  escola  e  para  o 

treinamento dos funcionários e professores em aconselhamento bíblico. Além dos 

motivos já citados, o conhecimento dos problemas mais frequentes será útil para os 

pastores que acompanham a escola, na definição de temas para as palestras feitas 

aos pais e pregações em datas especiais do calendário letivo.

A  proximidade,  tanto  física  como  filosófica,  da  escola  e  do  Centro  de 

Aconselhamento Bíblico da IBFé, também contribuíram para que esta fosse utilizada 

como campo de pesquisa para este trabalho.

4.3.1 A METODOLOGIA UTILIZADA

A Escola  Cristã  Batista  Regular  em São José dos Campos utiliza  na  sua 

gestão administrativa, financeira e pedagógica o software  Sophia Gestão Escolar® 

Versão  SQL  Server, desenvolvido  pela  empresa  Prima  Informática.  No  modo 

Acadêmico  deste  sistema,  todas  as  ocorrências  pedagógicas  são  registadas  de 

forma a proporcionar um acesso amplo ao histórico do aluno.

Para  esta  pesquisa,  o  interesse  deste  mestrando  se  concentrou  nas 

ocorrências  referentes  a  indisciplina  e  desempenho  escolar  muito  abaixo  do 

esperado,  casos  estes  em  que  os  alunos  eram  encaminhados  para  orientação 

educacional.  Cabe  ressaltar  que  muitos  problemas  possivelmente  apresentados 

pelas  crianças  estudadas  não  foram computados por  não terem reflexo  na  vida 

escolar da criança, assim este estudo não é exaustivo, se limitando aos problemas 



82
apresentados no ambiente escolar.

Uma primeira sessão de coletas de dados foi realizada no dia 25 de julho de 

2011, nas ocorrências disciplinares registradas no Sophia. Nesta oportunidade foram 

extraídos apenas dados referentes ao primeiro semestre de 2011, nas turmas do 

ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, totalizando cento e quarenta e um 

alunos,  distribuídos  conforme  quadro  abaixo.  No  dia  16  de  abril  de   2012,  foi 

realizada uma segunda coleta de dados com o mesmo universo de alunos, desta 

feita nos registros do segundo semestre de 2011.

ALUNOS PESQUISADOS OCORRÊNCIAS
 1º ANO DO FUNDAMENTAL 1 37 26
 2º ANO DO FUNDAMENTAL 1 22 60
 3º ANO DO FUNDAMENTAL 1 24 201
 4º ANO DO FUNDAMENTAL 1 38 103
 5º ANO DO FUNDAMENTAL 1 20 66
TOTAL  DO FUNDAMENTAL 1 141 456

Quadro 3 – Dados Coletados na ECBR

Fonte: Registros da ECBR 

As  ocorrências  pedagógicas  de  indisciplina  e  baixo  rendimento  escolar 

encontradas foram extraídas e separadas por turma. Após esta etapa, os registros 

foram categorizados de acordo com a natureza dos problemas, ficando de fora os 

casos isolados. Por exemplo, uma criança que deixou de realizar a tarefa uma única 

vez não foi considerada como problema, ao passo que quando a criança deixava de 

realizar  a tarefa mais de três vezes no semestre era considerada com um caso 

problema para efeito da pesquisa.

Do universo de cento e quarenta e um alunos pesquisados, noventa e três 

tiveram ocorrências registradas num total de quatrocentos e noventa ocorrências.
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4.3.2 A ANÁLISE DOS DADOS

Após a coleta dos dados, estes foram analisados pelo pesquisador que ao 

observar  a  massa  de  registros  coletados,  identificou  seis  grandes  grupos  de 

ocorrências, quais foram:

Não realizar as tarefas: quando a criança não trazia as tarefas de casa feitas ou 

deixava de cumprir tarefas propostas para o tempo de aula; 

Desobediência: casos em que a criança deixava de modo deliberado, de cumprir 

ordens dos professores ou monitores;

Agressão: quando a criança agredia fisicamente outro aluno, de modo intencional;

Palavras  torpes:  nesta  categoria  ficaram  os  xingamentos  e  conversas  com 

conteúdo ofensivo aos colegas, também gestos obscenos foram classificados nesta 

categoria por consistirem numa forma de comunicação;

Malícia:  casos  em  que  as  crianças  demonstravam  comportamento  sensual, 

praticavam  namoricos,  estavam  envolvidas  com  pornografia  ou  piadas  com 

impróprio; e

Desordem:  ocasião  em  que  o  comportamento  do  aluno  era  inadequado  ao 

ambiente em sala de aula, principalmente por meio de conversas ou brincadeiras 

fora de hora.

Houve ainda trinta e quatro ocorrências diversas, que não se adequaram a 

nenhum dos grupos acima e devido a sua variedade e baixa frequência não foram 

consideradas para fins deste estudo.
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Os  gráficos  abaixo  mostram  a  distribuição  das  ocorrências  por  ano  do  ciclo 

fundamental 1, nas cinco categorias definidas.

Gráfico 1 – Ocorrências do 1º Ano

Fonte: Dados coletados na ECBR

Gráfico 2 – Ocorrências do 2º Ano

Fonte: Dados coletados na ECBR

Gráfico 3 – Ocorrências do 3º Ano

Fonte: Dados coletados na ECBR
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Gráfico 4 – Ocorrências do 4º Ano

Fonte: Dados coletados na ECBR

Gráfico 5 – Ocorrências do 5º Ano

Fonte: Dados coletados na ECBR

Gráfico 6 – Distribuição dos Tipos de Ocorrências do Fundamental 1

Fonte: Dados Coletados na ECBR
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4.3.2.1 A Não Realização de Tarefas

Nos gráficos acima é possível observar que o maior número de ocorrências 

se relaciona com a não realização das tarefas propostas pela escola. Observando 

melhor  os dados foi  possível  perceber  que na na maioria  destas ocorrências os 

alunos não realizaram a tarefa que deveriam ter  feito  em casa,  apenas em três 

casos os alunos deixaram de fazer uma tarefa proposta para a sala de aula.

O  único  ano  em  que  o  “não  realizar  as  tarefas”  não  foi  maioria  nas 

ocorrências, foi o 1º ano. Uma provável causa do baixo número de tarefas não feitas 

é  que  nesta  idade,  completando  seis  anos  no  primeiro  semestre,  as  crianças 

dependem muito dos pais para a realização das tarefas, assim os responsáveis se 

sentem obrigados a realizarem as tarefas com os filhos.

À  medida  que as  crianças  vão  ganhando  autonomia,  passando  a  realizar 

sozinhos suas tarefas de casa, os pais abandonam a supervisão e as tarefas deixam 

de ser feitas.

Conforme a criança vai  progredindo no ensino  fundamental,  o  número  de 

ocorrências  relacionadas  a  tarefas  não  feitas  vai  aumentando.  No  2º  ano  este 

percentual  é  de  50%  e  embora  diminua  para  36%  no  3ºano,  ainda  existe  um 

aumento em valores absolutos de 30 para 72 casos. Nas séries mais avançadas do 

fundamental 1, 4º e 5º anos, a não realização de tarefas representou cerca de 75% 

das ocorrências. 

Deve-se considerar na análise destes dados, que a realização de tarefas em 

casa é uma rotina na ECBR e que em muitos casos estas tarefas são parte do 

processo de avaliação do aluno, assim não são algo de menor importância na vida 

acadêmica das crianças.

Outro ponto a se destacar é que embora o número de ocorrências por não 

realizar as tarefas seja o mais alto, este não deve ser considerado o problema mais 

grave, embora ainda seja um dado valioso para o conselheiro.

Na impossibilidade de extrair o número exato de tarefas de casa impostas aos 

alunos,  este  pesquisador  estimou  uma  média  de  160  tarefas  por  aluno, 

considerando os aproximados 200 dias do ano letivo. Ao comparar as vezes que os 
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alunos não fizeram as tarefas com o total estimado de tarefas que deveriam fazer, foi 

possível  observar  que  este  na  grande  maioria  dos  casos  não  era  significativo.  

Apenas onze alunos deixaram de realizar a tarefas mais de cinco vezes e 

apenas dois mais de dez vezes, representando no pior dos casos um aproximado de 

8% das tarefas não feitas, o que ainda é um valor considerado baixo.

Foi possível ainda perceber que no 2º e 3º anos os alunos que mais deixaram 

de  realizar  as  tarefas,  eram  também  os  que  apresentaram  mais  problemas 

disciplinares. No 4º e 5º ano, os alunos que mais deixaram de realizar as tarefas de 

casa não apresentaram nenhum problema de disciplina dentro escola.

O gráfico mostra os números de ocorrências de não realização de tarefas por 

ano do ensino fundamental 1 na ECBR.

Gráfico 7 – Não realização de tarefas por ano

Fonte: Dados coletados na ECBR
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4.3.2.2 Agressões

Como já exposto acima, o 1º ano do fundamental, não teve a maioria de suas 

ocorrências ligadas a não realização de tarefas, nestas turmas, o maior número de 

ocorrências  relativas  à  agressão  física.  Houve  dez  casos  de  agressão, 

representando 38% dos registros.

O gráfico abaixo mostra a distribuição dos casos de agressão nos diversos 

anos do ensino fundamental 1.

Gráfico 8 – Ocorrências de Agressão por Ano

Fonte: Dados coletados na ECBR
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4.3.2.3 Desobediência e Desordem

Foram ainda observados os casos de desobediência e desordem, sendo que 

somados estas ocorrências representaram 28% do total.  O mais comum são os 

casos de desordem. Neste caso os alunos tem dificuldade de se comportar em sala 

de  aula,  conversam  fora  de  hora  e  ficam  inquietos.  Alguns  pais,  cujos  filhos 

apresentaram um número elevado de ocorrências de desordem em sala de aula, 

alegaram problemas de hiperatividade, em três casos os pais informaram que seus 

filhos estavam sob cuidados de psicólogos e em dois casos as crianças usavam o 

medicamento ritalina.

Vale destacar que 10% dos casos de ocorrência envolvem desobediência a 

professores  ou  funcionários.  Normalmente  as  crianças  que  tem  ocorrências  de 

desobediência, também tem ocorrências de desordem, embora o oposto não seja 

verdadeiro.

4.3.2.4 Palavras Torpes e Malícia

Existiram, ainda, 25 casos de palavras torpes e dezenove em que as crianças 

mostraram um comportamento  demasiadamente  malicioso  para  suas idades.  No 

caso de palavras torpes a grande maioria foi de xingamentos e gestos obscenos.

Nos  casos  de  malícia,  o  namorico  e  tentativas  de  beijos  na  boca 

predominaram.  Houve  ainda  casos  mais  graves,  como  posse  de  material  com 

conteúdo pornográfico e um aluno que tocou outros em lugares impróprios.

4.3.3 CONCLUSÕES DA PESQUISA

A pesquisa  evidenciou  que  as  crianças  da  ECBR  apresentam  problemas 

como as demais crianças. A forma como os problemas se apresentam na ECBR 

devem ser encaradas como uma rica oportunidade para que o coração das crianças 

seja tratado. Para tanto é necessário que o tripé pais-escola-igreja funcione de forma 
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integrada,  possibilitando  uma  frente  ampla  de  ajuda  à  criança  na  luta  contra  o 

pecado.

Como já evidenciado acima, foi possível observar um padrão em que a não 

realização de tarefas ocupou posição de destaque. Tal fato permitiu perceber que o 

acompanhamento da vida escolar dos filhos vem sendo negligenciado por muitos 

pais  na ECBR.  Uma causa provável  do não acompanhamento em casa da vida 

escolar dos filhos é a ideia de que ao se pagar um colégio de qualidade os pais já 

cumpriram o seu papel na educação da criança.

É de se supor que se os pais entendem que seu papel na educação dos filhos 

se resume em enviá-los para a escola, também entenderão que seu papel como 

responsáveis  pelo  desenvolvimento  espiritual  dos  filhos  também  se  resuma  em 

enviá-los para a igreja.

Pode  ser  observado  que  os  pais  de  algumas  das  crianças  pesquisadas 

apenas tomavam atitudes com relação a problemas apresentados por seus filhos, 

quando motivados ou convocados pela direção pedagógica da escola, sendo assim 

reativos quanto aos problemas apresentados.

O alto número de agressões físicas e verbais evidencia que a ira pecaminosa 

é um problema infantil frequente na ECBR. Embora seja necessária a entrevista de 

cada caso para se definir as causas da ira. Foi possível confirmar na ECBR o fato 

bíblico de que a ira é um pecado que precisa de especial atenção dos pais.

A desobediência  pode  também  estar  associada  à  ira,  pois  vimos  que  a 

rebeldia  é  um  dos  estágios  da  criança  irada.  Seria  prudente  que  os  casos  de 

desobediência contumaz e rebeldia com relação a professores e monitores fossem 

investigados a fundo como um caso de ira, possivelmente oriundo de mágoa ou 

amargura. Também o papel de autoridade dos pais e a relação dos filhos com este 

papel de autoridade podem ser assuntos para um aconselhamento bíblico.

Também  foi  possível  concluir  que  muitas  crianças  com  ocorrências  de 

desordem foram classificadas por seus pais como hiperativas, embora nem todas 

possuíssem o diagnóstico de um profissional. Foi  possível  também observar que 

algumas delas faziam uso regular de ritalina.

A malícia demonstrada em menor número do que outros problemas também 
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não deixa de ser preocupante, pois as crianças estudadas estão em uma faixa etária 

bastante precoce para o tema. Deve ser pesquisada a fonte de onde as crianças 

tiram informação sobre sexualidade. Uma hipótese é que estas informações estejam 

sendo difundidas  entre  as  próprias  crianças no  ambiente  escolar  ou  ainda mais 

preocupante, que estejam recebendo este conteúdo através do acesso aos meios de 

comunicação em seus próprios lares.

Cabe  ressaltar  que  a  presente  pesquisa  deveria  ser  complementada  com 

sessões de aconselhamento bíblico de alguns dos casos observados. Embora tenha 

havido o encaminhamento por parte da diretoria pedagógica da escola, os pais dos 

alunos  resistiram  a  ideia  de  aconselhamento  e  não  procuraram  o  Centro  de 

Aconselhamento da IBFé.

Devido o desinteresse dos pais, foi tomada a atitude de promover palestras 

sobre  criação  de  filhos,  ministradas  pelos  conselheiros,  a  fim  de  despertar  o 

interesse dos pais. Até a conclusão deste trabalho não foi possível medir a eficácia 

desta medida.

Outro subproduto da pesquisa deverá ser desenvolvido no ano de 2013 e 

consiste no uso dos dados coletados e das conclusões destes, em um treinamento 

de aconselhamento bíblico para os professores e funcionários da escola.

Através dos dados coletados, foi possível observar que a ECBR apresentou 

crianças com problemas próximos aos observados na literatura.

Não foi possível observar os resultados práticos do aconselhamento aplicado 

a estas crianças, devido a não procura pelos pais. Não chega a ser novidade que 

pais de crianças que apresentem problemas acadêmicos e comportamentais que 

tem muito  de suas manifestações provocadas pelos próprios  pais  não procurem 

aconselhamento.
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5 PECULIARIDADES DO ACONSELHAMENTO BÍBLICO DE CRIANÇAS

5.1 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DAS CRIANÇAS DO FUNDAMENTAL 1

O período da vida que vai dos seis aos dez anos de idade é um período 

chave para o desenvolvimento da criança. Crianças nesta faixa etária estão muito 

susceptíveis ao ensino dos pais e esta oportunidade não pode ser desperdiçada. 

Este período da vida é conhecido como período de latência ou dormência, tem lugar 

um grande amadurecimento e as crianças geralmente procuram agradar aos pais e 

aos adultos. No desenvolvimento infantil existem dois períodos de rebeldia, por volta 

dos três, quatro anos e a adolescência. O período da infância entre estes períodos 

de rebeldia é um momento chave para que princípios e valores sejam passados as 

crianças. Nesta fase eles têm o desejo de ser úteis e assumir responsabilidades, 

devendo os pais explorarem ao máximo estas características.

A educadora  americana  Ruth  Beechick62 aborda  os  diversos  aspectos  de 

desenvolvimento das crianças da faixa etária correspondente ao fundamental 1.

5.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

No aspecto físico observa-se que meninos e meninas têm estruturas bastante 

semelhantes,  podendo participar  das  mesmas atividades físicas,  durante os dois 

primeiros  anos.  Depois  deste  período  os  meninos  tornam-se  mais  rudes  e  as 

meninas se afastam naturalmente.

Um pré-adolescente saudável é ativo e acha difícil ficar imóvel. Nesta fase 

gostam de praticar bastante o desenvolvimento de suas habilidades em esportes, 

artes  e  música.  Aos  seis  anos  é  um bom período  para  serem introduzidos  em 

esportes ou artes que estimulem a autodisciplina.

62 BEECHICK, Ruth. Como Ensinar Crianças do primário. 2.ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2009, passim.
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5.1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO-EMOCIONAIS.

No campo  sócio-emocional,  muitas  vezes  apresentam  um  comportamento 

irritante e  agressivo como esforço para a interação social.

Em crianças abaixo dos seis anos o uso da disciplina física é extremamente 

necessária,  pois  as  crianças  tinham bastante  dificuldade  em relacionar  causa  e 

efeito. A partir do fundamental 1 elas passam a ser sensíveis as consequências e o 

princípio da semeadura pode ser ensinado, deixando que a criança colha algumas 

das consequências danosas de seus próprios atos.

Ainda é difícil para crianças de seis a dez anos acatarem as expectativas da 

sociedade por razões além de si mesmas, mas nesta fase aprendem a respeitar as 

autoridades e que obedecer é bom. Sabem que Deus se alegra quando fazem o 

bem e o papel da Graça nos levando as boas obras.

Este é também um importante período para que os valores apresentados à 

criança  nos  primeiros  anos  de  vida  sejam  testados  fora  de  casa.  Tedd  Tripp63 

comenta que o filho começa a passar mais tempo fora da orientação e supervisão 

dos  pais.  Nesta  fase  os  filhos  serão  pela  primeira  vez  confrontados  com 

experiências que os pais  não poderão presenciar  ou escolher.  Este é assim um 

período importante, pois a independência relativa desta fase possibilitará aos pais 

acompanhar  e  corrigir  o  comportamento  dos  filhos  longe  de  sua  presença, 

preparando-os para a adolescência onde o controle certamente será menor.

Nesta  idade  a  criança  desenvolve  os  conceitos  cognitivos  de  justo  e  injusto  e 

começa  a  compreender  como  outra  pessoa  pode  pensar  ou  sentir.  O  que  nos 

primeiros anos era um egocentrismo evidente agora passa a ser um egoísmo mais 

disfarçado. Os mandamentos de amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos 

outros  aquilo  que  desejamos  para  nós  devem ser  fortemente  enfatizados  neste 

momento.

Nesta fase a criança pode sinceramente sentir falta de um dos pais quando 

ele estiver longe e ausências muito prolongadas podem gerar algumas mudanças 

comportamentais.

63 TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.178
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5.1.3 CARACTERÍSTICAS ESPIRITUAIS.

Boa  parte  das  crianças  nascidas  em  lares  cristãos  experimenta  o  novo 

nascimento  nesta  faixa  etária  e  este  é  um  tempo  de  grande  desenvolvimento 

espiritual.  Em crianças  da  idade  pré-escolar  o  foco  é  a  obediência,  na  fase  do 

fundamental 1 o foco evolui para o caráter da criança. O coração deve ser o alvo 

nesta fase.

Pais principalmente, mas também conselheiros, devem trabalhar arduamente 

para o desenvolvimento espiritual das crianças, levando-as a receber e reconhecer a 

Jesus como Salvador, crescer cientes do amor cristão e da responsabilidade nos 

relacionamentos  com  outros,  continuar  a  construir  os  conceitos  das  realidades 

cristãs básicas, relacionar os ensinamentos básicos da Bíblia ao viver diário.

