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Introdução

Vivemos em uma sociedade que se distancia cada vez mais os princípios e valores

éticos  e  morais.  Por  isso  se  faz  necessário,  identificar  a  luz  da  Bíblia  quais  são  as

exigências a este nível que a Escritura traz aos crentes. Não podemos recorrer para esta

caracterização  a  outras  fontes  que  não seja  a  verdade  revelada.  Por  isso,  nesse  curso

queremos apresentar algumas dimensões e desafios importantes da ética cristã e pastoral. 

O  nosso  objetivo  é  que  no  decorrer  do  curso  os  estudantes,  confrontem  e

transformem as dinâmicas da vida pessoal, familiar e ministerial e que se ajustem à norma

bíblica.  Também, que se capacitem para servir a outros. E, sobretudo, ser apresentados

diante de Deus como servos fiéis e idôneos de seu serviço (II. Tm. 2.2) O objetivo deste

curso não é ser cansativo com o tema; pelo contrário, pretendemos apontar algumas pautas

de discussão,  análise  e investigação nos diferentes  grupos de estudos. Por ser este um

curso  de  caráter  prático,  aprofundaremos  nos  aspectos  bíblicos  e  ministeriais  e  seus

deveres, os quais devem dinamizar nosso serviço a Deus e nos posicionem em um maior

compromisso de vida e fé em sua obra. 

Creio  que  as  doutrinas  expostas  neste  curso  possuem sua  essência  bíblica.  Não

obstante,  o seu objetivo não é apologética,  se não prática de caráter avaliativo,  que ao

longo  do  mesmo  se  promova  uma  reflexão  e  a  interiorização  dos  temas  propostos  e

possamos assumir o compromisso de mudança e obediência a quem deixou tantas normas

de  vida  e  conduta.  Daremos  definições  claras  e  idéias  precisas  sobre  nossa

responsabilidade  ética  e  moral  como  crentes,  em  relação  com  a  família,  a  igreja,  a

sociedade e o mais importante, a Deus. 

Em cada um dos seminários busca-se a participação ativa e dinâmica dos estudantes,

pastores  e  líderes  cristãos,  pondo  sua  própria  vida  diante  do  Evangelho  para  avaliar,

corrigir, quando for necessária, a nossa fraqueza, pecados e erros. Também para pedir ao

Todo Poderoso, a sua ajuda,  direção e graça no desenvolvimento fiel  da missão a nós

incumbida. 

Nossa  oração é  que sejamos sensíveis  à  voz de Deus e  a  ação do Seu Espírito,

usando o Evangelho para edificar, confrontar, restaurar nossas vidas (II Tm. 3: 15-17. O

qual permite amar mais o Senhor e viver para a Sua honra. 
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Recordamos que a finalidade da ética cristã e do ministério é glorificar a Deus ( Rm.

11:36, I Cor. 10:31; Ap. 4:11, Sl. 89:11-15) Regozijamos nele, por sua graça derramada em

nossos corações (Sl. 73:25-26; 16:9-11; 43:4; Is. 61:10, 65:18; Jo. 15:11; 16:21-24; 17:13;

Rm. 15:13; 1 Jo 5:13). Enfim, devemos orar pedindo sua direção e submeter nossas vidas

a seu serviço e louvor (Is. 55:8-9; Dn. 4:35; Rm. 9:20; 11:36; Col. 1:16).

No referido curso, estaremos usando o método: histórico redentivo, apresentado nos

cursos do Dr. Cornelio Hegemen que é dividido em quatro momentos. Criação, Queda,

Restauração e Consumação. Considero que, com este método será mais fácil identificar os

elementos  de  cada  lição.  Enfim,  poderemos  articular  um sistema  ordenado,  prático  e

bíblico para o estudo. 

Com relação a criação, estudaremos as três primeiras.,  Sobre o segundo ponto do

método, estudaremos na lição quatro. 

E quanto a restauração, veremos a ação de Cristo para redimir o pecador, reconcilia-

lo  e  restaurá-lo para sua glória.  Este  tema será possível  concluí-lo nas  últimas  quatro

lições. Sobre a última etapa do método de estudo, a consumação, nos posicionamos na

dinâmica do reino que finaliza todas as coisas para a glória de Deus. 
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LIÇÃO 1

DEFINIÇÕES E VARIÁVEIS ÉTICAS

Para dar início a este curso de ética cristã e ministerial, considero pertinente fazer

algumas  definições.  Ao  apontá-las,  nos  será  mais  fácil  identificar  o  território  em que

vamos mover as pretensões e desafios que somos chamados pelo Senhor. Como homens e

mulheres de Deus, em especial, pastores chamados a servir, temos exigência moral, a qual

qualifica o ministério no qual, fomos chamados. 

Neste sentido,  apresento algumas definições e conceitos éticos e morais que vêm

intervir  nos  nossos  deveres  diários  e  os  quais  são  objetos  de  estudos neste  curso.  As

definições dadas são tomadas dos autores que falam da Ética Cristã, tais como:  Azzati,

1992;  Bluthaedt,  Sfe;  Galán,  1992;  Iserte,  1981;  Knudson,  Sfe:  Lacueva,  1989;

Montgomery, 1999; Nyenhuis, 1981; Padilla, 1998; Palomares, 1992; Stob, 1982; Trull,

1989;  entre  outros.  Apresentamos  também,  o  que  se  consideram  variáveis  ou  fontes

internas  e  externas  de  ética.  Em cada  uma  delas,  identifico  as  razões  pelas  quais  se

apresentam como norma de conduta. Enfim, é importante conhecê-las e identificar suas

implicações morais. Convidamos a considerá-las em cada detalhe, porque são várias as

fontes a tratar em todo o curso, pois estão ocultas em diferentes lições abordadas.

1. 1. DEFINIÇÕES

Ética:  “Parte  da filosofia  que trata  da moral  e  das obrigações do homem. Implica no

conhecimento do bem e do mal e na conduta humana”.

Conjunto de normas que regem o comportamento do ponto de vista do bem”. “De modo

que a  função da  ética  consiste  em julgar  nossos  atos  de conduta  e  apontarmos o que

devemos fazer, nesse sentido afeta nossos atos e costumes cotidianos, o que fazemos ou

deixamos  de fazer”  (Nonine, 1997, p.  1).  Conhece  como ética  cristã  ou ministerial,  o

conjunto de normas das Escrituras que regem toda conduta do cristão e do pastor.  As

cartas pastorais são uma fonte para instruir-nos para esta ética ministerial. 
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Moral: “Ciência que ensina as regras que devem seguir o bem e evitar o mal” (Ibib). Tem

a  ver  com os  costumes  morais  que  se  definem  em uma  sociedade  específica  para  o

desenvolvimento social. A ética é relacionada com o que fazemos. Uma é expressão da

outra.  Sem  a  ética,  é  impossível  exercer  a  moral,  já  que  esta  última  se  submete  a

investigação da sociedade ou da cultura.

Princípios:  Aspectos da vida e conduta que se consideram como os primeiros de uma

coisa  que  a  sociedade  privilegia  como  básica  e  fundamental.  Ao  falar  dos  princípios

morais, referimos aos aspectos sobressalentes, de todo um sistema moral.

Valores: O que vale uma pessoa ou coisa. É dizer, o valor moral o ético de uma ação ou

comportamento. Quando falamos de valores, referimos a bens morais que se aplicam ao

modo de vida em sociedade. São normas ou princípios que em cada cultura ou sociedade

se privilegiam como principal valor. Ao ter valores definidos, é possível identificar com

clareza, as contradições ao realizar as obras. Os valores empenham na conduta externa e

visível dos princípios morais identificados no interior. Em razão, de que os valores morais

são o guia para determinar a conduta. 

A necessidade e a importância do estudo desse tema se deve aos grandes problemas:

o relativismo moral  que imperam em nossa sociedade.  Hoje encontramos em algumas

congregações,  pastores  e  líderes  que  tem  perdido  o  temor  de  Deus  e  vivem  em um

cristianismo  mundano  e  pecaminoso.  A  igreja  contemporânea  e  a  sociedade  estão

destruindo  muitos  pecados  morais.  Alguns  deles  são:  orgulho  e  ostentação;  abuso  de

poder; mentira; pecados sexuais; mau uso do dinheiro; exitismo, ativismo e sincretismo. 

1.2. VARIÁVEIS EXTERNAS

Existem  diversos  sistemas  éticos  que  através  das  épocas  vêm  surgindo  novos

modelos,  os  quais  privilegiam  uma  área  fundamental  para  fazer  o  ser  humano  e  a

sociedade  mais  éticos.  Os  distintos  sistemas  têm-se  agrupado  segundo  a  ênfase.  Os

sistemas  éticos  são conhecidos  como utilitaristas,  como o epicurismo e o utilitarismo,

propriamente dito; os idealistas, como o institucionismo e o purismo moral de Kant; os

dialéticos,  como  o  evolucionismo,  a  hegeliana,  a  existencialista  ou  situacional;  os

transcedentes, como a platônica e a aristotélica; os teológicos como a ética monoteísta,
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cristológica,  e  paulina  (Apéndice  A,  pp.  100-169).  Cada  escola  de  pensamento  tem

colocado como responsável do fazer ético a distintas fontes. Mencionaremos brevemente

somente três desses exemplos.

A ética Kantiana, pertence ao sistema idealista. Nela se ensina que a razão prática

nos ajuda a determinar o ético, o correto ou o incorreto. Respeito ao intuicionismo, Kant

observou que os hedonistas consideravam o prazer como única virtude, os intuicionistas a

virtude como único prazer. Os intuicionistas ensinam a importância do motivo da conduta

para determinar o dever moral (Ibid, p. 105).

Esta ética “tem muito em comum com os intuicionistas, mesmo que exige de nossa

conduta, segundo Kant, não é a intuição senão a “razão prática” que distingue da razão

pura (Ibid, p. 107). Coloca-se ênfase exclusiva no motivo, no “imperativo e categórico” e

no hipotético (Ibid). Cristica-se esta postura ética pelo alto grau de rigorosidade centrada

no dever, não obstante, cremos que o dever não é suficiente para tal afirmação. Enfim,

centraliza  sua  atenção  no  dever  como  motivo  para  o  obrar  ético,  o  qual  é  um tanto

arriscado e oblíquo, enfim, de sua postura universitária. 

Com relação  à  ética  de  Hegel,  podemos  dizer  que  ensina  a  responsabilidade  do

estado no estabelecimento das normas ideais para reger a conduta humana. Este sistema

ético  está  considerado como dialético  pela  importância  que se dá a  essa disciplina.  É

conhecida como ética perfeccionista. É regida pela idéia Absoluta e a Vontade Universal

do Grande Todo Ideal (Ibid, p. 110). Ele considera que “na prática, a vontade universal é

revelada no Estado. A obediência ao Estado deve ser absoluta mesmo quando o indivíduo

se veja obrigado a atuar contra sua própria consciência, porque o conjunto é sempre mais

importante que o indivíduo”. (Ibid, p. 111).

“A ética  hegeliana  tem um grave  defeito  de  oprimir  a  consciência

individual ao Estado, abrindo porta a mais absoluta tirania. Precisa de

um fim para a conduta, por que o Estado não é um fim adequado em

si.  Finalmente,  tampouco  analisa  o  homem  como  agente  moral.”

(Ibid). 
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Com  relação  à  ética  situacional,  considerada  como  um  sistema  de  ética

existencialista. A qual ensina que uma ação será moral ou uma situação que a promove,

que se julga o contexto e não a ação. 

A filosofia existencialista  condiciona o uso da nossa liberdade e a moralidade da

ação (Ibid). Nesse sentido, a ética situacional,  privilegia e toma decisões pessoais e as

justifica moralmente pela razão externa que levou a pessoa a fazer essa escolha. Supõe que

a responsabilidade ética da pessoa e sua plena realização como ser individual e autônomo.

Uma das críticas que se fazem a esta filosofia ética é o estabelecimento de uma série de

contradições entre a lei e o amor, fazendo de cada pessoa um ser autônomo e a eliminação

de  uma  clara  demarcação  entre  o  profano  e  o  sagrado  (Ibid).  Esse  modelo  de

comportamento tem sido amplamente censurado nos meios religiosos e conservadores. 

Logo  desta  sucinta  revisão  de  exemplos  de  modelos  éticos,  podemos  considerar

algumas fontes genuínas de ética cristã. Uma dela é Deus por meio de sua revelação: a

criação.  Jesus Cristo, por meio de sua revelação especial:  A Bíblia através do Espírito

Santo por meio da graça para crer e seguir a quem nos salvou. E a Igreja como organismo

vivo para viver nos princípios e valores do Evangelho. Consideremos um pouco de cada

uma delas. 

A Criação: Com respeito à criação de Deus, como expressão ética e moral pode

dizer o seguinte: Deus estabelece em sua criação, seu caráter e essência  apresentando-se

como Todo Poderoso, arquiteto e entre outras perfeições. Ele tem o direito e a capacidade

de estabelecer normas de procedimento, conduta e relação entre os seres criados por Ele,

sendo Ele o sustentador de tudo o quanto existe. Na segunda afirmação Ele é perfeito,

sábio, justo, misericordioso e fiel. É por esta razão ao olhar para a criação, vemos aspectos

da natureza de Deus na humanidade.

Por isso, o salmista afirma: “os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento

anuncia as obras de suas mãos” (Sl. 19: 1-6). Por meio da revelação de Deus é possível

reconhecer a presença de um ser sobrenatural digno de adoração e reverência. Quem abre

os seus olhos e contempla o vasto horizonte não lhes resta aceitar a ação de um Deus cheio

de  majestade,  generoso  e  criativo.  Nesse  sentido,  a  criação,  é  transmissora  da  ética

enquanto anuncia a mão de um excelente desenhista. 
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A Bíblia:  O Deus  Todo  poderoso,  cheio  de  graça  e  sabedoria  comunica  com a

criação de diversas formas (Hb. 1: 1-2) Uma delas é através da Escritura, nela temos a

Palavra de Deus (II Tm. 3. 14-17). E o conhecimento da revelação especial de Deus: Jesus

Cristo, Deus o Homem (Jo. 1:1-5, 14; Col. 1:15-19; 2:9). Jesus nos revela sua pessoa e sua

obra redentora. Também determina com seu exemplo o estilo de vida que devem ter seus

filhos. Como devem ser o caráter, conduta e serviço, segundo o modelo - Jesus (Mt. 3:17).

Jesus Cristo é a nossa norma ética em todas as coisas. Ele obedecia toda à vontade

do Pai e dependia dele (Mc. 1:35; Lc. 6:12). Seu genuíno amor às pessoas era manifestado

na compaixão por suas necessidades (Mt. 9:36). Isto lhe impulsionava a servir com amor e

restaurar  suas  dores  e  necessidades  (Mt.  8:16-17)  afastando  qualquer  vergonha

conseqüente dos erros do passado em relaçõao aos seus discípulos (Mt. 9: 9-13). Também

demonstrou  seu  valor  e  fidelidade  apesar  das  pressões  e  circunstâncias.  Enfrentou  a

Satanás (Mt. 4:1-11); foi perseguido pelos religiosos (Mt. 22:15-22); sofreu a morte de

cruz (Mt. 16:21). Estas são algumas manifestações éticas de Jesus, descritas nas escrituras.

Por isso, dizemos que a Bíblia é uma fonte da verdadeira ética. Claro que este não é o seu

principal  objetivo.  Sua finalidade principal  é fazer-se conhecida  à vontade de Deus,  o

fracasso da humanidade e a graça redentora de esperança e vida para os seus escolhidos. 

O Espírito Santo é outra fonte de ética do cristianismo. É a obra em nosso meio (Jo.

14:26; 16:12-15). Nos ajuda a discernir o que é à vontade de Deus ou não; a experimentar

o arrependimento quando pecamos e a optar por Deus frente a possibilidades. Por meio

dele, compreendemos o valor do sangue de Cristo derramado em favor de nosso perdão e

santidade (I Jô. 1:7-9); guia-nos na oração, por meio da qual nos comunicamos com o

Senhor mostramos nossas necessidades e motivos de gratidão (Fil. 4-6; I Tes. 5:17); leva-

nos a ler a Escritura para chegar a toda verdade (II Tm. 3. 14-17); nos dá força e valor em

meio a provas as quais Deus usa para polir nossa vida e evitar que caímos no orgulho (I Pe

1:6-9).  Dessa  forma,  o  Espírito  Santo  nos  permite  conhecer  e  compreender  a  obra

purificadora  para  seus  filhos,  para  transformar  seu  caráter  e  vida  de  acordo  com  o

Evangelho (II Cor. 12:7-10).

O  Santo  Espírito  nos  capacita  a  viver  como  Jesus  uma  vida  ética  ou  santa.

Recordamos que a santidade não é opcional para o cristão, é um resultado normal de uma

vida redimida por Cristo. Ao ser liberto da escravidão do pecado passa da morte para a
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vida,  chamado a viver  uma vida santa em todo o seu ser.  Porque Deus é  santo e lhe

chamou a viver como ele andava (1 Pe. 1:13-16; Ef. 417-32; 1 Cor. 6:19-20). A finalidade

é ser santo como ele é.

A igreja: A igreja cristã assegura, que nenhum homem pelo seu pecado, tem o poder

de  estabelecer  normas  morais  de  sua  própria  conduta.  Em  razão  de  estar  morto

espiritualmente  e,  portanto  incapaz  de  determinar  o  bem  e  o  mal.  Nesse  sentido,  a

exigência moral humana é cada vez mais baixa, em razão de sua incapacidade de cumprir

as ordens de Deus ditadas por sua consciência e estabelecidas socialmente. A igreja provê

um marco de referência, para que tomamos como parte do corpo de Cristo (Ef. 4: 11-16).

Nela nascemos, crescemos nos formamos e exercemos o ministério. Consideramos a Igreja

como o meio da graça, de onde se vive e afirmam os valores morais do evangelho. Por ser

um organismo vivo, este chamado a viver os princípios do cristianismo para a glória de

Deus.  A  quem  temos  sido  chamados  para  fazer  parte  da  Igreja  de  Cristo,  somos

convocados a interiorizar os valores bíblicos para nossa bênção e como exemplo do caráter

dos filhos de Deus. São várias as formas como a Igreja cumpre a sua missão moral, uma

delas, é o amor fraternal, o pastorado, o acompanhamento a quem está em uma situação

específica.

Outras  formas  estabelecidas  para  o  desenvolvimento  moral  e  ético  das  famílias

cristãs  é  a  disciplina  eclesiástica.  Mediante  a  disciplina,  corrige  o  pecado,  protege  a

congregação e manifesta o amor e o apoio recíproco para restaurar e reconciliar o que está

fracassado. Portanto, a disciplina é o meio da graça para ser exercido em amor e fidelidade

ao Senhor e abençoar a igreja. Os pastores devem perder o medo de exercê-la pelo fato de

serem  responsáveis  deste  princípio  moral  e  normativo.  Uma  igreja  que  disciplina

biblicamente  é  forte,  responsável  e  obediente  ao  Senhor.  Aquela  que  não  faz,  está

prejudicando o corpo de Cristo, ao permitir condutas e disciplinas sem tratá-las com o

devido processo. 

1.4. VARIÁVEIS INTERNAS

Consciência:  Sentimento interior pela qual aprecia o homem e suas ações. Se lhe

chama o juiz pessoal nos retifica as boas ações e nos censura pelas más. A consciência é
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uma das providências de Deus para o homem em especial para que a crente viva em sua

vontade (Lv. 11: 44; Dt. 26:18-19) É a capacidade que nos permite organizar um código

moral e conseqüente saber discernir entre o bem e o mal. Ela nos impulsiona a escolher o

melhor, ela adverte quando estamos cruzando o limite do código, nos julga por fazê-lo,

trazendo dor e culpa. Nos deixa em paz até consertar o erro. (Douglas, 1997).

A estrutura da consciência se baseia no código e no alarme (Rm. 2:14-16). Existem

vários tipos de consciência, hiper sensíveis, ignorantes, sensíveis, corruptas e cauterizadas

(I. Tm. 4:2) Em relação à consciência é necessário que: seja renovado pelo seu Espírito,

ser educada pala Palavra (Rm. 12:2) e ser obedecida. O crente deve obedecê-la para ter

ume relação com livre acesso à presença de Deus. (Hb. 10:9-22). Para poder amar a Deus

e aos outros com coração limpo, de boa consciência e fé (I Tm. 1:4). Para crescer na fé ao

invés de retroceder (I Tm. 1:19). Para participar da ressurreição para a vida (At. 24. 15-16)

(Ibid).

Porém, como ter uma consciência  limpa? Somente pela obra perfeita  e eficaz de

Cristo (Hb. 9:9; 12, 14). Crendo em seu sacrifício, desfrutando suas bênçãos. Confessando

os meus pecados diariamente a Ele (I Jo. 1:9; Lc. 3:8; Is. 55:6-7). Reconciliando-me com

meus  irmãos  (Mt.  5:  23-24).  Restituindo  os  danos  causados  (Lc.  19:8).  Andando  em

obediência a sua vontade (Ef. 4:28). Como resultado, minha consciência estará em paz

com Deus,  alegria  e amor em meu coração,  liberdade para chegar  em Sua presença e

autoridade para servi-lo.

Motivações: É o que nos faz atuar. O que dá a origem ou razão de ser a uma ação. É

a causa que origina as coisas. A ética ministerial ou cristã não tem relação com o que

somos ou com o que fazemos, se não também com as motivações que nos impulsionam a

estas ações. Antes disso, deve perguntar: Por que estou no pastorado? Uso o ministério

para benefício próprio ou para servir a Deus e aos demais? Estou exercendo por acaso ou

pela convicção do chamado? Consideremos algumas motivações corretas e incorretas.

Amor,  gratidão  a  Deus,  serviço,  obediência  são  motivações  corretas  para  o

ministério. O amor deve ser o motivador mais importante das nossas vidas como foi na

vida de Jesus. Esse amor é a Deus, a família, a igreja e as pessoas em geral. A gratidão a

Deus é pelo seu amor, salvação em Cristo, perdão dos nossos pecados e adoção como

filhos. A gratidão deve levar-nos a obedecer-lhe e a viver para a sua glória. Paulo nos dá
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exemplo ao ser chamado para seguir e servir a Jesus (I Tm. 1: 12-17). O verdadeiro amor e

gratidão nos levam a fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Essas virtudes são colocadas

por Deus em cada cristão, para cumprirmos com sua vontade e motivar-nos a obedecer-

lhe. Jesus nos deu exemplo a respeito disso (Jo. 8: 28-29). Igualmente essa deve ser uma

motivação para servir. O cristão é chamado a servir com alegria. Deve ser reconhecido

como  autêntico  servo  de  Cristo  (I  Cor.  4:1-2).  O  serviço  enobrece  a  vida.  Paulo

apresentava-se como servo. Os pastores e os líderes devem anelar a ser úteis, servir, ajudar

e ser canal  de bênção para outros. Enfim, devem servir,  impulsionados pelo desejo de

obedecer ao Senhor, quem lhes recomendou o ministério da reconciliação (II Cor. 5: 18-

20).  Obedeceremos  à  medida  que amamos  e reverenciamos  o seu nome.  Também,  ao

compreender sua grandeza e propósito redentor para as pessoas no mundo (Mt. 28:19-20).

