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Pv2.1-9” Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus
mandamentos. Para fazeres atento a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu
coração ao entendimento. ”

INTRODUÇÃO

Quando falamos sobre ética, não estamos alheios ao assunto, pois, temos ouvido
esta palavra quase que quotidianamente nesses tempos de tantas cobranças. A
cobrança de posturas éticas vem da parte da sociedade em todos os sentidos.
Parece que há um clamor pela ética, entretanto, esse clamor revela ausência dessa
virtude tão necessária para todas as épocas. O clamor do mundo mostra que a Igreja
deve encarar o tema com bastante seriedade.
Quando analisamos, verificamos que é muito abrangente esse tema; a ética é
exigida em todas as ciências e profissões. Temos muitas definições sobre esse
assunto. Ética cristã é a ciência que nos ensina como proceder corretamente neste
mundo; é ciência, porque descobre, classifica e explica fatos ou grupos de fatos.
Temos alguns conceitos sobre ética FILOSOFICO, POLITICO E BIBLICO.
A bíblia tem um relatório sumario, material de ética em diferentes formas literárias
e de diferentes contextos históricos e culturais. IITm3.14-16. Nesses dias, não difere
das definições já expostas, tais como conduta ou pratica de vida temos uma boa
referencia em ICo15.33. o conceito que estudamos, encontramos fundamentos na
Bíblia Sagrada; que nos ensina a maneira de vida e conduta.

A CONDUTA E A ÉTICA
*Conduta moral – A ética traz os argumentos básicos para que se possa conhecer os
princípios de tomadas de decisões; que leva ao conhecimento moral das sua
obrigações, dos direitos humanos, das punições impostas aos infratores, do sexo ou

casamento. Quem tem a mente de Cristo não mente, não mata, não rouba, não
comete adultérios. ICo2.16 / Fp2.5
*Conduta cristã – Normalmente quando alguém se identifica como cristão; o nome
já requer atitudes éticas, tendo em vista que o livro texto do cristão é a bíblia
sagrada; mas propósito do nosso viver deve ser aquele que Pedro repetiu em sua
epístola e IPe1.16 / Lv11.44-45 ; mostra nas sua boas ações de cristão Ef5.15.
*Conduta pessoal – A ética é a ciência da conduta ideal. Nossa responsabilidade
primaria. Os Evangelhos nos ensinam que a transformação moral nos conduz as
perfeições de Deus Pai Mt5.48. e daí, parte-se para a transformação de acordo com
a imagem do Filho de Deus Rm8.29 / IICo3.18. precisamos cuidar de nosso próprio
desenvolvimento espiritual como indivíduos. Essa transformação reflete em nossa
conduta pessoal, pois a conversão cristã gera essa transformação na vida do ser
humano direcionando-o a ética pessoal IICo5.17.

O VALOR DA ÉTICA CRISTÃ
Numa sociedade corrompida, a ética cristã, gera impacto em todos os sentidos.
Quando um cristão se recusa a mentir, se drogar ou cometer adultério, revelar a sua
submissão ao Espirito Santo Lc14.33; nesse caso, a ética cristã supera as demais,
pelo fato de ser gerada pela presença do Espirito Santo Gl525 .
*Novos convertidos – Um novo convertido demonstra sua nova vida através da ação
do Espirito de Deus no seu interior IICo5.17 ou Jo3.3 O maior impacto da ética no
novo convertido surge através da mudança de comportamento; a mudança de vida
do crente é percebida pelo incrédulo, mas não entendida. ICo2.14.
*Na sociedade - Jesus disse em Mt5.13-15 o cristão, portanto, deve ser exemplo
para o mundo e, ao mesmo tempo, deve militar contra o mal e a corrupção na
sociedade, somos Sal dessa terra.
*No lar – A tragédia dentro do lar começa quando perdemos alguns valores; quando
há prioridade para palavra e a oração, certamente, os valores éticos ressurgem. Para
encontrar a moeda perdida tem que “ acender a candeia; varrer a casa; e busca até
acha-la Lc15.4-10 “.

CONCLUSÃO
Não somente o Novo Testamento, como toda Bíblia está repleta de exemplos éticos,
tendo em vista que ela é um manual de todas as éticas. A bíblia é nosso manual por
excelência, veja.
Com isso a confissão genuína do pecado e a verdadeira fé, que produz salvação em
Cristo resultam na transformação da conduta externa da pessoa Rm10.9 veja
Zaqueu Lc19.8 .
O conceito de ética cristã sobrepuja todos os demais conceitos, pelo fato de ser
embasado na Bíblia. Somente o cristianismo puro reúne as condições necessárias
para a moralidade. É só ele pode estimular uma vida salutar do ponto de vista ético
ideal. Mas precisamos adotar os preceitos divinos. Portanto, sejamos éticos em
nossa maneira de viver.