John MacArthur64 evidencia  que a  solução definitiva  para  as  crianças que 

lidam com problemas originados por um coração pecaminoso é o novo nascimento. 

Embora  não  se  possa  afirmar  em  que  idade  a  criança  estará  pronta  para 

compreender este novo nascimento, é certo que esta fase é um tempo propício para 

que os pais exponham de forma objetiva o evangelho e a necessidade de salvação.

A oração diária, leitura bíblica diária, participação na adoração comunitária devem 

ser enfatizados neste momento da vida. O conhecimento básico sobre os atributos 

de Deus, Jesus e o Espírito Santo, criação, seres angelicais, céu, inferno, pecado, 

salvação também já são entendidos nesta fase.

64 MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.55
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5.2 A SESSÃO DE ACONSELHAMENTO

Uma vez que as crianças enfrentam muitos, se não todos, dos problemas que 

os  adultos  enfrentam,  quais  sejam:  Medo,  ansiedade,  ira,  obsessão,  depressão, 

compulsão,  emoções  instáveis  e  problemas  de  relacionamento,  por  exemplo, 

podemos afirmar que os princípios bíblicos são válidos tanto para as crianças como 

para  os  adultos.  Embora  os  princípios  sejam  os  mesmos,  eles  devem  ser 

apresentados às crianças pequenas de maneira compreensível a elas, pois crianças 

pensam e processam ideias de maneira diversa dos adultos, como apresentado no 

capítulo anterior.

A dinâmica do aconselhamento de crianças está baseada no mesmo princípio 

do despojar-se dos velhos hábitos, renovar a mente e revestir-se de novos hábitos. 

(Ef 4.22-24),  com o agravante de que hábitos formados nesta fase tendem a se 

desenvolver pelo resto da vida.65

O educador  cristão  John Drescher  destaca que a memória  se  torna  mais 

permanente a partir dos seis anos de idade e muitas lembranças desta fase podem 

ser levadas para o restante da vida.66   Tedd Tripp corrobora dizendo que a instrução 

na infância resulta em padrões que serão resistentes à mudanças, sejam eles bons 

ou maus.67

Associada as afirmações de Drescher e Tripp, Jay Adams salienta que as 

Escrituras  reconhecem  o  importante  papel  do  hábito  e  fielmente  descrevem  as 

grandes lutas para que alguém se desfaça de antigos caminhos pecaminosos, mas 

também apontam para a certeza  de que mediante a Palavra e o Espírito Santo são 

possíveis transformações radicais em qualquer altura da vida, não importando qual 

tenha sido o passado formativo da criança.68

65 DRESCHER, John M.. Quando seu filho tem entre 6 e 12 anos. 2.ed. Campinas: Editora Cristã Unida, 1996. 
p.54

66 Ibid.,. p.32
67 TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.33
68 ADAMS, Jay E.. Manual do conselheiro cristão. São José dos Campos: Fiel, 1982. p.136.
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5.2.1 A TÉCNICA DO ACONSELHAMENTO INFANTIL

É importante que a sessão de aconselhamento onde o aconselhado seja uma 

criança pequena apresente em sua metodologia algumas características peculiares, 

embora a estrutura básica do aconselhamento permaneça a mesma.

Jay Adams afirma que uma metodologia cristã deve ser coerente e edificada 

sobre um alicerce evangélico. Este alicerce deve conter pressupostos bíblicos, essa 

metodologia deve ser biblicamente orientada, permanecendo dentro do arcabouço 

dos princípios bíblicos.

No seu Manual do Conselheiro Cristão, Jay Adams define a técnica bíblica 

como aquela recomendada nas Escrituras (Cl 4.5-6), ordenada nas Escrituras (3Jo 5 

e 6), ou que seja derivada de algum princípio bíblico.69

Ao aconselhar crianças pequenas, o conselheiro bíblico deverá se apropriar 

de  algumas  técnicas  específicas,  que  em  nada  diminuem  sua  dependência  do 

Espírito Santo e o papel das Escrituras na metodologia do aconselhamento.

Para  Adams  os  problemas  envolvendo  a  técnica  na  realidade  não  são 

problemas da técnica em si, mas decorrem do uso da técnica à parte do poder do 

Espírito Santo. São duas fontes de erro: Tentar aconselhar com as próprias forças 

sem o Espírito Santo e aconselhar utilizando técnicas contrárias ao ensino bíblico. 

Adams conclui que alguns crentes zelosos confundem o uso da técnica com o abuso 

e por isso erram ao rejeitar o estudo do emprego da mesma.

Não  existe  aconselhamento  sem  técnica,  conforme  afirma  Adams,  no 

momento em que começa a falar, alguma técnica já está sendo empregada. O caso 

é se a técnica é consciente ou inconsciente, bíblica ou antibíblica.70

A  despeito  da  técnica  empregada,  o  conselheiro  bíblico  com  ministério 

específico  com  crianças,  Earl  Cook  enfatiza  que  a  humildade  é  essencial  para 

aconselhar  crianças,  pois  possibilitará  ao  conselheiro  engatinhar  pelo  chão, 

participar de jogos infantis, fazer perguntas engraçadas e dar risada de piadas às 

vezes  ridículas.  Algumas  vezes  o  conselheiro  terá  que  parecer  engraçado  no 

69 ADAMS, Jay E.. Manual do conselheiro cristão. São José dos Campos: Fiel, 1982. p.101
70 Ibid., p.100
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processo de desenvolver um relacionamento de ajuda com a criança.71

Cook apresenta sua prática de aconselhamento de crianças, desenvolvida ao 

longo de vinte e cinco anos de ministério no Christian Counseling and Educational  

Foundation através do artigo Aconselhamento Bíblico de Crianças.

Neste  artigo,  o  primeiro  passo  apontado  por  Cook  é  uma  abordagem 

diferenciada no estabelecimento de contato com a criança. É importante que na 

primeira sessão em que a crianças esteja presente, a atenção esteja toda voltada 

para ela e não para os pais. A conversa desde o início deve ser com a criança, 

preferencialmente inclinando-se para próximo dela.  Segundo Cook, o conselheiro 

deve estabelecer um ponto de contato, que pode ser um brinquedo que a criança 

trouxe para o aconselhamento, uma roupa ou penteado diferentes e na ausência 

destes o conselheiro pode começar mostrando algo interessante que mantenha em 

sua sala,  como desenhos de outras crianças ou algum artigo de decoração com 

tema infantil.

Alguns movimentos durante a sessão de aconselhamento também são bem 

vindos,  pois  ajudam  a  criança  na  sua  interação  com  o  conselheiro,  mas  estas 

atividades  devem ter  seu  lugar  no  início  da  sessão  como forma de introduzir  o 

assunto.

Após o primeiro contato de quebra gelo, o conselheiro informa a criança que 

tem um amigo especial chamado Jesus, neste ponto pode perguntar se a criança o 

conhece. Após introduzir Jesus no assunto, o conselheiro deve convidar a criança a 

orar, sendo esta uma oração simples, em linguagem que a criança entenda.

Após a oração o conselheiro deve aprofundar ainda mais o contato com a 

criança aconselhada, brincando com ela, enquanto passa ao segundo passo que é o 

início a coleta de dados.

71 COOK, Earl. Aconselhamento Bíblico de Crianças. In: SBPV. Coletânea de Aconselhamento Bíblico. Volumes 
6. Atibaia. p.24
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5.2.2 A COLETA DE DADOS NO ACONSELHAMENTO INFANTIL

A frente será discutido o papel dos pais na sessão de aconselhamento e em 

se tratando de coleta de dados, encontros preliminares com os pais possibilitarão ao 

conselheiro  saber  previamente  qual  o  problema  de  apresentação.  Também  é 

interessante  o  uso  de  um  formulário  específico  para  as  coletas  de  dados.  O 

apêndice C apresenta um modelo de formulário para esta finalidade.

Este formulário pode ser usado em casos em que não se conheça a família e 

seu histórico, em casos de uma criança de família conhecida, uma conversa mais 

informal poderá ter maior eficácia.

Quando o conselheiro realiza o primeiro contato é bom que deixe a pessoa se 

expressar mais livremente, após este ponto, o conselheiro pode começar a fazer 

perguntas,  mas  tendo  a  cautela  de  não  parecer  à  criança  que  ela  esta  sendo 

interrogada, atitude que certamente a levará a retrair-se. A forma de diálogo é a mais 

apropriada para que as perguntas sejam respondidas pelo aconselhado.

5.2.2.1 A Investigação da Família da Criança.

Um aspecto a ser  explorado na coleta  de dados é a estrutura familiar  da 

criança. Tedd Tripp72 orienta que o conselheiro deve observar neste aspecto:

Como é o núcleo familiar da criança? É tradicional, quem compõe a família?

A quantas gerações de pais a criança está exposta?

Pai e mãe estão vivos e exercem suas funções no lar?

Como são estruturados os papéis dos pais?

Existem  outras  crianças  ou  a  família  é  estruturada  em  torna  da  criança 

aconselhada?

Qual a ordem de nascimento das crianças?

Como é a relação entre as crianças? E com os demais membros da família?

72 TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.23
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Outro ponto a ser explorado são os valores familiares. 

O que é importante para os pais?

O que a criança faz e passa desapercebido aos pais e o que gera punição?

O quanto as coisas são valorizadas em relação as pessoas?

Quais são regras tácitas e explicitas estabelecidas na casa?

A vida no lar é organizada em torno de conhecer a Deus ou outro fator?

A forma como se comunicam e como lidam com os conflitos também são 

valiosas fontes de dados para o conselheiro.

A família sabe conversar sobre os problemas?

Existem ataques pessoais na forma de comunicação?

Os membros da família falam sempre a verdade?

A mentira é aceita ou tolerada?

Existe quebra de comunicação quando surge algum problema?

Buscam-se  princípios  bíblicos  para  resolver  os  problemas,  ou  as  decisões  são 

tomadas de forma autoritária ou ainda democrática?

Existe  ainda  a  questão  da  história  familiar.  O  conselheiro  deve  buscar 

informações sobre fatos marcantes na história recente da família. Também deve ficar 

atento ao fato bíblico que muitos dos padrões pecaminosos dos filhos podem ter 

sido herdados de seus pais e avós.

A título de exemplo, pode-se observar o caso de Abraão, que apresentou uma 

meia verdade, que por si já é uma mentira, a respeito de Sara (Gn 12.13). É bem 

provável que Isaque tenha ouvido as histórias de Abraão no Egito e aprendeu a se 

livrar de uma situação difícil  utilizando a mentira,  pois quando se viu  no mesmo 

dilema que seu pai, utilizou a mesma solução pecaminosa (Gn 26.7). Mais tarde o 

próprio  Isaque  foi  vítima  da  mentira  de  seu  filho  Jacó  (Gn  27.19),  sendo  este 

influenciado por sua mãe, o que evidência um padrão pecaminoso na família.

Nesse sentido podem ser abordados a presença de padrões pecaminosos ou 

outros  fatos  que  por  si  só  não  sejam pecados,  mas  podem gerar  situações  de 

tentação específicas.
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Há casos de divórcio na família?

Como é o histórico financeiro da família?

Existe alguma tradição familiar marcante?

Existe um histórico de doença na família?

Os pais ou avós vivem ou viveram sob algum pecado escravizador?

Qual é o histórico de mudanças da família?

5.2.2.2 A Investigação dos Recursos Espirituais da Criança.

Possivelmente o aspecto mais importante a ser explorado no aconselhamento 

de  crianças  seja  seus  recursos  espirituais.  O  conselheiro  deve  saber  com  que 

recursos a criança poderá contar na batalha pela santificação. Neste ponto algumas 

perguntas são necessárias.

A criança dá evidências de salvação?

Os pais são cristãos?

Com que frequência os pais e as crianças vão a igreja?

A igreja que frequenta possui ensino sólido?

A criança frequenta a Escola Dominical ou outra classe de estudo bíblico?

O que a criança sabe sobre o evangelho?

A criança lê a Bíblia? Sozinha ou acompanhada?

A criança tem o hábito da oração?

Existe a pratica de realizar devocionais em família? Como são conduzidos?

Quão o nível de conhecimento bíblico dos pais? Qual a maturidade deles?

É importantíssimo que a família seja parte de uma igreja local. Tedd Tripp73 

salienta que na igreja  local  uma boa parte dos recursos espirituais  das crianças 

serão desenvolvidos. Como a família vê a igreja e como a criança vê a igreja como 

família de Deus dará ao conselheiro uma ideia de que recursos espirituais poderão 

ser utilizados. Se a família é membro ativa de outra igreja, o conselheiro deve fazer 

contato com o pastor da família e discutir com ele sobre o aconselhamento a ser 

73 TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.174
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realizado, inclusive convidando-o para participar.

É importante ainda que a igreja frequentada pela criança proporcione a ela 

uma cosmovisão cristã, com valores e princípios bíblicos.

O  hábito  da  oração  como  um  recurso  espiritual  é  peça  chave  no 

aconselhamento. É necessário que as crianças sejam encorajadas a buscarem a 

Deus em oração em todos os momentos. Tripp afirma que o hábito da oração deve 

ser treinado no ambiente familiar.74

Neste ponto o conselheiro deve ainda explorar o nível de relacionamento da 

criança com Deus. Perguntas que poderão ajudar são:

Ela faz escolhas que refletem o conhecer a Deus?

Está interessada em conhecer e amar a Deus?

Está atenta as realidades espirituais?

Como ela se expressa a respeito de Deus?

Ela pensa em Deus como pai, juiz, rei, amigo, ajudador, carrasco ou outra forma?

Há evidência de que esta vivendo um relacionamento com Deus independente dos 

pais?

Estas perguntas não são sobre o conhecimento bíblico da criança e sim sobre 

a experiência pessoal dela com Deus. Como será visto no capítulo sobre tarefas, as 

deficiências nestas áreas podem ser trabalhadas pelos pais através de um ensino 

sistemático nos cultos doméstico e na mesa de conferência, que será apresentada 

mais a frente.

5.2.2.3 A Investigação da Autoimagem da Criança e dos Relacionamentos.

A visão  que  a  criança  tem de  si  mesma  e  dos  outros  também deve  ser 

avaliada pelo conselheiro, através de perguntas como:

O que a criança pensa de si mesma?

Qual a consciência de suas virtudes e fraquezas?

Ela sabe que é pecadora e precisa da graça de Cristo?

Ela tem consciência das propensões de sua personalidade?
74 TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.179
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A criança é tímida ou confiante? Manifesta temor aos homens?

Possui uma dependência exagerada dos outros?

Gosta de se relacionar com adultos e outras crianças?

Os relacionamentos com outras crianças são equilibrados? Ela esta sempre no 

controle ou sempre sendo controlada?

Ela gosta de ser o centro das atenções?

Como a criança age quando é ofendida ou contrariada?

5.2.2.4 A Investigação do Problema.

Uma boa sessão de coletas de dados pode começar questionando sobre as 

circunstâncias do problema de apresentação, à medida que o conselheiro procura 

desvendar o ídolo no coração da criança.

Neste ponto Tedd Tripp75 observa que muitas vezes ao perguntar as crianças 

o porquê de determinado comportamento, será recebida a resposta “não sei”.  Tripp 

esclarece que na maioria das vezes não se trata de uma obstinação da criança em 

não falar e sim numa incapacidade de autorreflexão que leve a criança a entender 

os motivos do coração. A criança não possui profundidade de entendimento para 

responder de forma inteligente a perguntas abstratas.

Perguntas como exemplificadas abaixo podem ser mais produtivas.

O que você estava sentindo quanto fez tal coisa?

O que você queria com este ato?

De que outra maneira você poderia ter agido?

Como Deus gostaria que você agisse?

Cada  resposta  oferecida  pela  criança  pode  abrir  novos  caminhos  para 

investigação que vão ajudando a revelar o que esta por detrás do comportamento.

Por exemplo, o conselheiro ao perguntar a criança, que agrediu seu irmão, o 

que  o  levou  a  agredir,  pode  ouvir  a  resposta:  “Ele  me  machucou  primeiro”.  A 

resposta da criança revela que o que esta por detrás, é o desejo de vingança.

75 TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.96
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O conselheiro não deve se precipitar em concluir as motivações do coração 

da criança, ele pode até ter uma desconfiança da motivação, mas não deve apontá-

la para a criança em tom acusador, deve antes ajudá-la a olhar para o seu coração e 

descobrir suas reais motivações.

Não  é  necessário  que  na  primeira  sessão  já  se  chegue  a  questões  do 

coração, é bem provável que isto não aconteça. O conselheiro deve respeitar o ritmo 

da criança, pois perguntas de autorreflexão são difíceis até mesmo para os adultos. 

Ao observar que a criança esta impaciente, cansada ou aborrecida o conselheiro 

pode suspender o assunto e retomá-lo em outra sessão. 

O conselheiro pode desconfiar de que a criança não está falando a verdade, 

nestes casos não é prudente acusar a criança, pois perderá a oportunidade para 

checar  a  informação.  O conselheiro  pode fazer  outras  perguntas  relacionadas à 

dúvida  e  confrontar  a  criança  quando  houver  alguma  inconsistência,  esperando 

assim que ela admita a mentira.

5.2.2.5 A Forma de Fazer Perguntas às Crianças.

Uma criança pode ficar muito retraída diante de um conselheiro desconhecido 

e esta retração pode se intensificar  se o conselheiro  não for  sábio na interação 

investigativa com a criança.

Deverão ser feitas perguntas objetivas e diretas às crianças, o conselheiro 

deve evitar fazer perguntas aos pais neste momento, mas se não houver progresso 

com a  criança,  poderá  pedir  autorização  à  criança  para  que  os  pais  a  ajudem. 

Enquanto os pais falam o conselheiro deve estar atento às expressões não verbais 

das crianças.

O conselheiro deve fazer perguntas que levem a criança a conversar,  por 

exemplo: “O que você fez?” Deve-se evitar perguntas fechadas, ou seja, que podem 

ser respondidas com um simples “sim” ou “não”.

Possivelmente  será  necessário  exemplificar  a  resposta  para  melhor 

esclarecimento da criança, mas o conselheiro deve estar atento para que a criança 

não use seu exemplo como resposta dela. Também é útil pedir que a criança defina 
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o que quer dizer com determinado termo. Neste caso o conselheiro deve pedir um 

exemplo concreto. 76  

Como no aconselhamento de adultos, as perguntas, inicialmente, deverão ter 

um  caráter  exploratório  para  que  em  momentos  mais  oportunos  sejam  feitas 

perguntas  mais  aprofundadas.  O  conselheiro  deve  saber  que  o  universo  infantil 

difere  do  universo  adulto,  assim  as  perguntas  devem  sondar  questões  como  o 

ambiente da criança na escola, alguma mudança no rendimento escolar, a existência 

de animais de estimação e se ocorreu algo com estes animais ou até mesmo a 

quebra ou perda de algum brinquedo favorito.

5.2.3 A LINGUAGEM DO ACONSELHAMENTO INFANTIL

Ás vezes a linguagem pode ser determinante, ela pode decretar a diferença 

entre  o  sucesso  e  o  fracasso  no  aconselhamento. Utilizar  palavras  fora  do 

vocabulário da criança poderá levar o conselheiro a fracassar.77

Tedd  e  Margy Tripp78 ensinam que  as  crianças  podem ficar  irritadas  com 

ensinos longos e por certo desviarão rapidamente sua atenção para outras coisas. O 

conselheiro deve ser breve em seu ensino. Deve usar sentenças curtas e evitar 

repetições desnecessárias. O aconselhamento não deve tomar o tom de um sermão 

dominical.

A confrontacão deve ser feita preferencialmente de forma bidirecional, como 

uma conversa. Devemos usar metáforas para esclarecer o ponto e tocar o coração 

permitindo  a  autoconfrontacão  do  aconselhado.  Natã  (2Sm  12.1-7)  e  Jesus  (Lc 

7.36-50; 14.1-14) são exemplos de confrontação seguindo este princípio.79 

76 TRIPP, Paul David. Instrumentos nas mãos do Redentor. São Paulo: NUTRA, 2009. p.234
77 ADAMS, Jay E.. Manual do conselheiro cristão. São José dos Campos: Fiel, 1982. p.105
78 TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.222
79 Ibid., p.309
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5.2.3.1 A Linguagem Bíblico-Teológico no Aconselhamento Infantil

O uso de palavras simples não quer dizer que o conselheiro deve abrir mão 

da profundidade doutrinária no processo de aconselhamento.