O orgulho, o amor ao dinheiro, são motivações incorretas, as quais destroem a vida

dos cristãos e  afetam a qualidade  do ministério.  Todos somos propensos ao orgulho e

devemos  observar  as  Escrituras  a  esse  respeito  (Is.  14:12-15;  Ez.  28:11-19).  Ali

aprendemos que o orgulho é a origem do pecado; não devemos atuar guiados por esta

motivação errada. 

E quanto ao dinheiro, mesmo que o trabalhador seja digno de seu salário, não se

deve buscar no ministério a solução para os seus problemas financeiros (I Pe. 5: 1-5). Não

deve  empenhar  a  enriquecer-se,  se  não  se  contentar  com  o  que  o  Senhor  lhe  dá,  e

compreender  sua  fidelidade  para  sustentar-lhe.  Existe  uma  vontade  desmedida  para

alcançar o êxito. Deus não nos chamou para sermos cheios de êxito, segundo os valores

sociais e sim, a sermos fiéis. O amor ao “êxito” traz pecado como ativismo, sincretismo e

autopromoção. Seu resultado é a mudança de mensagem. As exigências do Evangelho, em

especial, as éticas, mudam-se por dimensões humanas.

Nesse sentido, as motivações que estão por traz de cada uma das nossas atitudes são

muitos sutis e necessitamos da sua graça para descobrir quando nossas motivações estão

erradas e ofensivas a Deus. As motivações junto ao caráter determinam nossa conduta. O

desafio é servir ao Senhor com motivações certas e com o caráter santo. 

Caráter: Modo de ser de uma pessoa ou o povo. Índole, condição de uma pessoa ou

coisa. É a forma particular de uma pessoa. Nosso caráter deve refletir o caráter de Jesus

Cristo. Ele é o exemplo de um caráter que agrada a Deus. Um bom caráter cristão reflete
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uma pessoa sã, emocionalmente e espiritualmente. (Giles, 1998, p. 68). O fruto do Espírito

Santo determina os aspectos do caráter dos filhos de Deus. (1 Tm. 3:1-7; Tt. 1:5-9). Por

sua parte,  o mau caráter desqualifica os filhos de Deus, em especial,  os pastores e os

líderes. Porém, não devemos ser egoístas, cruéis, insensíveis ou ímpios (II Tm. 3: 1-9). O

pastor deve ter um caráter amável, puro, alegre, flexível, carinhoso, justo, honesto e fiel.

Deve refletir  bondade,  compreensão,  humildade,  firmeza  diante  do pecado,  injustiça  e

maldade. 

Conduta:  É  o  modo  de  conduzir-se  ou  portar-se  de  uma  pessoa.  Indica  um

comportamento  exemplar  ou  não.  É  a  aplicação  prática  e  exterior  do  caráter.  Se  for

irrepreensível em seu caráter, deve exteriorizar em suas relações, negócios, propósitos e

decisões. Não existe boa conduta, se não nascer de um caráter pleno do Espírito Santo. É a

forma como é conhecido o crente diante de Deus. (Mt. 7: 16-20).

Cada  um  de  seus  aspectos,  fontes  são  decisivos  em  nossas  tarefas  ministeriais

referindo a ética e a moral. Por isso, devemos articulá-los de à medida que avançamos no

desenvolvimento  das  oito  lições  do  curso.  Enfim,  serão  categorias  a  ter  em conta  na

elaboração  dos  seminários  e  reflexões,  enquanto  são  as  bases  internas  e  externas  que

determinam o que somos e fazemos concernentes a moral a conduta cristã em especial de

quem temos sido chamados pelo Senhor ao ministério. 
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SEMINÁRIO: “Definições e variáveis éticas”

Verdades sobre o que sou em Cristo Jesus, segundo Lc. 9: 18-20

Primeira Parte:

Respondo em uma folha à parte, de maneira clara precisa e com exemplos concretos.

Guiado pelo Senhor e a inspiração de seu Espírito, há um diagnóstico do estado atual de

cada área de minha vida.  Em cada aspecto,  respondo o que sinto,  penso e creio,  para

abranger os três aspectos da personalidade; e menciono as implicações éticas, bíblicas e do

diagnóstico. Enfim, registrar em cada linha da esquerda, uma resposta numérica em uma

escala de 1 a 10. Trato de ser honesto e sincero com Deus e comigo mesmo. Evitando ser

ambíguo  e  superficial.  Recordo:  Graças  a  Deus,  sou  o  que  sou,  me  preparo  para

compartilhar. 

ÁREA Nº ASPECTO SINTO PENSO CREIO

SAÚDE

APARÊNCIA

ALIMENTAÇÃO

ECONOMÍA

SENTIMENTOS

ANIMO
ACEITAÇÃO
VALORIZAÇÃO
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AMIZADES

RELAÇÃO

FAMILIA

TRABALHO

EST. SECULAR

LEITURA
INVESTIGAÇÃO
EST. BÍBLICO

SEXUALIDADE

PROJETO  DE

VIDA
TEMPO
INTIMIDADE
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MINISTERIO

DEVOCIONAL

TESTEMUNHO

COMPROMISSO

Dou graças ao Senhor pela minha vida, apesar de minhas fraquezas fracos.

Peço a sua força e ajuda para vencer. Ele prometeu gloriar-se nas minhas fraquezas. 

Procuro, com sua ajuda crescer em obediência, em todos os aspectos e peço a sua

misericórdia sobre a minha vida. Oro ao Senhor pela vida e oportunidade que me tem

dado.

Recordo que sem Ele, nada sou. Com Ele, sou mais que vencedor.

Segunda Parte

Respondo em uma folha à parte, de maneira clara precisa e com exemplos concretos.

No seminário um diagnóstico bíblico de que sou em Cristo Jesus. (2 Cor. 5:15-20; Gl.

2:20).  Em cada  linha escrevo as  graças  ou bênçãos dadas  e  menciono as  implicações

éticas, bíblicas e pastorais de seu amor. Evito ser ambíguo e superficial.  Louvo a Deus

pelo que sou hoje. 
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1. Posição: Finalidade

a)______________ 1 Pd. 1:2; Ap. 5:9; Ef. 1:7                  

_______________

b)______________ Ef. 1:5-6; Gál. 4:5; Rm. 8:15-17

_______________

c)______________ Ef. 1:3; 2:6

_______________

d)______________ Ef. 1:21-23; 1 Cor. 15:57-58; Mc. 16:17-18  

_______________

          Ef. 1:4

2. Estado:

a).  _____________ 1 Pd. 2:9-10; At. 17:28-29

______________

b).  _____________ 1 Pd. 2:9

______________

c).  _____________ Ap. 5:9; 15:4; 21:24; Gál. 3:8

______________

d).  _____________ 1 Pd. 2:10; Hc. 15:14; Tt. 2:14; Ap. 21 :3    

______________

I Pe 2:9

3. Privilegios:

a).  _____________ Ef. 2 :1 ; 2 :15

______________

b).  _____________ Ef. 2 :8-9 ; At. 15 :11 ; Rm. 3:24

______________

c).  _____________ 1 Pd. 1 :3-4

______________

d).  _____________ Ef. 2:13; 3:12

______________

I Pe 1: 7-

9
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4. Carácter:

a).  _____________ Ef. 2:19; Jo. 1:12; Gál. 4:6-7

______________

b).  _____________ Ap. 1:6; 5:10

______________

c).  _____________ Ap. 5:10; Ex. 19:6

______________

d).  _____________ Ef. 1:11; 1:18; Col. 3:23-24

______________

Ef. 1: 12

1. Promesas:

a).  _____________ Sl. 27:10; Is. 63:16; 64:8

______________

b).  _____________ Hb. 13:6; 1 Pe. 4:14; 5:7

______________

c).  _____________ Sl. 91:11; 23:4; Is. 41:10

______________

d).  _____________ Fl. 4:13, 19; Sl. 103:1-5

______________

  II Tm. 2:15

A Palavra de Deus afirma em que cada área de minha vida é cheia de certeza para cumprir

suas ordenanças éticas, espirituais e morais com a ajuda e exemplo de Jesus.

Peço ao Senhor sua ajuda para obedecer a seus mandamentos (I Cor. 15:10).

“Estou juntamente crucificado com Cristo e já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo

vive em mim, e esse viver, que, agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que

me amou e a si mesmo se entregou por mim”.

Gálatas 2:20
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Lição 2. 

O Caráter Ético de Deus

Para identificar os aspectos éticos da humanidade, é necessário identificar o que está

relacionado  a  Deus  a  quem  servimos.  Só  a  partir  de  seu  conhecimento,  propósitos,

vontade, caráter e natureza, não é possível entender a exigência moral que nos demanda.

Enfim, podemos certificar de nossa incapacidade com sua elevada norma ética e moral.

Por isso, devemos fazer várias perguntas a nós mesmos. Como é Deus a quem servimos?

Qual é a sua natureza e atributo? Que diferencia o Deus da Bíblia dos falsos deuses? Que
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aspectos  éticos  são  determinantes  e  inerentes  a  sua  natureza  de  ser  supremo?  Estas

perguntas nos permitem refletir sobre seus aspectos éticos e morais. As seguintes reflexões

tem  sido  analisadas  e  citadas  essencialmente  de  autores  como:  Bridges,  1995,  2000;

Esguerda,  1983; Lloyd Jones,  2000;  Owen,  1999,  2001;  Sheehan,  1998; Vries,  2003;

Confesión de fe de Westminster; entre outros.

2.1. SUA NATUREZA

Desde Gn. 1:1, nos é apresentado um Deus criador e sustentador absoluto de tudo (I

Cr.  29:  11-12).  Suas  qualidades  ou  perfeição  refletem  sua  natureza  suprema.  Só  Ele

outorga funções a cada elemento da natureza para satisfazer seus propósitos eternos e fiéis

(Sl. 2; 17:5; 103:19) A total dependência que nos exige e seu controle das circunstâncias

nossa compreensão próximo a criação não é correta. Sua natureza soberana é a base para

entender  seu  caráter  ético.  Enfim,  nos  dá  a  paz  e  encontramos  razão  com relação  às

exigências estabelecidas para a criação, incluindo o nome (Is. 44:24 - 45:13; Dn. 4:35;

Rm. 9:17-18; Ef. 1:11). Sua soberania absoluta sobre todas as coisas originadas de suas

mãos seja  boa (Is.  46:10;  Hb.  13:20-21; Tg.  1:18).  Em várias  vezes disse o texto em

Gênesis “e viu Deus que tudo era bom”. Este caráter ético da criação é bom e provém de

um maravilhoso Deus e excelente em sua natureza e missão e não pode criar nada que não

seja assim. Suas mãos, coração e vontade estão comprometidas com tudo o que é perfeito,

bom e reto. Deus da pauta moral da criação com princípios morais absolutos. Não tem

relativismo em sua valorização. Simplesmente, tudo é bom em sua grande maneira. 

Um Deus maravilhoso,  garante  a  fidelidade,  santidade  e  o  cumprimento  de  suas

promessas. O mesmo estabelece a diferença que consiste no bem e no mal, pelo fato dele

ser bom, convoca a sua criação a ser boa, justa e reta (Is. 6:3; Ex. 20:1-17). Um aspecto da

expressão ética de Deus está intimamente relacionado com a sua santidade. Por ser santo,

não requer nada mais com esse desafio divino (Lv. 11:44; 19:2; I Pe. 1:16; Dt. 7:6-8). É

dizer, sua preciosa limpeza, pureza e retidão faz-se exigir o que é santo, reto e o correto (I

Cor. 1:2, 6:11; Hb. 2:11; 10:10,14). Portanto, ninguém pode duvidar dessa grande verdade.

Enfim, para aproximarmos a Ele deve estar em santidade. Em outras palavras, um Deus

Santo  quer  servos  santos  e  retos  a  seu  serviço  (Jd.  1:1-2;  Rm  1:6-7;  Col.  1:21-22).
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Podemos concluir  que é impossível sermos santos, por causa do pecado. Porém, Deus

através do seu Espírito nos santifica e nos declara aceitáveis em sua presença. 

Através da santidade, estamos em perfeita harmonia com a sua justiça, nesse sentido,

tudo o que se faz é justo porque provém de sua justiça (Rm. 3:24-26; 4:3-6; 5:1; 5:9; 5:18-

21; 8:3-4; 8:33; 9:30-10:11). O plano soberano de salvação está cheio de justiça, não há

nele injustiça alguma (Gál. 2:16; 3:6-14; 3:24; At. 13:39; I Cor. 6:10; II Cor. 5:21). É

formoso contemplar sua palavra e vida justa. Apesar dos questionamentos humanos, os

seus planos se conservam justos e perfeitos (Fl 1:11; Ef. 2:10; 1:4, 2:10; 4:22-24; 5:9). Sua

justiça é natural não motivada por nada externo. Portanto, não podemos atuar contrário a

sua essência moral. (2 Cor. 9:10; Hb. 1:33; 12:11; 12:6; 1 Pe. 2:24; 1 Jo. 3:7-10).

A natureza de Deus é soberana, plena de bondade, santidade e justiça. Todos estes

elementos são morais que tem uma incidência direta  em suas decisões e propósitos;  e

marcam um profundo desafio a seus filhos. Daí que a meta não é inferior a estes valores de

sua  natureza.  Enquanto  outros  deuses  são  falsos,  o  nosso  é  o  Criador,  sustentador  e

governador de tudo. Seu caráter é perfeito, suas palavras puras, verdadeiras  e sem engano.

Diante dessa verdade, devemos reconhecer a nossa total corrupção e falta de moralidade. 

 

2.2. SEUS ATRIBUTOS

O  caráter  ético  de  Deus  com  relação  aos  seus  atributos  se  expressa  em  sua

veracidade,  fidelidade,  misericórdia  e  bondade  e  imutabilidade.  Os  atributos  estão

relacionados  com sua perfeição.  Podemos falar  nesse sentido de propriedade de Deus,

todas as suas características estão ligadas a sua moralidade. Ainda que alguns classificam

os seus atributos em comunicáveis ou incomunicáveis,  absoluto e relativo,  todos estão

relacionados  com  seus  aspectos  morais.  Esta  verdade  manifesta  a  importância  de

identificar as verdades éticas que representam em sua forma de ser e atuar.  
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Ao usar os termos veracidade ou fidelidade, falamos das relações morais de Deus

com suas criaturas especialmente com os redimidos. Por ser verdadeiro Deus, na oposição

está  o  falso  ou  o  fictício.  Ele  é  a  verdade  exata,  sem engano  e  nem mentira.  Sendo

verdadeiro e fiel não há falsidade em nenhuma em suas promessas. Sua Palavra permanece

para sempre. (Sl. 117:2; Gn. 17:7; Rm. 3:1-4; 9:6-8; Hb. 6:13). 

Sua veracidade é o fundamento do cristianismo e isso, é a base da nossa segurança

(Sl. 138:2; Jo. 3:33; Rm. 8:4; Hb. 6:18; Mt. 5:18). Nesse sentido, sua verdade e fidelidade

nos animam a prosseguir confiando no Senhor. Podemos descansar em sua Palavra com a

certeza  que  é  verdadeira,  fiel  e  não  será  alterada.  Tal  segurança  do  cristão  ter  uma

esperança segura e gloriosa de estar nele pelo testemunho do Espírito Santo. 

Enquanto muitos sistemas são cheios de mentiras, o cristianismo brilha com a luz

própria,  por  sua  verdadeira  e  pura.  Uma  das  expressões  do  pecado  é  a  mentira  e  a

falsidade. Tudo é falso, mesclado e alterado. Não é assim a mensagem do evangelho, o

qual  permanece  fiel.  Por  vir  de  um Deus  cheio  de  verdade  e  segurança.  Ele  mesmo

assegurou ser verdadeiro, digno de confiança; em razão de sua genuína essência. Quem

está na verdade de Cristo é livre, cheio de alegria e com uma segurança na perfeita obra do

Senhor.

A misericórdia  de Deus é um grande mistério  de sua essência moral (Ex. 33:19;

34:6-7; Rm. 9:15-16:23; 5:10). Com estes atributos, referimos os seres de sua criação (Sl.

104:14;  135:6;  22:28;  Jó  12:23).  Na  comunicação  de  sua  misericórdia,  Deus  se  fez

sacrifício, porque o objeto da misericórdia de Deus não é capaz de cumprir o que requer a

sua santidade (At. 17:26; Sl. 139:16-18; Is 45:5; Gl. 1:15). Portanto,  o mesmo em sua

natureza responde pela deficiência e incapacidade de seus filhos especialmente por aqueles

que clamam a Ele pedindo a sua misericórdia. Na bondade, ele declara aos pecadores sua

própria vida e as bênçãos dela (Sl. 75:6-7; Lc. 1:49-55; Pv. 16:33). Misericórdia e justiça

são as expressões de Deus altamente reveladoras. Ambas manifestam seu amor sacrificial,

sua  providência  e  seu  plano  redentor  para  seus  escolhidos.  Sem  sua  misericórdia  e

bondade não teremos esperança. Esta perfeição põe em evidência atributos de um Deus

amoroso e bom, enfim, mostram nossa incapacidade para satisfazer suas exigências justas

e santas. A única fonte de misericórdia e bondade genuína está em Deus. Não podemos ir a
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uma fonte diferente e ser saciado. A atitude ética do crente é beber a fonte inesgotável do

amor e bondade para a sua miserável e desajuizada vida. 

Unida as verdades anteriores  esta sua imutabilidade (Hb. 6:17-19),  nos adverte a

permanência eterna de seus planos e propósitos (Is. 46:10; 14:27; Ef. 1:11). Para o crente é

maravilhoso saber que Deus muda o nosso caráter de acordo com sua essência, natureza,

propósitos e palavra. Nesse sentido, todas as suas promessas são seguras e perenes. Sua

imutabilidade tem altas implicações morais; porque nos permite ver e desfrutar sempre do

seu ser. 

2.3. SEUS NOMES

A Bíblia  apresenta vários nomes com relação ao único e verdadeiro Deus. Todos

mostram seu caráter e manifestam suas qualidades específicas e próprias. Sua ética com

relação a seus nomes se expressa em sua força criadora; sua razão de ser; seu senhorio; seu

poder:  El  Shaddai.  As  dimensões  éticas  dos  nomes  de  Deus  nos  permitem  esperar

confiadamente nele. Enfim, assegura ao justo a esperança mesmo nas adversidades.

Com relação a Elohim: é a Palavra em hebraico que se utiliza nos primeiros capítulos

de Gênesis para referir-se ao Deus da Criação. A quem com o poder de sua palavra criou

todas as coisas. Elohim significa “poder” ou “força” o nome é referido 2500 vezes no

Velho  Testamento  representa  o  poder  e  o  propósito  de  Deus  para  cumprir  o  que  tem

prometido. Elohim ao ver aquilo que criou, o considera bom (Gen. 1:10,12). O salmista

refere  a  Elohim  como  seu  refúgio  e  fortaleza  (Sl.  91:2).  Seu  nome  indica  grandeza,

majestade,  e o poder na criação (Giles,  P.  52, 1994).  Uma aplicação ética deste nome

relaciona-se com a beleza estética e do serviço da criação. A bondade da natureza, sua

ordem, função e grandeza revelam seu poder e grandeza.

Em relação a Jeová: indica existência. Ele é o Grande Eu Sou (Ex. 3:14). Também se

refere este  nome a sua retidão de caráter.  Razão pela qual exige de seus seguidores a

perfeição.  Sua  essência  faz  com  que  castigue  o  homem  pelo  seu  pecado  (Gn.  3:24)

derramando juízo sobre povos e nações que não se submetem a seu governo (Gn. 7:17-23;

19:13-24).  Uma implicação  ética  do  nome Jeová  é  sua  retidão  e  justiça.  Enfim,  pelo

pecado e suas conseqüências sobre a humanidade. Ele, em seu decreto se relaciona com o
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seu povo para expressar sua justiça redentora. Seu nome significa Redentor (Jó 19:25).

Representa o caráter de Deus em missão eficaz, cumprida a favor de seus filhos, motivo de

gozo, alegria e força para o crente (Lc. 1: 46-47). Não importa a perda, mas importa sua

graça e justiça.

Em relação ao nome Senhor dos exércitos há várias interpretações, e algumas das

expressões relacionadas com “dos exércitos” indica que se refere aos exércitos de Israel (I

Sm. 17:45;  II Sm. 6:2);   os exércitos de estrelas as hostes dos céus (Josué 5:20) e as

legiões de anjos e espíritos Deus (Gn. 32:1, 2) (Douglas, 1997, p. 387).

A maioria dos teólogos opta pela primeira das alternativas, e uma das expressões

mais  antigas  em relação a essa expressão.  Por isso,  este  nome refere-se ao poder  e  o

governo que Deus exerce sobre o seu povo. Ele é quem dirige seu exército e peleja por ele.

Ele é o capitão que defende e luta pelo seu povo, o qual indica o seu aspecto: guerreiro,

combatente e defensor em favor dos seus. Israel não tem um capitão quem os dirija como

o Senhor dos Exércitos. Que maravilhosa bênção!

Em relação à Adonai: “Amo, Dono e Guia” O Senhor é quem governa, a vida de seus

filhos está sob o controle e direção soberana (Rm. 14:8; I Tm. 6:5; II Tes. 3:3: II Tm. 3:11:

4:17). Senhor, é a palavra para designar àquele que governa, dirige e tem o controle. Só o

cristão verdadeiro e transformado pelo poder do Espírito Santo é comprometido com sua

Palavra pode-se dizer que Ele é o Senhor. De sorte que, minha vida não me pertence. Sou

propriedade daquele que me comprou, me libertou do pecado e me fez seu filho por sua

boa, soberana e absoluta vontade. A riqueza do cristão é, portanto Jesus Cristo e sua obra

maravilhosa a seu favor. O Senhor é o amo e o crente é o seu servo. Esta convicção faz o

crente confiar na proteção, cuidado e provisão de Deus.

Em relação à El Shaddai: “Todo Poderoso” (Gn. 17:1; 35:11; Js. 7:8; Is. 6:8; 8:7).

Seu nome indica força, poder e capacidade para sustentar todas as necessidades de seus

filhos. Como Abraão, Moisés e Davi, devemos aprender a confiar no Todo Poderoso. Por

sua graça derramada em nossos corações,  podemos aproximar confiadamente e esperar

nele e declarar como fonte de nossa fé e motivo de nossa alegria (Ap. 15:3; 19:6). Quando

o Todo Poderoso e Senhor dos Exércitos governa a vida do cristão,  vive feliz,  não há

tristezas pela derrota porque Ele é o Sumo Bem e o seu poder traspassa as barreiras das

circunstâncias  (Sl. 135:6; Ec. 3:14-15).
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SEMINÁRIO: O CARÁTER ÉTICO DE DEUS 

Verdades éticas do caráter de Deus segundo Sl. 19: 7-10

Respondo a folha à parte, de maneira clara e precisa, dando exemplos práticos para

descobrir o caráter de Deus. Em cada aspecto mencionamos as implicações éticas bíblicas

de seu ser, expressado em sua palavra e os resultados de crer e viver ou não essa verdade.

Formulo  evidências  em  relação  a  cada  área  de  seu  caráter.  Evito  ser  ambíguo  ou

superficial. Recordo: Graças a Deus, sou o que sou, me preparo para compartilhar. 
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1. “A lei do Senhor é perfeita...”

O que significa uma lei perfeita? 

Por que é importante uma lei perfeita

Que caracteriza uma lei perfeita? 

Que resultados éticos trazem a lei perfeita de Deus? 

Que conseqüências éticas trazem uma lei imperfeita? 

Que relação há entre a perfeita lei de Deus e a vida cristã? 

Como estou em relação a perfeita lei divina? Explique.

2 “O testemunho do Senhor é fiel...”

O que significa testemunho fiel?

Por que é importante o testemunho fiel de Deus?

O que caracteriza o testemunho fiel de si mesmo? 

Que resultados éticos trazem o testemunho fiel de Deus?

Que conseqüências éticas trazem um testemunho infiel e desonesto de Deus?

Qual a relação entre testemunho fiel e vida cristã? 

Como estou cuidando do testemunho fiel de Deus? Explique. 

3 Os mandamentos do Senhor são retos...”

O que significa um mandamento reto?

Por que é conveniente um mandamento reto? 

Quais as características de um mandamento reto?

Quais conseqüências trazem um mandamento distorcido? 

Quais perigos éticos geram um mandamento desviado? 

Qual a relação entre bom mandamento e vida cristã?

Como estou em relação aos mandamentos de Deus? Explique.

4 “Os preceitos do Senhor são puros...”
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O que significa um preceito puro?

Por que é importante um preceito puro?

O que caracteriza um preceito puro?

Quais bênçãos éticas trazem um preceito puro?

Quais conseqüências éticas trazem um preceito impuro?

Qual relação existente entre preceito puro e vida cristã?

Como estou com relação a obediência aos preceitos do Evangelho? Explique.

5  “O temor do Senhor é limpo...”.

Que significa o temor limpo de Deus?

Por que é importante ter um temor limpo de Deus?

O que caracteriza o temor limpo?

Que bênçãos éticas trazem o temor limpo?

Que conseqüências trazem o temor desonesto?

Que relação há entre o temor limpo e a vida cristã?

Como estou em relação ao temor do Senhor? Explique.

6 “Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos justos”.

O que significa os justos juízos de Deus?

Por que é importante o juízo verdadeiro de Deus?

O que caracteriza o juízo justo e verdadeiro?

Quais conseqüências morais produzem um juízo injusto e enganoso?

Que relação há entre a justiça e a verdade de Deus e o Evangelho?

Estou vivendo a justiça e a verdade de Deus? Explique.

7 “Desejáveis mais do que o ouro... e mais doces do que o mel”

O que significa que Deus é desejável como o ouro e doce como o mel?

Por que é importante o ouro e o mel para esse exemplo?

Que caracteriza um Deus desejável como o ouro e doce como o mel?
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Que bênção ética há em um Deus desejável com o ouro e doce como o mel?

Quais as conseqüências éticas haveria em um Deus indesejável e amargo?

Que relação há entre o Senhor descrito nesta passagem e a vida cristã? 

Como estou em relação as características de Deus descritas aqui? Explique.

“Sejam agradáveis as palavras de meus lábios e o meditar do meu coração diante de ti, Ó

Deus, rocha minha, e redentor meu”. Salmo 19:14

LIÇÃO 3

CRIADOS COM A RESPONSABILIDADE ÉTICA

Pela nossa condição de homem, devemos ter uma profunda responsabilidade ética.

Derivada  da  majestosa  obra  criadora  de  Deus.  Depois  de  conhecer  um  pouco  as

implicações éticas de Deus, relacionadas com a sua natureza, perfeição e nomes, devemos

considerar as verdades éticas que se derivam dele para suas criaturas. Por isso, nesta lição,
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analisaremos sucintamente as conotações éticas e morais responsabilidades do homem por

sua criação, posição e liberdade. O paradigma deste artigo surge de meu estudo pessoal

sobre o tema. Sobre a responsabilidade ética do cristão, temos tomado idéias dos seguintes

autores: Arias, 1998; Bluthaedt, Sfe; Giles, 1998; Knudson, Sfe.; Lacueva, 1989; Nonine,

1997; entre outros.

 Estas mesmas implicações são exigidas por Deus a todos os homens os quais por

causa do pecado, não estão capacitados em cumprir as suas ordens. Não obstante, o nosso

dever como crentes é apresentar os desafios morais de Deus à sua criação. Quando Adão e

Eva pecaram, tornou-se impossível de satisfazer a justiça e santidade de Deus, mas é a

partir  da redenção que os escolhidos são chamados podem novamente ter uma relação

plena de amor, fidelidade e liberdade com o Redentor, isso os capacita para cumprir sua

vontade que é boa, agradável e perfeita. Somente os remidos deleitam em cumprir com sua

vontade. Todavia, os reprovados serão julgados por não obedecer às ordens e não fazê-lo e

sim, fazer a Deus injusto.  

3.1. PELA CRIAÇÃO

A Bíblia afirma com clareza que o ser humano é produto da atividade criadora de

Deus. Em Gênesis fala que todo ser humano tem dois elementos constitutivos, um material

e  outro imaterial.  Nesse sentido,  estamos falando da dimensão espiritual  (Gn. 2:7),  ao

relatar a criação do homem, manifesta-se que foi feito à imagem do Criador (Gn. 1:26), ele

está dotado de todas as faculdades comunicáveis de Deus em sua vida e responsabilidade.

Ao ter a imagem divina como parte integral, deve responder a seus desafios éticos com tal

consciência como a expressão humana da misericordiosa obra artística. Não pode mais que

manifestar com sua vida e conduta, a imagem do Senhor.

Isso torna o homem diferente da criação, por ele ter um sentido ético e moral, nesse

sentido, toda pessoa tem o comportamento escrito em sua consciência, o qual rege suas

ações e determinam o conceito de si mesmo, do próximo, as coisas criadas por Deus.

Desde o princípio vemos como a ética de Deus é manifestada claramente ao homem se

percebe por proibições, normas, princípios claros e precisos sobre o que é bom e mal. A

ética cristã toma como fundamento da revelação de Deus em si mesmo, em sua palavra e
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em sua criação. Na Bíblia encontramos as dimensões éticas e morais que ordenam toda

satisfazer a justiça divina.

A  imagem  e  semelhança  de  Deus  no  homem  referem-se  aos  atributos  da

personalidade, nos quais são: intelecto, vontade e sensibilidade. O intelecto do homem é

agradar o Criador, servir o próximo, cuidar a natureza, viver em harmonia. Por meio dela

se tornam decisões morais de um significado de grande valor.

Por meio da vontade dada por Deus, o homem pode decidir livremente o que fazer. A

vontade humana ao primeiro homem vindo da mão de Deus tem os princípios éticos do

Criador. É perfeita, santa justa e encaminhada à glória de Deus. Esta faculdade implica

autonomia,  responsabilidade  em  tomar  decisões,  sabedoria,  segurança  no  sentido  de

missão na vida. Enfim, a sua finalidade é sujeitar-se aos planos do Senhor. 

Outra  faculdade  constitutiva  do ser  humano em sua criação é  a  sensibilidade.  A

imagem de Deus nele indica a liberdade de sentir e expressar-se livremente suas emoções.

Amar e ser amado, servir e ser servido; a solidariedade,  ira,  dor esperança e gozo são

algumas  das  manifestações  emotivas  do ser  humano;  capacidade  estética,  admiração  e

prazer,  valorização e amizade,  realização e fidelidade são exteriorizadas  por homens e

mulheres. Enfim, isso implica uma identificação com dimensões do Criador.

Ser criados a sua imagem e semelhança nos traz benefícios e muitos privilégios em

sua criação  o que nos  faz  diferente  da  natureza.  Mas isso  requer  de nós  uma grande

responsabilidade moral projetada pelo arquiteto soberano das nossas vidas. Recordamos,

que escreveu a lei moral em nossos corações e designou a consciência como o Juiz de

nossas vidas. Não tem justificativa,  em razão de sair de suas preciosas mãos, com sua

imagem e semelhança gravada em nossa constituição. 

3.2. PELA POSIÇÃO

O homem não é somente a imagem e semelhança do Criador, ele foi posto em um

lugar especial e com funções específicas e de governo, a diferença dos demais seres vivos.

Uma delas é a sua capacidade e responsabilidade de dominar e dizer ser senhor da criação

(Gn. 1:28). Está claro, que se o homem domina é para glória de Deus.

Também  o  homem  foi  colocado  como  administrador  e  mordomo  (Gn.  1:28).

Podemos afirmar que a bênção dada a Adão e Eva assegura a capacitação divina para
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cumprir com as ordens sagradas do Criador. A bênção de Deus a seus filhos para governar

a natureza perfeita e organizada é determinante. Adão e Eva não podiam fazer nada que

lhes era incumbido. Essas implicações morais afetam seu ser e orienta sua conduta.  A

partir disso, podemos falar de moralidade dos atos humanos.

Algo importante  é  que  a  responsabilidade  ética  e  funcional  de  Adão  e  Eva está

garantida pela bênção divina. Também esta tarefa é para o casal. Ambos são responsáveis

diante do Criador, o sentimento e sua vontade de desenvolver de suas funções. Nada era

separado para fins pessoais. Tudo era perfeito e completo plano de vida e esperança e

realização (Gn. 1:27-30).  A posição  é  de governadores,  administradores  e  senhores na

perfeita criação de Deus. Quais riscos correrão em uma função assim? Não tem um êxito

seguro? Todavia,  lembramos que a realização do homem e da mulher  está em fazer a

vontade de Deus e seguir ao pé da letra, movidos por sua graça, as vontades explícitas de

seu propósito.

3.3. PELA LIBERDADE

Outro aspecto da imagem de Deus é o homem é sua liberdade, ou livre arbítrio ou

responsabilidade. Indica a capacidade de observar as várias possibilidades e tomar uma

decisão. Tem a ver com a capacidade dada por Deus, para escolher o juízo de sua razão,

considere certa ou mais adequada para a situação particular. Afirmamos que para o ato da

criação,  o  homem  foi  criado  totalmente  responsável,  capaz  e  sábio  para  tomar  suas

próprias decisões (Gn. 1: 26-27). Nós homens fomos criados para sermos livres do pecado.

O homem foi capacitado para tomar decisões com relação ao seu comportamento,

vida e bem estar, guiados pelo código ético constitutivo no ato da criação. Sem o pecado,

essas normas éticas de liberdade e responsabilidade glorificam ao Deus vivo, rendem culto

a sua soberania  e traz  felicidade  e  harmonia  a humanidade.  É imperativo  dizer  que a

responsabilidade dada ao homem tem limites em razão de que não há liberdade completa e

verdadeira sem limites (Gn. 2: 15-17).

Não obstante,  nossos  primeiros  ancestrais  tiveram a  liberdade  e  responsabilidade

dada por Deus. Esta é a evidência da graça de Deus em sua vida a imagem do Criador em

sua criação. Nesse sentido destruiu a perfeita responsabilidade do homem. Portanto, não
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existe  liberdade  moral,  simplesmente  o  homem  é  livre  para  pecar.  Mesmo  assim  é

completamente responsável diante do Soberano Criador. O Evangelho de Cristo traz uma

esperança ética e espiritual de recriação de seus filhos. Posiciona-lhes em uma verdadeira

e completa vida em Cristo Jesus para viver para sua glória. Quem havia sido regenerado,

tem recuperado pela graça divina sua liberdade para viver e servir para glória de Deus.

Tem passado da morte para a vida e livres da escravidão do pecado e do domínio da morte.

Essa é a verdadeira  e real esperança de vida.  A partir  daí é possível cumprir  com sua

responsabilidade  ética  e  moral,  porquanto,  somos  capacitados  espiritualmente  para

cumprir a sua vontade, sem Cristo estamos mortos; nossa imoralidade nos condena (Rm.

3:10-23)

 

SEMINÁRIO: “CRIADOS COM RESPONSABILIDADES”

Verdades éticas das quais somos responsáveis, segundo Ex. 20: 1-17

Respondo em folha a parte de maneira clara e precisa, dando exemplos concretos

para descobrir a responsabilidade ética do ser humano diante de Deus. Em cada aspecto

menciono as implicações éticas, bíblicas e pastorais de sua responsabilidade pela criação,

posição e liberdade. Formulo indicações práticas para aplicar este princípio à vida pessoal.

33



Evito ser ambíguo ou superficial.  Recordo: Fui criado a sua imagem. Preparo-me para

compartilhar.

1. “Não terás outros deuses diante de mim”.

O que significa ter deuses alheios ao Senhor soberano?

Por que é importante crer em um só Deus?

O que caracteriza uma sociedade teocrática e monoteísta?

Quais resultados éticos trazem a teocracia e o monoteísmo?

Quais conseqüências éticas trazem o politeísmo?

Que relação há entre o monoteísmo e o Evangelho?

Como estou em relação ao amor ao único Deus? Explique.

2. “Não farás para ti imagem ou semelhança...”.

O que significa fazer uma imagem e semelhança ao Deus da Bíblia?

Por que é importante não fazer imagem e semelhança?

O que caracteriza uma vida sem idolatria?

Quais resultados éticos trazem a adoração correta ao Deus Verdadeiro?

Quais conseqüências éticas trazem a idolatria?

Qual a relação entre adoração verdadeira e a vida cristã?

Como estou com relação a adoração correta ao Senhor? Explique.

3. “Não tomarás o nome do Senhor em vão”

O que significa tomar o nome do Senhor em vão?

Por que é importante não tomar o nome do Senhor em vão?

Quais características devem ter o uso correto de seu nome e a vida cristã?

Que bênçãos éticas trazem o respeito ao seu santo nome?

Que conseqüências éticas trazem a falta de reverência ao seu nome?

Que relação há entre o uso correto de seu nome e a vida cristã
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Como estou com relação ao respeito ao nome e a obra de Deus? Explique.

4. “Guarda o dia do descanso para santificá-lo”

O que significa guardar o dia do repouso? 

Por que é importante santificar o dia de descanso?

Que característica possui a pessoa que cumpre com este mandamento?

Que resultados éticos trazem ao santificar o dia do descanso?

Que conseqüências éticas trazem ao desobedecer este mandamento?

Como estou em relação à obediência a este mandamento? Explique.

5. “Honra teu pai e tua mãe”

O que significa honrar pai e mãe? 

Por que é importante honrar os pais?

Que característica possui a pessoa que honra a seus pais?

Que bênçãos éticas trazem ao honrar os pais?

Que conseqüências éticas trazem ao desonrar seus pais?

Como estou em relação à honra aos meus pais? Explique.

6. “Não matarás, não adulterarás, nem furtarás”.

O que significa não matar, não adulterar nem furtar? 

O que implica matar, adulterar, furtar?

Que característica possui a pessoa que respeita a estes mandamentos?

Que bênçãos éticas trazem à vida, a felicidade e o respeito ao próximo?

Que conseqüências morais trazem a morte, o adultério e o roubo?

Que relação há entre estes mandamentos e o Evangelho?
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Estou vivendo de acordo com estes mandamentos morais? Explique.

7. “Não dirás falso testemunho nem cobiçarás”.

O que significa não dizer falso testemunho e nem cobiçar? 

Por que é importante não levantar falso testemunho nem cobiçar?

O que caracteriza uma pessoa honesta e sem cobiça?

Que bênção ética traz em não dizer falso testemunho e nem cobiçar?

Que conseqüências éticas trazem a calúnia e a cobiça? 

Que relação há entre falar a verdade e a alegria da vida cristã? 

“Porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados

gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus”. 

Romanos 3: 23-24

LIÇÃO 4

CONDIÇÃO DA QUEDA DO HOMEM

Depois de considerar os aspectos éticos de Deus, baseados na sua natureza, atributos,

nomes e a criação do homem, consideramos as condições de sua queda. É inegável que

pelo  pecado,  Adão e  Eva  permaneceram mortos  no  pecado,  escravos  e  excluídos  das

bênçãos  em sua  relação  com Deus.  Ao  ser  Adão,  o  representante  legal,  o  cabeça  da

humanidade,  sua desobediência  foi imputada a toda a sua posteridade.  Portanto,  desde
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Adão,  somos  pecadores.  Isto  traz  aos  seres  humanos,  e  toda  a  criação  uma  série  de

conseqüências permanentes, as quais são trágicas e terrivelmente angustiantes.

Nesse sentido,  analisaremos  as  conseqüências  éticas  e  espirituais  imputadas  pelo

pecado de Adão. Uma delas é a sua incapacidade e rebeldia total.  Para cada um deles,

apresentamos  evidências  bíblicas,  as  quais  é  a  resposta  a  essa  doutrina.  Dizemos  que

ninguém desfruta da verdade bíblica da incapacidade total, a menos que está regenerada

por Cristo e se ajuste ao Evangelho. Sobre a condição da queda do homem, temos tomado

reflexões  dos seguintes  autores:  Galán,  1992; Giles,  1998; Iserte,  1981; Montgomery,

1999; Owen, 2001; entre outros.

SUA INCAPACIDADE TOTAL

A queda de Adão ocorreu para a perda de todo o poder espiritual com o objetivo

contribuir  para a salvação.  Seu pecado contaminou toda a raça humana.  Esta  doutrina

abrange a questão do livre arbítrio. A total incapacidade humana mostra que à vontade do

pecador  é  escolher  a  Cristo  e  produzir  a  fé  que  salva.  Sabendo  que  tampouco  está

capacitado para fazer alguma coisa para alcançar a salvação, a menos que a graça de Deus

lhe  alcance.  Sua  incapacidade  total  impede  o  homem  para  realizar  bens  relativos

condizentes a sua salvação (Is. 64:6). Esta doutrina é muito inofensiva, porém, bíblica.

Enfim, significa que o pecado está em todas as partes dominando todo o ser humano. Adão

foi  feito  à  imagem e  semelhança  de  Deus,  e  ao  pecar,  sofreu  junto  a  sua  família  as

conseqüências em todos os níveis (Gn. 5:3; 6:5; Sal. 51:5; Rm. 3:23, 11-12; 5:12).

A raça humana pelo pecado tornou totalmente impedido moralmente para fazer o

bem. Mesmo fazendo as coisas boas, seus motivos são incorretos. Egoísmo, orgulho, falsa

piedade,  altruísmo  são  algumas  motivações  que  movem  as  pessoas  a  fazer  algo

considerado bom. Todavia, essas ações não são aceitas diante de Deus, em razão de sua

incapacidade espiritual. 

Seu pecado afeta  diretamente sua vida moral,  por seu um ato de infração da lei.

Porém,  passando pela  barreira  do  bem,  é  aceitável  e  permitido.  Por  causa  do  pecado

existem conseqüências morais na humanidade. Seus valores são mudados, seus conceitos
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desviam e suas ações corrompem de forma definitiva e fatal para a sua convivência com o

seu próximo e com Deus.

Ninguém por si mesmo pode fazer o bem, “Não há nenhum justo sequer, todos

se desviaram (Rm. 3:9-20). Ao contrário, as descrições das atitudes são imorais e

antiéticas destrutivas de si mesmos e estabelece como norma para ter acesso ao

Reino; o homem não pode compreender o bem (Is. 59:9-10; 29:18; 42:16-17; Jó 32:8;

I Cor. 2:14; 2 Cor. 3:14; Jo. 8:43-44).

Não obstante, o pecado impede o homem e a mulher a ajustar-se a estas normas de

perfeita justiça e retidão.Portanto, o homem sem Cristo faz tudo aquilo que sé abominável

diante de seus olhos (Prov. 6: 16-19). Por que são atitudes de idolatria e rebeldia. O ser

humano não pode fazer  o bem, nem sequer deseja,  porque sua mente  e coração estão

corrompidos (Jo 6:65).

SUA MALDADE TOTAL

O problema do ser humano não é somente o lado moral, é também de seu coração e

sua consciência.  A sua vida está cheia  de maldade,  astúcia  e malícia  pecaminosa.  Seu

corpo está submetido ao pecado, já faz pepa própria natureza. Tudo o que é pecado, resulta

a ira de Deus. Como conseqüência da sua maldade, Deus não quer que compreendam e

sejam salvos (Is. 6:9-10; Mc. 4:12; Jo. 12:40; Jó 12:24-25). Era a exigência do Senhor ao

dar  compreensão a uns  e  a outros não é  um ato de justiça plena e perfeita  e  graça e

misericórdia e graça para os redimidos.

Portanto, Deus dá entendimento a quem Ele quer e assim o salva (Sl. 119:34, 125, 144; Lc.

24:45). É nossa responsabilidade orar e pedir ao Senhor entendimento e graça para viver

para Ele (Ef. 1: 16-19; I Jo 5:20) Isto em razão de não poder fazer o bem por causa da

escravidão do pecado, sua separação de Deus e sua total incapacidade para fazer o bem

(Rm. 8:7-8; 11:17; Mt. 7:17-18; Jo. 15:5).

Uma das principais funções do Evangelho é de apresentar ao pecador a sua miserável

condição. Ao fazê-lo nosso pecado é posto em evidência de tal forma que sentimos sujos e

nus diante de seus olhos. Quando isso ocorre, devemos nos alegrar, por que o Espírito
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Santo nos mostra as nossas condições em que estamos e vemos brilhar a luz com mais

força ao caminho que nos conduz a Cristo, através de sua graça.

Nossa maldade contrasta com a santidade e bondade de Deus. Seu eterno amor, sua

perfeita  justiça,  sua retidão de caráter  atua contra  atitudes  corruptas  do homem. Neste

sentido, o ser humano não está neutro moralmente ele é escravo do pecado e incapacitado

de fazer o bem. Apesar dessa verdade, Jesus é a esperança para o desajuizado pecador.