Earl Cook exemplifica o uso da linguagem simples80 ao demonstrar como a 

doutrina bíblica da depravação total pode ser apresentada a uma criança pequena. 

Cook  propõe  como  exemplo  que  a  criança  seja  questionada  se  alguma  vez  já 

mentiu. Após a resposta afirmativa esperada a criança pode ser questionada sobre 

onde ela aprendeu a mentir. A conclusão apresentada habilmente pelo conselheiro é 

que ela já nasceu sabendo mentir, conforme expresso no salmo cinquenta de oito 

verso três.

Assim como Earl Cook, Tedd Tripp81 afirma que o uso de termos teológicos ou 

religiosos , sem a devida explicação é um erro comum a conselheiros, professores e 

pais.  Expressões  como justificação,  santificação,  escravidão  ao  pecado,  vida  no 

Espírito, dependência de Deus, mortificação do corpo, fé, adoração e tantos outros, 

fazem com  que  as  crianças  tentem  identificar  seus  significados  e  desenvolvam 

conceitos  imprecisos.  Estas  verdades  bíblicas  devem  ser  transmitidas  de  forma 

concreta através de exemplos acessíveis às crianças.

Por exemplo, para falar sobre a porta da Salvação na passagem em que o 

Senhor diz: “Eis que estou a porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei e cearei 

com ele.” O conselheiro, para ilustrar, pode entregar um grande molho de chaves a 

criança e pedir a ela que procure a chave certa para abrir a porta. Após a dinâmica 

será mais fácil falar sobre como abrir a porta para Jesus entrar e as outras opções 

que não abrem a porta para Cristo.

Grande parte do trabalho do conselheiro bíblico é ensinar a Palavra de Deus 

e é importante que este ensino seja feito com honestidade. O conselheiro não deve 

tirar as partes que podem ser consideradas violentas ou mostrar apenas os lados 

bons das histórias bíblicas. (exemplo: A arca de Noé como meio de salvação, sem 

falar  dos  pecadores  que  morreram  no  dilúvio)  Com  cautela  e  respeitando  a 

80  COOK, Earl. Aconselhamento Bíblico de Crianças. In: SBPV. Coletânea de Aconselhamento Bíblico. Volume 
6. Atibaia. p.25

81 TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.60
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capacidade de entendimento da criança toda a Verdade deve ser exposta.  John 

MacArhutur afirma que as crianças podem absolver a essência de qualquer verdade 

e salienta que não há nas Escrituras nenhuma indicação de impropriedade.82

As crianças na faixa etária deste estudo estão bastante abertas a questões 

espirituais e estão começando a desenvolver alguns conceitos abstratos, sendo este 

um tempo oportuno para que alguns assuntos mais complexos sejam introduzidos. 

Ruth  Beechick  aponta  alguns  temas  que  podem  ser  tratados  com  crianças  do 

fundamental I.

No tocante às principais doutrinas bíblicas, estas precisam ser transmitidas de 

forma concreta, se possível utilizando alguma parábola com elementos do cotidiano 

da criança.

MacArthur alerta para a necessidade de evitar o uso de linguagem figurada ou 

simbolismos sem uma explicação detalhada.  Por  exemplo,  a doutrina do pecado 

pode ser explicada a partir da palavra avmartiva (hamartia) e seu significado de errar 

o alvo. O conselheiro pode organizar algum jogo do tipo acerte o alvo e depois pode 

conversar com a criança sobre o que ela fez para não errar o alvo. Pode ainda 

reforçar a ideia de que para não errar o alvo, pecar, ela deve focar, mirar no alvo, 

que no nosso caso, é a glória de Deus.

Os conceitos abstratos sobre o ser de Deus também devem ser ensinados a 

partir de casos concretos. Por exemplo, deve-se primeiro mostrar o cuidado de Deus 

em um caso específico, para depois falar que Ele ama. As crianças já entendem que 

Deus pode tudo e que fez todas as coisas, assim estes pontos podem e devem ser 

explorados no aconselhamento.

Crianças desta idade também já podem entender que Jesus estava com Deus 

antes da fundação do mundo e que veio como um bebê para morrer em nosso lugar. 

O amor  de Jesus,  a  exemplo do amor  de Deus deve ser  evidenciado em fatos 

concretos em primeiro lugar.

Com relação ao Espírito Santo, em vez de se limitar à linguagem figurada da 

pomba e do fogo, podemos ser mais eficazes se olharmos para as ações concretas 

das pessoas que foram cheias do Espírito Santo, como Gideão, Pedro e João. Para 

82 MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.192
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a criança é difícil  fazer a relação de pomba ou fogo como símbolos da Terceira 

Pessoa da Trindade.

Outra  forma  de  ensinar  sobre  a  habitação  do  Espírito  Santo,  de  forma 

dinâmica e interessante para a criança, é entregar a ela uma bexiga vazia e propor 

um jogo com ela, tipo vôlei. Certamente será muito difícil jogar desta forma. Depois 

de algumas tentativas, o conselheiro enche a bexiga e voltam a jogar. Desta vez o 

jogo será mais interessante. Após alguns minutos, o conselheiro pergunta o que 

tinha dentro  da bexiga,  ao que a criança responde ar,  algumas crianças podem 

responder  que  não  havia  nada  e  esta  resposta  também ajuda  a  falar  sobre  as 

características  do  Espírito.  Também a  dinâmica  demonstra  como  o  crente  pode 

vencer se estiver cheio do Espírito Santo.

Ao falar sobre o Fruto do Espírito, o conselheiro pode levar uma vasilha com 

frutas  diversas,  algumas  doces  e  outras  amargas  e  assim  demonstrar  que  nas 

diversas  situações  da  vida  podemos  dar  frutos  doces  ou  amargos  e  que  ao 

examinarmos nossos frutos podemos nos conhecer.

Na história de Adão e Eva e como eles se cobriram com folhas pode ajudar a 

expressar o pecado e a salvação. As ilustrações sobre o cordeiro, Abraão, Isaque e 

Páscoa  expressam  o  papel  da  morte  de  Jesus  e  devem  ser  usadas,  sempre 

explicando  e  comparando  ponto  a  ponto  para  que  a  criança  possa  fazer  a 

correlação.

Quando falamos em Céu, Inferno e Morte, crianças com seis anos já tem um 

ótimo  entendimento  embora  não  aja  ainda  uma  ideia  completa.  Estes  assuntos 

podem e devem ter lugar na sessão de aconselhamento.

Deus  e  os  personagens  bíblicos  devem  estar  tão  acessíveis  aos  nossos 

aconselhados como os pais e avós ou outros adultos, servindo assim de exemplos 

concretos e um elemento valioso ao aconselhamento. O conselheiro pode contar a 

história destes personagens ou atribuir como tarefa doméstica que o pai estude com 

o filho a vida ou um episódio da vida de um determinado protagonista bíblico.83 

Também é  importante  que  não  se  misture  histórias  bíblicas  com estórias 

inventadas  pelos  homens.  MacArthur  afirma  que  atualmente  as  crianças  são 

83 TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.31
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bombardeadas de fantasia e é importante que fique claro que os milagres bíblicos 

foram manifestações reais do poder de Deus e não um conto de fadas.

Além da linguagem ser clara, também é preciso que o conselheiro mantenha 

em mente  que a  criança pode não aprender  da  primeira  vez,  sendo necessário 

retomar continuamente conteúdo de lições anteriores.

5.2.3.2 A Utilização de Técnicas de Comunicação Diversas

O conselheiro  bíblico  no  trato  com crianças pode e  deve  utilizar  diversas 

formas de ensino. A contação de histórias é uma das principais e neste quesito o 

conselheiro  pode  aprender  muito  com  as  professoras  e  professores  da  Escola 

Dominical, inclusive fazendo uso de algumas técnicas desenvolvidas para a sala de 

aula.

O uso de artes, desenhos e conversa com as crianças sobre seus desenhos, 

podem ainda ser de grande valia, pois na dificuldade de achar as palavras certas, 

crianças poderão se expressar através de desenhos. O conselheiro não deve tentar 

interpretar o desenho das crianças, mas deve pedir para que ela fale. Ao buscar um 

tema para desenhar,  a criança estará olhando para dentro de si  e revelando um 

pouco do seu coração.

As crianças na faixa etária deste estudo, também gostam muito de jogos e 

encenações e os conselheiros poderão preparar uma lista de jogos que o levarão a 

interagir  com  o  aconselhado.  Uma  encenação  onde  os  pais  e  o  conselheiro 

interpretam  algum  personagem  e  a  criança  outro  também  poderá  ser  útil  para 

esclarecer algum ponto do ensino e também para praticar uma resposta desejada 

em alguma situação específica.

Os meninos falam mais quando podem se mover e neste caso o conselheiro 

pode começar a conversa enquanto jogam futebol ou outra atividade. Por exemplo, 

durante a pesquisa prática para a confecção deste trabalho, foi utilizada uma partida 

de tênis de mesa como ponto de contato com uma criança de nove anos.

Priscila  Laranjeira,  afirma  que  jogos,  testes  e  dinâmicas  são  úteis  para 
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descontrair, fixar uma ideia ou para demonstrar melhor algo que tentamos explicar.84

Por  exemplo,  foi  utilizado  por  este  mestrando  o  artifício  de  desenhar  na 

parede um Golias com a altura indicada na Bíblia e construir uma funda para que a 

criança tentasse acertar a testa do gigante.

5.2.3.3 Falando sobre assuntos sexuais

As  questões  sexuais  podem  ser  tratadas  paulatinamente  nesta  idade, 

preparando a criança para a adolescência. É importante que estes assuntos sejam 

tratados pelo conselheiro na presença dos pais. O conselheiro não deve, no entanto, 

antecipar  assuntos  em  que  a  criança  não  esteja  ainda  demonstrando  algum 

interesse. Tedd Tripp defende que os pais sejam aconselhados a exemplificarem que 

existe uma dimensão sexual no relacionamento entre pai e mãe. O exemplo no lar 

serve de contraponto a formas de relacionamento sexual anomalas que a criança 

encontrara  no  mundo.  Também é  importante  que  o  conselheiro  esteja  atento  a 

manifestações distorcidas da sexualidade, como trejeitos afeminados em meninos, 

ou  um  comportamento  sensual  em  meninas.  Estes  comportamentos  e  atitudes 

devem ser  corrigidos desde cedo,  pois  na  maioria  dos casos não são frutos de 

experiências sexuais e sim de comportamentos observados e desenvolvidos.

Quando crianças desta faixa etária começam a se enganjar em namoricos é 

uma excelente oportunidade para que os pais apresentem a dimensão correta de um 

relacionamento entre homem e mulher que seja bíblico.

5.2.3.4 A Comunicação Não-Verbal

Ao confrontar a criança o conselheiro deve ficar atento a comunicação não 

verbal da criança. O semblante pode revelar muito do que passa no coração das 

crianças. Muitos sentimentos que a criança tem dificuldade de verbalizar podem ser 

percebidos na comunicação não verbal. Lou Priolo identifica oito atitudes do coração 

que podem desfigurar o semblante.85

84 LARANJEIRA, Priscila. Atividades Recreativas para todas as idades. 9.ed. Curitiba, PR: AD Santos, 2011. p.2
85 PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009. p. 69
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1 – Orgulho. (Sl 10.4)

2 – Ira. (Gn 4.5)

3 – Amargura. (Gn 31.1-2)

4 – Medo. (Dn 5.5-6)

5 – Sensualidade. (Pv 6.25)

6 – Rebeldia. (Pv 30.17)

7 – Culpa. (Ed 9.6-7)

8 – Egoísmo. (Pv 23.6)

5.2.4 O LOCAL DO ACONSELHAMENTO INFANTIL

Paul Tripp, no prefácio do artigo sobre aconselhamento infantil de Earl Cook, 

publicado no Volume seis da Coletânea de Aconselhamento Bíblico publicada pelo 

Seminário Bíblico Palavra da Vida, faz a observação de que o escritório de Earl é 

diferente de todos os outros no CCEF. A presença de desenhos infantis colocados 

em  um  mural,  uma  porta  lápis  com  tema  infantil  e  cheios  de  lápis  e  canetas 

coloridas,  além  de  um  pote  com  pirulitos  e  balas,  tornam  o  ambiente  mais 

aconchegante para as crianças.

Earl Cook informa que alguns conselheiros infantis optam por terem em suas 

salas alguns brinquedos ou um cantinho apropriado para crianças, mas deve ser 

mencionado aqui, que esta prática não é imprescindível para ao aconselhamento 

bíblico.  No Centro  de  Aconselhamento  Bíblico  da  IBFé,  são usadas as  mesmas 

salas de  aula  da  ECBR, assim o ambiente  já  tem decoração infantil,  sendo um 

ambiente  familiar  as  crianças.  Se  o  conselheiro  frequentemente  alterna 

aconselhamento  de  adultos  e  crianças,  ele  pode  utilizar  uma  sala  normal  de 

aconselhamento e manter uma caixa com artigos infantis para serem usados quando 

receber crianças.

Como já  mencionado anteriormente,  o  conselheiro  pode optar  por  fazer  o 

primeiro contato com a criança em um ambiente externo, como o playground da 

igreja  por  exemplo.  A  movimentação  facilita  a  comunicação  da  criança  e  o 

movimento ajuda na interação do conselheiro com o aconselhado.
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5.3 TAREFAS DOMÉSTICAS

Tarefas de casa são recursos no aconselhamento bíblico de adultos, e com as 

crianças não é diferente. Devido ao pouco tempo da sessão de aconselhamento a 

criança deve ser estimulada durante a semana a praticar o que aprendeu. Atribuir 

tarefas  simples  a  uma  criança  a  ajuda  a  criar  confiança.  É  importante  que  o 

conselheiro certifique-se de que a criança e os pais entenderam a tarefa. Durante as 

sessões de aconselhamento estudadas foi possível observar que algumas crianças 

alegavam que não fizeram a tarefa por não haverem entendido o que foi pedido.

No Centro  de  Aconselhamento  da  IBFé é  pedido  que a  criança traga um 

caderno para registrar a tarefa da semana. O conselheiro também deve anotar na 

sua folha de registro, para conferir o desempenho na próxima sessão.

As  crianças  sentem-se  seguras  quando  as  regras  são  claras  e  aplicadas 

especificamente. Crianças nesta faixa etária são meticulosas quando participam de 

um jogo de acordo com regras estabelecidas.

O conselheiro, sempre que possível, deverá passar tarefas domésticas que 

envolvam os pais e preferencialmente que necessitam ser realizadas diariamente. 

Não  é  exagero  pensar  que  esta  fase  da  infância  (6  a  12  anos)  é  a  grande 

oportunidade dos pais influenciarem seus filhos.

Nesta idade as crianças tem o prazer de realizar qualquer atividade com os 

pais,  devendo  os  pais  aproveitarem  este  tempo  para  intensificar  o  crescimento 

espiritual dos filhos, pois na adolescência existe a propensão de um distânciamento 

dos filhos.86

Assim como os pais devem proporcionar um ambiente adequado para seus 

filhos realizarem suas tarefas escolares e estudarem, também devem separar um 

lugar para que realizem suas tarefas domésticas do aconselhamento, façam seus 

devocionais  e  reflitam  quando  estiverem  irados  ou  não  sabendo  como  agir 

biblicamente. Lou Priolo destaca que este deve ser um lugar sem distrações como 

televisão, brinquedos ou outras pessoas. Deve ter uma iluminação adequada, uma 

mesa, uma bíblia e uma concordância bíblica.87

86 DRESCHER, John M.. Quando seu filho tem entre 6 e 12 anos. 2.ed. Campinas: Editora Cristã Unida, 1996. 
87 PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009. p.191
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5.3.1 A MEMORIZAÇÃO

Uma  das  principais  tarefas  do  aconselhamento  é  a  memorização  de 

versículos. Na verdade, desde a primeira sessão a criança já deve sair  com um 

versículo para memorizar. Para  uma eficácia  maior  na  memorização  do  versículo 

deve-se optar por explicar todo o verso, esclarecendo o significado semântico e a 

organização das  partes  do  verso,  estabelecendo  um encadeamento  lógico,  para 

fixação o conselheiro pode entregar à criança as palavras do verso recortadas uma 

a uma e pedir que ela as coloque em ordem.

O  método  de  memorizar  o  versículo  integralmente  demonstrou  ser  mais 

eficiente  do  que  memorizar  partes  de  cada  vez.  Há  três  vantagens  quando  a 

memorização do versículo  é  feita  repetindo-o inteiramente  várias vezes dando o 

significado semântico: maior eficiência, maior significado e maior retenção.88

Passos para a memorização:

1-Tornar-se íntimo do texto inteiro. Neste caso o conselheiro pode contar uma breve 

história para contextualizar o versículo.

2-  Rever  o  texto  muitas  vezes  com  concentração  e  diferentes  abordagens.  O 

conselheiro  pode  explicar  o  versículo  por  diversos  pontos  de  vista,  levando  o 

aconselhado a uma maior reflexão sobre o conteúdo a ser memorizado.

3- Reforçar as partes mais difíceis. Algumas partes do texto, especialmente aqueles 

que apresentam palavras de difícil dicção devem ser reforçadas.

4- Fazer exercícios de fixação. Uma técnica útil  é repetir  o texto diversas vezes, 

cada vez dando destaque a uma palavra do versículo.

Nos passos 1 e 2 as crianças podem ler a passagem, responder perguntas, discutir 

partes difíceis e fazerem brincadeiras.

As crianças podem aprender versículos através de atividades físicas ao invés 

de apenas decorá-los. Na pesquisa para este trabalho, foi observado em crianças de 

6  a  8  anos,  que  estimuladas a  memorizarem textos  inteiros  da  Bíblia  utilizando 

desafios como um prazo para memorização, associado a recompensas previamente 

combinadas, produziram um melhor resultado do que quando a memorização era 

88 BEECHICK, Ruth. Como Ensinar Crianças do primário. 2.ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2009. P.96
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passada como tarefa doméstica simplesmente.

Ainda  sobre  memorização,  foi  constatado  pelo  pesquisador  que  o  uso da 

Ferramenta  de  Memorização  das  Escrituras  encontrado  na  Bíblia  eletrônica  E-

SWORD®  89,  potencializou a capacidade de memorização das crianças, pois esta 

ferramenta  tem  diversas  formas  de  exercícios  interativos,  o  que  é  uma  grande 

vantagem para as crianças acostumadas a tecnologia.

5.3.2 A MESA DE CONFERÊNCIA E O CULTO DOMÉSTICO

A Mesa de Conferência é uma tarefa para melhorar a comunicação na família. 

Nos casos de aconselhamento de crianças na IBFé,  utilizados para este estudo, 

sempre  que  se  diagnosticavam problemas  de  comunicação  o  uso  da  mesa  era 

recomendado  como tarefa doméstica.

John C. Broger, presidente da Biblical Counseling Foundation, apresenta em 

seu Manual de Autoconfrontação os procedimentos para a execução de uma Mesa 

de Conferência bem sucedida.90

Em primeiro  lugar  o  pai  deve  tomar  a  iniciativa  de  dirigir  o  encontro.  Na 

ausência dele a mãe pode fazê-lo. A mesa deve ter início e término marcados com 

oração e deve ser buscado um lugar com uma mesa grande o suficiente para que 

todos os membros da família se sentem e tenham espaço para suas Bíblias e papéis 

para anotações. A Bíblia deve ser estudada durante a mesa de conferência para se 

conhecer a vontade de Deus a respeito de qualquer decisão.