Através de sua morte redentora podemos ser redimidos e restaurados em todo nosso ser

para  responder  suas  exigências  morais.  Seu  código  moral  e  de  conduta  é  novamente

recriado em nosso ser, e seu Espírito nos capacita por completo para fazer sua vontade e

nos deleitarmos em seus sábios conselhos.

4.3. SUA REBELDIA TOTAL.

Moralmente,  o  homem por  causa  do  pecado  é  inimigo  do Criador.  Surge  a  sua

rebeldia, altivez e orgulho para rivalizar com os preceitos, ensinamentos e decisões sábias,

justas diante do Senhor. Portanto, vivem na frustração, sem paz. A Bíblia nos mostra de

que desde Adão, nos tornamos inimigos de Deus. Desta inimizade se manifesta a violação

aberta e descarada dos mandamentos e da lei moral.

Portanto,  a  desobediência  trouxe  como  conseqüência  a  sua  escravidão  e  morte

espiritual, trazendo assim uma violação permanente aos mandamentos de Deus. Por esta

razão, o Senhor deixou-nos a lei para que nos seja testemunho vivo de sua vontade e uma

norma de conduta para os seus filhos.

Esta verdade da nossa desobediência para com Deus fere nosso orgulho, trazendo

motivo de orgulho e frustração, totalmente incapazes, maus e rebeldes,

porém onde abundou o  pecado,  se  manifestou com maior  força  a  sua

misericórdia.  O Senhor  reverte  esta  condição para  os  seus  escolhidos,

colocando  sua  própria  vida  em favor  do  resgate  de  muitos  e  opera  a

perfeita justiça redimindo o pecador, tornando eficaz a obra da salvação.

(Rm. 3:20, 28; 4:6; 9:11,32; 11:6; Gl. 2:16; 3:10; Ef. 1:4; 2:9; Tt. 3:5).

Uma vez justificados, lhes capacita através do Espírito Santo para fazer obras que lhe

agradem, as quais tem preparado para nós desde a eternidade (Mt. 7:16-20; Rm. 8:13-14;
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8:29; Ef. 4:13 e Fl. 2:13; Ef. 2:10; Tt. 2:14; Tg. 2:17-18). Ninguém, sem a intervenção

soberana de Deus está  apto para fazer  boas obras,  aquilo que a sociedade julga como

“boas”, são caricaturas das verdadeiras obras em razão de se originarem de um coração

corrupto e uma motivação equivocada.

Em razão  desta  realidade,  a  justiça  perfeita  para  os  homens  e  mulheres  provém

somente  do Céu,  estando acompanhada da fé salvadora  para crer  na obra de Cristo e

submeter-se aos seus desígnios.

Por causa do pecado, ninguém pode produzir a fé de si mesmo, a fé é um dom de

Deus para os seus escolhidos (Tg. 2:19; Jo. 1:13; 6:37, 44; 10:25-29; Mt. 16:17; I Cor.

2:11-13; II Cor. 5:17-19; Ef. 2:8-9). Maravilhosa obra, mesmo sendo incapaz de fazer boas

obras,  Ele  através  do  seu  Espírito  nos  tem capacitado  e  nos  tem enchido  com a  sua

bondade e retidão para agradar-lhe. Sendo seus inimigos nos tem reconciliou por sua graça

e nos constituiu filhos, amigos e redimidos. Esta posição nos define novos caminhos para

andarmos em sua presença.

SEMINÁRIO: “NOSSA CONDIÇÃO DEPOIS DA QUEDA”.

Verdades éticas da condição da queda da humanidade segundo Romanos 3: 9-20

Respondo em folha a parte, de maneira clara e precisa, dando exemplos concretos

para descrever a queda do homem. Em cada aspecto, mencionamos as implicações éticas e

bíblicas de sua incapacidade, maldade e rebeldia; e as áreas contaminadas pelo pecado..

Formulamos  indicações  práticas  para  reverter  o  pecado.  Evitando  ser  ambíguo  ou

superficial. Graças a Deus pelo que somos. Preparamos para compartilhar.
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1. “Não há justo, nem quem faça o bem, não há sequer um”.

O que significa que não há justo e nem quem faça o bem? 

Por que é importante reconhecer que somos pecadores e injustos? 

Quais as características de uma sociedade injusta e cheia de maldade? 

Quais resultados trazem o pecado a vida, família, igreja e sociedade?

Que conseqüências éticas trazem uma vida de total injustiça e maldade?

Que relação há entre a injustiça e a maldade humana com o Evangelho?

Como estou com relação a justiça e bondade cristã? Explique. 

2. “Não há quem entenda”.

O que significa que pelo pecado não há quem entenda o bem?   

Por que é importante saber que sem Cristo ninguém é sábio e nem entendido?

O que caracteriza uma vida sábia e entendida? 

Quais resultados éticos trazem o entendimento e sabedoria ao crente? 

Quais conseqüências éticas trazem a ignorância e a insensatez a uma pessoa?

Que relação há entre entendimento e sabedoria com a vida cristã?

Como estou em relação ao entendimento e a sabedoria de Deus? Explique.

3. “Não há quem busque a Deus”

O que significa buscar a Deus?

Por que é importante saber que não há quem busque a Deus?

O que caracteriza o homem que busca a Deus de forma correta? 

Quais bênçãos éticas trazem ao buscar a Deus corretamente?

Quais conseqüências éticas trazem a busca equivocada de Deus?

Que relação há entre buscar a Deus e a vida cristã?

Como está a minha vida na busca constante de Deus?
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4. “Todos desviaram e se tornaram inúteis”

O que significa desviar e se fazer inútil para Deus?

Por que é importante saber que diante de Deus, todos somos inúteis?

O que caracteriza uma compreensão correta da inutilidade?

Quais esultados éticos trazem uma vida de serviço total a Deus?

Quais conseqüências éticas trazem uma vida de separação e inutilidade?

Que relação he entre inutilidade genuína e a vida cristã?

Como estou com relação à obediência e serviço na obra de Deus? Explique:

5. “Sua boca está cheia de engano, veneno, maldição e amargura”

O que significa uma boca cheia de engano, maldição e amargura? 

Por que é importante saber que toda pessoa sem Cristo tem uma boca assim?

O que caracteriza uma pessoa com estas características negativas em sua vida?

Que bênçãos éticas trazem uma vida rendida ao Senhor, segundo estes aspectos?

Quais conseqüências éticas trazem uma boca com as características anteriores?

Que relação há entre o vocabulário do cristão e o evangelho?

Como estou com a minha forma de falar com a minha cova vida? Explique.

6. “Morte, destruição e desventura há em seus caminhos”.

Que significado ético traz a morte, destruição e desventura?

O que implica aceitar que sem Cristo, estamos mortos e destruídos?

O que caracteriza por estarmos mortos, destruídos e desventurados?

Quais condições éticas produzem a vida, a restauração e a bem aventurança?

Que relação há entre a morte, a destruição e a desventura com o Evangelho?

Estou vivendo como morto e destruído ou como vivo e bem aventurado? Explique.

7. “Não há temor de Deus diante de seus olhos”
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O que significa ter temor de Deus e a Deus? 

Por que é importante o temor de Deus na vida

O que caracteriza uma pessoa temente a Deus, segundo a Escritura?

Quais bênçãos éticas trazem em possuir o temor de Deus? 

Quais conseqüências éticas trazem a uma vida sem o temor de Deus?

Que relação há entre o temor de Deus e vida cristã

Como estou com relação ao temor de Deus? Explique.

“Porquanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo

justificados, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus”. 

Rm. 3. 23 e 24

 

LIÇÃO 5 

A ÉTICA DE JESUS E O EVANGELHO

O  reino  de  Deus  é  um  dos  principais  temas  nos  ensinamentos  de  Jesus  e  é  a

expressão exata de sua ética profundamente centralizada no Evangelho. Ele se revela de

uma  maneira  especial  aos  seus  filhos,  cumprindo  a  profecia,  anunciando  a  vinda  do

Messias  para  reinar  e  libertar  os  oprimidos  do  diabo.  É  por  essa  razão  que  o  Novo

Testamento narra de maneira detalhada o reino de Cristo como o autor do Reino de Deus.
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A respeito do Reino de Deus, observaremos alguns aspectos dos ensinamentos do

Evangelho,  os quais possuem as verdades que necessitam ser revelada a todo filho de

Deus. 

Com o estabelecimento do Seu reino, expandirá o domínio de Jesus, como esperança

para seus escolhidos e virá como Rei. Ninguém pode compreender o poder e autoridade,

porém através de sua misericórdia, Ele nos tem concedido a revelação de seus propósitos

para honrar-lhe e deleitarmos nEle (Pink, 1997, p. 76). Para o complemento desta lição,

revisaremos as definições dadas pelos seguintes autores: Arias, 1998; Elwell, 1999; Lloyd,

2000; Vila, 1985; entre outros.

5.1. Centralizada no Reino

O Reino de Deus se trata de uma esfera onde Ele reina e a sua vontade é soberana e

cumprida (Vila, 1985, p. 998). Através de sua Palavra, encontramos alusões diretas de seu

reinado universal e sempiterno. É possível afirmar que Deus é Rei, e isso a Palavra nos

apresenta (Ap. 17:14; 19:16). Seu reino é eterno, seu domínio não terá fim, sua autoridade

é de justiça. Seu poder é real, remindo o povo para a sua glória que em um coro celestial o

adorará eternamente.

O que a Bíblia ensina é o reino de Deus que estabelece nos corações que estavam

sem esperança e na escravidão (Ef. 2:2; 1:4). O reino de Deus é para a sua glória e bênçãos

para os escolhidos (Ef. 1:6, 12, 14). Falar do Evangelho é falar do Reino, e ao fazê-lo,

devemos colocar suas perfeições morais. Único Deus, verdadeiro, santo, sábio, absoluto,

poderoso,  benigno,  misericordioso,  longânime,  bondoso  e  justo  (Confesión  de

Westminster). Jesus orou: Venha o teu Reino (Mt. 6:9-13).

O reino de Deus implica num governo que perdura e é incondicional sendo diferente

de outros reinos. Ao nascer Jesus, seu reinado é anunciado é adorado e reverenciado como

um Rei (Mt. 2:2) a sua vinda traz esperança, júbilo e proclamação (Mt. 2:10-11; Lc. 2:1-

20).

Durante seu governo, seu nome é santificado, sua vontade é estabelecida na terra, os

homens  vivem  em  abundância,  os  pecados  são  perdoados.  Seu  reino,  aos  pobres,

enriquece, os sedentos são saciados, os tristes são consolados, não haverá mais dor, nem
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sofrimento e nem morte, sendo impossível fazer a sua descrição senão vivermos: como a

nova aliança, a semente, a colheita, o banquete e a festa. É um reino de absoluta retidão,

liberdade e amor, reconciliação e paz eterna. 

Assim foi proclamado pelo profeta Isaías (Is. 7:14); Davi (Sl. 130:8); Miquéias (Mq.

5:2);  entre  outros.  Seu  reinado  é  de  esperança.  Quem se  aproxima  dele,  afirma  estar

eternamente  abençoado  por  sua  perseverança  e  sua  graça  derramada.  Os  primeiros

discípulos  entenderam  a  dimensão  do  reino  e  o  demonstraram  com  sua  ousadia  na

pregação. No Evangelho de Mateus, desenvolve o tema do Reino, mediante exemplos e

parábolas e os seus significados.

Jesus em seu modelo de oração nos ensina que temos que pedir que venha o reino do

Pai, também nos leva a considerar a sua glória, celebração e admiração para o autor do

mesmo. Seu reino veio por meio de Jesus, está em nosso meio e virá em sua plenitude na

sua volta como Rei a julgar e estabelecer o seu reinado pa\ra sempre. A fé e a confiança

em Jesus e conduzem os seus escolhidos a Ele e demonstra seu poder salvador, perdoador

e vivificador.  

5.2 CENTRADA NA PERFEIÇÃO

A razão pela qual, o Reino de Deus não tem limites e é vitorioso, acima de todas as

circunstâncias, é porque Ele é o Rei de toda a terra. Por meio de sua morte e ressurreição

foi vitorioso, assim como a sua igreja é vencedora. (Mt. 16:18).

O sacrifício de Cristo foi perfeito, seu testemunho fiel e verdadeiro dá esperança aos

que foram salvos por sua soberana vontade e graça (Ef. 1. 5-6), seu amor foi manifestado

na cruz de uma maneira singular. Durante seus ensinamentos, seu exemplo de vida, sua

morte na cruz, percebe sua perfeita vontade cumprida em favor dos seus.

Por esta razão não há cristianismo sem a cruz, pois foi através deste ato, temos a

prova do amor de Jesus para os seus,  o reino de Deus é a boa nova do Evangelho, a

promessa ficou firmada e selada pela vida e ressurreição de Jesus. Ao sermos chamados

somos  benfeitores  de  sua  graça  e  convocados  a  viver  para  Jesus,  obedecer-lhe  e

submetermos a sua missão. A obra do Senhor Jesus na cruz é a prova do cumprimento

perfeito  das  profecias  do  Velho  Testamento,  e  por  toda  a  Bíblia.  Sua  obediência  traz
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implicações de conduta exemplar moral e espiritual para os salvos, todas se encontram na

Bíblia para que possamos seguir. Cabe anotar que a verdadeira ética cristã se resume na

santidade da vida e sujeição a sua perfeita e boa vontade.

Sua perfeita obra na vida como na morte, nos faz filhos e herdeiros da vida eterna,

por isso podemos adorar o nosso único e grande Rei. “Porque teu é o reino, poder e a

glória para sempre”. (Mt. 6:12-13) Por isso o Senhor nos chama ser santo como Ele é, o

mandamento para seus filhos é andar como ele andou, é viver de acordo com quem nos

chamou por soldados. É caminhar para a sua glória, seguindo seus passos e submetendo a

sua vontade. Só um Salvador Perfeito pode exigir a perfeição de seus filhos, e é por isso

que a ética cristã é um assunto sobrenatural. Os princípios, a vontade e compromisso são

dados pelo Criador e satisfazem sua essência de ser o exemplo de vida dado por Jesus

Cristo.

5.3. CENTRALIZADO NO AMOR E SERVIÇO

Jesus estabeleceu a Igreja e recomendou o evangelho da reconciliação. Todos seus

seguidores são responsáveis de proclamar a sua verdade e testificar que Ele vive e reina

para todo o sempre. Através da Igreja e do evangelho, Jesus apresenta as boas novas e

expressa sua participação no pecado da humanidade para resgatar os seus. 

Porém, o reino de Deus está entre nós, e como cristãos temos o dever de anunciá-lo,

a saber, a salvação pela graça, a justificação pela fé a conversão a Cristo é para a glória de

Deus, estes temas da vida e prática da Igreja nos permitem estar profundamente arraigados

no Evangelho do Reino e ser fiel em sua proclamação como diz a Escritura.

Aí  podemos  ter  lugar  em  um  anúncio  total  do  reino  como  projeção  local  na

proclamação  (Kerigma),  a  comunhão  (Koinonya)  a  celebração  (leitourgia),  o  ensino  e

aprendizagem  (didajé),  e  o  serviço  (diakonia)  (Arias,  1998,  p.  214)  É  um evangelho

centralizado em um Cristo olhando para os benfeitores do Reino. De adoração, comunhão,

de  obediência  e  de  esperança,  é  o  sentido  de  nossas  vidas  quando  fazemos  parte  do

significado da história, o reino de Deus. “Esta convicção não nos permite ser desertores

religiosos com a fé ociosa e uma esperança passiva. A esperança do reino é um convite a
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trabalhar  enquanto é dia e estar ativos no amor e semear a palavra,  mantendo acesa a

chama do Espírito”. (Ibid, p. 164).

Através do Reino de Deus, restaura vidas, anuncia uma nova criação onde não há

maldade, pecado, onde se estabelece à relação entre a criação de Gênesis e a nova criação.

Ficamos admirados e cheios de louvor e adoração diante desta maravilha, cumprindo-se o

que está escrito no livro do profeta Isaías: “Faz o surdo ouvir o mudo falar” (35:5-6).

“Fortalecei  as  mãos  frouxas  e  firmai  os  joelhos  vacilantes.  Dizei  aos  desalentados  de

coração: Sede fortes e não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de

Deus; Ele vem e vos salvará. Então abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos

dos  surdos,  os  coxos  saltarão  como  cervos  e  a  língua  do  mudo  cantará  ,  pois  águas

arrebentarão nos desertos e ribeiros no ermo”. Isaías 35: 3-6. 

Nós cristãos  aguardamos  a  vinda  do Reino,  sabemos que  tudo isso se cumprirá;

vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele, somos cidadãos dos céus. Esperamos com

expectativa o toque da última trombeta, enquanto isso somos chamados para sermos fiéis,

a  vigiar  e  orar,  permanecer  em adoração e testemunho diante  do Juiz  de toda a terra.

Devemos estar preparados,  vestidos e com as lâmpadas acesas e desejando a volta do

amado (Lc. 12. 35-36). Ali será estabelecido reino de Jesus e viveremos para sempre com

Ele.  Dizemos  como os  primeiros  cristãos:  Maranata!  Vem Senhor!  (I  Cor.  16:22;  Ap.

22:20).

Somos  chamados  a  evangelizar  anunciando  seu  reino  de  esperança.  Deixar  a

fascinação diabólica do comodismo, poder e desejos passageiros.  A exemplo de Jesus,

devemos ser luz, o qual transforma e dá a vitória. Rendemos em adoração, gratidão, enfim

permanecermos firmes em quaisquer circunstâncias, a viver em amor e serviço a Deus,

seguir a Jesus ser fiéis até a morte, para receber a coroa da vi\da preparada a seus filhos.

Porém a vida no reino é a vida no evangelho, as boas novas é a salvação de Cristo

Jesus por sua graça. Nesse sentido, uma ética essencialmente cristã tem seu fundamento na

vida  e  na  obra  de  Cristo,  porque  os  princípios,  regras  e  tarefas  estão  claros  e

concretamente  estipulados  na  Escritura.  É  evangélica,  porque  é  uma  boa  nova  de

esperança, reconciliação e amor. Podemos afirmar que as dimensões éticas de Jesus estão

alicerçadas no amor e serviço. Em razão de seu sacrifício é a demonstração mais sublime
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do seu verdadeiro amor a seus filhos, e porque não veio para ser servido e sim para servir e

dar a sua vida em resgate de muitos.

Todo cristão não pode participar do reino se não se caracterizar sua vida ao amor e

ao serviço. Amor ao Senhor, ao próximo e a si mesmo. As características do amor de Deus

devem de alguma maneira refletir em nossa caminhada, igualmente o serviço. Aquele que

ama, serve e não há serviço autêntico se não for motivado pelo amor verdadeiro, como

ensinou Jesus Cristo, através de sua vida.

SEMINÁRIO “ÉTICA DE JESUS E EVANGELHO”

Verdades da ética de Jesus e o Evangelho, segundo Mt. 5:1-12

Respondo na folha a parte,  de maneira  clara  e precisa,  dando exemplos claros e

concretos  para  descrever  aspectos  da  ética  de  Jesus  no  Evangelho.  Para  cada  bem-

aventurança, devo mencionar as implicações éticas e bíblicas e de sua repercussão social e

política. Formulo indicações práticas de se viver em bem-aventuranças. Evito ser ambíguo

ou superfiacial. Recordo: o Senhor é a minha alegria. Preparo para compartilhar.
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1. “Bem aventurados os pobres de espíritos e perseguidos”

O que significa ser pobre de espírito e ser perseguido? 

Por que é  importante ser pobre e perseguido para viver no  reino? 

O que caracteriza uma vida de pobreza espiritual e perseguição? 

Que resultado ético traz verdadeira pobreza espiritual? 

Que resultado ético traz a verdadeira pobreza espiritual? 

Que conseqüências éticas trazem riqueza espiritual e aceitação geral? 

Que relacão há entre pobreza y perseguição com o evangelho? 

Como estou em relação à pobreza espiritual e a perseguição? Explique:

2. “Bem aventurados os que choram”

O que significa chorar?

Por que é importante o consolo de Deus? 

Que caracteriza uma vida mudada de tristeza para o consolo?

Quais resultados éticos trazem quando somos consolados?

Quais conseqüências éticas trazem um pranto sem consolo?

Que relação há entre o pranto e o consolo com a vida cristã?

Como estou em relação ao consolo de Deus? Explique.

3. Bem aventurados os mansos

O que significa ser manso?

Por que é importante ser manso? 

O que caracteriza una vida de mansidão? 

Quais bênçãos éticas trazem uma vida de mansidão? 

Que relação há entre a mansidão e a vida cristã? 

Como estou com relação à mansidão? Explique: 
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4. “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça”

O que significa ter fome e sede de justiça?

Por que é importante ter fome e sede de justiça? 

O que caracteriza uma pessoa com fome e sede de justiça? 

Quais resultados éticos trazem uma vida saciada por Deus?

Quais conseqüências éticas trazem uma vida que não é saciada? 

Qual relação há entre a fome e a sede de justiça de Deus?

Como estou com relação à fome e a sede da justiça de Deus? Explique.

5.  “Bem aventurados os misericordiosos”

O que significa ser misericordioso? 

Por que é importante ser misericordioso?

O que caracteriza uma pessoa misericordiosa?

Quais bênçãos éticas recebem as pessoas misericordiosas?

Quais conseqüências éticas trazem a misericórdia de Deus? 

Que relação há entre misericórdia e evangelho? 

Como estou em relação há entre misericórdia e o evangelho?

Como estou em relação à misericórdia? Explique

6. “Bem aventurados os limpos de coração”

O que significa ter um coração limpo? 

O que implica ter um coração limpo? 

O que caracteriza uma pessoa de limpo coração?

Quais bênçãos éticas nascem de um coração limpo? 

Quais conseqüências morais nascem de um coração sujo? 

Que relação há entre o coração limpo e o Evangelho? 
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Tenho um coração limpo? Explique.

7.  “Bem aventurados os pacificadores”

O que significa ser pacificador? 

Por que é importante ser pacificador? 

O que caracteriza uma pessoa pacificadora? 

Quais bênçãos éticas trazem em ser pacificador?

Quais conseqüências éticas trazem em não ser pacificador

 Que relação há entre o ser pacificador e o Evangelho? 

Como estou em relação à pacificação? Explique. 

“Regozijai-vos e alegrai-vos porque grande é o vosso galardão nos céus; porque assim

perseguiram aos profetas que vieram antes de vós.”