Na mesa de conferência as crianças também poderão falar, de acordo com as 

ordens de prioridades estabelecidas pelo pai, e saberão que estão sendo ouvidas. A 

mesa demonstra que todos pararam suas atividades e se voltaram para a solução 

bíblica do problema. O conselheiro deve encorajar os pais a realizarem a mesa com 

determinada frequência e sempre que problemas específicos surgirem.

Existe aqui uma excelente oportunidade para que os pais ensinem seus filhos 

a tomarem decisões biblicamente orientadas.
89 E-SWORD®  version 9.6.0, copyright©2000-2010. Rick Meyers, all rights reserves worldwide.
90 BROGER, John C.. Manual de Autoconfrontação. 3.ed. Palm Desert: BCF, 2008. p.262
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Segundo Tedd Tripp, muitos pais que relutam em ser autoridade na vida de 

seus filhos e dizem que o fazem para que eles aprendam a tomar decisão, mas o 

fato é que as crianças não aprendem a tomar boas decisões entregues a si mesmas, 

aprendem vendo como seus pais tomam decisões acertadas.91

Após cada sessão familiar da Mesa de Conferência, a mãe ou outra pessoa 

encarregada  de  tomar  nota,  apresentará  uma  ata  com  as  resoluções  bíblicas 

tomadas  e  uma  boa  sugestão  é  solicitar  que  todos  assinem  concordando.  As 

crianças de  um modo geral  levam muito  a  sério  este  compromisso solene e se 

empenham para cumprir o estabelecido.

O culto doméstico também deve ser encarado como uma tarefa para aquelas 

famílias que ainda não possuem o hábito de fazê-lo. Ele pode assumir a forma de 

devocional diário para as crianças que ainda não o fazem. Segundo Tedd Tripp92, 

este é  um tempo rico para que estudos bíblicos possam ser  feitos durante uma 

semana ou mais, sendo uma valiosa ferramenta para a disciplina formativa.

As crianças nesta faixa etária ainda permanecem a maior parte do tempo em 

casa e se o hábito do culto doméstico lhes for apresentado neste tempo, poderá se 

tornar uma constante em toda a sua vida. Em mais alguns anos os compromissos 

com escola e outras atividades aumentarão e o adolescente passará menos tempo 

em casa, sendo mais difícil que a realização dos cultos domésticos seja introduzida. 

Se o adolescente aprecia os momentos de adoração em familiar desde criança, é 

mais provável que continue este hábito sábio nas demais fases da vida e até quando 

tiver sua própria família.

5.3.3 O USO DE DIÁRIOS

O conselheiro  também pode pedir  ao aconselhado para fazer  um diário  e 

depois pode encorajá-lo a procurar padrões.93  Podemos reconhecer diversas formas 

de comunicação pecaminosa, entre outras todas as formas de falar rude (Ef 4.29), 

91 TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.117
92 Ibid., p.160
93 TRIPP, Paul David. Instrumentos nas mãos do Redentor. São Paulo: NUTRA, 2009. p.303
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desrespeito (Ef 6.2), interrupção (Pv 18.13), falta de comunicação (Ef 4.25), chamar 

de nomes não apropriados (Pv 30.11), julgar motivos (1Co 4.4-5), levantar a voz (Pv 

15.1), olhar desdenhoso (Pv 30.11-13), manipulação (Pv 26.4-5), mau humor (1Rs 

21.4), semblante irado (Gn 4.6), desatenção (Pv 18.2).94

Nos  casos  dos  aconselhamentos  estudados,  foi  solicitado  que  a  criança 

escrevesse tudo que falou com os pais em um momento de discussão e na sessão 

seguinte todo o diálogo foi refeito apontando os pontos a serem corrigidos, sendo a 

criança incentivada a substituir  as palavras pecaminosas por   que agradavam a 

Deus.

No caso de crianças que lutam com ira, um Diário da Ira é uma ferramenta 

que pode ser utilizada como tarefa de casa. Priolo observa que este diário ajudará a 

criança a: identificar os eventos que desencadeiam as reações de ira, analisar as 

expressões inadequadas de ira,  planejar respostas bíblicas para os eventos que 

provocam ira e aprender a expressar ira sem pecar95. O apêndice B deste trabalho 

apresenta um modelo do Diário da Ira.

Auto-teste também são uteis para gerar reflexão nas crianças. No apêndice D 

serão apresentados alguns testes que podem ser aplicados a crianças em diversas 

situações.

94 PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009.O Coração da Ira. p.85
95 Ibid., p.97
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6 O PAPEL DOS PAIS NO ACONSELHAMENTO BÍBLICO

6.1 O ACOMPANHAMENTO DOS PAIS NA SESSÃO

Inicialmente  o  papel  do  pai  é  de  observar  a  ação do conselheiro,  com o 

objetivo de aprender a tratar biblicamente com seu filho. A presença dos pais na 

sessão também pode ajudar a criança a sentir-se mais confiante para falar de suas 

dificuldades. Caso o efeito da presença dos pais seja o contrário, ou seja, a criança 

não queira  falar  com os pais  perto,  o  conselheiro  deverá  tomar  outras  medidas 

específicas que serão apresentadas oportunamente.

Earl Cook afirma que a presença dos pais na sessão é valiosa também para 

confirmar  as  informações coletadas com as crianças e  ainda segundo Cook,  as 

crianças tendem a ser mais honestas na presença dos pais.96

 O  Atlanta  Biblical  Counseling  Center  mantém  uma  política  quanto  ao 

aconselhamento de crianças que prevê duas ou três sessões de aconselhamento 

com os pais antes que a criança seja aconselhada sozinha. Lou Priolo observa que 

esta  prática  possibilita  que  o  conselheiro  identifique  como  os  pais  podem estar 

pecando  contra  o  filho  e  ajuda-os  a  tirar  a  trave  de  seus  olhos  antes  de  eles 

poderem tirar o cisco do olho da criança.97

Na  Christian  Counseling  and  Educational  Foundation,  pais  e  filhos  são 

aconselhados  juntos  desde  a  primeira  sessão,  mas  ao  final  das  sessões  o 

conselheiro deixa a criança brincando na sala e conversa com os pais em particular 

sobre  algum  ponto  necessário.  A  prática  daqueles  que  trabalham  no 

aconselhamento com crianças tem evidenciado que o conselheiro não deve falar da 

criança com os pais na frente da criança e também não deve confrontar os pais na 

frente dos filhos.

Vale  ressaltar  que uma sessão  de aconselhamento  tem aproximadamente 

uma hora e no caso de crianças menores este tempo deve ser reduzido. Como a 

semana tem 168 horas, a superação de hábitos pecaminosos será dificultada se a 

96 COOK, Earl. Aconselhamento Bíblico de Crianças. In: SBPV. Coletânea de Aconselhamento Bíblico. Volume 
6. Atibaia. p.29

97 PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009.O Coração da Ira. p.22
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criança viver em um lar com um ambiente propício para o pecado que tenta vencer. 

Por exemplo, durante o aconselhamento de uma criança, o pai reclamou que ela 

passava  muitas  horas  durante  a  semana  na  internet  e  que  só  tinha  músicas 

impróprias, as quais, ouvia durante todo o tempo em seu aparelho de MP3. John 

MacArthur afirma que os pais que despreocupadamente perdem o controle pelo que 

seus filhos assistem ou ouvem são culpados diante de Deus.98

A questão é que estas coisas como, acesso à internet e aparelho de MP3, 

foram proporcionadas pelo próprio pai. Tedd Tripp afirma que os pais devem evitar 

expor seus filhos a conteúdos que os ensinem uma cultura diferente da cultura de 

valores cristãos. Computadores, TV, DVD e games nos quartos devem ser evitados, 

bem como andar com fones de ouvidos todo o tempo.99

O  mesmo  pensamento  está  presente  na  obra  de  MacArthur,  em que  ele 

afirma que é dever dos pais guardar a mente das crianças dos ataques que vem da 

mídia, acrescentando ainda que até mesmo os currículos escolares precisam ser 

avaliados pelos pais quanto a contribuírem ou não com o desenvolvimento de uma 

cosmovisão cristã.100

Por outro lado os pais não devem isolar seus filhos do mundo, levando-os a 

uma inocência que os deixa expostos as ciladas do adversário. Faz parte do papel 

dos pais ensinarem seus filhos a discernir biblicamente entre o certo e o errado.

Lou Priolo testifica que no Atlanta Biblical Counseling Center já houve casos 

em que as crianças não precisaram ser aconselhadas, pois seus pais reconheceram 

seus erros e estavam dispostos a mudar biblicamente101.

Nesses casos as mudanças dos pais os levaram a cumprir o mandamento 

bíblico  no  sentido  de  despojarem-se  da  provocação  e  revestirem-se  com  uma 

criação na disciplina e na admoestação. (Ef 6.4)

Na maioria das vezes pais e filhos necessitam mudar hábitos e é estimulante 

para os filhos ver seus pais esforçando-se para obedecer a Palavra de Deus. Neste 

caso o exemplo dos pais é um encorajamento para os filhos e o conselheiro tem a 

98  MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.43
99  TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.46
100  Ibid. p.81
101  PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009.O Coração da Ira. p.38
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oportunidade de tratar a família como um todo.

Em outros casos, mesmo que os pais estejam fazendo as coisas de modo 

bíblico  na  criação  dos  filhos,  podem  ficar  extremamente  tristes  e  frustrados, 

apresentando sentimentos não-bíblicos em relação à criação dos filhos. Neste caso, 

Fitzpatrick  e  Newheiser102 apontam  para  o  fato  de  os  conselheiros  precisarem 

trabalhar com os pais as questões dos ídolos em seus corações, pois se tais pais 

colocam a fonte de sua alegria na obediência dos filhos ou na harmonia e paz dos 

seus lares, precisam aprender a ter plena satisfação apenas em Deus. 

Algumas vezes, as crianças já vêm para o aconselhamento com uma melhora 

significativa, também fruto da mudança de comportamento dos pais, quando estes já 

foram aconselhados previamente.

Além de ajudar os pais a se auto confrontarem e deixarem de ser pais que 

provocam a ira em seus filhos, o aconselhamento dos pais serve para que sejam 

treinados no papel de conselheiros de seus próprios filhos.

A prática no Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Batista da Fé em 

São José dos Campos tem mostrado que é salutar após três ou quatros sessões em 

que os pais acompanhem os filhos, dar instruções aos pais para que eles mesmos 

conduzam uma sessão de  aconselhamento  em seu lar.  O conselheiro  deve  dar 

instruções e estabelecer os objetivos da sessão, mas o pai conduzirá a mesma.

No final do processo de aconselhamento o conselheiro pode permitir que o 

pai passe as tarefas para a criança aconselhada e isto dará ao pai conhecimento e 

prática para atuar como conselheiro de seu filho em outras situações.

102  FITZPATRICK, Elyse; NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem coisas ruins. Rio de Janeiro: CPAD, 
2007. p.39
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6.2 O ACOMPANHAMENTO DOS PAIS NO LAR

6.2.1 A AUTORIDADE DOS PAIS

 Deus  determinou  que  suas  criaturas  devem  viver  sob  autoridade  e 

estabeleceu instituições (família,  igreja,  governo,  negócios)  onde esta  autoridade 

seria exercida pelas pessoas, como afirma Tedd Tripp103. A autoridade dos pais no lar 

não pode ser negligenciada ou delegada porque foi estabelecida pelo próprio Deus.

Um  ponto  associado  à  autoridade  dos  pais,  é  o  reconhecimento  desta 

autoridade através do “honrar”. O quinto mandamento do decálogo (Ex 20.12) e o 

primeiro orientado ao próximo, determina que os filhos honrem o pai e a mãe. Toda a 

forma como os filhos se relacionarão com o próximo começa com aprender a honrar 

os pais. Este ensino é confirmado por Jesus, até quando os filhos são adultos, (Mc 

7.10) e pelo apóstolo Paulo (Ef 6.2).

Como expõe Tedd Tripp104 o filho honrará aos pais como resultado de dois 

fatores,  (1)  os  pais  têm o treinado para  fazê-lo,  e  (2)  os pais  têm se mostrado 

honrados em sua conduta e comportamento diários.  John MacArthur enfatiza que 

este  honrar  consiste  em obedecer  (Dt  21.18-21;  Ef  6.1);  palavras  honrosas  (Ex 

21.17;  Lv  20.9;  Pv  20.20;  30.11);  demonstrar  temor  (Lv  19.3);  expressão  facial 

respeitosa (Pv 30.17); ouvir os conselhos (Pv 23.22-25) e jamais desprezá-los (Dt 

27.16; Ez 22.7).105

 Ao treinar os filhos, os pais não devem permitir  que seus filhos usem de 

imperativos ao se comunicarem com eles, ou falem como se estivessem falando 

com um amigo da mesma idade,  também os pais  precisam ensinar os filhos os 

honrarem, quando tomam atitudes honrosas diante das autoridades a que estão 

submissas. A forma como falam do chefe, do governo, do pastor entre outros, serve 

de modelo para o relacionamento dos filhos com as autoridades, inclusive pais.

Dentre  os  casos  em que  os  pais  precisam entender  melhor  seus  papéis 

bíblicos, John MacArthur identifica a situação das mães que trabalham fora de casa, 

103  TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.8
104  Ibid., p.150
105 MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.104
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como um dos motivos que fazem com que os pais fiquem confusos nos seus papéis 

como educadores. MacArthur afirma que ao trabalhar fora muitas mulheres abdicam 

da tarefa de ser mãe ou a delegam a terceiros. Ainda segundo MacArthur, ser mãe 

em tempo integral,  não é algo que menospreze a mulher e sim uma função que 

recupera seu status diante de Deus, conforme expresso 1Tm 2.13-15.106

A Bíblia é clara ao definir como dos pais a responsabilidade bíblica sobre a 

vida espiritual das crianças, no capítulo seguinte será apresentado o papel do pai no 

pastoreio dos filhos. Pais cristãos são autoridade na vida dos filhos e não podem 

delegar o cuidado da vida espiritual dos filhos aos conselheiros, aos professores da 

EBD ou aos pastores, podendo apenas recorrer a estes para auxiliá-los107.

O conselheiro deve sondar como os pais encaram a autoridade, verificar se 

estes exercem sua autoridade de forma bíblica e sem autoritarismo. O conselheiro 

deve ficar atento ao fato que muitos pais se sentem incapazes de exercer autoridade 

sobre os filhos ou exigerem deles um padrão de santidade,  porque tais  pais  se 

encontram com as consciências acusadas por seus próprios pecados. Estes pais 

devem ser orientados que sua autoridade não vem deles mesmos e sim de Deus, 

devendo ser exemplos de obediência para seus filhos.

Ficará  mais  difícil  trabalhar  com  a  criança  que  não  tem  um  modelo  de 

submissão a seguir. Em um lar onde a esposa não se submete ao esposo como 

cabeça da casa e onde o esposo não se submete ao seu chefe no trabalho, os filhos 

provavelmente terão dificuldade em se submeter à autoridade dos pais.

Tedd Tripp108 aborda o fato de que vários movimentos liberais na metade do 

século  vinte  mudaram  o  conceito  de  submissão  e  pregaram  uma  igualdade  e 

dignidade da individualidade que não foram baseadas na Bíblia. Muitos dos que são 

pais hoje nutrem em seus corações conceitos errôneos sobre submissão, autoridade 

e igualdade.

Pais que tem problema com autoridades terão dificuldade de fazer com que 

seus filhos  os obedeçam e os  honrem.  Muitos pais  enfrentam argumentações e 

desculpas  de  seus  filhos  ao  darem  uma  ordem.  Também  é  comum  os  filhos 

106  MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.182
107  Ibid., p.29
108 TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.156
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ignorarem ou procrastinarem ao receberem uma ordem de pais sem autoridade.

É  importante  que  o  conselheiro  sonde  ainda  qual  o  objetivo  dos  pais  ao 

trazerem seu filho para aconselhamento. Muitos pais são tentados a terem filhos 

sem problemas,  para exibi-los aos parentes  e amigos,  para serem reconhecidos 

como bons pais ou simplesmente para terem paz ou se sentirem bem sucedidos na 

função de pai.

6.2.2 OS OBJETIVOS DOS PAIS PARA OS FILHOS.

Tripp afirma109 que muitos pais impõem, a seus filhos, objetivos que não são 

bíblicos. A título de exemplo a experiência na ECBR tem mostrado que alguns pais 

têm objetivos acadêmicos elevados para seus filhos. Tripp sustenta que dificilmente 

se consegue sustentar estes objetivos como bíblicos. Os pais devem orientar seus 

filhos a aplicarem-se, dando o melhor de si com o único propósito de glorificar a 

Deus, boas notas podem ser uma boa consequência.

Ainda falando de objetivos dos pais para os filhos, os conselheiros podem 

trabalhar com os pais a agenda a qual eles têm exposto seus filhos. Muitos pais têm 

sobre carregados seus filhos com várias atividades extracurriculares, como esporte, 

danças, música, aula de idiomas e outras, crendo que estas atividades ajudam a 

criança a desenvolver uma boa autoestima.

Desenvolver uma boa autoestima, também não deve ser o alvo da educação 

dos filhos, pois produz um coração autocentrado O alvo deve ser sempre treinar o 

coração para a glória de Deus.

O conselheiro pode ajudar os pais a definirem a viabilidade de terem seus 

filhos em alguma atividade extracurricular, avaliando: Quanto custará? Que tipo de 

compromisso exigirá? Quantas horas serão gastas? Existe conflito com outras de 

maior prioridade? Quais são os valores do treinador? E principalmente, como isto 

glorifica a Deus?

O conselheiro pode discutir com os pais o objetivo do aconselhamento, ou 

109  TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.47
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seja, a glória de Deus através de uma resposta agradável ao Senhor.

Tedd  Tripp  afirma  que  há  muito  mais  em  jogo  do  que  satisfazer  uma 

necessidade  do  momento  ou  resolver  o  problema  de  apresentação.  No 

aconselhamento o alvo é mudar o coração, fazendo com que a criança desenvolva 

uma  cosmovisão  cristã  e  os  pais  são  peças  chaves  neste  processo,  pois  o 

conselheiro apenas apontará o caminho e dará alguns passos juntos, sendo os pais 

responsáveis pela caminhada.110

Neste  ponto  talvez  seja  necessário  que  o  conselheiro  ajude  aos  pais  a 

definirem objetivos específicos, além do objetivo geral para todo homem, que é de 

glorificar a Deus111.

O conselheiro poderá ajudar os pais na definição de objetivos de longo, médio 

e curto prazo, na identificação dos pontos fortes e pontos fracos da criança e de um 

plano para trabalhá-los no dia a dia.

6.2.3 A COMUNICAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS

A forma  como  os  pais  se  comunicam  com  a  criança  também  deve  ser 

observada pelo conselheiro, Tedd Tripp112 apresenta casos em que durante a sessão 

de aconselhamento foi possível perceber que o pai falava com o filho aos berros e a 

criança respondia de modo indiferente, em outro caso o pai falava em tom normal, 

mais fazia um longo discurso enfadando as filhas.

Uma  adolescente  que  estava  sendo  aconselhada,  no  Centro  de 

Aconselhamento  da  IBFé,  foi  orientada  a  fazer  um  registro  das  vezes  em  que 

discutia com seus pais. Após a tarefa foi possível identificar um padrão pecaminoso 

na  comunicação  da  mãe com a  filha.  A filha  continuava  sendo  responsável  por 

responder de forma agradável a Deus, mas o comportamento da mãe dificultava a 

110  TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.47
111 Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 1.
112  Ibid., p.219
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resposta positiva da filha.113.

Nestes casos o conselheiro deve trabalhar com pais e filhos juntos as regras 

de comunicação bíblica. Ef 4.25-32 é um ótimo trecho para lidar com este assunto. 

113  Caso extraído dos registros de aconselhamento do autor.
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7 OS PAIS NO PASTOREIO DO CORAÇÃO DOS FILHOS

O  Salmo  145.4  diz  que  uma  geração  louvará  as  obras  de  Deus  à  outra 

geração. Este Salmo nos apresenta a tarefa de apresentarmos a nossos filhos as 

obras do Senhor.

Este é o ensino em toda a Bíblia: Os pais têm o dever de apresentar Deus a 

seus filhos e esta apresentação ocorre de forma objetiva pela  Palavra de Deus. 

Deuteronômio no capítulo trinta e dois, versos quarenta e seis e quarenta e sete diz 

que devemos aplicar a Palavra de Deus em nossos corações e devemos igualmente 

recomendá-la a nossos filhos, para que cumpram todo desígnio de Deus. Moisés 

continua dizendo que as Escrituras não são uma coisa qualquer na vida de alguém, 

são a própria vida da pessoa.

A maior tarefa que um pai pode ter é pastorear o coração de seu filho. Isto é 

mais  importante  que  pagar  os  melhores  colégios,  enviá-lo  a  um intercâmbio  no 

exterior  ou  qualquer  outra  coisa  que  os  pais  façam.  Todo  pai  e  toda  mãe  são 

chamados a serem pais em tempo integral.

7.1 O ENSINO BÍBLICO NO LAR.

A Bíblia  determina,  como mandamento,  aos pais  falarem das Palavras  de 

Deus, de modo intencional e estruturado e de modo espontâneo e oportuno, aos 

filhos. Em Dt 6.6,7, fica claro que os homens que amam a Deus de toda a alma e 

que tem a sua Palavra no coração, devem inculcar a Palavra de Deus nos filhos. A 

memorização das Escrituras, o estudo bíblico em família e a conversa diária são 

formas de os pais cumprirem este mandamento.

John MacArthur114 destaca que o primeiro passo é os pais examinarem seus 

corações e verem se amam a Deus de todo entendimento. Ninguém pode dar o que 

não possui.  O abandono de muitos pais da sua própria vida espiritual  os leva a 

outro pecado, a negligência na vida espiritual de seus filhos.

114  MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.31
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A palavra inculcar traz a ideia de ensinar diligentemente e uma forma de fazê-

lo é falando dela assentado em sua casa. Este é o momento em que o cabeça da 

família  deve  reunir  seus  filhos  e  esposa  junto  à  mesa  e  em  um  momento  de 

adoração familiar e expor a Palavra de Deus. Isto pode ser feito também na hora de 

dormir, através da contação de histórias, mas para as crianças da faixa etária deste 

estudo um momento mais estruturado em alguns dias da semana tem um valor 

especial.

Outra forma de inculcar é falando dela andando pelo caminho. Pais têm uma 

ótima oportunidade de pastorearem o coração de seus filhos de idades menores, 

pois estes quase sempre desejam acompanhar seus pais. Algumas vezes os pais 

negam  o  pedido  de  seus  filhos  para  irem  juntos  a  determinado  local,  pois  a 

companhia  da  criança  os  torna  menos  eficientes.  Os  pais  devem  considerar  o 

privilégio de terem seus filhos caminhando ao seu lado, pois esta é uma excelente 

oportunidade de falarem da Palavra de Deus aplicando-a a situações do dia a dia.

Tedd e Margy Tripp esclarecem que as crianças precisam de instrução para 

aplicarem as Escrituras em questões práticas do dia a dia, como por exemplo, a 

perda  de  um  brinquedo,  a  briga  com  um  colega  ou  uma  nota  baixa  são 

oportunidades ricas de ensino e demonstração de princípios bíblicos aplicados.

Nos tempos modernos o andar se faz na maioria das vezes em automóveis. 

Nos traslados curtos e viagens de carros os pais devem, ao em vez de colocarem 

DVDs ou jogos  eletrônicos  nos carros  para  entreterem seus filhos,  incentivarem 

conversas  interessantes,  aproveitando  o  momento  para  inculcar  os  princípios 

bíblicos.

Deuteronômio continua dizendo que o inculcar deve acontecer ao deitar e ao 

levantar. A ideia pode ser de todo o dia, mas provavelmente o que o autor tinha em 

mente era que o último e o primeiro contato entre pais e filhos deviam ter como tema 

principal a Palavra de Deus, de modo que os filhos desenvolvessem o hábito de que 

seu último pensamento ao dormir e seu primeiro pensamento pela manhã sejam o 

Senhor.
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7.2 A DISCIPLINA E A ADMOESTAÇÃO PATERNA.

Paulo enfatiza este mandamento aos pais na sua carta aos Efésios 6.4, onde 

diz que os pais devem criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor.

John MacArthur115 ensina que a palavra grega  paidevia (paideia),  traduzida 

por disciplina, tem o significado de tutela, instrução, criação e aparece também na 

segunda epístola a Timóteo, capítulo três e verso dezesseis, em que é traduzida 

como ensino, e quatro vezes na epístola aos Hebreus, entre os versos cinco e onze 

do capítulo doze, sendo traduzida como correção. Assim a disciplina que o pai deve 

aplicar a seu filho envolve tanto o ensino como a correção.

A palavra admoestação de nossa tradução vem da palavra grega  nouqesiva 

(nouthesia),  que  é  a  mesma  palavra  utilizada  para  aconselhar,  sendo  assim 

podemos  dizer  que  biblicamente  os  pais  são  os  primeiros  responsáveis  pelo 

aconselhamento de seus filhos. 

A palavra  em  português  pais,  que  aparece  em  Efésios  6.1-4,  são  duas 

palavras  distintas  na  língua  original,  grega.  No  verso  um  o  termo  é  goneu~sin 

(goneusin),  geralmente  utilizado  para  pai  e  mãe,  e  no  verso  quatro  o  termo  é 

patevrez (patéres) mais utilizado para o plural de pai.

Esta distinção mostra o destaque bíblico dado ao pai no papel de criação do 

filho tendo como princípio a disciplina e os conselhos do Senhor. O fato de o texto 

bíblico se referir diretamente ao pai como líder do lar evidencia a responsabilidade 

final  deste.  Os  filhos  são  responsáveis,  a  mãe  é  responsável,  mas  o  pai  como 

governante do lar deve supervisionar tudo que acontece em sua casa, tendo que 

responder diante de Deus.

Muitos pais têm deixado a criação dos filhos com as mães, como se esta 

fosse  uma  tarefa  da  mulher.  Tais  homens  estão  pecando  ao  negligenciar  um 

mandamento  dado  diretamente  a  eles.  Por  outro  lado,  muitas  mulheres  ao  se 

depararem com o ensino bíblico sentem-se desobrigadas de responsabilidade, como 

expresso por certa mãe de uma criança aconselhada que negou-se a acompanhar a 

filha nas sessões de aconselhamento, dizendo que era responsabilidade do marido.

115 MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.138
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Ao dar a ordem diretamente ao homem, Deus não isentou a mulher, pois esta 

é sua auxiliadora. A Bíblia frequentemente utiliza o termo masculino para designar a 

unidade conjugal. Em Gênesis 1.27, lê-se que “Deus criou o homem, macho e fêmea 

os criou”. Em Gênesis 5.2 é obtida a informação de que Deus chamou ambos de 

Adão, por ser ele o cabeça do casal. Assim como o mandamento dado a Adão como 

cabeça  não  eximiu  Eva  da  obediência,  também  o  fato  de  o  mandamento  ser 

direcionado ao pai como chefe da família, não exime a mãe de ser co-responsável 

pela criação da criança.

Pais  e  mãe  têm  utilizado  suas  agendas  cheias  e  a  jornada  extensa  de 

trabalho fora de casa para justificar sua negligência na disciplina e admoestação dos 

filhos  no  Senhor.  Muitos  têm delegado  esta  tarefa  a  babás,  creches,  escolas  e 

igrejas.

Tedd e Margy Tripp116 afirmam que a tarefa de admoestação bíblica dos filhos 

é  de  competência  bíblica  dos  pais  e  não  podem ser  delegadas  a  conselheiros, 

pastores ou professores de ministérios infantis ou da EBD. O conselheiro como os 

demais  que  ministram  a  crianças  devem  ser  um  apoio  aos  pais  piedosos  que 

buscam criar seus filhos de acordo com os padrões bíblicos, como já abordado na 

sessão anterior.

A negligência dos pais é evidenciada pela quase total ausência de disciplina 

formativa na maioria dos lares. De forma egoísta, os pais têm se ocupado em seus 

afazeres e só utilizam a disciplina corretiva, quando a criança interrompe sua paz. 

Os pais precisam entender que a disciplina formativa consistente é uma instrução 

preventiva de problemas. 

Tedd  Tripp117 informa  que  quando  a  disciplina  é  feita  nestes  termos, 

normalmente o pai ou a mãe manipulam seus filhos através de uma explosão de ira, 

manifesta em gritos, ameaças ou castigo físico. Tal atitude não possui o componente 

da graça de Deus e a criança embora possa obedecer, o faz pelo temor aos homens 

e não pelo temor a Deus.

Em outra vertente, os defensores da autoestima sobrecarregam os pais com 

uma grande responsabilidade. Segundo este pensamento qualquer atitude errada 
116  TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.45
117  TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.48
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dos pais  pode levar  seu filho  a  ser  uma pessoa com baixa  autoestima e sofrer 

consequências terríveis.

À medida que a criança cresce, sua responsabilidade se alarga ao passo que 

a  responsabilidade  de  seus  pais  se  estreitam,  como  observou  Jay  Adams118.  A 

criança  vai  se  tornando  cada  vez  mais  responsável  ao  ponto  de  reavaliar  e 

abandonar  aqueles  padrões  pecaminosos  que  ela  mesma  criara  e  aqueles  que 

absorveu sobre imposição dos pais.

Não  existe  um método  infalível  de  criar  filhos.  A Bíblia  nos  mostra  como 

devemos  criar  nossos  filhos,  mas  não  há  a  garantia  de  sucesso  uma  vez  que 

existem outros fatores em ação na vida dos filhos e nenhum pai criou filhos com 

perfeição.119 Podemos identificar  três  fatores  presentes  nas  escolhas  morais  dos 

filhos: A responsabilidade dos pais em honrar a Deus criando filhos na admoestação 

e disciplina do Senhor; a responsabilidade dos filhos em honrarem a Deus e aos 

pais sendo obedientes e praticantes do que aprenderam; e a soberania de Deus na 

vida dos pais e dos filhos, dirigindo-os de acordo com seus propósitos.

118  ADAMS, Jay E.. Manual do conselheiro cristão. São José dos Campos: Fiel, 1982. p.136
119  FITZPATRICK, Elyse; NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem coisas ruins. Rio de Janeiro: CPAD, 

2007. p.23
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7.3 A INSTRUÇÃO NO CAMINHO.

Talvez o texto mais citado com relação a criação de filhos seja Provérbios 

22.6.  Precisamos interpretar  este  versículo  levando em consideração a natureza 

geral  dos  Provérbios.  Provérbios  não  são  promessas  quando  são  satisfeitas 

determinadas  exigências,  provérbios  são  princípios  que  descrevem  de  maneira 

sábia e de forma geral como o mundo funciona, segundo o padrão de Deus.120

Para entender melhor este versículo, deve-se olhar para o conceito da palavra 

"ensinar"  em provérbios,  a  definição da palavra  "caminho"  e  finalmente  para  as 

implicações e aplicações do que o sábio quis dizer com "desviar".

O  termo  hebraíco   (hanak),  traduzido  na  maioria  das  versões  em 

português por ensinar ou instruir, pode ainda ter o sentido de dedicar ou consagrar, 

por exemplo este termo foi utilizado no primeiro livro de Reis, capítulo oito e verso 

sessenta e três para indicar a consagração do Templo realizada por Salomão. Pesa 

ainda o fato de o verbo hebraíco mais utilizado no livro de provérbios para ensino 

como vemos hoje é   (yarah),  como no capítulo quatro, verso quatro e capítulo 

nove,  verso nove,  ocorrendo trinta  e  quatro  vezes em provérbios,  ao passo que 

hanak ocorre apenas no verso seis do capítulo vinte e dois. 

Aquele  que  recebe  o  ensino  é  o   (na`ar)  que  pode  significar  criança, 

adolescente ou jovem, além de servo. Temos este termo em diversas passagens do 

velho testamento e na maioria delas se refere a jovens, sendo aplicado a Rebeca 

diante de Eliezer, a Rute e a Absalão quando estava rebelde contra seu pai. O termo 

é  ainda  usado  para  Samuel  quando  em  treinamento  com  Eli  no  Templo, 

provavelmente um período de adolescência e para Icabô, neto de Eli como recém 

nascido. Assim não é necessário aplicar este provérbio a crianças pequenas, sendo 

até mais coerente com o contexto geral do livro, aplicá-lo a jovens no início da idade 

adulta.

Em seguida será analisado o enigmático termo                         que é traduzido 

simplesmente como caminho, mas que tem seu sentido literal como "na boca do seu 

caminho". Esta expressão só ocorre nesta passagem e é difícil saber exatamente o 
120  Ibid., p.24
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que significa, pode ser o início do caminho adulto ou a cerimônia de consagração 

onde o jovem era apresentado a sociedade.  Se analisarmos esta expressão em 

conjunto  com o verbo   (hanak),  podemos supor  que o autor  deste  provérbio 

tencionou  fazer  um  trocadilho,  pois  a  expressão  árabe  correspondente  e  é 

semelhante em estrutura a  (hanak), era utilizada quando a parteira esfregava o 

dedo, molhado numa pasta de tâmara, no céu da boca da criança recém-nascida, 

estimulando-a a mamar.

Por fim, deve-se entender o que o autor quer dizer com "desviar-se". Seria um 

anacronismo  considerar  que  o  provérbio  esteja  se  referindo  a  desvir-se  do 

evangelho ou deixar a igreja ou ainda alguma forma de apostasia. O mais coerente 

seria que o jovem, mesmo depois de velho não  deixaria os princípios a que foi 

estimulado nos primeiros anos de sua vida.

Certamente  este  provérbio  que  não  é  uma  promessa  absoluta,  pode  ser 

expresso como: Consagra, estimula, o jovem no princípio de seu andar, para que 

não  desista  dele  mesmo  quando  for  velho.  O  provérbio,  estaria  assim  mais 

relacionado ao preparo do jovem para a vida adulta do que uma ideia de vida cristã 

propriamente dita.
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7.4 A RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DOS FILHOS.

Embora todas as crianças pequem, Cristo continua sendo o exemplo a ser 

seguido,  pois  Jesus  foi  uma  criança  que  não  pecou,  ainda  que  seus  pais 

seguramente  tenham falhado  em algum  ponto  de  sua  educação.  Certamente  o 

mérito de crescer sem pecado é de Jesus e não da criação imposta por José e 

Maria.

Como Jay Adams expõe em seu Manual do Conselheiro Cristão121, os pais 

piedosos podem desde o começo estruturar a maneira de viver dos filhos de modo 

que posteriores modificações radicais  no comportamento diminuam. A prevenção 

porém  jamais  poderá  substituir  a  conversão,  porquanto  as  crianças  já  nascem 

pecadoras, como já vimos, são criadas por pessoas pecadoras e viverão em um 

mundo cheio de pecado.

Elyse Fitzpatrick e Jim Newheiser demonstraram como o próprio Deus sabe o 

que é ser rejeitado por seus filhos122. Exôdo 4.22 e Jeremias 31.9 mostram como 

Israel é tratado como filho de Deus e Isaias 1.2 e Jeremias 5.3 mostram como foram 

rebeldes ao seu Pai Celeste. Embora possamos fazer tudo o que entedemos ser 

correto para a criação dos filhos, eles ainda são agentes morais responsáveis por 

suas escolhas, conforme vemos em Ezequiel 18.5,9 e 13. 

Pensando como pais e filhos são individualmente responsáveis pela forma 

como agem,  devemos reconhecer  que devido  ao pecado existente  nas relações 

humanas, certamente haverá momentos de conflito. Os efeitos da queda afetaram a 

relação entre pais e filhos. Uma interpretação possível para Gênesis três, dezesseis 

é que os sofrimentos que viriam a mulher, não se limitam ao momento do parto e sim 

a todo exercício da maternidade, ou seja, criar filhos tem sofrimentos. Mas existe a 

promessa na primeira espístola a Timóteo, no capítulo dois e verso quinze, de que o 

exercício  piedoso da maternidade é uma medida da  graça de Deus na vida  da 

mulher.

O evangelho de Lucas 12.51-53 fala de pais contra filhos e filhos contra pais, 

121  ADAMS, Jay E.. Manual do conselheiro cristão. São José dos Campos: Fiel, 1982. p.136
122  FITZPATRICK, Elyse; NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem coisas ruins. Rio de Janeiro: CPAD, 

2007. p.28
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assim como mães contra filhas e filhas contra mães. Enquanto um tenta seguir a 

vontade diretiva de Deus o outro pode resistir devido a um coração rebelde e assim 

as lutas no lar aparecem. Nestas condições cada um responde a Deus pelo seu 

comportamento. Não existem lares sem luta, pois não existem lares sem a presença 

do pecado.

Todo esforço de pais e filhos está ainda condicionada a ação soberana de 

Deus. O Salmo 122.7 diz: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os 

que edificam."  Só o Senhor pode mudar os filhos, pois a salvação e a transformação 

vêm do Senhor.

A função bíblica do pai é ensinar fielmente o caminho do Senhor. A tarefa do 

Espírito Santo é mudar o coração da criança, tirando um coração duro e fazendo-o 

pronto a obedecer.
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7.5 O COMPORTAMENTO E O CORAÇÃO.

A ligação entre comportamento e o coração é tão direta que todo método que 

trabalhe o comportamento treina também o coração. Mais a frente serão observados 

como  métodos  errôneos  de  manipulação  do  comportamento  podem  treinar  o 

coração em caminhos tortuosos, por exemplo: Quanto incentivamos nossos filhos a 

obedecerem para  ganhar  uma recompensa,  estamos  treinando  seus corações a 

buscarem seus próprios interesses, se o pai usa chantagem emocional para que a 

criança obedeça, estará treinando o coração do filho em sentir culpa.

7.5.1 O EXAME DO CORAÇÃO DOS FILHOS.

Nenhum pai ou mãe pode conhecer de modo infalível o coração dos filhos, 

mas  podem avaliar  os  frutos  que  apresentam e  assim tirar  conclusões  sobre  o 

coração  deles.  Os  filhos  geralmente  não  são  muito  sutis  em  demonstrar  suas 

atitudes. Quando um filho resmunga, reclama ou exibe uma fisionomia ríspida estão 

revelando o que há no coração.

Uma forma de os pais identificarem os propósitos do coração de seus filhos é 

através de perguntas objetivas como as sugeridas por Lou Priolo123:

O que você acredita que se não tiver não será feliz?

O que você mais quer?

O que você acha que precisa ter?

O que você pensa no tempo livre?

Com que você fica mais alegre?

O que você gosta mais do que Deus?

A criança poderá ter dificuldade de responder a estas perguntas, assim os 

pais deverão ajudá-las a olharem para suas atitudes e formularem as respostas. 

123  PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009. p.121
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Tedd e Margy Tripp124 argumentam que essa sondagem não deve ser aplicada a 

crianças em idade pré-escolar, pois elas ainda não possuem uma consciência de 

suas motivações e nem sabem se expressar nos termos acima. Nestes casos o foco 

da instrução ainda é o comportamento que agrada ou não a Deus e a disciplina 

corretiva será mais frequente.

Os pais não devem responder  pelos filhos,  somente cada pessoa e Deus 

pode saber o que passa no seu coração, o pai pode olhar as ações, palavras e 

sentimentos  demonstrados  pelas  crianças  e  como  conselheiros  e  pastores  do 

coração ajudá-los a irem a cruz de Cristo.

Os pais podem olhar alguns comportamentos, como os sugeridos por Elyse 

Fitzpatrick e Jim Newheiser125:

Seu filho tem uma atitude de desrespeito com autoridade, seja em casa, na escola 

ou na igreja?

Seu filho  sempre  está  descontente ou  é ingrato,  reclamando,  comparando com 

outras famílias e murmurando, não reconhecendo o esforço dos pais?