 Mt. 5:12

LIÇÃO 6

GRAÇA E ÉTICA PESSOAL

A vida pessoal do líder deve refletir o caráter de Jesus, sabendo que o mesmo agrada

a Deus e é o exemplo a ser seguido. Como deve ser o caráter do pastor ou ministro para

poder vencer as pressões do dia a dia e para ser exemplo à igreja? Consideremos alguns

dos exemplos mais importantes (as seguintes idéias foram extraídas dos seguintes autores:

Azzati,  1992;  Bluthaedt,  Sfe.;  Bridges,  2000; Galán,  1992; Giles,  1998;  Iserte,  1981;
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Knudson, Sfe.; Lacueva, 1989; Mills, 1987; Nonine, 1997; Nyenhuis, 1981; Padilla, 1998;

Palomares, 1992; Ridenour, 1975; Trull, 1989; Vila, 1985; Wiersbe, 1988; Autores varios,

1990; entre outros).

A honestidade: É uma das qualidades que todo ministro deve ter, é associada com a

integridade,  confiabilidade  e  a  sinceridade.  O apóstolo Paulo  escreve que  os  diáconos

devem ser honestos (I Tm. 3:8). Deus espera que todos sejamos sinceros na maneira de ser

e de agir.

O ministro deve ser autêntico e não aparentar aquilo que não é e o que não tem, não

pode fazer os outros crer no que faz ou pode fazer se não é verdade. A honestidade nos

permite viver livremente ou relacionarmos com os outros sem termos que representar uma

realidade que não é a nossa. Isso implica em ter a paz com Deus e descansar em sua graça

para progredir. O Apóstolo Paulo nunca esqueceu que perseguiu a Igreja, nem ocultou essa

terrível verdade, porém tudo isso o motivou a ser vir com mais intensidade. Não devemos

imitar  os outros,  Deus nos fez diferente  e aceita  como somos, aperfeiçoados  pelo seu

poder.

A mentira não pode fazer parte da vida cristão e muito menos no ministério dos

líderes (III Jo. 3:4; Ef. 4:25). O ministro cristão não deve usar a mentira como ferramenta

de trabalho nem como estilo de vida, não se deve mentir para tirar proveito, porque isso é

pecado (Hc. 5:1-6) As estatísticas apontam que as pessoas mentem com freqüência em

várias situações críticas, as igrejas e os movimentos cristãos mentem muitas vezes quando

informam  dados.  É  lamentável  saber  que  fazem  isso  ao  informar  sobre  assistência  e

resultados de seus ministérios para obter apoio financeiro, também para salvar situações de

perigo, inclusive acreditam que essas mentiras têm outro nível de responsabilidade moral,

até consideram corretas, porque ajudam a salvar uma situação. O pastor não deve mentir

em nenhuma circunstância, não pode dar uma informação incorreta, deve dizer somente a

verdade.

Nossa  lealdade  ministerial  deve  levar-nos  a  não  criticar  ou  comentar  coisas  de

colegas ausentes que venham rebaixar sua reputação. Quando um pastor está passando por

algum problema, ou se caiu em pecado, podemos compartilhar com outro pastor com o

desejo  de  ajudá-lo  em  sua  restauração,  porém  não  como  um  comentário  que  venha

denegrir sua imagem.
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Devemos alegrar com os que vencem, consolar e ajudar aos que estão enfrentando

problemas, ser honestos com os colegas quando saímos de um pastorado. Não criticar o

pastor que estava no ministério antes de nós, desprezando seu trabalho que desenvolveu há

anos, evidentemente que há seu tempo deve haver a adaptação da congregação ao seu

estilo. O pastor que deixa uma igreja não deve visitar os seus membros com o propósito de

influenciá-los contra o pastor ou criticar suas novas atividades. 

O pastor deve ter um conceito correto de si mesmo e não se desmerecer diante dos

demais.  Pode ter  um conceito  equivocado  de si  mesmo (Rm.  12:2).  Paulo escreveu a

Timóteo recomendando que ninguém desprezasse sua mocidade (I Tm. 4:12). Devemos

saber que Deus quem nos chamou mesmo com os nossos defeitos. Portanto, não devemos

fazer comentários desfavoráveis que o desqualifiquem. Tais atitudes nos tiram a autoridade

e desonram ao Senhor.

Através da leitura de alguns livros, concluimos que devemos respeitar quatro áreas:

nossas diferenças, personalidade, trabalho e as gerações. Enquanto as diferenças devem

levar  em conta as doutrinas,  a liturgia  ou a organização eclesiástica.  Podemos debater

sobre estes temas, porém, respeitando as demais idéias. 

Enquanto a personalidade de cada pessoa é diferente e tem sua maneira de ser. Deus

nos fez diferentes e cada um de nós, Ele nos deu uma personalidade única, não devemos

rir de outras pessoas, ressaltar seus defeitos, nem burlarmos por coisas chamativas em sua

forma de ser.

Devemos respeitar o trabelho dos demais. Não é conveniente duvidar o êxito dos

colegas,  nem burlarmos com seu êxito ou fracassos, somos chamados a orar uns pelos

outros e edificarmos mutuamente. 

Com relação a outras gerações; os maiores devem respeitar o entusiasmo e o impulso

das  novas  idéias  dos  jovens e  estes  devem respeitar  a  sabedoria,  prudência  e  história

escrita pela geração anterior. É muito importante não burlarmos, criticar ou desmerecer

com comentários ou atitudes um ministério de um pastor de outra geração. 

6.1. VIDA DO ESPÍRITO
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Para  realizar  o  ministério  é  imprescindível  sermos  cheios  do  Espírito  Santo,  só

assim,  podemos  entender  qual  é  a  extensão  e  profundidade  do  ministério.  O Espírito

realiza o querer e o efetuar, nos dá alegria em tempo de vitória e paz na provação (Jo.

16:7-15; At. 1:8; Lc. 4:16-18; Fl. 2:13; Rm. 8:14).

O caráter do cristão deve estar pleno dos frutos do Espírito Santo, cheios de Deus,

sendo Ele o Senhor das nossas vidas. Nas cartas pastorais, Paulo enfatiza ao ensinar que a

habilidade do pastor para o ministério consiste na obra de Deus em seu caráter e não em

sua habilidade acadêmica (1 Tm. 3:1-7; Tt. 1:5-9). O pastor deve ser irrepreensível em sua

vida pessoal, familiar e social. Deve ter bom testemunho para os que estão dentro e os que

são de fora.

O pastor não pode e nem deve ser agressivo, egoísta, cruel, insensível, ímpio, etc.

Paulo dá uma lista dos servos maus (II Tm. 3:1-9). De sua parte, o pastor deve ter um

caráter amável, puro, alegre, flexível, carinhoso sendo justo, honesto, fiel, seu caráter deve

refletir  bondade,  compreensão,  humildade,  firmeza  diante  do  pecado,  a  injustiça  e  a

maldade. Do contrário, vai contra a verdade e não pode manifestar com sua vida o novo

nascimento em Cristo. 

A Igreja não pode seguir a um pastor que não possua uma vida limpa. Devemos

esforçar para viver de acordo com os seus mandamentos (I Tm. 4:15-16; 6:11-14; Tt. 2:7-

8). Deus exige que seus servos sejam esforçados e diligentes em servi-lo e defender a sã

doutrina (Mt. 9:37; II Cor. 11:27-28). O pastor deve ser um trabalhador pela causa de

Deus, isso vai fazê-lo a sofrer perseguições e sofrimentos (2 Tm. 3:10-11; Ez. 33:7-8).

Um homem cheio do Espírito Santo de Deus se submete a Escritura. Procura viver

uma vida limpa, sua conduta é exemplar, porque nasce de um coração cheio do Evangelho,

mostrando a vida de um novo caráter  descrito na Escritura.  Vive a realidade  das bem

aventuranças. É obediente, fiel, honrado e solidário e os valores que marcam suas vidas

são do Evangelho, seu exemplo de vida é Jesus, não é um religioso, nem tem aparência de

piedade, é um autêntico seguidor de Cristo e de seus mandamentos, se esforça com a graça

de Deus a servir e a amar e aplicar as verdades contidas nas escrituras. Serve por amor a

Deus, não para si mesmo. Devemos orar que Deus nos encha do seu Espírito e verdade

para a sua glória.
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6.2. VIDA NA PALAVRA

Foi Jesus quem disse: “Sem mim nada podeis fazer” (Jo. 15:5) Portanto todo servo

de Deus deve guiar-se em sua vida e ministério só pelas ordens do Evangelho, quem não

se submete a essas verdades de fé não é verdadeiro servo do Senhor.

Isso  implica  em  esquadrinhar  as  Escrituras,  obedece-las  e  honrá-las  com  seu

exemplo  de  vida.  Quando  aproximamos  dos  princípios  bíblicos,  nos  damos  conta  de

quanto somos rebeldes e coloca em evidência de como somos mau caráter e vulneráveis às

tentações. Só pela graça de Deus podemos reconhecer que a verdade é suficiente para o

nosso crescimento e alegria. Seus mandamentos não são pesados se não vida, esperança e

expressão de amor e proteção do Senhor para os seus filhos. 

Recordamos que ao sermos pregadores, o Senhor nos constituiu como colaboradores

do Espírito  Santo,  Ele é quem nos dirige,  nos capacita  e enche os  nossos  lábios  para

apresentar o Evangelho (Jr. 1:9; Lc. 12: 10-11). Nesse sentido, o Espírito Santo nos faz

aptos para o reino de Deus; e nos prepara para a importante tarefa de pregação. 

Não podemos apresentar  de  qualquer  maneira  o Evangelho e  sim,  deve ser  com

indicações e motivações corretas. Enfim, a quem devemos dar conta é ao Senhor, nesse

sentido, nossa vida não deve ser inferior aos ensinamentos da Bíblia. Nós, os pastores,

devemos aplicar a mensagem, primeiramente para nossa vida pessoal e familiar, depois à

igreja, não é ético pregar o que não estamos vivendo. Isso indica que devemos crescer nos

aspectos fracos, para ter a autoridade moral de exortar a congregação, também devemos

dedicar  o tempo necessário para a  preparação da pregação.  Esforçamos em apresentar

pregações que sejam relevantes à igreja. 

Alguns erros devem ser corrigidos como: não aplicar adequadamente as verdades

bíblicas; usar sermões de outros pregadores não esforçando para prepara os nossos; não

pregar  pensando em uma pessoa em particular;  não usar um versículo para fazer  uma

doutrina; não suavizar a verdade bíblica; não exagerar uma mensagem que consideramos

necessários. Devemos pregar toda a verdade de Deus. Nos corresponde apresentar a defesa

com mansidão e verdade, a nossa atitude diante do texto deve ser de inteira submissão,

respeito e compromisso em obedecer. Lembramos que somos embaixadores do Reino, isto

é um grande privilégio e exige uma grande responsabilidade, a vida na Palavra implica em
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viver aquilo que pregamos, não podemos agir como irresponsáveis em não pregar no que

somos vulneráveis, devemos orar e depender de Deus, para sermos fortalecidos e poder

pregar a verdade total e completa. 

6.3. VIDA DE ORAÇÃO

Temos aprendido diferentes aspectos da vida de um pastor. Nessa seção falaremos

sobre a sua vida de oração, com muita freqüência a Bíblia fala sobre isso (I Tes. 5:17; Lc.

21:36;  Fl.  4:6).  A Palavra  de  Deus  nos  manda  orar;  o  qual  indica  a  importância  de

obedecer, a vontade de Deus é que prossigamos uma vida em oração, porque Ele sabe que

não podemos viver sem sua direção, as razões pelas quais devemos orar sempre são: para

manter uma vida limpa e receber poder e ajuda divina no ministério.

Nesse sentido, a oração é o meio usado por Deus para mostrarmos o que somos,

levar-nos  a  reconhecer  os  nossos  erros  e  pedir  o  perdão.  Jesus  nos  mandou  orar

constantemente  (Mt.  26:41).  A oração  nos  permite  a  estarmos  unidos  a  Ele;  receber

santidade e pureza para a mente e coração (Jo. 15:5). Quando oramos, Deus nos abençoa e

responde (Sl. 91:15). Porém, não devemos usar a oração como um amuleto, e sim como

um meio de depender do Senhor, do Seu poder e da sua graça derramada em nós. Jesus

mesmo nos deu uma vida dedicada à oração; devemos seguir seu exemplo (Mc. 1:35).

A vida purificada é dada por Deus através do conhecimento da Palavra e a vida de

oração,  não  é  para  nós  mesmos,  mas  é  para  servir  a  Deus.  Como resultado,  seremos

frutíferos e úteis em suas mãos (Jo. 15:5). Devemos lembrar que o pastor trabalha para a

glória de Deus e para ser uma bênção no meio do seu povo, sendo assim, não se deve fazer

nada o que Deus não lhe peça, somente obedece às suas ordens, uma delas é a oração,

nossa própria capacidade de nada serve para desenvolver a sua obra, isso torna impossível

de  agradá-lo,  se  não pretendemos  afrontarmos  o Senhor,  porém é  indispensável  o  seu

poder em nossas vidas para realizarmos a sua vontade, ao ver seu poder efetuando em nós,

teremos êxito e prosperidade nos ministério (Jo. 15:7; At. 4:31).

A oração cumpre o objetivo ético em cada cristão: mostrar-lhe seu pecado e a graça

abundante do Senhor a seu favor. Também aponta a sua incapacidade para servir e agradar
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ao Senhor e revela que somente unidos a Ele, terá uma vida e esperança para seu coração

abatido. Porém, o convence que nada pode fazer sem a sua ajuda e direção. 

Por isso, o crente deve fazer súplicas com ações de graças (Fl. 1:3-4; Rm. 1:8,21; Sl.

107:8). Quando oramos, devemos entrar em sua presença com gratidão. Isto só é possível

se reconhecermos que o que temos recebido vem de Deus e Ele nos tem outorgado por sua

grande misericórdia. Ao aceitar que tudo vem do Senhor, nosso coração enche de gratidão

e  adoração,  reconhecendo a  fonte  inesgotável  de vida,  essa  é  uma postura eticamente

correta de todo o filho de Deus. As ações de graças devem ser por tudo, em especial pela

salvação  e  amor  imerecido  (I  Cor.  15:57;  I  Tm.  1:12;  Ef.  5:20;  I  Tes.  5:18).  Enfim,

devemos  dar  graças  quando  passamos  por  provas,  porque  são  moralmente  boas  e

planejadas para o bem de seus filhos (Tg. 1:2-3, 6; Jo. 11:41). Toda a oração deve fazer

com fé, isso também é dom de Deus, para dirigir-nos ao seu trono com a certeza de sermos

ouvidos (Mt. 15:28; 17:20; Mc. 9:23; 11:24; Lc. 17:5; Tg. 5:15). Devemos orar sempre

crendo que Ele é o nosso Deus, Senhor e Salvador. A oração deve ser feita segundo os

princípios éticos e morais descritos na Escritura, ao contrário, ela será recusada. 

Os servos  de  Deus  devem investir  muito  tempo em oração  a  sós  e  diariamente,

apresentando propósitos específicos  e  detalhados,  pessoais,  familiares,  e da igreja  para

serem respondidas (Mc. 10:51). A oração específica fortalece a fé, porque conhecemos a

resposta e agradecemos porque temos recebido (At. 10:2). Uma responsabilidade ética do

pastor é orar a sós, não somente quando estão vendo. Ali, ele descansa no Senhor, recebe

para prosseguir com força renovada, confiança e valor para assumir o ministério.

Também devemos orar em grupo, para estimularmos a fé e o amor recíproco (Mt

18:19). Somos chamados a honrar ao Senhor e nos submeter aos seus desígnios (I Cr.

29:10-11;  16:35-36;  1:13-14;  At.  4:24,27,31).   Os  primeiros  cristãos  oravam juntos  e

pediam  a  direção  de  Deus  para  tomar  decisões  (At.  13:2;10:36-38)  Juntos,  devemos

reconhecer que as autoridades civis são postas por Deus, o nosso dever é orar por elas e

nos submeter as leis estabelecidas (I Tm. 2:1-2). Ao orar em grupo, podemos pedir por

necessidades espirituais e materiais (At. 20:18-20; Lc. 12:6-7; Fl. 4:19; I Pd. 5:7-9; Jo.

17:15). Como diz a Bíblia, “a oração de um justo pode muito em seus efeitos” (Tg. 5:16).
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SEMINÁRIO: “GRAÇA E ÉTICA PESSOAL”

Verdades éticas do ministério, segundo I Tm. 3: 1-7; Tt 1: 6-9

Respondo a folha a parte, de maneira clara e precisa, dando exemplos práticos  para

descrever  o  ministério.  Em cada  aspecto  menciono  as  implicações  éticas,  bíblicas  de

obedecer  e  as  de  desobedecer.  E  formulo  recomendações  pertinentes  para  reverter  à
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situação,  em  suas  dimensões  negativas.  Evito  ser  ambíguo,  radical,  ou  superficial.

Recordo: Pela graça de Deus, hoje sou servo, preparo para compartilhar as anotações. 

1.  “É necessário que o pastor seja irrepreensível e prudente”

O que significa ser irrepreensível e prudente? 

Por que é necessário ser irrepreensível  e prudente? 

O que caracteriza uma pessoa irrepreensível e prudente?

Quais resultados trazem ao sermos irrepreensíveis e prudentes?

Quais conseqüências trazem a falta dessas virtudes?

Que relação há entre estas virtudes e a vida cristã? 

Como estou em relação a essas virtudes? Explique:

2. “É necessário que o pastor seja... digno e hospedeiro”

O que significa ser digno e hospedeiro? 

Qual a importância de ser uma pessoa digna e hospedeira? 

O que caracteriza um servo digno e hospedeiro?

Quais resultados trazem sendo digno e hospedeiro?

Quais as conseqüências que trazem a falta dessas virtudes?

Que relação há entre essas virtudes e a vida cristã?

Como estou em relação a essas virtudes?

3. “É necessário que o líder não seja dado ao vinho e nem a discussões”

O que significa não ser dado ao vinho e nem a discussões?

Por que não é conveniente ser dado ao vinho e envolvido em discussões?

O que caracteriza um líder que não é dado ao vinho e nem se envolve em discussões?

Quais conseqüências trazem o vinho e as brigas?

Quais riscos geram a falta dessas características?
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Que relação há entre estas características e a vida cristã?

Como estou em relação a essas características? Explique

4. “É necessário que o líder não seja cobiçoso e nem avarento”

O que significa não ser cobiçoso nem avarento?

Por que o pastor não deve ser cobiçoso nem avarento?

O que caracteriza uma vida sem a cobiça e nem avareza?

Quais bênçãos trazem ao pastor sem cobiça e avareza?

Quais as conseqüências trazidas pela cobiça e a avareza?

Que relação há entre essas características e a vida cristã?

Como estou em relação a essas características? Explique.

5 “É necessário que o pastor não seja soberbo e nem iracundo”

O que significa não ser soberbo e iracundo?

Por que o líder não deve ser soberbo e nem iracundo?

O que caracteriza um pastor que não é soberbo e nem iracundo?

Quais bênçãos éticas trazem a soberba e a ira?

Quais conseqüências éticas trazem a soberba e ira?

Que relação há entre essas exigências e a vida cristã?

Como estou em relação à soberba e a ira? Explique.

6  “É necessário que o líder seja amável e agradável”

O que significa ser amável e agradável?

Por que é importante ser amável e agradável?

O que caracteriza uma vida amável e agradável?

Quais bênçãos éticas trazem ao ser amável e agradável?
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Quais conseqüências morais trazem ao não ser amável e nem agradável?

Que relação há entre essas virtudes e a vida cristã?

Estou sendo amável e agradável? Explique.

7  “É necessário que o líder seja justo, santo, dono de si mesmo”

Que significa ser santo, justo, dono de si mesmo?

Por que é importante ser justo, santo e dono de si mesmo?

O que caracteriza um pastor justo, santo e dono de si mesmo?

Quais bênçãos há em ser justo, santo e dono de si mesmo?

Quais conseqüências éticas trazem a injustiça, a corrupção e o descontrole?

Que relação há entre esses valores e a vida cristã?

Como estou em relação a esses valores? Explique.

“Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra,

no procedimento, no amor, na fé e na pureza”.

I Tm. 4:12

LIÇÃO 7

GRAÇA E ÉTICA FAMILIAR

Sem  dúvida  nenhuma,  o  lar  é  o  lugar  ideal  onde  o  ministro  desenvolve  o  seu

ministério. Não é um espaço anexo e nem o centro de onde vive e concretiza o seu serviço

ao Senhor. Portanto, é ali onde se deve preparar e formar adequadamente para obter êxito e
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ser  bênção  a  ele  mesmo  e  a  quem  quer  servir.  O  lar  do  pastor  deve  ser  a  melhor

aproximação ao ideal correto (Ef. 5:15-16), o pastor deve ser acima de tudo um exemplo

de boas obras, é óbvio que a sua vida no lar do pregador é um fator muito importante para

a felicidade e para o êxito ministerial (Williamson, pp. 28, 33) (As idéias apresentadas

foram extraídas das obras dos seguintes autores:  Azzati, 1992; Bluthaedt, Sfe.; Bridges,

2000; Galán, 1992; Giles, 1998; Iserte, 1981; Knudson, Sfe.; Lacueva, 1989; Mills, 1987;

Nonine, 1997; Nyenhuis, 1981; Padilla, 1998; Palomares, 1992; Ridenour, 1975; Trull,

1989; Vila, 1985; Wiersbe, 1988; Autores varios, 1990; entre outros).

É por isso que um dos requisitos que tornam irrepreensível o pastor é a sua família

cristã  com um bom testemunho (I  Tm. 3: 2-5;  Tt  1:6).  A família  do pastor,  quando é

constituída de acordo com os parâmetros bíblicos; pelo seu bom testemunho dá autoridade

para ministrar  na igreja.  Muitos dos problemas que afetam o ministério  pastoral  estão

relacionados com o matrimônio e com a educação dos filhos (SL. 127:1). Alguns pastores

não conseguem obter êxito no ministério, porque enfrentam problemas muitas vezes, no

casamento,  com  seus  filhos.  No  decorrer  deste  artigo,  mencionaremos  três  situações

geradoras de conflito na vida do ministro.

7.1. INTEGRIDADE NAS CONVICÇÕES

Pela  ética,  um médico  não atende a  sua família,  e  quando surge  esse problema,

transfere para o colega. Se for responsável, atuará em forma de prevenir para evitar que

agrave a situação. O pastor deve ter comunhão com seus colegas para receber ajuda em

momentos de necessidade. Todo pastor deve cuidar de sua família para que não venham a

adoecer espiritualmente, também deve pastoreá-los. Fazemos isso dando exemplo com a

nossa  própria  vida  de  sermos  verdadeiros  cristãos,  também  quando  escutamos,

valorizamos,  ajudamos  a  resolver  seus  problemas  e  oramos  por  eles.  Com freqüência

teremos tempo para todos menos para nossa família,  isso não é uma conduta ética.  É

aconselhável  realizar  o  culto  familiar,  não  devemos  esquecer  das  pressões  que  eles

enfrentam, por esta razão é importante o tempo em que passamos juntos, especialmente

orando e conversando. Eles devem orar, estudar a Bíblia e agir como verdadeiros cristãos,

é como dizer: vamos viver a semana à mensagem do domingo.
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Dentro das atitudes corretas, o perdão é muito importante, o pastor deve saber pedir

perdão à  esposa e  filhos  quando comete  um erro,  é  fundamental  que os  pastores  não

tenham uma vida dupla, sendo agradável, correto, amável, paciente, santo com os demais,

e principalmente com sua família. 

É importante que o pastor e a sua família estejam integrados a igreja e a todos, como

fiéis cristãos, sendo ativos e sirvam ao Senhor de acordo com os seus dons. Não é ético

que  a  família  do  pastor  ocupe  os  distintos  ministérios  e  não  dêem lugar  aos  demais

membros, especialmente quando tem os dons e o chamado para realizá-los. O pastor deve

ser sábio para organizar os ministérios sem encarregar sua família e exigir mais do que

eles podem fazer. A família do pastor não deve monopolizar a liderança da igreja e menos

ainda o departamento das finanças.

Não é ético que a esposa do pastor ocupe o cargo de tesoureira da igreja de imediato,

salvo,  quando  realmente  não  houver  outro,  o  pastor  deve  ter  sabedoria  de  manter  a

privacidade  do seu lar,  especialmente  se  vivem em casa pastoral  nas dependências  do

templo, deve por limites para ter intimidade necessária entre ele e sua família. 

Tampouco, trazer os problemas da igreja para casa, deve ter sabedoria para deixar os

problemas para resolver na igreja;  compartilhar  somente os que motivem a oração, de

acordo com a idade e maturidade de seus filhos, não permita que o cansaço, a frustração e

os problemas chega a ponto de descarregar na sua casa, causando irritação ou agressão.

Ter uma família sã emocional e espiritualmente, é a chave do êxito no ministério pastoral.

O pastor deve ter uma família exemplar, seu matrimônio deve estar fundamentado

em Cristo,  a relação como casal  deve ter  um correto ajuste  e um claro panorama das

responsabilidades do ministério, ambos devem estar de acordo e dedicar-se ao ministério e

juntos planejar a chegada dos filhos. Enfim, complementar-se de tal maneira que os dois se

realizem como pessoas e como cristãos. Contar com o apoio familiar é um bom exemplo

de autoridade para ensinar sobre o lar.

7. 2. INTEGRIDADE NAS RELAÇÕES

Com relação ao casamento, Deus criou a mulher porque viu que homem estava só e

isso não era bom. Com essa valiosa companheira  é possível cumprir  os propósitos do
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Criador  (Gn.  2:  18-24).  Os  princípios  de  companhia  e  ajuda  idônea  são  valiosas  na

compreensão do casamento  cristão.  Nesse sentido,  a esposa deve ajudar,  compreender,

complementar, acompanhar seu esposo no desenvolvimento do ministério.

Sentimento mútuo é um dos aspectos nas relações familiares das famílias cristãs.

Paulo  nos  disse:  “Sujeitando,  uns  aos  outros  no  temor  de  Deus”.Efésios  5:21.  Desse

sentimento, só é possível se estamos cheios do Espírito Santo, do contrário é uma grande

ofensa as  nossas  razões  e  atitudes  soberbas  e  insubordinadas.  “...  antes  enchei-vos  do

Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando

ao Senhor... dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, no nome de nosso Senhor Jesus

Cristo” (Ef. 5:18-20) Esta atitude ética não é imposta se não um compromisso voluntário

pelo amor do nosso Senhor a outra pessoa. 

A mulher  deve  ser  submissa  ao  seu  esposo,  como  ao  Senhor  (Ef.  5:23).  Essa

submissão não quer dizer escravidão sem ter o direito à opinião ou de realizar-se como

pessoa. Deve reconhecer e aceitar a autoridade de seu esposo respeitá-lo e fazer com o que

seus filhos o façam também. Como ajuda idônea, completará o trabalho ocupando com

alegria  o seu lugar  de  esposa,  não  tratará  de  desprezá-lo  diante  da  igreja,  ressaltando

fraquezas ou defeitos ou rindo de quando ele comete um equívoco. Ajudará a superar a

cada dia, cuidando do lar e da apresentação adequada de seu esposo. Homem e mulher se

realizam ao aceitar submissa a fazer a vontade de Deus. (I Cor. 16: 13-14).

Por sua parte, o esposo, não deve impor sua liderança como tirano, deve ganhar a

lealdade de sua esposa como Cristo ganhou da Igreja. Ela deve por amor somar junto a ele

em um projeto de vida e estar disposta a trabalhar junte a ele (Tt. 2:4-5). Ela se realizará

como mulher cristã na medida que obedece ao Senhor fazendo sua parte no ministério que

Deus  lhes  recomendou.  O  marido  deve  ajudá-la  dando-lhe  oportunidades  para  que

desenvolva suas tarefas de acordo com os seus dons. Em razão de que é o cabeça, posto

por Deus. “Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da Igreja,

a qual é o seu corpo, e Ele seu Salvador.” (Ef. 5:23). Como cabeça, não é chamado para

ser tirano, chefe ou um ditador. Pelo contrário, é responsável diante de Deus, a igreja, a

sociedade de sua abnegação em amor e dependência; contando com o apoio de sua esposa

e  filhos.  Ser  o  cabeça  do  lar  lhe  outorga  ao  homem  a  responsabilidade  de  ser  um
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governante da conduta moral e espiritual da família. Junto a sua esposa e seus filhos farão

um altar de adoração a Deus. 

Portanto, não é possível a sujeição recíproca se não houver amor (Lc. 8:38), este é a

chave do casamento, só quem possui a vida cheia do Espírito Santo, se submeterá com

alegria ao seu cônjuge, o amor faz gerar nos cristãos, compreensão, respeito, ajuda mútua,

companheirismo, fidelidade e o desejo de agradar a Deus. O amor deve expressar com

palavras, e ações, não deve perder o romantismo do casamento, deve ser cultivado para

que cada dia venha a enriquecer, o amor matrimonial deve ter a característica do amor de

Deus (I Cor. 13:4-7).

Em relação aos filhos, eles devem ser frutos de um amor responsável dos pais (Sl.

127:4),  como  casal,  devem  planejar  sua  chegada  ao  lar  em  um  ambiente  de  amor,

aceitação, alegria e segurança. Os princípios éticos de nossa responsabilidade começam

em um amor sincero, o qual devemos declarar  e demonstrar com as nossas palavras e

atitudes. Um requisito para os pastores e líderes cristãos é ter filhos cristãos em sujeição e

não acusados de dissolução (I Tm. 3:4-5; Tt. 1:6). Os pastores devem educá-los no temor

de Deus e prepará-los para a vida eterna, desenvolvendo neles o interesse, amor e devoção

sincera pela obra de Deus e a sua Palavra. Somos responsáveis para amá-los não tendo

preferência entre eles assim como era o lar de Isaque e Rebeca. (Gn. 25: 27-28), enfim

discipliná-los em amor e no temor de Deus (Ef. 6:4; Col. 4:21). O dever dos filhos é o

amor, obediência e respeito aos seus pais e cumprindo assim aquilo que lhes cabe (Ef. 6:1-

3).

O pastor deve cuidar de sua própria família (I Tm. 3:4-5; 5-8), ensinando seus filhos

a obedecerem, porque é o mandamento de Deus (Ef. 6:4), educá-los com amor e paciência,

guiando a fazer o que seus pais lhes dizem (I Tm. 3:4). O castigo é a parte da disciplina,

porém deve ser com amor e não com a ira (I Tes. 2:7) mostrando o que deve fazer para

livrá-los de problemas (Prov. 13:24; I Sm. 3:13). Eli não corrigiu os seus filhos, porém

eram rebeldes. 

7.3. INTEGRIDADE NO SEXO

65



Depois do conhecimento da relação com a família, falaremos sobre a vida sexual,

que é um tema que vem apresentando muitos problemas. Os tabus, traumas, má formação,

pressão  da  sociedade  hedonista,  tentações  motivadas  por  nossa  carnalidade  e  a  luta

espiritual constituem a base de problemas na igreja e que afetam o ministério. Paulo fala

sobre o sexo no casamento (I Cor. 7:1-6) depois aborda sobre a fornicação ou adultério,

mostrando ao crente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo; portanto, não devemos

pecar. Há vários pecados sexuais que levam a sermos tentados a cair, o adultério, lascívia,

concupiscência, homossexualismo, violação, pornografia, luxúria, orgia, entre outras.

Para  proteger-nos,  Deus  instituiu  o  casamento,  o  qual  deve  ser  perfeito,  santo,

honroso e  puro (I  Tes.  4:3-4).  A vida  matrimonial  deve estar  limpa da lascívia,  maus

conceitos que comprometem em fazer feliz a outra pessoa. Paulo fala de não negarmos um

ao outro, a felicidade sexual consiste em estar de acordo no que agrada o casal e fazer

pleno  diante  de  Deus,  quem  instituiu  o  matrimônio.  A  vida  sexual  compartilhada

corretamente  permite  que o casal  se  realize  interiormente  para  não desejar  buscar  em

outros,  o  que  Deus  lhes  deu para  fazer  no casamento.  (Can 4:9-10)  Pelo  contrário,  a

frustração sexual é um caminho para a tentação e a destruição do ministério.

Creio que estamos de acordo em afirmar que o sexo é um dom de Deus, que nos

permite a identidade como homem e mulher. O sexo em si, não é mal nem pecaminoso e

muito menos, perverso. Deus nos deu esta graça com a capacidade de amar e expressar

nossos sentimentos com palavras e ações, e para ser desfrutado dentro do casamento. Um

dos problemas da sociedade moderna é o seu uso como recurso de venda e um meio de

prazer sem responsabilidade. 

Os pastores por ter uma função pública estão expostos a uma tentação constante, é

surpreendente a quantidade de pastores que tem caído em pecados sexuais, isso deve fazer

com que sejamos mais prevenidos em relação ao sexo. Todo pastor que sente atraído por

outra mulher deve tomar muito cuidado para não cair, ao contrário, será vulnerável e vai

cair  no  pecado.  A situação  se  complica  quando  o  pastor  não  tem uma esposa  que  o

compreenda, apóie, valorize e satisfaça sexualmente, em contrapartida, o pastor também

deve cuidar de sua esposa, porque muitas também têm caído em adultério, pela falta de

atenção do marido, descortesia e falta de carinho do esposo que as deixa muitas vezes sós.

O pastor deve cuidar de sua mente para evitar qualquer pecado da lascívia, pensamento
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pecaminoso ou fantasia sexual com outra mulher.  Todo pecado começa com os nossos

pensamentos, sempre é bom evitar qualquer sentimento de carinho e atitude que venham a

despertar a atração física. Quando se descobre esse sentimento, rompa todo vínculo afetivo

com essa pessoa, procure não ficar sozinho para não motivar situações, a primeira chave é

não dar lugar para cair em pecado em pensamento ou em ação, a segunda é fugir, assim

como fez José para evitar o assédio e cair no pecado, seja valente e fuja (Gn. 39:1-20).

Devemos ter um conceito claro de santidade em todas as áreas da vida cristã. José disse:

“... e como pecaria contra Deus”, ele fugiu à tentação e venceu.

Quando se encontra em tentação, devemos orar ao Senhor e falar com sua esposa

para pedir ajuda, esse passo mesmo que difícil, é fundamental, devem analisar juntos os

motivos das tentações, crescer dentro do casamento, as frustrações, desencontros, alegrias,

planos, cada um dos cônjuges, devem saber que não funciona, pedir perdão e estabelecer

dinâmicas reais de ajuda para vencer a tentação.

Deve falar sinceramente com a pessoa que lhe atrai, e mostrar o perigo que estão

correndo ou o pecado que cometeram e dar passos corretos para romper a situação. Se ela

é  casada,  é  conveniente  falar  com  seu  esposo,  caso  tenha  caído  em  adultério  deve

confessá-lo  à  igreja  e  receber  a  disciplina  correspondente,  é  muito  importante  que  se

ambos  se sentem atraídos  um pelo  outro,  devem terminar  com toda  situação que tem

alimentado esses sentimentos, caso estiver aconselhando-a, é prudente transferir a outra

pessoa, de preferência do mesmo sexo.

Depois do diálogo que mencionamos antes, comece de novo a namorar sua esposa, a

buscar todas as oportunidades para desfrutar, enriquecer, estabilizar seu casamento. Deus

dá graça para restaurar o vínculo da unidade e amor, esta experiência dolorosa lhe dará

autoridade para ajudar a outros que enfrentam a mesma situação e vencê-la.

O pastor  deve  ter  uma conduta  que honre  a  Deus,  ser  santo  como Ele  é,  assim

também sejam as vossas características, motivações e ações, para que tenham autoridade

ao pastorear a igreja, para que o rebanho possa ter no pastor um exemplo de conduta cristã

clara firme e segura em meio a um mundo relativista, o pecado é uma afronta para Deus e

não podemos relativizá-lo, é por isso que os pastores devem manter sua convicção sólida e

bíblica e uma conduta santa para impactar a sociedade e abençoar a igreja, a minha oração

é para que buscamos a perfeição.
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SEMINÁRIO: GRAÇA E ÉTICA FAMILIAR

Verdades éticas da vida familiar do pastor segundo I Tm. 3: 1-7; Tt. 1: 6-9

Respondo a folha a parte, de maneira clara e objetiva, dando exemplos práticos para

descobrir  cada  aspecto  da  vida  familiar  do  pastor.  Em  cada  aspecto  menciono  as
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implicações  éticas  bíblicas  entre  obedecer  e  desobedecer.  Formulamos  recomendações

concernentes para corrigir a situação. Evito ser confuso, radical, ambíguo ou superficial.

Recordo: Pela graça de Deus posso servir-lhe. Preparo-me para compartilhar.

1. “Marido de uma só mulher”

O que significa ser marido de uma só mulher?

O que significa ter uma relação monogâmica?

Que resultados trazem os casais bem constituídos?

Que conseqüências trazem a infidelidade?

Que relação há entre ter um só cônjuge e a vida cristã?

Como está constituído o meu relacionamento conjugal? Explique. 

2. “Que governe bem o seu lar”.

O que significa o termo governar bem o seu lar?

Por que se deve governar bem o lar?

Quais as características de um lar governado com sabedoria?

Quais resultados trazem de um lar bem governado?

Quais conseqüências trazem a um lar que não é bem governado?

Que relação há entre governar a casa e a vida cristã?

Como estou governando a minha casa? Explique.

3. “Que tenham seus filhos em sujeição.”

O que significa ter filhos em sujeição

Por que deve ter filhos em sujeição?

O que caracteriza a autêntica sujeição?

Que resultados trazem uma vida em sujeição?
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Quais conseqüências trazem a falta da sujeição?

Que relação há entre ter filhos em sujeição e a vida cristã?

Como estou em relação a sujeição? Explique?

4. “Que tenham filhos... com toda honestidade”.

O que significa ter filhos em honestidade?

Por que deve ter filhos com toda honestidade?

O que caracteriza a vida de honestidade?

Que resultados trazem as relações de honestidade?

Que conseqüências trazem a desonestidade?

Que relação há entre ter filhos na honestidade e a vida cristã?

Como estou com relação à honestidade em meu lar? Explique.

5. “Que tenha filhos cristãos”.

O que significa ter filhos crentes?

Por que o líder deve ter filhos cristãos?

O que caracteriza a vida de um filho cristão?

Que bênçãos trazem os filhos cristãos?

Que conseqüências trazem a incredulidade dos filhos?

Que relação há entre ter filhos crentes e a vida cristã?

Como estão meus filhos em relação a vida cristã? Explique.

6. “Que seus filhos não sejam acusados de dissolução”. 

O que significa ter filhos que não estão sendo acusados de dissolução?

Por que é importante nossos filhos não estarem sendo acusados de dissolução?

O que caracteriza a vida de um filho não dissoluto?
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Quais bênçãos trazem para o lar quando seus filhos não vivem na dissolução?

Quais conseqüências trazem a vida dissoluta dos pais, filhos e a igreja?

Que relação há entre não ter filhos dissolutos e a vida cristã?

Como estão meus filhos em relação à dissolução? Explique.

7. “Que seus filhos não sejam acusados... de rebeldia”.

O que significa ter filhos não acusados de rebeldia?

Por que é importante que nossos filhos não sejam acusados de rebeldia?

O que caracteriza a vida de um filho que não é rebelde?

Quais bênçãos trazem um lar onde os filhos não são rebeldes?

Quais conseqüências trazem a rebeldia de um filho aos pais e a igreja?

Que relação há entre ter filhos que não são rebeldes e a igreja?

Como estão meus filhos com relação a rebeldia? Explique.

“Procura apresentar a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se

envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade”. 

I Tm. 2:15

LIÇÃO 8

A GRAÇA E ÉTICA DO PASTOR

Como  os  pastores  devem  estar  preparados  para  poder  enfrentar  o  crescente

relativismo moral que está afetando a nossa sociedade e a igreja? A resposta é: Ele deve
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ser um homem íntegro.  A vida íntegra ou ética não depende das leis que se aprendem

como devem obedecer,  se não de um coração limpo. Consideramos a continuação dos

seguintes versículos para entender um pouco mais a que se refere à Escritura quando fala

de viver integramente (Js. 24:14; Jz. 9:16; 1 Rs. 9:4; Jó 2:3; 4:6; 27:5; 31:6; Sl. 15:2;

25:21; 26:1,11; 41:12; 101:2; Pv. 10:9; 11:3; 19:1; 20:7; 28:18; Tt.  2:7). As passagens

citadas referem a uma vida ética e moral, é como dizer que a integridade da vida está

diretamente  relacionada  com o caráter  e  as  atitudes  pessoais  (As  seguintes  idéias  são

extraídas das obras dos seguintes autores:  Azzati, 1992; Bluthaedt, Sfe.; Bridges, 2000;

Galán,  1992;  Giles,  1998;  Iserte,  1981;  Knudson,  Sfe.;  Lacueva,  1989;  Mills,  1987;

Nonine, 1997; Nyenhuis, 1981; Padilla, 1998; Palomares, 1992; Ridenour, 1975; Trull,

1989; Vila, 1985; Wiersbe, 1988; Autores varios, 1990; entre outros).

Podemos  dizer  que  as  normas  éticas  tratadas  nas  Escrituras  nos  dão  orientação

precisa para saber com agir em determinadas situações. Não obstante, se não levarmos em

conta  estes  princípios  morais,  nos  fazem desviar  de sua vontade  e  assumir  a  terríveis

conseqüências. Claro, se não tem um coração reto diante de Deus, não é possível querer

nem poder cumprir as suas ordens, então deve existir no coração do homem de Deus o

firme desejo de agradá-lo (Tg. 1:22; 4:17: Lc. 6:46), do contrário, o nosso serviço a Ele

não tem nenhum valor.

Por isso Jesus disse: “Porque do coração sai os maus pensamentos, os homicídios, os

adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias”.Mt. 15:19. Toda

a pessoa salva por Jesus deve ter um coração novo e puro (Jr. 32:39; Ez. 36:26; Mt. 5:8).

O servo de Cristo deve ser nascido de novo e chamado por Deus para seu serviço, cheio do

Espírito Santo e santidade, capacitado e consciente da necessidade de estar debaixo da

autoridade. Consideramos cada um desses temas.

8.1. NASCIMENTO E CHAMADO

O ministério pastoral busca servir a homens e mulheres nascidos de novo, essa é

dinâmica do Reino segundo Jesus disse a Nicodemos (Jo. 3:1-15) nesta passagem, vemos

que Jesus ensinou que toda pessoa deve nascer de novo para entrar no Reino dos Céus.
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Isto é, nascer da água e do Espírito (Jo. 3:5). Para nascer de novo, é preciso crer em Jesus

como Deus, Senhor e Salvador (Jo. 3:16; At. 8:37; 16:31), este é um ato livre da graça

soberana  de  Deus,  assim como nenhum de nós  decidiu  nascer  fisicamente  da  mesma

forma, ninguém decide e nem pode nascer de novo. Para o homem isso é impossível,

porém, para Deus tudo é possível.

 Quem nasceu pela graça, tem experimentado o arrependimento de seus pecados, isso

é produto da obra do Espírito Santo (Jo. 16:8) e Deus tem nos chamado a uma vida santa e

em obediência  a sua Palavra,  o verdadeiro arrependimento não tem nada a ver com o

remorso  ou  estar  de  consciência  pesada  por  causa  do  pecado,  essas  atitudes  são

momentâneas e não significam mudanças no estilo de vida pessoal, nem tampouco implica

uma mera confissão de pecados, porque muitas vezes, quando apresentamos as ofensas,

não  reparamos  os  danos  causados  e  geralmente  distanciamos  do  Senhor,  isso  não  é

arrependimento. Um genuíno arrependimento implica em reparar o dano e trazer frutos

dignos  de  arrependimento  (Lc.  3:1-20;  19:8).  Em  todos  os  exemplos  dados  o

arrependimento implicou reparar danos ocasionados a outros.

Paulo descreveu essa mudança como um renovo em todas as áreas da vida (II Cor.

5:17). Isso indica despojar-se da vida passada do pecado e vestir-se de acordo com a nova

vida (Ef. 4:20-32). Uma vez nascidos de novo, chamados somos para crescer e sermos

aperfeiçoados (Ef. 4:12, Fil. 3:12). O desafio cristão é ser perfeito, isso é conquistado pela

graça de Deus que vai moldando o nosso caráter e implica cumprir cabalmente o propósito

para o qual fomos criados e adotados filhos. O caminho a maturidade em Cristo é a meta

de  Deus  ao  crente  (Cl.  1:28),  isso  requer  esforço,  diligência  e  a  consciência  da

dependência do Senhor. (Hb. 12:2; Ef 4:16; Fil. 3:12-14). 

O novo nascimento em Cristo é uma experiência dinâmica e viva todos os dias. Os

meios da graça deixados pelo Senhor para viver a vida nova são em grande maneira úteis e

necessários  para o crescimento.  Somos alimentados pela  Palavra de Deus que nos faz

sábios (II Tm. 3:14-17) e de oração (I Tm. 2:1-6). Os frutos manifestam a maturidade do

servo em sua nova vida (Mt. 7:15-20). Uma vez conscientes de sermos nascidos de novo

em Cristo, somos chamados a servir em ministérios específicos, como o pastoral. Nesse

aspecto do ministério, devemos viver e compartilhar aquilo que temos recebido (Mt. 10:7-

8; II Tm. 4:1-2).
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Só a pessoa que tem experimentado pela graça de Deus, o novo nascimento, pode

viver eticamente (II Cor. 5:17), Jesus é quem faz que os pecadores a começar de novo, a

transformação de vida pelo Senhor é a segurança de sermos adotados como filhos (Jo.