Seu filho se caracteriza por preguiça e falta de disciplina, não tendo interesse de 

tirar boas notas, não praticando esportes, só ficando sentado assistindo TV, jogando 

jogos eletrônicos ou navegando na internet?

Seu  filho  deseja  de  forma  insistente  ter  privacidade,  ocultando  o  que  faz  e 

escondendo as coisas de você?

Ftizpatrick  e  Newheiser  afirmam  também  que  observar  continuamente  o 

comportamento  dos filhos é tarefa árdua.  Precisamos estar  atentos ao conteúdo 

televisivo a que são expostos, ao tipo de literatura oferecida a eles na escola e as 

suas pesquisas na internet. O ideal é que os pais demandem tempo fazendo estas 

coisas junto com os filhos e depois discutindo com eles sobre as implicações do que 

viram.

É importante que os pais  deixem seus filhos a vontade para expressarem 

seus pensamentos. A Bíblia afirma que os propósitos do coração do homem são 

como águas profundas, mas com inteligência podemos descobri-los. (Pv 20.5) Os 

124  TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 2009. p.195
125  FITZPATRICK, Elyse; NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem coisas ruins. Rio de Janeiro: CPAD, 

2007. pp. 72-75
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pais  não  devem  repreender  seus  filhos  diante  da  primeira  expressão  que  lhes 

parecer  pecaminosa,  eles  precisam  primeiro  extrair  deles  através  de  conversas 

francas e amorosas o que pensam sobre os principais temas da vida cristã, para 

depois  instruí-los  biblicamente.  Diante  da  repreensão  muitas  crianças  podem 

apresentar  um  determinado  comportamento  simplesmente  para  receberem  a 

aprovação do pai ou evitarem a punição, sem qualquer intenção de agradar a Deus 

com seus atos.

7.5.2 O EXAME DO CORAÇÃO DOS PAIS.

No trato com os filhos, os pais devem também ficar atentos aos seus próprios 

comportamentos, examinando-se a si  mesmos conforme sugerido por Powlison e 

Emlet.126

Você costuma perder o controle com seu filho?

Você e seu cônjuge perdem o controle um com o outro na frente dos filhos?

Suas expectativas para com os filhos mudam constantemente?

Por uma mesma ofensa você às vezes disciplina e as vezes não disciplina?

Você se mostra sempre preocupado, exausto e sem tempo para seu filho? Nesta 

fase da vida o amor é representado pelo tempo gasto com a criança.

Os  pais  devem  aprender  a  responder  graça  com  graça.  À  medida  que 

reconhecem e lutam com seus próprios pecados, recorrendo a misericórdia de Deus, 

os pais devem ser misericordiosos com seus filhos, ajudando-os a vencerem seus 

próprios pecados.

126  POWLISON, David e EMLET, Michael R. Ajuda aos pais de uma criança irada.. In: SBPV. Coletânea de 
Aconselhamento Bíblico. Volumes 6. Atibaia. p.43
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7.6 A INTERAÇÃO DE PAIS E FILHOS.

As crianças na faixa etária deste estudo são naturalmente curiosas e fazem 

muitas  perguntas.  Responder  a  estas  perguntas  é  uma  forma  de  educar  e 

principalmente inculcar valores. Se estas perguntas não forem respondidas nesta 

faixa etária, os filhos já terão idade para procurar as respostas por si só e as fontes 

poderão não ser as melhores. Assim é importante que o pai não deixe a criança com 

dúvidas alegando falta  de tempo para conversar  com o filho,  ou apresente uma 

resposta escapista.

Quando pergunta  a criança esta  aberta  a  receber  uma resposta e é uma 

excelente oportunidade para que princípios e valores sejam transmitidos. Uma boa 

comunicação com os filhos nesta idade, cria neles o hábito de procurarem os pais 

para  falar  de  suas  dificuldades,  o  que  será  especialmente  importante  na 

adolescência deles.

Esta também é uma boa fase para ler bons livros junto com seu filho. As 

crianças com seis anos estão sendo alfabetizadas e o hábito da leitura pode ser 

introduzido neste momento, geralmente sendo levado pela criança para o restante 

da vida. O período antes da criança dormir é muito oportuno para esta atividade, 

pois a leitura acalma a criança e estabelece uma rotina para que ela logo durma.

Um último aspecto a ser  abordado neste capítulo  é o de que muitos  pais 

transferem aos  filhos  suas  expectativas  de  sucesso.  São  pais  que  acabam por 

exercer uma grande pressão sobre as crianças. As crianças precisam vivenciar sua 

infância  e  não  serem  incentivadas  a  agirem  como  adultos  ou  pressionadas  ao 

sucesso. Muitos pais investem muito na preparação de seus filhos para o mundo e 

são negligentes ao prepararem seus filhos para o Céu.
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7.7 O PAPEL DA RECOMPENSA E DA CORREÇÃO NA CRIAÇÃO DE FILHOS

Certamente a maior motivação para uma vida de santidade é nossa união 

com Cristo. O fato de sermos filhos de Deus e exibirmos o nome de Cristo deve ser 

sempre nosso principal foco na busca de agradar a Deus e glorificá-lo em tudo. É 

assim conosco e assim devemos ensinar nossos filhos. Jay Adams acrescenta a 

este fato  a  afirmação de que em sua maravilhosa compaixão,  o  Pai  igualmente 

resolveu incentivar seus filhos por meio de recompensas e correções.127

7.7.1 O PAPEL DA RECOMPENSA.

Recompensas  podem  e  devem  ser  usadas  pelos  pais  como  forma  de 

incentivar seus filhos a obediência bíblica. Jay Adams128 afirma que os partidários do 

behaviorismo transformaram a recompensa em manipulação. Ao observarem como 

as  pessoas  podem  agir  motivadas  por  recompensas  criaram  uma  teoria  que 

desconsidera o papel do Espírito Santo como principal motivador da obediência e 

passaram  a  tratar  um  homem  como  um  animal  capaz  de  ser  treinado  a  agir 

conforme determinado padrão se estimulado corretamente.

A teoria behaviorista é antibíblica, mas isto não faz da recompensa um meio 

antibíblico de estimular a obediência, o apêndice F apresenta a diferença entre o 

behaviorismo e o uso bíblico da recompensa e correção. Nas primeiras promessas 

feitas a Abraão (Gn 15.1), na aliança do Sinai (Dt 28), e em todo o Novo Testamento 

vemos que Deus estimula seus filhos lembrando-os do galardão e recompensa que 

os espera. Paulo afirma que prosseguia em sua caminhada cristã tendo em vista um 

prêmio (Fp 3.14) e até o próprio Cristo, em sua forma humana, suportou a cruz em 

troca de uma alegria que lhe estava proposta (Hb 12.2).

Assim a recompensa é bíblica, mas como a correção física, sua eficácia é 

inversamente proporcional ao seu uso. Não devemos recompensar todo e qualquer 

comportamento  acertado.  Pode-se  elogiar  os  acertos  dos  filhos  sempre,  mas  a 
127  ADAMS, Jay E.. Manual do conselheiro cristão. São José dos Campos: Fiel, 1982. p.159
128  Id., 2011, p.181.
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recompensa  deve  ser  comedida  e  dada,  mediante  um trato,  para  o  alcance  de 

padrões excepcionais,  que exigiram esforço  extra  por  parte  dos filhos.  Uma vez 

estabelecido o padrão mais elevado e a recompensa pelo atingir, os pais devem ser 

fiéis em cumprir o combinado. Muitas vezes os pais prometem recompensas altas 

demais  ou  que  não  poderão  cumprir,  julgando  que  seus  filhos  não  atingirão  o 

combinado. Isto é um erro, pois os pais devem estabelecer padrões que sabem que 

seus  filhos  poderão  cumprir  com  um  esforço  extra  e  estabelecer  recompensas 

proporcionais, que sejam ao mesmo tempo estimulantes e possíveis aos pais.

7.7.2 O PAPEL DA CORREÇÃO.

A disciplina deve ser formativa, através do processo de fixar padrões claros 

de comportamento, fundamentados na Bíblia e que requerem obediência imediata e 

respeitosa.  E  a  disciplina  corretiva  que é  fundamentada na  tomada  de medidas 

ativas quando as regras não são obedecidas.

John  MacArthur129 esclarece  que  os  pais  não  devem priorizar  a  disciplina 

corretiva, pois esta se baseia no temor, dos filhos, a um possível castigo dos pais. 

Os pais devem primar pela disciplina formativa, pois ela visa desenvolver um temor 

a Deus. Filhos treinados numa disciplina formativa cristã, mesmo quando os pais 

não estiverem próximos, continuarão interessados em fazer o que é correto, pois 

temem ao Senhor.

A  disciplina  corretiva  dos  filhos  é  extensamente  discutida  no  livro  de 

Provérbios (13.24;  19.18;  22.15;  23.14-15  e  29.15-17). O  uso  da  vara  é 

recomendado e não resta dúvida de que nenhuma outra forma de disciplina é tão 

eficiente e amorosa como a vara quando aplicada corretamente.

Os  pais  precisam  entender  que  disciplina  corretiva  não  é  punição,  como 

afirma Tedd Tripp130, o termo punição deve ser evitado e o enfoque da ação do pai 

deve ser na correção. Se a ação de disciplinar com a vara se focaliza nos pais, 

então ela é um mero instrumento de punição e justiça praticado pelos pais contra 
129  MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001. p.80
130  TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.50
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uma  ofensa  a  eles,  mas  se  a  disciplina  é  focalizada  em  Deus,  então  é  um 

instrumento de correção, manifestando o amor e a graça de Deus ao reformar um 

comportamento  ofensivo  a  Ele  ao  passo  que  ensina  um comportamento  que  O 

agrada.  O  objetivo  da  disciplina  corretiva  é  terapêutico  e  não  penal,  ela  deve 

produzir crescimento pelo arrependimento e não simplesmente dor.

A disciplina bíblica é um ato de amor. Em Provérbios 3.12, vemos que Deus 

repreende a quem ama e mostra que é esperada a mesma atitude de um pai que 

quer o bem do filho. No 13.24, está a afirmação de que quem ama a seu filho cedo o 

disciplina.

No Novo Testamento, temos as referências de Apocalipse, em que Deus diz 

que repreende e disciplina aos que ama (Ap 3.19) e Hebreus 12, em que o autor 

compara a disciplina divina a disciplina paterna e coloca o amor do pai como base 

para a disciplina.

Dos pais, a Palavra de Deus exige que sejam firmes nas ações corretivas 

necessárias. No primeiro livro de Samuel 2.12-17, o sacerdote Eli, após ser alertado 

por Deus, apenas pediu a seus filhos que mudassem, não tomando qualquer ação 

firme. Embora o caso bíblico de Eli se refira a filhos adultos,  muitos pais de crianças 

na  faixa  deste  estudo  que  agem  da  mesma  forma.  Esses  pais  praticamente 

imploram a seus filhos para que obedeçam e muitas vezes precisam negociar a 

obediência.

Quando observam seus filhos desobedecendo se limitam a uma repreensão 

fraca e sem firmeza, que nem eles mesmos esperam que surta qualquer efeito. É 

como se procurassem se justificar afirmando: “Eu falei  com ele, mas ele não me 

obedeceu.”

Quando os pais trocam a ordem bíblica do uso da vara, por uma leve e inócua 

advertência  verbal,  estão  na  verdade  pecando  ao  negligenciar  o  mandamento 

bíblico.  Estes  pais  muitas  vezes  agem  assim  para  evitar  aborrecimentos  ou 

animosidades da parte do filho. A disciplina com a vara não é uma opção dos pais, é 

um mandamento e embora outras medidas disciplinas podem ser associadas a ela, 

os pais não têm a opção de não aplicar a vara.
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Fitzpatrick  e  Newheiser131 alertam  para  a  possibilidade  de  haver  um 

descompasso  entre  a  forma  de  disciplina  aplicada  pelo  pai  e  pela  mãe.  Tal 

descompasso  pode  levar  a  criança  a  entender  a  disciplina  não  como  um 

mandamento  bíblico,  mas  sim  como  uma  opção  do  pai  ou  da  mãe.  Os  filhos, 

motivados  por  seus  corações  enganosos,  podem aprender  a  tirar  vantagem da 

divergência  entre  os  pais.  As  mães  são  especialmente  propensas  a  cair  nesta 

armadilha dos filhos. No caso de pais severos em demasia, a mãe deve estar junto a 

ele na admoestação e disciplina e depois conversarem para encontrar o ponto certo 

para exercer a disciplina. A criança precisa saber qual o comportamento é errado e 

qual a medida disciplinar para este comportamento, independente de qual dos pais 

presenciou e tratará a ofensa.

Quando administrada com prontidão a vara permite que os pais e a criança se 

reconciliem prontamente após a aplicação da correção. Formas de punição como 

castigos longos, só fazem com que a criança lembre-se da ofensa por mais tempo e 

não dão oportunidade para o perdão imediato.

7.7.2.1 Posições Contrárias a Disciplina Corretiva

Tedd Tripp132 apresenta algumas objeções comuns que os pais fazem ao uso 

da vara.

Amar demais os filhos para bater neles. Como já vimos acima, não existe maior 

expressão de amor do que corrigir um filho errante.

Medo de machucar os filhos. A disciplina aplicada de forma amorosa e livre de ira, 

conforme  exposto  abaixo  não  machuca  a  criança,  pelo  contrário  tem  o  efeito 

preventivo contra males maiores. (Pv 23.13,14)  

Medo de que a disciplina torne os filhos mais rebeldes. Disciplina corretiva aplicada 

dentro de padrões claros, consistentes e justos não devem levar os filhos a ira. O pai 

deve  mostrar  ao  filho  o  porquê  da  disciplina  e  indicar  a  ele  que  este  é  um 

mandamento bíblico. Em última análise o pai deve temer a Deus e não ao filho.

131  FITZPATRICK, Elyse; NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem coisas ruins. Rio de Janeiro: CPAD, 
2007. p.134

132  TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.128
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Pensar  que não funciona.  Muitos pais,  influenciados pelas teorias modernas de 

criação de filhos, consideram a disciplina física desumana e ultrapassada. O pai que 

crê na Bíblia como Palavra de Deus deve ter fé e confiar na eficácia do método 

indicado pela Bíblia.

Medo de ser preso. A legislação brasileira tem caminhado na direção de criminalizar 

o uso da disciplina física133. Cada pai deverá decidir se obedecerá a Deus ou aos 

homens (At  4.19).  A disciplina  aplica  na  privacidade  do lar  e  dentro  dos limites 

estabelecidos,  dificilmente  provocará  situações  legais  para  pais  piedosos. 

Profissionais da área da educação e da saúde infantil são treinados a identificarem 

sinais de mal trato nas crianças. Uma disciplina realizada dentro de limites bíblicos, 

não machuca e não deixa marcas no corpo e nem na alma.

Segundo Jay Adams134 a falta de um critério na disciplina é a maior queixa dos 

filhos. Durante as sessões de aconselhamento é comum eles reclamarem de que 

não adianta se esforçarem por ser obedientes, pois nunca sabem ao certo o que 

seus pais esperam deles. Relatam que em muitos casos são severamente punidos 

por ofensas menores e no outro dia ao praticarem algo que estes consideram grave 

recebem apenas uma repreensão.

7.7.2.2 Um Método para a Administração da Correção Bíblica

A disciplina com a vara é bíblica e se administrada corretamente será uma 

poderosa ferramenta de auxílio ao pai na criação de filhos piedosos. Por outro lado 

se  a  vara  for  mal  administrada,  poderá  criar  grandes  dificuldades  para  os  pais, 

inclusive com implicações legais ou uma rebeldia declarada por parte dos filhos.

Idealmente a vara poderá ser administrada da seguinte forma:

1 – Assim que a criança for capaz de entender os pais devem promover um estudo 

bíblico  mostrando  o  mandamento  de  Deus  para  que  disciplinem  seus  filhos  e 

levando-os a textos bíblicos que demonstrem a importância da disciplina. Nestes 

133  Projeto de Lei nº 7672/10, conhecido como Lei da Palmada, aprovado na Câmara dos Deputados em 14 de 
dezembro de 2011 e na data de apresentação deste trabalho encontrava-se na mesa diretora da casa 
aguardando julgamento de recursos para envio ao Senado.

134  ADAMS, Jay . A Vida Cristã no Lar. 2 ed. São José dos Campos: FIEL. 2011. p.163.
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pontos os textos de provérbios e Hebreus 12 serão de grande valia. Tedd Tripp135 

destaca a importância desta conversa para que a criança saiba que a disciplina é um 

mandamento  de  Deus  e  não  uma  opção  do  pai.  Embora  esta  conversa  seja 

necessária  quando  a  criança  for  capaz  de  entender,  a  disciplina  já  deve  ser 

ministrada na primeira oportunidade de rebeldia da criança.

2 – As regras da casa devem ser explicadas para a criança e aplicadas uma a uma, 

se possível afixadas em lugar visível, pode ser no quarto da criança. É importante 

que cada regra seja baseada em um princípio bíblico e este seja explicado para a 

criança, assim ficará claro que a ofensa não é simplesmente contra os pais e sim 

contra a Palavra de Deus. Este é o ponto da disciplina formativa.

O padrão de Deus deve sempre ser lembrado à criança. O objetivo é o ensino 

e não a punição,  mas para cada regra descumprida deve ser  estabelecida uma 

consequência.

É importante que o foco do ensino esteja no principio bíblico e não na forma 

da regra. A regra só existe para proteger o principio bíblico, assim que a criança 

estiver com o principio internalizado, a regra perde sua razão de ser. Isto deve ficar 

claro para os pais, pois as crianças podem se tornar hábeis em cumprir regras sem 

terem os princípios, tornando-se verdadeiros fariseus legalistas. Os pais não devem 

assim criar muitas regras e nem detalhá-las. O alvo é cumprir o principio e não a 

regra.  O  conselheiro  deve  orientar  os  pais  no  desenvolvimento  das  regras.  O 

apêndice E apresenta um modelo do quadro de regras.

Junto com as regras da casa, o pai deve estabelecer padrões para um apelo 

por  parte  da  criança.  Este  procedimento  tem como objetivo  ensinar  a  criança a 

apelar a autoridade de forma respeitosa e a argumentar de forma sábia.

Tedd Tripp apresenta o jovem Daniel (Dn 1) como exemplo de alguém que soube 

apelar à autoridade. Tripp afirma que a criança deve começar a obedecer enquanto 

faz o apelo e não apenas depois de fazê-lo, deve apelar de maneira respeitosa e 

deve aceitar de maneira graciosa o resultado do apelo.136

No  Centro  de  Aconselhamento  da  IBFé,  as  crianças  são  orientadas  a 

apelarem  apenas  quando  existe  um  fato  novo  que  os  pais  provavelmente 
135  TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.44
136  Ibid., p.154
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desconheciam quando deram a ordem e que o apelo deve ser feito apenas uma vez 

e exclusivamente a quem deu a ordem.

Também deve ficar claro na definição das regras, aquelas que são extraídas 

diretamente da Bíblia e aquelas que são baseadas em princípios bíblicos, sendo que 

os filhos nunca devem apelar quando a regra é extraída diretamente da Bíblia

3  –  A vara  deve ser  flexível  para  não causar  ferimentos  na  criança e  deve ser 

aplicada na região das nádegas. É importante que pais e filhos orem juntos após o 

estudo, pedindo a Deus sabedoria para usarem a vara para a glória de Deus. Após 

este momento a vara deve ser colocada em um local específico e deve ser usada 

unicamente para este fim.

4 – Quando a criança quebrar uma das regras estabelecidas, os pais não devem 

perguntar se o filho quer apanhar ou ficar fazendo advertências e contagens, o pai 

deve levar a criança até o painel  e mostrar-lhe a regra transgredida. É bom que o 

pai se certifique que a criança conhece a regra e realmente a desobedeceu de modo 

deliberado, lembrando que a desobediência deve ser punida e não o erro. Neste 

momento o pai pode pedir para que o filho recite o versículo que baseia esta regra, 

se a criança não puder recitar o pai pedirá que ela leia na Bíblia. A mera correção do 

comportamento  através  da  vara,  sem o  trato  do  coração  através  da  Palavra  só 

mudará o exterior, sem mudar o interior137. 

5 – Após certificar-se da transgressão e que merece a disciplina corretiva a criança 

vai até o local em que a vara é guardada e a traz para que seu pai administre a 

disciplina. O caminhar até o local da vara e voltar é uma ótima oportunidade de 

reflexão para a criança.

6 – A disciplina deve ser administrada em local privado e nunca em local público ou 

na frente de outras pessoas. Este é um momento de ministração exclusivo dos pais 

e filhos.

7 – Os pais devem aplicar apenas a correção já pré-estabelecida. Todo o processo 

de verificar a regra e o princípio bíblico e buscar a vara servem também para que os 

pais sondem seus corações quanto a qualquer ira. A disciplina não é uma forma de 

vingança ou justiça dos pais, é um meio estabelecido por Deus para que a criança 

137  TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 1998. p.82
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reconheça seus pecados e se arrependa.

8 – Após a aplicação da correção os pais devem abraçar calorosamente seus filhos 

e  manifestarem seu  amor  para  com eles.  Não  é  errado  chorarem junto  com a 

criança. Quando a criança estiver pronta ela deverá orar pedindo perdão a Deus e 

agradecendo por ter sido disciplinada, em seguida deve também pedir perdão aos 

pais que devem prontamente perdoar seus filhos restabelecendo a comunhão. Após 

este perdão a ofensa cometida pelo filho não deve mais ser trazida à tona, mas o 

princípio bíblico transgredido deve continuar sendo enfatizado pelo pai.

9 – Se a criança depois de disciplinada não quiser orar ou pedir perdão, ministre a 

graça de Deus sobre a vida dela e mostre como Deus está pronto a perdoá-la. 

Deixe-a no quarto para refletir por alguns minutos e depois tente novamente levá-la 

ao arrependimento. Não force o pedido de perdão, lembre-se “Não é por força nem 

por violência mas pelo meu Espírito”.

10 – De acordo com Efésios 6.4, a tarefa de disciplinar os filhos é prioritariamente do 

pai. A mãe pode e deve fazê-lo na ausência do pai. Nenhuma outra pessoa deve 

disciplinar fisicamente a criança. A criança que possui pai e mãe, idealmente, não 

deve ser disciplinada por outros parentes, nem pelos avós.

A criança que reconhece seu erro e pede perdão deve ser perdoada pelos 

pais, (Lc 17.3-4) no entanto isto não quer dizer que é digna de confiança. A criança 

que pecou foi perdoada, mas deve recuperar a confiança perdida.138

Também devemos ter em mente que o uso da vara não deve em hipótese 

alguma  tomar  a  proporção  de  agressão  física.  Quando  os  pais  prontamente 

começam a administrar o uso da vara de forma proporcional ao tamanho da criança, 

é bem provável que diminuam este uso conforme a criança vai crescendo.

Ao começarem a aplicar de modo leve a disciplina corretiva em crianças tão 

novas, seis meses de idade, por exemplo, os pais cedo poderão deixar de fazê-lo 

mais  cedo e dificilmente  precisarão aumentar  a  intensidade das aplicações para 

alcançar o efeito desejado.

Nos  casos  de  uma  disciplina  bem  administrada  nos  primeiros  anos,  a 

correção física e a recompensa vão sendo substituídas pela influência dos pais. Um 

138  PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009. p.22
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crescimento  sadio  implica  em  a  cada  ano  ser  menos  necessários  a  disciplina 

corretiva e o estímulo por recompensa, ao passo que o aconselhamento verbal se 

torna cada vez mais eficaz.

Idealmente observa-se que pais que começaram a disciplinar seus filhos nos 

primeiros meses de vida, da forma correta, tiveram a aplicação da vara diminuída 

consideravelmente a partir dos seis anos de idade. Vale ressaltar que uma disciplina 

física  nestes  primeiros  anos  corresponde  a  duas  ou  três  varadinhas,  com força 

correspondente ao tamanho da criança.  Ao contrário,  pais  que só começaram a 

disciplinar seus filhos mais tarde,  tiveram que aumentar o número de vezes e a 

intensidade da força conforme a criança crescia.

Em crianças maiores ou adolescentes uma aplicação de vara não trás a dor 

necessária e pode gerar revolta. Aplicar uma surra a um adolescente ou bater com a 

mão no seu rosto não é bíblico e geralmente é realizado sob a ira pecaminosa dos 

pais. Nestes casos os pais estão ainda colocando-se em posição delicada perante a 

lei.  Para  crianças  maiores  e  adolescentes  que já  podem entender  a  relação  de 

causa  e  efeito,  relacionando  seus  atos  as  consequências  deles,  é  mais 

recomendável  que  os  pais  estabeleçam  uma  medida  corretiva  diretamente 

relacionada  à  ofensa,  por  exemplo:  Quebrou  deliberadamente  algo  trazendo  um 

prejuízo financeiro a família, deverá fazer algum serviço extra ou ficar sem mesada 

para restituir o valor.

Outra forma de os pais pecarem contra os filhos é extravasar nos filhos sua 

ira pecaminosa (Mt 5.21-22)  ou ainda tratar a disciplina como uma vingança pessoal 

devido a uma ofensa provocada pelos filhos (Rm 12.17-21). O apóstolo Paulo nos 

afirma (Ef 6.12) que nossa luta não é contra a carne ou sangue e sim contra os 

principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra 

as forças espirituais do mal.

Os filhos não são o inimigo a ser  vencido,  o pecado é o inimigo e já  foi 

vencido na cruz de Cristo. Os pais não devem pagar o mal com o mal e sim vencer o 

mal  com  o  bem.  Deixar  de  falar  com  o  filho,  agredi-lo  com palavras  ou  tentar 

provocar neles qualquer forma de remorso são atitudes pecaminosas.
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7.7.3 A DISCIPLINA FORMATIVA E A DISCIPLINA CORRETIVA.

O maior foco de atenção dos pais deve repousar sobre a disciplina formativa. 

A disciplina formativa sempre deve vir antes da corretiva. Jay Adams139 alerta que 

não  devemos  tentar  ensinar  um  novo  princípio,  estabelecer  uma  regra  ou 

consequência  durante  a  disciplina  corretiva.  Se  a  criança  fez  algo  que  você 

considera errado, mas nunca falou objetivamente com ela sobre este assunto, nunca 

mostrou para ela o principio bíblico que faz daquilo um erro e nem estabeleceu tal 

como regra, você não deve puni-la e sim instruí-la.

Jay Adams alerta ainda para o cuidado que os pais devem ter em estabelecer 

as  regras  em número  mais  limitado possível.  Ele  ilustra  dizendo que Deus deu 

apenas dez mandamentos no Sinai e que no Jardim do Éden havia apenas uma 

regra. Os pais devem ensinar aos filhos um princípio bíblico por vez e introduzir 

apenas uma regra,  após aquele princípio  estar interiorizado na criança um novo 

princípio, acompanhado de nova regra poderá ser introduzido. Os pais devem ainda 

focar atentos para não se tornarem legalistas, preocupando-se com uma infinidade 

de regras sem que os princípios sejam colocados no coração das crianças, isso 

transformaria pais e filhos em fariseus. Os pais devem lembrar que os mandamentos 

de Deus não são pesados (1Jo 5.3).

139 ADAMS, Jay . A Vida Cristã no Lar. 2 ed. São José dos Campos: FIEL. 2011. p.168.
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8 CONCLUSÃO

8.1 A RESPOSTA AOS PROBLEMAS INVESTIGADOS

Tendo  o  presente  trabalho  surgido  dos  questionamento  básico  de  que  As 

Escrituras são suficiente para solucionar os principais problemas infantis? Chegasse 

a  conclusão  apartir  da  linha  de  estudo  percorrida  que  se  pode  responder 

positivamente a indagação.

Como Palavra de Deus e revelação da vontade dEste ao homem, a Bíblia 

trata diretamente de diversos problemas enfrentados pelas crianças e oferece ainda 

princípios norteadores para outro sem número de situações-problemas a que não se 

refere diretamente.

Podemos assim concluir que, embora o modelo atual de criação de filhos seja 

fortemente influenciado pela psicologia, as situações problemas apresentadas pelas 

crianças podem e devem ser encaradas a luz da Palavra de Deus. Assim, como 

crentes  que  acreditam  na  Bíblia  como  Palavra  de  Deus,  devemos  recorrer 

exclusivamente a ela para nos direcionar no trato destes óbices.

Foi possível ainda observar que os problemas da faixa etária de estudo têm a 

mesma raiz pecaminosa que os problemas dos adultos, diferindo destes apenas na 

sua forma de apresentação e de realização. A faixa etária em estudo tem desafios 

próprios. Os problemas enfrentados por crianças de 06 a 10 anos se manifestam 

mais em forma de ira, medo, bullying, desobediência, inquietação entre outros.

Foi ainda possível definir,  ainda que de modo superficial,  uma metodologia 

para aplicação prática dos princípios bíblicos para crianças. Este trabalho não foi 

exaustivo  neste  tema,  permanecendo  a  necessidade  de  avaliação  prática  das 

técnicas propostas. 

É necessário ainda que os modernos termos psicologizados utilizados pelos 

pais, sejam gradativamente substituídos na sessão de aconselhamento. Como foi 

visto, crianças que chegam com diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção, 

na  verdade  precisam  aprender  o  domínio  próprio.  O  pecado  e  não  a  baixa 

autoestima é o problema básico das crianças. As chamadas fobias, são na verdade 
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a manifestação do medo que desconfia do amor de Deus e da sua soberania.

No quesito metodologia, foi ainda percebido que uma mudança na linguagem 

do aconselhamento é fundamental para a eficácia, uma vez que a criança necessita 

entender a Palavra de Deus. O uso de técnicas variadas de ensino como, contação 

de histórias,  desenho e outras técnicas  possibilitarão  uma maior  transmissão de 

conteúdo, levando a uma maior eficiência no processo de aconselhamento.

O aconselhamento infantil  apresentou ainda outras peculiaridades como: A 

necessidade de uma sessão mais curta, com 30 ou 40 minutos no máximo, o trato 

inicial com os pais e a introdução da criança no processo apenas depois de duas ou 

três sessões se necessário, um local de aconselhamento com alguns temas infantis 

ou mobília mais adequada à criança, facilitando assim a aproximação com a mesma.

Concernente  a participação dos pais,  foi  possível  concluir  que a este não 

devem ser excluídos do processo de aconselhamento e que na maioria dos casos, 

serão  eles  os  aconselhados.  Os  pais  proverão  as  informações  preliminares  ao 

conselheiro, e em alguns casos o problema estará nos pais e não nas crianças. Em 

um segundo momento, caso a criança realmente apresente algum problema, os pais 

acompanharão  as  sessões  como  treinandos  para  eles  próprios  tornarem-se 

conselheiros de seus filhos.

O  mandamento  bíblico  de  instrução  e  disciplina  dos  filhos  foi  dado 

exclusivamente  aos  pais,  assim  sendo  os  conselheiros  poderão  ajudá-los,  mas 

nunca substituí-los.
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8.2 OS OBJETIVOS ALCANÇADOS

Pretendeu-se com este projeto fornecer uma ferramenta útil  a conselheiros 

bíblicos envolvidos no aconselhamento de crianças da faixa etária de 6 a 10 anos, 

que poderão se beneficiar deste trabalho para a sua prática de aconselhamento, 

utilizando-o como manual para suas práticas.

Pode-se afirmar que este objetivo foi parcialmente atingido, permanecendo a 

necessidade de horas de aplicação das técnicas apresentadas,  a fim de que as 

mesmas sejam testadas e ajustadas através de sessões laboratório.  Quanto aos 

princípios bíblicos, estes não necessitam de comprovação, pois são a Palavra de 

Deus  revelada  e  se  corretamente  interpretados  e  aplicados,  certamente  serão 

eficazes na condução das crianças ao andar perfeito em Cristo.

Como  objetivo  secundário,  este  manual  poderá  auxiliar  orientadores 

educacionais  e  capelães  de  escolas  cristãs  no  acompanhamento  das  situações-

problemas  mais  comuns  apresentados  pelas  crianças  matriculadas  no  ensino 

fundamental  1.  Muitos dos princípios apresentados neste projeto foram utilizados 

com êxito na Escola Cristã Batista Regular, para orientação a pais e treinamento de 

professores  e  funcionários.  Nada  impede  ainda  que  muito  do  conteúdo  deste 

trabalho sirva a igrejas locais na educação de pais e professores da EBD.

Ao concluir este projeto é possível afirmar que, com a graça de Deus, este 

alcançou  bom êxito.  Muitos  dos  princípios  apresentados  já  foram colocados  em 

prática, em sessões de aconselhamento, em palestras em escolas e igrejas e no dia 

a dia de pais e filhos piedosos, preocupados em agradar a Deus em toda a forma de 

viver.

A Deus seja toda honra e toda a glória pois, por seu divino poder nos doou 

todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo seu conhecimento completo, 

através de suas preciosas e mui grandes promessas (2Pe 1.3).
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APÊNDICE A - 25 Maneiras pelas quais os pais provocam seus filhos à ira.140

1 – Falta de Harmonia conjugal. (Hb 12.15)

2 – Manter um lar onde o filho é o centro. (Pv 29.15)

3 – Ser exemplo de ira pecaminosa. (Pv 22.24-25)

4 – Ter o hábito de disciplinar quando está irado. (Sl 38.1)

5 – Repreensão exacerbada. (Ef 4.29)

6 – Ser inconsistente. (2Co 1.17-18)

7 – Exigir do filho o que não faz. (Fp 4.9)

8 – Ser legalista. (Mt 15.8-9)

9 – Não admitir o erro e não pedir perdão. (Mt 5.23,24)

10 – Criticar constantemente. (Jó 32.2-3)

11 – Pais invertendo as funções dadas por Deus. (Ef 5.22-24)

12 – Não ouvir o lado dos filhos. (Pv 18.17)

13 – Comparando-os com outros. (2Co 10.12)

14 – Não ter tempo para ouvir os filhos. (Ec 3.7)

15 – Não elogiar antes de apontar o erro. (Ap 2.2-4)

16 – Não cumprir as promessas. (Mt 5.37)

17 – Disciplinar e admoestar na frente dos outros. (Mt 18.15)

18 – Não dá liberdade adequada a idade. (Lc 12.48)

19 – Dar liberdade demais. (Pv 29.15)

20 – Zombar do filho. (Jó 17.1-2)

21 – Exagerar na disciplina física. (1Tm 3.3)

22 – Xingar. (Ef 4.29)

23 – Manter expectativas irreais. (1Co 13.11)

24 – Favoritismo. (Lc 15.30)

25 – Educar os filhos com métodos mundanos contrários a Palavra de Deus. (Ef 6.4)

140  Baseado em: PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009
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APÊNDICE B - Diário da ira141

1 – O que aconteceu para que eu ficasse irado?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 – Oque eu falei ou fiz quando fiquei irado, qual foi minha reação?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 – Qual termo a Bíblia usa para classificar o que eu fiz ou falei?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4 – Qual deveria ter sido minha reação de acordo com a Bíblia?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

141  Baseado em: PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009
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APÊNDICE C - Formulário de Coleta de dados142

INVENTÁRIO PESSOAL INFANTIL – HISTÓRICO E PROBLEMAS

DADOS PESSOAIS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome da Criança: .......................................................................................................................

Sexo: ........................  Data de nascimento: .............................Idade: .......................................

Nome do Pai: .......................................................................... Cel. : .................................

Nome do Mãe: ....................................................................... Cel. : .................................

Endereço: ............................................................................... Fone (res): ........................

Profissão do Pai: .................................................................... Fone (com.): .....................

Profissão da Mãe: .................................................................. Fone (com.): .....................

Estado civil dos pais: (___) Solteiro (a) (___) Casado (a) (___) Recasado

(___) Separado (a) (___) Divorciado (a) (___) Viúvo (a)

Indicado (a) por: ..................................................................... Fone: …............................

INFORMAÇÕES SOBRE A CONDIÇÃO FÍSICA DA CRIANÇA

Estado de saúde da criança: (___) Muito boa (___) Bom / razoável (___) Declinando

Outro: ...........................................................................................................................................
...........................................

Alterações recentes no peso: Perda ......... Ganho ......... 

Mencione enfermidades, ferimentos ou impedimentos físicos importantes atuais ou passados:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A criança tem alguma limitação física? (___) Sim (___) Não - 
Descreva: ............................................................................

Data do último exame médico: .................... Relatório (resultado): ...........................................

Médico: ...............................................................................    Fone: ..........................................

Está atualmente sob medicação? .................................................................................................

142  Adaptado da Biblical Couseling Foundation
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Qual? ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Já esteve sob ira emocional severa? ............................................................................................

Explique: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Sofreu perda recente de entes queridos próximos? .....................................................................

Explique: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Apresentou dificuldades recentes devido a alguma mudanças de cidade, bairro ou escola? 

Explique: ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Já foi detido (a) pela polícia? 
Motivo: .........................................................................................................................................

HISTÓRICO RELIGIOSO

Os pais são cristãos:  (___) Só o pai.       (___) só a mãe.     (___) Ambos.

Igreja que a criança frequenta atualmente:.............,,...................................................................

Nome do pastor: ........................................................................ Fone: .......................................

Podemos entrar em contato com o pastor para informações e ajuda?

(___) Sim        (___) Não     (___) Não sei

Frequência mensal da criança à igreja (assinale):   0    1    2    3    4    5    6    7     8    9     10 +

Frequenta a EBD ou outra classe bíblica para crianças? Especifique: .......................................

        (___) Nunca  (___) Ocasionalmente  (___) Sempre.

Os Pais exercem algum ministério? Qual?..................................................................................

Seu filho crê em Deus? (___) Sim  (___) Não  (___) Não estou certo.

Ele (a) ora? (___) Nunca  (___) Ocasionalmente  (___) Com frequência.

Os pais costumam ler a Bíblia com a criança?

(___) Nunca   (___) Ocasionalmente   (___) Sempre.

A criança lê a Bíblia sozinho? (___) Nunca   (___) Ocasionalmente   (___) Sempre.

Você tem momentos devocionais familiares regularmente?

(___) Nunca   (___) Ocasionalmente   (___) Sempre.
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Como é o seu culto doméstico? ..................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A criança faz devocionais sozinha? (___) Nunca   (___) Ocasionalmente   (___) Sempre.

INFORMAÇÕES SOBRE A PERSONALIDADE

A criança já esteve sob tratamento psicoterápico ou aconselhamento antes?

Sim (___) Não (___)

Quais eram os 
sintomas? ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Você descreve seu filho(a): (assinale as palavras abaixo que melhor descrevem você agora):

Ativa Mal-humorada De boa índole Sensível

Tímida Ambiciosa Sujeita a depressão Introvertida Consciente

Severa Autoconfiante Entusiasmada Extrovertida Solitária

Impaciente Persistente Criativa Agradável Instável

Impulsiva Nervosa Calma Líder Maleável

Submissa Trabalhadora Séria Quieta Desembaraçada

Outros: .........................................................................................................................................

Dê a resposta adequada sobre seu filho, respondendo: Sim e Quando ou Não.

Já se sentiu vigiado? ...................................................................................................................

Já teve alucinações? ....................................................................................................................

Tem medo excessivo de algo? ....................................................................................................

Sua audição é excepcionalmente sensível?.................................................................................

Tem dificuldades em dormir?......................................................................................................

INFORMAÇÕES SOBRE FAMÍLIA

Data do casamento dos pais:............ Idade com que se casaram: Marido ........... Esposa ..........

Os pais estão dispostos a se submeter a aconselhamento? (___) Pai (___) Mãe (___) Ambos

Vocês já estiveram ou estão separados? (___) Sim (___) Não – Quando?...................................
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Dê uma breve informação sobre casamentos 
anteriores: .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Se a criança não foi criada pelos seus pais, explique brevemente: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Quantos irmãos mais velhos e mais novos ele (a) tem?  Moram junto com a 
criança? ........................................................................................................................................