1:12), é a única forma para testificar o poder do Evangelho e proclamar a sua graça (Rm.

1:16).

Uma vez que somos filhos, o Senhor por meio do Espírito Santo, chama homens e

mulheres  para  um  ministério  específico,  nesse  caso,  os  homens  que  se  dedicam  ao

ministério  pastoral  devem  estar  convencidos  de  seu  chamado.  Deus  nos  chama  para

sermos seus seguidores, para sermos santos e para sermos servos. (Rm. 1:6, 7:1).

Todo o pastor ou ministro deve estar seguro de seu chamado a servir a Deus como

tal. O apóstolo Paulo tinha a segurança que havia sido chamado por Deus e não pelos

homens.  (At.  9:1-19).  Em Gálatas,  ele  fala  sobre o seu chamado pela  obra de Cristo.

“Paulo, apóstolo (não de homem e nem por homem, sim, por Jesus Cristo e por Deus o Pai

que o ressuscitou dentre os mortos). Porém quando agradou a Deus, que me separou desde

o ventre de minha mãe, e me chamou por sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que

eu pregasse entre os gentios...” (Gl. 1:1, 15,17), todo o ministro deve ter a segurança de

seu chamado da parte de Deus, dessa forma tem a esperança em meio à adversidade, sendo

fortalecido nas lutas e confia a quem serve.

Nós nos dedicamos  ao Senhor porque temos sido chamados  a fazê-lo.  Deus nos

chama,  nos  capacita  e  envia.  É  a  nossa  responsabilidade  orar  diariamente,  estudar  a

Palavra e confiar na providência divina, para renovar o chamado.Para servirmos a Deus,

Ele  nos  tem dado diversos  dons,  capacidades  e  ministérios.  Não obstante,  pela  graça,

temos respondido: “Eis me aqui, envia-me a mim”, os seguintes textos a seguir fazem

referência ao chamado (Ex. 3:1.10; Mt. 28:16-20; Ef. 4:1-16; 1 Tes. 5:15-24; Is. 6; Jo.

17:14-17; 1 Cor. 12; Rm. 12:1-8).

8.2. CHEIO DO ESPÍRITO E SANTIDADE

Quando Jesus encerrou seu ministério, antes de ascender aos Céus, recomendou aos

seus  discípulos  que  esperassem a  promessa  do  Espírito  Santo  (Lc.  24:45-4;  At.  1:8).
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Depois de três anos com Jesus eles estavam sendo preparados na teoria e na prática para

fazer a obra, porém lhes faltava o poder do Espírito Santo. Todo homem e mulher desde o

seu chamado para ser filho de Deus; creu em Cristo e recebeu o Espírito Santo (Rm. 8:9;

Ef. 1:13), todavia, é necessário sermos cheios do Espírito Santo (Ef. 5:18).

Quando os homens foram chamados para o diaconato, na igreja, Deus deu sabedoria

aos discípulos para escolher aqueles que eram cheios do Espírito Santo para o serviço (I

Tm. 3:1-13; Tt. 1:5-16). Devemos recordar que a plenitude do Espírito Santo é garantia do

êxito no ministério com qualidade espiritual e poder para realizar a obra no nome de Jesus.

A plenitude  do Espírito  se manifesta  com a aplicação da vida diária  do fruto do

Espírito (Gl. 5:22-26). Paulo no livro de Efésios descreve a vida e conduta de um homem

redimido, vive em luz e uma vida nova pela graça de Deus e a operação sobrenatural do

Espírito (Ef. 4:22-32). Ser cheio do Espírito implica manifestar fruto espiritual. Quem está

em concordância  com os valores  e  dinâmicas  do Reino em sua vida pessoal  e com a

plenitude celestial. Também se manifesta em aptidão de serviço e abnegação para servir ao

Senhor. O fruto do Espírito é a armadura de Deus que se refere ao caráter novo que temos

recebido. (Ef. 6:10-20).

Quem está cheio do Espírito, está movido a uma permanente vida de santidade e

integridade. Isso indica que cada dia verá que tem sido apartado do reino das trevas, de sua

vida  pecaminosa  está  inteiramente  dedicado  a  Deus.  Vive  para  Ele  e  se  submete  aos

ensinamentos de sua Palavra e atua de acordo com seus planos. (I Pe. 1:13-16). Sua razão

de ser  é  viver  para  agradar  a  quem o chamou a  seu serviço  (II  Tm.  2:4).  A vida  de

santidade e retidão do crente deve influenciar a sua maneira de viver. Deus nos chama e

nos capacita para viver uma vida de santidade em qualquer lugar ou circunstância. Muitos

aparentam ser santos quando estão diante de outros, podem ser chamados de fariseus. O

filho de Deus é  consciente  de seu chamado e sustento sobrenaturalmente.  Deve andar

como Cristo andava e aceitar seu senhorio, para prestar contas a quem o chamou e separou

para seu serviço.

8.3. CAPACIDADE E SUJEIÇÃO
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Toda profissão exige capacitação e conhecimento teórico prático para poder exercer,

no ministério não é diferente. O pastor deve estar capacitado e preparado adequadamente

para realizar a obra. A capacitação é com os dons do Espírito Santo e com a sua vida

pessoal maturidade espiritual e emocional.

Em  Efésios  4:  11-16,  o  apóstolo  Paulo  fala  que  Deus  capacitou  homens  para

organização da igreja. Os salvos que constituem a igreja do Senhor tem sido preparados

pelo Espírito Santo com dons necessários e indispensáveis para poder realizar a obra de

estender  o reino dos céus.  O total  dos dons dado aos membros da igreja  expressam a

realidade de Jesus como real e efetivo redentor. Os pastores têm sido preparados com dons

para exercer o ministério, em razão de que o Espírito Santo lhes dá como Ele quer (I Cor.

12:11).

Com relação a sua vida pessoal, o pastor deve ser uma pessoa madura em sua fé e ter

conhecimento  das  verdades  do  Evangelho.  Esta  trajetória  de  conhecimento  dá  a  ele

maturidade espiritual, autoridade para atuar e experiência para realizar. Bem como o livra

de muitos perigos que enfrentam no ministério. Uma pessoa madura pode, pela graça de

Deus, evitar o orgulho pelos êxitos obtidos, a frustração e o desânimo diante das provas.

Também  revela  comunhão  com  Deus,  capacidade  para  realizar  o  ministério  com  o

respaldo divino que lhe dá autoridade a seu ministério.

A vida  emocional  do  pastor  deve  ser  equilibrada  para  não  sucumbir  diante  das

pressões. Jesus e Paulo nos dão exemplo sobre a necessidade de maturidade espiritual para

o desenvolvimento do ministério. Portanto não deve ser demasiadamente sensível em suas

emoções, o qual traz insegurança ao realizar, subjetivismo e destrói seu ministério ao por

em perigo sua estabilidade emocional.

Com relação aos estudos acadêmicos, de nunca improvisar, devemos estar sempre

nos  capacitando.  Isto  implica  em  sermos  idôneos  em  algumas  áreas  do  saber

principalmente no conhecimento, manejo e exposição das verdades bíblicas (II Tm. 2:1-2).

Para o maior exercício de cada aspecto do serviço cristão, requer de nós a capacitação.

Como discípulos do Senhor é necessária, uma permanente e adequada preparação baseada

na  Palavra  de  Deus.  Sem  solidez  no  alimento  espiritual  não  teremos  capacidade  de

alimentarmos a outros. Devemos ser diligentes e organizados ao prepararmos com todo o
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conhecimento dos conselhos de Deus (Mt. 10:1, 5-8; At. 5:11-6:2; 1 Pd. 1-3; 1 Tm. 4:1-16;

2 Tm. 3:14-17; 4:1-2).

Sobre a  sujeição,  a igreja  deve reconhecer,  apoiar,  cuidar  e  facilitar  o  ministério

pastoral. Todavia, a igreja não deve apresentar abusos de autoridade ou manipulação. O

pastor deve estar sujeito à autoridade que vele sua vida espiritual, lhe dê um marco de

proteção de si mesmo e o ajude para não cair em pecado ou desânimo. Também deve ter

um marco jurídico claro e fiel as Escrituras, o qual delimita suas funções e lhe respalde em

suas determinações. 

A sujeição não é a decisão de Deus,  pelo contrário,  Ele  o sujeitou primeiro  a si

mesmo e depois uns aos outros, na analogia de Paulo da Igreja como um corpo e o templo

se evidenciam isso. Devemos recordar e meditar com seriedade sobre os benefícios da

sujeição ao prestar contas, como a expressão de amor e proteção para os filhos de Deus

nas distintas áreas da vida. A sujeição nos permite ter companheirismo, ajuda e autoridade

sobre nós, indica quando estamos mal ou quando tudo está bem.

Para que o ministério cresça de maneira ordenada e abundante devemos viver em sujeição

espiritual uns aos outros, começando a sujeição ao Senhor e as autoridades eclesiásticas. A

sujeição mostra a autoridade do serviço e de amor, elimina a murmuração e a soberba,

inclinando  os  corações  em  humildade  e  paciência.  A sujeição  dá  forma,  disciplina  e

nutrição ao corpo de Cristo.  (Hb. 13:17; I Cor. 14:32; Ef. 5:21; 4:15-16).

SEMINÁRIO: “GRAÇA E ÉTICA PASTORAL”

Verdades éticas do ministério pastoral segundo I Tm. 3:1-7; Tt. 1:6-9
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Respondo em folha a parte, de maneira clara e precisa, dando exemplos práticos para

descrever o ministério pastoral. Em cada aspecto menciono as implicações éticas e bíblicas

de  obedecer  como  desobedecer.  Além  disso,  formulo  recomendações  que  considero

conveniente  para  reverter  à  situação.  Evito  ser  ambíguo  ou superficial.  Recordo:  Pela

graça  de  Deus,  tenho  sido  chamado  a  servir-lhe.  Preparo-me  para  compartilhar  estas

anotações.

1. “Apto para ensinar”

O que significa estar apto para ensinar?

Por que se deve ter aptidão para ensinar?

O que caracteriza uma pessoa apta ao ensino?

Quais resultados trazem o ensino com aptidão?

Quais conseqüências trazem a falta de aptidão ao ensino?

Qual relação que existe entre a aptidão de ensino e a vida cristã?

Como estou com relação a aptidão de ensinar?

2. “Que cuide da Igreja de Deus”.

O que significa cuidar da Igreja de Deus?

Porque se deve cuidar adequadamente da igreja de Deus?

O que caracteriza um adequado cuidado da igreja?

Quais resultados trazem o cuidado sábio da igreja de Cristo?

Quais conseqüências trazem o descuido da igreja?

Que relação há entre o cuidado da igreja e a vida cristã?

Como estou cuidando da igreja? Explique.

3. “Não um neófito”

O que significa ser um neófito?
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Por que não é conveniente que o líder seja um neófito?

O que caracteriza um líder maduro emocional e espiritualmente?

O que causa a imaturidade espiritual no ministério?

Quais conseqüências trazem a imaturidade espiritual no ministério?

Quais perigos são gerados na imaturidade espiritual? 

Que relação há entre a maturidade espiritual e a vida cristã?

Como estou em relação à maturidade espiritual e emocional? Explique.

4. “Que não de envaideça”

O que significa envaidecer no ministério?

Por que o pastor não pode envaidecer?

O que caracteriza uma vida cheia de vaidades?

Quais bênçãos trazem o pastor sólido e firme na fé? 

Quais conseqüências trazem a vaidade?

Que relação há entre a vaidade e a vida cristã?

Como estou com relação à vaidade? Explique.

5. “Que tenha um bom testemunho para os de fora”

O que significa ter bom testemunho aos de fora?

Por que o líder deve ter um bom testemunho pessoal?

O que caracteriza o pastor com bom testemunho?

Que bênçãos éticas trazem o bom testemunho do pastor?

Quais conseqüências éticas trazem o mau testemunho público? 

Que relação há entre o bom testemunho e a vida cristã? 

Como estou em relação ao testemunho público? Explique.

6. “Guardar a Palavra fiel tal como havia sido ensinada”
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O que significa guardar a palavra fiel como havia sido ensinada? 

Por que é importante conservar a doutrina ensinada?

O que se deve fazer para ser fiel aos ensinamentos?

Quais bênçãos éticas trazem ao guardar fielmente o evangelho?

Quais conseqüências morais trazem ao não guardar a palavra ensinada? 

Que relação há entre a fidelidade ao Evangelho e a vida cristã?

Estou sendo fiel a doutrina bíblica? Explique.

7. “Que exorte com ensino e convença aos contraditores”

O que significa exortar adequadamente e convencer os contraditores?

Por que é importante exortar com ensino?

O que caracteriza um pastor que exorta segundo o critério bíblico?

Que bênçãos trazem quando se exorta através de ensinamentos? 

Quais conseqüências éticas trazem ao não exortar segundo a Bíblia?

Que relação há entre a exortação correta e a vida cristã? 

Como estou com relação a disciplina na igreja? Explique.

“Obedecei os vossos pastores e sujeitai a eles, porque eles velam por vossas almas,

como quem deve prestar contas.” 

 Hebreus 13: 17-18

CONCLUSÃO
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Depois  de  ter  abordado  os  diversos  temas  referentes  à  ética  cristã,  chegamos  a

algumas conclusões práticas. Dentre elas, apontamos: Deus é doador de cada ética, sendo

a fonte e origem da moral para os seus filhos. Fomos criados a imagem e semelhança de

Deus, por isso, ordena uma alta moralidade. Por causa do pecado, os valores morais se

distorceram, chegando a ser totalmente incapaz a obedecê-lo. Pela obra de Cristo através

do seu Evangelho, somos restaurados e posicionados na capacidade de obedecer a suas

regras.  Os  cristãos  em  geral  e  os  pastores  em  particular  tem  princípios  bíblicos  de

comportamento na vida pessoal, familiar e eclesiástica. Todo crente deve estar seguro e

convencido de seu novo nascimento e os pastores de seu chamado ao ministério. 

De acordo com as anteriores conclusões e verdades analisadas especificamente no

curso é possível articular uma ética cristã desde o evangelho de Jesus, Ele nos chama para

seguir seus passos. É imprescindível que todo o crente submeta aos seus planos e dependa

do Senhor para o serviço. É muito triste ver, família, ministérios sendo destruídos, quando

se pôs a prova a  sua santidade  e integridade.  Nesse sentido,  somos chamados a rever

conceitos à luz da palavra de Deus.

Fomos levados a mostrar a vida do pastor e os seus afazeres, tanto pessoal como

ministerial. Através desse diagnóstico, devemos confessar, pedir perdão e nos arrepender

pelas nossas falhas, reconhecer que somente pela graça de Deus, é possível sermos fiéis,

pois só Ele nos capacita para o seu ministério e nos enche com o seu Espírito Santo. 

A minha oração é que todos estejamos comprometidos com a obra do Senhor, que

permaneçamos santos e perfeitos até a vinda de Cristo. Que incorporamos em nosso fazer

diário, as dinâmicas do reino, os princípios e os valores da mensagem da vida. Só assim,

podemos ser luz e sal  neste  mundo, conforme Jesus nos ordenou. Que você possa ser

sensível à voz do Espírito Santo e sua vida seja santificada para a glória de Deus Pai e

bênçãos a outros. Bênçãos.
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Bogotá:  IBRC-MINTS,  2003.  124  Páginas.  Presenta  aspectos  básicos  de  la  doctrina

divina.

Wiersbe, W. ¿Practica la iglesia lo que predica? Miami: Editorial Vida, 1988. 96 Páginas.

El autor reflexiona sobre el divorcio generalizado entre el mensaje y la vida de la iglesia.

A continuação encontrará um apêndice com textos requeridos pelo curso de Ética. Este

apêndice  foi  retirado  da  Internet:  http:www.graciasoberana.com  de  autoria  do  Dr.

Francisco Lacueva. La Fundacion IBRC, com a autorização para imprimi-lo e publicá-lo.

Deve ler minuciosamente as opiniões do autor e refletir, a partir do módulo do curso. A

posição  teológica  do  autor  do  Apêndice  nos  apresenta  o  ponto  de  vista  teológico  do

MINTS.  Temos  incluído  neste  livro  como requisito  de  complemento  do  curso.  Nesse

sentido, todas as opiniões do autor têm a finalidade de levar o acadêmico a reflexão e a

discussão. Em alguns casos que consideramos importantes,  apresentamos no rodapé os

85



seus  conceitos  e  comentários.  No livro  do autor,  apresenta  alguns  índices  de  citações

bibliográficas, as quais não aparecem no documento da web. 

APÊNDICE: ÉTICA CRISTÃ

CURSO DE FORMAÇÃO TEOLÓGICA EVANGÉLICA
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Parte I: Definições e Sistemas éticos

1. Definição

2. Por que o homem é um ser ético?

3. Existe para o homem uma Ética meramente natural?

4. Só existe uma Ética válida: A cristã

SISTEMAS ÉTICOS UTILITARISTAS

1. O Epicureísmo

2. Crítica do Epicureismo

3. O utilitarismo

4. Crítica do utilitarismo

SISTEMAS ÉTICOS IDEALISTAS

1. O intuicionismo

2. Crítica do Intuicionismo

3. O Purismo moral de Kant

4. Crítica a Ética Kantiana

SISTEMAS ÉTICOS DIALÉTICOS

1. A ética evolucionista

2. Crítica a Ética evolucionista

3. Ética de Hegel

4. Crítica a Ética hegeliana

5. Ética existencialista ou moral de situação

6. Crítica a Ética de situação

SISTEMAS ÉTICOS TRANSCEDENTAIS

1. Definição

2. Ética de Platão

3. Crítica a Ética Platônica

4. Ética de Aristóteles

5. Crítica a Ética aristotélica
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PARTE II: ÉTICA DO ANTIGO TESTAMENTO

ÉTICA TEOCRÁTICA OU TEOLÓGICA

1. Definição

2. Sua relação com as demais éticas

3. Pressupostos fundamentais da ética hebreu-cristã

CARATER DA ÉTICA DO VELHO TESTAMENTO

1. O monoteísmo ético

2. A vontade divina

3. O pecado humano

4. A redenção divina

A LEI DO POVO DE ISRAEL

1. Diferentes conceitos do termo “lei”

2. O caráter do Torah

3. Comparação entre Torah e a lei positiva

4. O propósito de Torah

O DECÁGOLO

1. Caráter religioso do Decágolo

2. Sua ordem

3. Sua primeira tábua

4. Sua segunda tábua

5. Evolução do Decágolo

ENSINAMENTOS ÉTICOS DOS PROFETAS DO VELHO TESTAMENTO

1. O objetivo do ministério profético

2. A mensagem distinta de cada profeta

3. Pontos éticos que destacam os ensinamentos proféticos

PARTE III: ÉTICA DO NOVO TESTAMENTO

OS ENSINAMENTOS ÉTICOS DO SENHOR JESUS CRISTO (I)

1. Relação entre a Ética de Cristo e a do Velho Testamento
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2. Lugar da Ética de Cristo no Evangelho cristão

3. Sua relação com os ensinamentos do Reino de Deus

4. Ensinamentos de Jesus a respeito das recompensas

 OS ENSINAMENTOS ÉTICOS DO SENHOR JESUS CRISTO (II)

1. Ensinamento ético positivo de Jesus

2. Ensinamento ético negativo de Jesus

PRINCÍPIOS DE ÉTICA PAULINA (I)

1. Características da ética paulina

2. Bases teológicas da ética paulina

PRINCÍPIOS DE ÉTICA PAULINA (II)

1. Os motivos da ética paulina

2. As normas da ética paulina

3. O natural, o carnal e o superficial.

4. O conceito do mal

5. O conceito do bem

ENSINAMENTOS ÉTICOS DAS CARTAS CHAMADAS UNIVERSAIS

1. A epístola de Tiago

2. As cartas de Pedro

3. A primeira carta de João

4. A Epístola aos Hebreus

PARTE IV: ÉTICA TEOLÓGICA

O CARATER SANTO DE DEUS

1. Conceito de Santidade

2. A santidade divina, exigência de nossa santidade.

3. As categorias da santidade

4. Santificação pela fé

5. Como encontrar meta e o caminho pra a santidade?

A IMAGEM DE DEUS NO HOMEM

1. O homem criado a imagem de Deus.

2. Deterioração da imagem de Deus no homem
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3. Duas maneiras de se perder

4. A restauração da imagem

OS ELEMENTOS DA AÇÃO ÉTICA

1. Definição

2. Análise do ato moral

3. A coloração do ato moral

4. A motivação

5. Classes de motivos

6. Mérito ou recompensa?

7. Hábito e rotina

PARTE V: ÉTICA E EVANGELHO

A NORMA DO NOVO HOMEM

1. Conceito de norma

2. “Não estás debaixo da lei e sim da graça” (Rom. 6:14)

A PRIMÍCIA DO AMOR NA ÉTICA CRISTÃ (I)

1. Quatro categorias do amor para quatro fases de vida

2. O amor, bússola da vida do homem.

3. O amor em uma ética existencial humana

A PRIMÍCIA DO AMOR NA ÉTICA CRISTÃ

1. O amor, valor radical e eterno.

2. A regra de ouro

3. O amor e a “Koinonia”

O FRUTO DO ESPÍRITO E AS OBRAS DA CARNE

1. A relação entre a fé, o amor e as boas obras.

2. Nossa justiça moral e o fruto do Espírito Santo

3. Monergismo, sinergismo ou energismo? 

4. Trata-se de um só fruto

5. As obras da carne

90



ÉTICA PRIVADA OU DEVERES PARA CONSIGO MESMO

1. Pode um cristão amar-se a si mesmo?

2. A consagração total a Deus

3. O bom e o mal para o cristão

4. Deveres particulares para consigo mesmo

PARTE VI: DIMENSÕES DA ÉTICA CRISTÃ

ÉTICA SEXUAL

1. A pessoa e o sexo

2. O espontâneo e ético no sexo

3. Os pecados sexuais

4. Motivações positivas na ética sexual

ÉTICA CONJUGAL

1. Importância do tema

2. Finalidade do matrimônio

3. A dignidade do matrimônio

4. Os deveres conjugais

5. Tentados na santidade do casamento

ÉTICA FAMILIAR

1. Os deveres dos filhos

2. Os deveres dos pais

3. O aborto

ÉTICA SOCIAL

1. O homem é um ser social

2. A justiça social

3. Trabalho e prosperidade

4. Os sistemas econômicos à luz da ética cristã

5. É o evangelho uma manifestação revolucionária?