Descreva em poucas palavras o processo de disciplina que os pais aplicam a criança:

…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

INFORMAÇÕES ESCOLARES

Escola: .........................................................................................................          Ano: ..............

Professor (a)/Coordenador (a) Responsável:.............................................. Fone: …..................

Podemos entrar em contato com ele (a) para informações e ajuda?

(___) Sim        (___) Não     (___) Não sei

A criança já foi encaminha à direção por questões disciplinares?

(___) Sim        (___) Não     (___) Quantas vezes

Motivo:..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Os pais frequentam as reuniões da escola?

(___) Nunca   (___) Ocasionalmente   (___) Sempre

Como é o desempenho escolar da criança?  

(___) Na média   (___) Acima da média   (___) Abaixo da média (___) Não sei

Houve alguma mudança significativa nas notas recentemente?  ................................................

Explique:  ....................................................................................................................................

Houve alguma mudança significativa no comportamento?  .......................................................

Explique:  .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Qual a atitude da criança em relação a escola?

(___) Gosta        (___) Não gosta     (___) Indiferente

A criança realiza as tarefas escolares? 

(___) Nunca (___) Ocasionalmente(___) Sempre (___) Não sei

Os pais acompanham a execução das tarefas?

(___) Nunca (___) Ocasionalmente(___) Sempre

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA BÁSICO
Responda brevemente as questões abaixo:

Qual o problema que o(a) traz aqui?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

O que os pais tem feito a respeito?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

O que você espera que façamos? (quais suas expectativas ao vir aqui?)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Há qualquer outra informação que deveríamos saber?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Para uso ministerial. Caso n.º: .............. 
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APÊNDICE D – Testes para Autorretrato143

TESTE 1

1 – Você chega a uma festa de aniversário em que só conhece o aniversariante. O 

que você faz?

A) Se apresenta as outras crianças.

B) Fica se divertindo sozinho.

C) Fica sozinho em um canto só olhando.

2 – Se for realizada uma peça de teatro na sua escola ou igreja, você quer ser:

A) O ator principal.

B) O diretor, para comandar como as coisas devem acontecer.

C) O ajudante que cuidará do cenário e das fantasias.

3 – Você leva o maior tombo na sala de aula:

A) Se levanta e ri junto com a turma.

B) Reclama que doeu e volta para a cadeira.

C) Vai para a sua cadeira morrendo de vergonha.

143  Adaptado de: LARANJEIRA, Priscila. Atividades Recreativas para todas as idades. 9.ed. Curitiba, PR: AD 
Santos, 2011. p.59.
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TESTE 2

1 – Qual sua cor preferida? (Pode ser qual o tipo de filme preferido ou qual o estilo 

de música preferido e outras. O objetivo é introduzir o assunto sobre humor, a partir 

do porque das respostas dadas.)

A) Preto

B) Azul

C) Vermelho

2 – Quando acorda, o que você pensa primeiro?

A) Que chato ter que acordar! Quero dormir mais!

B) Vou dormir só mais um pouquinho.

C) Que bom! Um novo dia começa.

3  –  Qual  seu  emoticom  no  MSM144?  (para  a  maioria  das  crianças  não  será 

necessário explicar o que é emoticom ou MSM)

A) Triste.

B) Feliz.

C) Hiper feliz.

144  MSM é um programa de computador para troca de mensagens instantâneas e Emoticom é uma forma de 
comunicação paralinguística, a palavra é derivada da junção dos seguintes termos em inglês: emotion 
(emoção) + icon (ícone), pode ser uma seqüência de caracteres tipográficos, tais como: :), ou ^-^ e :-); 
ou, também, uma imagem (usualmente, pequena), que traduz ou quer transmitir o estado emotivo, de quem 
os emprega, por meio de ícones ilustrativos de uma expressão facial. 

file:///wiki/Paralingu%C3%ADstica
file:///wiki/%C3%8Dcone_(inform%C3%A1tica)
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TESTE 3

1 – Na escola você:

A) Se assenta bem no fundo com a turma da bagunça.

B) Tenta sentar cada dia em um lugar diferente.

C) Fica assentado (a) bem na frente para prestar o máximo de atenção.

2 – Sua professora marcou uma apresentação em dupla diante da classe:

A) Você chama o melhor aluno para se apresentar junto com você.

B) Prefere se apresentar junto com seu melhor amigo.

C) Estuda bastante para conhecer bem a matéria.

3 – Normalmente sua situação no final do ano é:

A) Desesperado para melhorar suas notas.

B) Estudando para manter suas notas.

C) Tranquilo pois já tem nota para passar.
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TESTE 4

1 – Seus amigos estão brigando, você:

A) Intervém para apaziguar os ânimos.

B) Fica observando e torcendo para que se entendam.

C) Incentiva tomando partido de um ou outro.

2 – Um espertinho fura a fila da cantina na hora do lanche. Você

A) O repreende e exige que vá para o seu lugar.

B) Reclama com as outras pessoas da fila.

C) Fica chateado mas não fala nada.
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APÊNDICE E – Exemplo de Quadro de Regras da Casa

MANDAMENTO REF FORMA CONSEQUÊNCIA
OBEDECER AOS PAIS EF 6.1 3 I (IMEDIATA, INTEIRA E INTERNA) DISCIPLINA COM A VARA

HONRAR PAI E MÃE EF 6.2

ADORAÇÃO EM FAMÍLIA JS 24.15

NÃO IRAR OU AMARGURA-SE EF 4.31

FALAR AMÁVEL EF 4.29  FALAR DE FORMA AGRADÁVEL

AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO DA CASA    PV 6.6  1CO 14.40 FICAR SEM OS BRINQUEDOS POR 3 DIAS

APLICAÇÃO NOS ESTUDOS PV 21.5 REFAZER A TAREFA E ESTUDAR 25 MIN.

LEVANTAR CEDO PV 6.9 ACORDAR AS 7:30H DORMIR AS 22:00HS A NOITE DORMIR UMA HORA MAIS CEDO.

ROUPAS E ACESSÓRIOS 1TM 2.9

HONESTIDADE EF 4.25 DISCIPLINA DOBRADA COM A VARA

NÃO ROUBAR EX 20.15

RESPEITAR OS HORÁRIOS EC 3.1

NÃO FALAR COM OS PAIS IGUAL FALA 
COM OS AMIGOS, TRATAR COM RESPEITO 

O PAPAI E A MAMÃE.
REPETIR A COMUNICAÇÃO OBSERVANDO 
AS PALAVRAS, POSTURA E TOM DE VOZ.

PARTICIPAR DE TODAS AS ATIVIDADES 
DE ADORAÇÃO PROPOSTAS PARA A 

FAMÍLIA, EM CASA E NA IGREJA
NÃO GRITAR, NÃO XINGAR, NÃO 

MURMURAR, NÃO FICAR EMBURRADA OU 
CHORAR

REPETIR A COMUNICAÇÃO E REFLETIR 
SOBRE O QUE FALOU 10 MIN.

REPETIR A COMUNICAÇÃO E REFLETIR 
SOBRE O QUE FALOU 10 MIN.

DOBRAR O PIJAMA, GUARDAR A TOALHA 
E ARRUMAR OS BRINQUEDOS

ESTUDAR 15 MIN. TODO DIA E FAZER A 
TAREFA SEM PRESSA

ATENDER AS ORIENTAÇÕES DA MAMÃE 
NA ESCOLHA DA ROUPA.

NÃO MENTIR E FALAR SEMPRE A 
VERDADE

NÃO PEGAR NADA QUE NÃO LHE 
PERTENÇA.

RESTITUIÇÃO COM PEDIDO DE PERDÃO E 
NÃO GANHAR O PRÓXIMO PRESENTE

SEGUIR A AGENDA ELABORADA COM O 
TEMPO PARA BRINCAR, ESTUDAR E VER 

TV

PERDER O HORÁRIO DA TV OU DO 
PARQUINHO POR 3 DIAS.

REGRAS PARA O APELO:
ENQUANTO COMEÇA A CUMPRIR A ORDEM PERGUNTA SE PODE FAZER UM APELO SE JULGAR QUE EXISTE UM FATO NOVO 
APRESENTA SEU PEDIDO E AGUARDA SEM INSISTIR.
PARA CADA ORDEM SÓ PODE APELAR UMA VEZ E UNICAMENTE A QUEM DEU A ORDEM.
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APÊNDICE F

DIFERENÇAS ENTRE O BEHAVIORISMO 

E O USO BÍBLICO DE RECOMPENSAS E CORREÇÃO.145

Behaviorismo Recompensa e correção bíblicas
São uma tentativa  externa de  mudar  o 
comportamento,  não  tratando  os 
aspectos morais deste.

Exigido  um  padrão  mais  elevado  de 
comportamento, pautado nos princípios e 
valores das Escrituras.

Premia  o  empenho  da  criança  e  a  faz 
merecedora da recompensa.

Aponta  para  a  graça  santificadora  que 
leva  a  mudança  do  comportamento  e  a 
recompensa também é graça.

Planta  sementes  de  rebelião  ao  punir 
baseado no poder de coerção dos pais 
através  da  força  física,  financeira  ou 
psicológica.

Utiliza a disciplina corretiva como meio de 
trazer a criança de volta ao caminho da 
obediência,  já  indicado  pela  disciplina 
formativa.

A  motivação  para  a  mudança  do 
comportamento  esta  no  interesse  de 
receber  a  recompensa  ou  fugir  da 
punição.

A motivação é agradar a Deus e glorificá-
lo, a correção é o retorno a este objetivo e 
a recompensa é um estímulo a ele.

Os  objetivos  são  definidos  por  aquele 
que tem o poder de recompensar e punir.

Os  objetivos  são  definidos  pela  Palavra 
de Deus.

A  recompensa  indicada  é  aquela  que 
desperta  o  interesse  na  criança  e  a 
punição é aquilo que ela teme.

A recompensa  e  a  correção  devem  ser 
sempre  que  possível  consequências 
diretas do comportamento.

É pragmático e imediatista, ao passo que 
busca  a  mudança  do  comportamento 
imediato, sem trabalhar a longo prazo a 
fonte do comportamento.

Tem uma preocupação com o processo, 
levando em conta a mudança do coração, 
considerando  o  comportamento  um 
indicativo deste.

Ao  trabalhar  apenas  com  aspectos 
exteriores, produz pequenos fariseus.

Ao  trabalhar  com  aspectos  do  coração, 
produz pessoas interessadas em glorificar 
a Deus em suas ações.

Os  resultados  são  presentes  e 
momentâneos.

Os resultados são eternos.

145  Baseado no capítulo 6 do livro: TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos 
Campos: Fiel, 2009.
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APÊNDICE G146 - Definições do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade147

A definição técnica do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade tem mudado 

ao longo dos anos. Atualmente os dois sintomas mas evidentes são: desatenção e 

hiperatividade-impulsividade.

A. Ou (1) ou (2)

(1) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram por pelo menos 

6 meses, em grau mal adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento:

Desatenção

(a)  frequentemente  deixa  de  prestar  atenção  a  detalhes  ou  comete  erros  por 

descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras;

(b) com frequência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas;

(c) com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra;

(d) com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, 

tarefas  domésticas  e/ou  deveres  profissionais  (não  devido  a  comportamento  de 

oposição ou incapacidade de compreender instruções);

(e) com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades;

(f ) com frequência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas que exijam 

esforço mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa);

(g) com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por ex., 

brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais);

(h) é facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa;

(i) com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias;

146 Adaptado de: WELCH, Edward T..  Déficit de Atenção/Hiperatividade: O que você precisa saber.. In: SBPV. 
Coletânea de Aconselhamento Bíblico. Volumes 1. Atibaia. p.109
147  A Definição da American Psychiatric Association, amplamente adotada no Brasil, é encontrada no Manual 

diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. DSM IV.
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(2)  seis  (ou mais)  dos seguintes sintomas de hiperatividade persistiram por  pelo 

menos  6  meses,  em  grau  mal  adaptativo  e  inconsistente  com  o  nível  de 

desenvolvimento:

Hiperatividade

(a) frequentemente agita as mãos e os pés ou se remexe na cadeira;

(b) frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas 

quais se espera que permaneça sentado;

(c)  frequentemente  corre  ou  escala  em demasia,  nas  situações  em  que  isso  é 

inapropriado (em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas 

de inquietação);

(d) com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em 

atividades de lazer;

(e) está frequentemente “a mil”  ou muitas vezes age como se estivesse “a  todo 

vapor”;

(f ) frequentemente fala em demasia;

Impulsividade

(g)  frequentemente  dá  respostas  precipitadas antes  de  as  perguntas  terem sido 

completadas;

(h) com frequência tem dificuldade para aguardar a sua vez;

(i) frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por ex., intromete-

se em conversas ou brincadeiras).

B. Alguns sintomas de hiperatividade/impulsividade ou desatenção que causaram 

prejuízo estavam presentes antes dos 7 anos de idade.

C. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos  

(por ex., na escola [ou trabalho] e em casa)

D.  Deve  haver  claras  evidências  de  prejuízo  clinicamente  significativo  no  

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.
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APÊNDICE H - AUTORIZAÇÃO PARA ACONSELHAMENTO BÍBLICO DE CRIANÇAS

Eu, __________________________________________________________, 

responsável legal por _________________________________________________, 

dou permissão para que a equipe da Igreja Batista da Fé realize Aconselhamento 

Bíblico, manifestando o conhecimento e a concordância de que todos os conselhos 

serão emanados de acordo com a interpretação do conselheiro e na crença de que a 

Bíblia tem repostas para o trato de todos os problemas humanos.

Declaro ainda entender que o Aconselhamento Bíblico não mantém nenhuma 

relação  com  qualquer  forma  de  terapia  baseada  na  Psicologia,  Psicanálise  ou 

tratamento psiquiátrico.

São José dos Campos, _______ de ____________________ de _____________.

_____________________________________________________.
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APÊNDICE I - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

TÍTULO DO PROJETO: ACONSELHAMENTO BÍBLICO DE CRIANÇAS
PROJETO DE CONCLUSÃO DO MESTRADO EM MINISTÉRIO
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ALEXANDER DE MELLO LIMA
INSTITUIÇÃO: SEMINÁRIO BÍBLICO PALAVRA DA VIDA

O pesquisador do presente projeto se compromete a preservar a privacidade 
das  pessoas  envolvidas  nas  sessões  de  aconselhamento  por  ele  realizadas  ou 
acompanhadas, assim como de registros ao qual tenha acesso. Os dados coletados 
e  disponibilizados  para  a  pesquisa  serão  acessados  exclusivamente  pelo 
pesquisador,  seu  orientador  e  seu  mentor,  sendo  as  informação  arquivada 
eletronicamente  no  computador  pessoal  do  pesquisador  ou  em papel  de  posse 
exclusiva do pesquisador sem identificação dos nomes dos sujeitos elencados. Tais 
informações  serão  deletadas  ou  incineradas  após  a  conclusão  da  pesquisa  e 
aprovação final do projeto.

Concorda,  igualmente,  que  essas  informações  serão  utilizadas  única  e 
exclusivamente  para  a  execução  do  presente  projeto.  As  informações  somente 
poderão  ser  divulgadas  de  forma  anônima,  tornando  impossível  a  identificação 
posterior dos atores.

São José dos Campos, ______ de ________________ de ____________.

______________________________________________________
Alexander de Mello Lima – Responsável pelo Projeto de Pesquisa.
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1 - ADAMS, Jay E.. Conselheiro capaz. São José dos Campos: Fiel, 1977.

O  livro  é  um  clássico  na  área  de  aconselhamento  bíblico,  lançando  a 

fundamentação  para  a  prática  de  aconselhamento  baseada  na  suficiência  das 

escrituras. O livro apresenta o caminho traçado por Jay Adams na definição de uma 

prática de aconselhamento bíblico, sendo muito rico na exegese de textos sobre o 

assunto, servindo assim como um valioso suporte teológico para o aconselhamento 

bíblico.

2 – ADAMS, Jay E.. Manual do conselheiro cristão. São José dos Campos: Fiel, 

1982.

Escrito para complementar o livro Conselheiro Capaz, este manual apresenta 

instruções práticas para as sessões de aconselhamento e uma ajuda para 

determinar possíveis causas de problemas com os quais os conselheiros irão se 

defrontar.

3 – BROGER, John C.. Manual de Autoconfrontação. 3.ed. Palm Desert: BCF, 2008.

Manual  do  curso  de  autoconfrontação  elaborado  pela  Biblical  Couseling 

Foundation (BCF) e ministrado no Brasil pela Associação Brasileira de Conselheiros 

Bíblicos  (ABCB).  O  manual  se  propõe  a  ser  um  guia  para  o  discipulado  em 

profundidade,  sendo  a  primeira  etapa  para  o  treinamento  em  aconselhamento 

bíblico. O propósito deste material é ensinar o estudante a examinar a si mesmo 

biblicamente para agradar ao Senhor e ajudar outros a fazerem o mesmo.
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4 – FITZPATRICK, Elyse; NEWHEISER, Jim. Quando filhos bons fazem coisas 

ruins. Rio de Janeiro: CPAD, 2007.

Demonstra como os pais devem se relacionar com os filhos rebeldes e que se 

recusam a cooperar. Oferece orientações prática baseada em experiências pessoais 

e de aconselhamento. Esta obra evidencia ainda grande valor por conter capítulos 

especiais  sobre remédios normalmente  receitados para  crianças problemáticas e 

com necessidades especiais, escritos pela Dra. Laura Hendrickson.

5 – MACARTHUR, John. Como educar seus filhos segundo a bíblia. São Paulo: Ed. 

Mundo Cristão, 2001.

Apresenta princípio bíblicos para pais cristãos em contraste as tendências 

modernas na área de criação de filhos. Com um profundo embasamento bíblico o 

autor revê o papel do pai e da mãe, assim como a disciplina bíblica e o primeiro 

mandamento.

6 - MACARTHUR, John; MACK, Wayne A.. Introdução ao aconselhamento bíblico.  

São Paulo: Hagnos, 1994.

Apresenta toda a base doutrinária do aconselhamento bíblico, tratando temas 

como a suficiência das Escrituras, a pecaminosidade humana, a obra do Espírito 

Santo no aconselhamento, a pregação e o aconselhamento, além de apresentar as 

diversas abordagens de integração entre a Bíblia e a psicologia. O livro trata ainda 

da prática de aconselhamento bíblico, apresentando conteúdo pertinente aos 

diversos elementos do aconselhamento.

7 - PRIOLO, Lou. O caminho para o filho andar . São Paulo: NUTRA, 2009.

O livro procura demonstrar como relacionar, de maneira prática, a Bíblia a um 

processo estruturado de criação de filhos. Este volume se propõe o ensino bíblico de 

modo relevante e sistemático por parte dos pais.
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8 – PRIOLO, Lou. O coração da ira. São Paulo: NUTRA, 2009.

Oferece conselhos úteis e práticos para lidar com a expressão da ira 

pecaminosa. Através de uma abordagem essencialmente bíblica o autor busca 

alcançar a raiz da ira infantil, ou seja o coração da criança.

9 – TRIPP, Tedd. Pastoreando o coração da criança. São José dos Campos: Fiel, 

1998.

O  livro  ensina  como  alcançar  o  coração  das  crianças,  evitando  que  nos 

contentemos em corrigir apenas o comportamento. O autor baseasse na Palavra de 

Deus e em 20 anos de experiência como pastor, conselheiro e diretor de escola.

10 – TRIPP, Tedd & Margy. Instruindo o coração da criança. São José dos Campos: 

Fiel, 2009.

Este livro é uma continuação de Pastoreando o coração da criança 

desdobrando alguns dos princípios já trabalhados e apresentando uma abordagem 

mais prática para o treinamento dos filhos na vida piedosa.