6. Os deveres sociais dos crentes

ÉTICA CÍVICA

1. O crente e a cidadania

2. O Estado
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3. Os sistemas políticos e a ética cristã

4. A Igreja e o Estado

5. Os deveres civis do crente

O COMPROMISSO CRISTÃO NO MUNDO

1. O mundo do cristão

2. “Luz do mundo” e “sal da terra”. “E o fermento?”.

3. Bases teológicas de uma ética de compromisso.

4. Problema de difícil solução à luz da ética cristã

PARTE I

DEFINIÇÕES E SISTEMAS ÉTICOS
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ÉTIC A CRISTÃ

Quero propor seis perguntas muito importantes que devemos fazer hoje a nós como

cristãos evangélicos:

1. Porém o que realmente faz falta aos cristãos é um estudo aprofundado sobre ética

cristã

2. É que não aprenderemos mais sobre a Bíblia  e inclusive,  lendo mais o Novo

Testamento?

3. Não temos acabado com a lei e com suas VALLADAS normas? 

4. Não é Jesus que vive no crente e ele que por meio de seu Espírito, produz em nós

os seus frutos? 

5. Não é o amor a única lei do cristão?

6. Não podemos subscrever a bela frase de Agostinho de Hipona: “Ama e faça o

que queres?”.

A todas essas objeções esperamos dar uma grande resposta ao longo deste artigo.

Porém, permita-me introduzir com uma observação geral fundamentada em minha própria

experiência. Quando saí pela primeira vez de uma igreja que, naquela ocasião, dispunha de

uma moral completa e no que se insinuava que a Palavra de Deus é direção de seu Espírito

me bastava para orientar-me em um caminho ético, chego a sentir-me cada vez pequeno

diante da lei que me ajuda, a saber, resolver os problemas de caráter moral.

 E para resolver estas questões é necessário compreender qual é a perfeita, boa, agradável

vontade  de  Deus,  se  necessita  da  maturidade  espiritual  cristã,  baseada  em  uma  total

consagração  ao  Senhor,  sempre  alerta  às  direções  do  Espírito  e  um conhecimento  no

corrente da sabedoria de salvação que são proporcionadas pelas Escrituras Sagradas. (cf II

Tim. 3:14-17).

Quantos cristãos que dispõe o tempo suficiente para encher-se com os ensinamentos

éticos – muitas vezes, implícitas – semeadas ao cumprimento de toda a Palavra de Deus
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segundo  as  exigências  as  circunstâncias,  tempo  e  lugar,  posto  que  a  Bíblia  não  é

primordialmente um Credo e nem um código, se não uma História de Salvação?

Inclusive,  conhecendo,  se  for  possível,  todas  os  ensinos  éticos  das  Sagradas

Escrituras.  Onde encontrar alguma indicação clara sobre a permissão ou ilegalidade de

coisas tão importantes e sempre atuais, tais como o uso de anticoncepcionais no casamento

no matrimônio e a execução da pena de morte e o uso de armas?

Para  o  verdadeiro  cristão  seguir  as  instruções  do  Espírito  Santo  implica

imediatamente, que ainda que seja o mais consagrado dentre outros cristãos, a ação do

Espírito  Santo,  mesmo  sendo  uma  bússola  infinitamente  confiável,  não  garante  a

infabillidade  nem a  impecabilidade  de  qualquer  ser  humano,  exceto,  com o  Filho  do

Homem e  também Filho  de  Deus,  pois,  inclusive  alojamos  em nosso  entendimento  e

também em nosso coração a velha natureza com o “Eu”, destronado, porém, não destruído.

Crentes e líderes, dotados da mais alta capacidade e profunda espiritualidade pensam e

agem equivocadamente em contradição com o Espírito Santo de Deus, quando somente

produto  de  uma  esclerose  mental  que  não  lhes  permite  conjugar  sabiamente  a

imutabilidade  dos  princípios  com  a  flexibilidade  dos  métodos  de  adaptação  à

circunstância.

Se não foram livrados os grandes homens de Deus: Abraão, Moisés, Davi, Elias,

João Batista, Paulo e Cefas, se isso aconteceu com os homens consagrados, que diremos

das comunidades em geral, com a grande quantidade de membros a quem falta à devida

competência bíblica ou a necessária consagração espiritual? Não será uma presa fácil de

uma rigidez farisaica e de uma cômoda situação ética?

Para  garantir,  em cada  circunstância,  uma atitude  genuinamente  cristã  precisa  de

“uma harmonia e um equilíbrio que precisamente, por ser de Deus só em raras vezes tem

acertado a viver a Igreja a sua plenitude.  Para o coração humano é mais fácil  cair em

algumas das tentações extremas: o antinomianismo ou o legalismo, a superficialidade ou o

caráter doentio, o sentimento moralizante ou o puritanismo inflexível e sem alma”.

 O objetivo desses estudos é ajudar aos crentes a formar critérios morais de acordo

com a ética dentro de um contexto bíblico, precisamente por ser consciente da falibilidade

da nossa ótica, apreciaremos grandemente as sugestões a serem feitas a fim de esclarecer
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conceitos e encontrar soluções para situações difíceis, a normativa que mais se aproxima à

letra ao espírito da Palavra de Deus tomada em seu conjunto.

***

NOCÃO GERAL DE ÉTICA
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1. Definição

Ética em geral é a ciência da conduta. Entendemos por conduta a atitude constante

(conjunto de ações conscientes) dirigida para um determinado fim. Uma ética vem a ser,

pois o código de regras ou princípios morais que regem a conduta, considerando as ações

do homem com referência a sua justiça ou injustiça,  a sua tendência ao bem ou a sua

tendência ao mal. Portanto, a ética é uma ciência normativa, porque busca um ideal ou

norma,  segundo o  qual  se  podem formular  as  leis  e  regras  de  conduta.  Assim que  a

conduta ética vem a ser de acordo com certa norma.

 A ética em geral, pertence a também a Filosofia Moral, pois a palavra “moral” é

derivada do latim “mos” que significa costume no sentido ético (como quando dizemos: é

uma pessoa de maus costumes), para distingui-la de costumes no sentido jurídico (como

quando dizemos: este costume deve converter-se em lei), a qual davam os latinos o nome

de “consuetudo” (que se rege pelos costumes).

O termo, Ética vem do grego “ethiká” ethos = caráter, este por sua vez se deriva de

ethos – costume. Em efeito a Ética estuda os costumes humanos, os princípios de suas

ações e considera o que constitui o bom e o mal em tais princípios e costumes.

 Tomada como disciplina de ordem puramente humana, a ética é o ramo da Filosofia,

porque examina e investiga uma parte da experiência humana, a que concerne à vontade

responsável e a conduta moral e a considera por inteiro: toda a atividade do homem, o bem

que busca  o significado da  atividade  humana.  Estuda  as  distintas  éticas  que  tem sido

proposto como verdadeiras e, como ramo da Filosofia, tem a investigação teórica.

Em geral,  mais  do  que  dar  um código  de  regras  busca-se  os  princípios  básicos

segundo  os  quais  cada  indivíduo  procura  determinar  como  deve  atuar  em  qualquer

situação presente em todas as áreas da vida. Recentemente, tem dado ênfase ao propósito

prático tradicional, se tem pretendido estabelecer a ética como ciência, comparada com as

demais ciências empíricas, procurando definir objetivamente o que é “o bem e a obrigação

moral”, etc. Trataremos deste aspecto mais adiante.

2. Por que o homem é um ser ético?
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A diferença dos animais, o homem está dotado por Deus de uma mente capaz de

raciocinar e de um arbítrio responsável. O animal já nasce feito, segue em sua conduta das

leis e herança e se adapta por instinto as situações, enquanto que o homem vai evoluindo

progressivamente, escolhendo seu futuro dentre um leque de possibilidades, a golpes de

deliberação sobre os valores dos bens a conseguir, que lhe servem de motivação para atuar

e lhe empurram a uma decisão em cada momento da existência.

Por  estar  dotado de uma mente  capaz  de raciocinar  e  a  abstrair,  o  homem pode

estabelecer um fim determinado e tratar dos meios necessários para conseguí-lo. Na vida

humana há sempre uma meta. Porém o homem não é um ser autônomo, posto que é um ser

criado e, portanto, é limitado e relativo, nada há de absoluto no homem, não há uma dentro

de si próprio a fonte da perfeição e felicidade, depende existencialmente do Criador que

tem ensinado a meta e o caminho.  De Deus vem, portanto toda normativa para o seu

comportamento ético.

Assim não  é  estranho  que  toda  a  trama da  Revolução  Espacial,  suposta  “queda

existencial  do ser humano pela corrupção geral  do pecado comporte  junto ao conceito

primordial  de “salvação”  (Libertação do Egito),  um caminhar  constante,  um êxodo de

peregrinação pela vida a uma futura e definitiva “Terra Prometida”. Lugares clave, entre

muitos outros Jo 14:2-6, Col. 2:6-7 e Hb. 11:13-16.

3  Existe para o homem uma Ética meramente natural?

Já de entrada neste estudo, podemos antecipar que a idéia de uma Ética Natural ou

Filosofia Moral, capaz de reger toda a conduta do ser humano caído pelo pecado é uma

utopia heterodoxa, posto que não está de acordo com a experiência histórica nem com a

Palavra de Deus. Depois da queda original, o ser humano está propenso a fazer o mal (é

radicalmente egocêntrico) e se sente incapacitado para cumprir as leis de Deus, tendendo a

rebelar-se contra ela (cf. Rm. 1:18; 8:7; I Cor. 2:14).

Esta incapacidade do ser humano caído no pecado, respeito ao bem atuar, foi bem

descrita, com palavras de Agustín de Hispona no Concílio II de Orange, no ano 529. “Do
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que é próprio do homem. Nada tem de suja outra coisa além de mentira e pecado. E se o

homem fala algo da verdade e de justiça, vem daquela fonte que devemos nos dirigir nossa

sede neste deserto, a fim de que como refrigerados por algumas gotas, não desfalecemos

no caminho”.

4. Só existe uma ética válida, a cristã.

A luz do Novo Testamento, Cristo está no centro da História da Salvação para toda a

humanidade, partindo em dois a (Antes e depois de Cristo) e a Geografia (à esquerda e a

direita de Cristo); de tal forma que o destino definitivo de todo ser humano (sua eterna

salvação ou perdição) depende somente da seguinte alternativa: CRER OU NÃO CRER,

receber ou rejeitar a Cristo, como único Salvador necessário e suficiente. Toda a conduta,

todo o comportamento  ético  do ser  humano está  tipificada  como fruto de uma dessas

raízes:  fé ou incredulidade.  Referências chaves são Jo 3:14 -21; Rm. 3: 19-31; II Cor.

5:14-21.

Daí que a única normativa válida para o ser humano caído não é a que emerge de sua

própria condição natural (o que está de acordo com a natureza humana), senão o que vem

de fora (nesse sentido é sobrenatural).  A genuína ética humana, a única regra capaz de

levar a um porto seguro, vem da ação do Espírito Santo de Deus; é o fruto do “novo

nascimento”  da  regeneração  espiritual  realizada  pelo  Espírito  Santo  (de  ordinário,

mediante ao ouvir a Palavra de Deus) e da constante obediência aos impulsos do mesmo

Espírito (cf. Jo. 3:3,5; Rm. 8:14; 12:1-2; Gál. 5:22-23; 1 Pd. 1:22-23).

A ética cristã está vinculada a vida eterna, a vida divina; tanto que a vida do cristão é

a participação da vida de Deus (II Pd. 1:4)  a conduta moral de Deus. Deste conceito ético

que comporta a participação da natureza divina, arranca toda a temática moral da Bíblia

“sede santos porque eu sou santo” de Lv. 11:44 diz: “todo aquele que tem esta esperança

nele (Jesus Cristo) purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro”.

QUESTIONÁRIO
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1. O que entendemos por Ética?

2. Do que se ocupa a Ética?

3. Por que a ética corresponde ao homem e não ao animal?

4. Por que não cabe uma ética meramente natural?

5. O que o último termo tipifica eticamente a conduta humana?

6. De onde vem o correto comportamento ético do homem?

7. Á Revolução é um ensino puramente teórico?

***

SISTEMAS ÉTICOS UTILITARISTAS

99



Todos os sistemas éticos utilitários podem classificar-se debaixo de um propósito

comum de hedonismo. A palavra hedonismo vem do grego hedoné que significa prazer. A

parte do hedonismo psicológico, segundo o homem pode buscar o seu próprio prazer , ou

seja,  fazer  o  que  lhe  é  aprazível,  com  o  qual  reduz  a  ética  a  um  departamento  de

Psicologia,  existem  duas  espécies  de  hedonismo  ético:  o  egoísta  ou  epicureismo  e  a

universitária  ou  utilitarismo.  O que  convêm ao  homem,  ele  deve  buscar  o  prazer  do

indivíduo, ele segundo afirma que o sumo bem é o prazer de todos ou, ao menos, do maior

número de pessoas.

1. O Epicureismo

Os primeiros expoentes do hedonismo egoísta foram os cirenaicos, que entenderam

por prazer unicamente aos prazeres sensuais. Seus descendentes os epicúreos tinham um

conceito mais nobre de prazer, mantendo que há de distinguir cuidadosamente entre os

diversos prazeres para poder buscar o maior.

Epicuro (341 – 270 a. de J. C) foi ao parecer, aluno de Panfilo e de Xenócrates e

exerceu o ensino em Mileto e Atenas, onde abriu uma escola em um jardim a pedido de

seus discípulos. O mesmo resume seu sistema dizendo: “Quando dizemos que o prazer é o

fim, não falamos dos prazeres dos fartos, nem da sensualidade, senão de uma ausência de

da dor física e da tranqüilidade da alma”. O termo grego ataraxia significa ausência de

perturbação ou paz interior, porém não mediante a fuga da dor como os epicureos, senão

mediante a resistência da dor com paciência e temperança.

Os epicureos dispunham de quatro critérios para discernir o sumo prazer como bem

ético:

A) O prazer quanto mais duradouro é melhor.

B) A intensidade do prazer é menos importante  que sua permanência e sua

pureza (como ausência de dores e males que a acompanhem)

C) Os prazeres da mente são em geral superiores ao do corpo.

D) O prazer pode não ser somente ativo, senão passivo (ausência de dor, até a

indiferença ao prazer e a dor).
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2. Crítica ao epicureismo

(a) O hedonismo egoísta,  como faz notar P. H. Nowell  – Smith,  está

baseado  em  uma  confusão  de  linguagem.  Se  afirmarmos  que

somente devemos fazer o que satisfaz nossos desejos, isso equivale a

dizer que fazemos o que desejamos fazer. Daí passa a chamar “bom”

tudo  o  que  aprovamos  como  desejável  para  nós.  Damos  por

encerrados em um círculo vicioso em que o “bem aprovado” se faz

coincidir com o “prazer desejável” o qual dita muito de ser ético em

si mesmo.

(b) Não corresponde aos  fatos.  Se reconhecer  geralmente  que é  bom

atuar em favor de outros, de maneira absoluta, não só porque lhes

proporcione prazer. O homem sabe o sumo bem nem sempre é o seu

próprio  prazer,  posto  que,  quando  sentimos  claramente  uma

obrigação  moral,  não  é  o  próprio  prazer  determinante  de  nossas

ações.

(c) Favorece distante. Certas pessoas acham agradável o que causa dor

aos outros; também, suave é a vingança, que comporta o mal dos

nossos  inimigos.  Todavia  causar  dor  aos  outros  é  reconhecido

geralmente como mal o qual demonstra a falsidade do hedonismo

egoísta.

(d) Subestima  o  valor  do  sacrifício,  reconhece  o  valor  ético  que  o

comporta dar a vida em favor de outra pessoa ainda que tal sacrifício

vá  forçadamente  contra  o  prazer  do  sujeito.  Isso  mostra  que,

segundo a estimação comum, não é uma vida prazerosa, senão umas

vidas justas, a que conduz ao sumo bem do homem.

(e) Produz contradições, porque cada um busca o seu próprio prazer a

expensas dos demais se produz um conflito inevitável e então deve

perguntar-se: por que há de ser mais importante o prazer de uns do

que os demais? Em geral, se reconhece que o sentido moral está tão

desenvolvido quanto mais disposto se está para sacrificar os prazeres
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próprios  as  necessidades  alheias  ao  bem  comum,  incluindo  do

próprio indivíduo. Toda pessoa no sentido ético considera o que é

mal procurar o prazer próprio às expensas do próximo.

3. O utilitarismo

O  utilitarismo  defende  que  o  homem  deve  buscar  a  maior  felicidade  do  maior

número de pessoas. Uma ação é boa quando as conseqüências são boas, sem considerar

sua  motivação.  Trata-se,  pois  de  uma  doutrina  eminentemente  teológica  (baseada  nos

propósitos e desejos do homem, não em valores absolutos), naturalista (o bem é definido

em termos hedonistas e não éticos).

Foi Jeremias Bentham (1748 – 1832) quem formulou a doutrina,  percebeu que o

problema consistia em valorizar o prazer, para poder determinar qual é o prazer maior e

para elaborar uma lista de critérios:

A) Certeza, ou seja, a maior ou menor probabilidade de prazer resultante da

ação.

B) Propincuidade  é  dizer  o  maior  ou  menor  tempo em que se tardaria  em

produzir o resultado agradável.

C) Fecundidade, que consiste no poder de produzir mais prazer.

D) Pureza, ou a maior ausência da dor.

E) Intensidade.

F) Duração.

Mantenía Bentham que os homens devem ser considerados como iguais em seus

direitos  de  obter  o  prazer;  e  que  o  castigo,  sendo  oposto  ao  prazer,  deve  reger-se

unicamente  por  propósitos  reformatórios.  Seu  seguidor  J.  Stuart  Mili  (1806  –  1873)

reconheceu que alguns prazeres são superiores em qualidade e que a quantidade deve ser

critério que prevalece. Seguiu tropeçando com a dificuldade de medir o prazer tanto no
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aspecto qualitativo como no aspecto quantitativo. O terceiro grande utilitarista com alguns

critérios intuitivos, baseados nas hipóteses evolucionistas. 

4. Crítica do Utilitarista

(a) Impossibilidade de uma aplicação exata. A parte de que esta teoria

está exposta a muitas críticas feitas ao hedonismo egoísta, e dado

que um dos pressupostos gerais  do hedonismo é que cada pessoa

busca o seu próprio prazer, e portanto, nada pode ser juiz imparcial

para determinar  o prazer  maior  ou melhor  prazer comum, cabe a

pergunta:  Como  pode  determinar  objetivamente  qual  é  a  maior

felicidade ou prazer? Que legislador poderá fazê-lo?

(b) O sentido da obrigação pessoal. A imparcialidade na distribuição do

prazer é uma premissa básica do utilitarismo. Porém, todos sentimos

que temos maior obrigação de procurar o bem dos familiares que a

de estranhos. Ele que dá aos pobres tudo que ganha, descuidando as

necessidades (ainda que não sejam gratificantes)  de seus próprios

filhos, não merece aprovação.

(c) Contradiz  a  justiça.  O  critério  universalista  converte  as  normas

morais em normas relativas. Os pobres poderiam roubar aos ricos;

poderia  mentir;  um  pobre  não  poderia  ser  obrigado  a  pagar  as

dívidas a outro menos pobre, contudo que dessa conduta resultasse

em maior  prazer  à  maioria  das  pessoas,  etc.  Tais  idéias  ofendem

nosso conceito inato de justiça. Igualmente seria tão lícito castigar o

inocente  suspeito  como  culpado,  já  que  o  exemplo  resultaria

igualmente eficaz para os demais.

Em conclusão: O utilitarismo tem pontos fortes, a saber, que evidentemente o prazer

é melhor que a dor é um objeto legítimo; e que é saudável suas ênfases nas conseqüências

da conduta. Por outro lado, é um sistema desequilibrado, já que por alto a justiça, o dever e

a reta motivação.
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QUESTIONÁRIO

1. A que damos o nome de hedonismo e como se divide?

2. Doutrina de Epicuro e critérios epicureos para discernir o sumo prazer

3. Crítica do Epiciureismo

4. O sistema utilitarista –

5. Critérios do Utilitarismo. –

6. Crítica do Utilitarismo. -

***

SISTEMAS ÉTICOS IDEALISTAS
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1. O institucionismo

A doutrina do institucionismo tem sido formulada de diversas maneiras,  porém a

nota comum que é contrária ao hedonismo. Kant observou que, enquanto os epicúreos

(hedonistas) consideravam que o prazer era a única virtude, os estóicos (institucionistas)

consideravam que a virtude é o único prazer. Os institucionistas ensinam que o importante

da conduta é o motivo, o qual deve ser o dever (motivo deontológico). Para determinar o

dever solicitam um sentido moral que nos informa de maneira intuitiva, ou bem atribuem

esta função à razão em caso de que esta domina na conduta estóica.

Os estóicos acrescentarão ademais outros princípios que a boa conduta é que está em

harmonia com a natureza terrena,  o mal,  o irracional e inconseqüente.  Um ladrão,  por

exemplo, tem violado a lei do respeito mútuo da propriedade de cada um; tem feito contra

os seus próprios interesses, irracionalmente. Consideravam também que as ações são em si

mesmas,  intrinsecamente  boas  ou  más,  sem  considerar  os  resultados  nem  as

conseqüências.

Os principais  adeptos  desse sistema tem sido:  (a) os  estóicos,  para quem o bem

supremo consiste no esforço por alcançar a virtude; todo o demais é indiferente, pois a

virtude muda totalmente à intenção.  Vivendo conforme a razão é  em harmonia com a

natureza se alcança à verdadeira sabedoria.

O  sábio  não  deve  render-se  a  paixão,  senão  abster-se  e  permanecer  impassível,

segundo  o  aforismo  estóico  “sustine  e  abstine”  =  resistir  e  abster-se.  Os  principais

filósofos estóicos foram Zenón, Cleantes, Crisipo, Séneca, Epicteto e Marco Aurélio. (B)

Os  instucionistas  ingleses  do  século  XVIII  e  XIX.  3  (C)  Os  intucionistas  moderrnos,

notavelmente G.E. Moore (1873 – 1958).

Estes consideram a ética como a ciência positiva, objetiva com a possibilidade de

descobrir suas leis como as das demais ciências.  Admitem que é impossível definir “o

bom” como é também definir “o amarelo” sendo ambos conceitos fundamentais; porém

consideram que tampouco é  necessário  defini-los,  porque assim como a vista  capta  o

amarelo, de semelhante modo o sentido moral capta intuitivamente o bom.

2. Crítica do intuicionismo
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(a) A falibilidade e a variabilidade da intuição moral. Basta olhar as enormes

discrepâncias  entre  as  normas  morais  das  diversas  sociedades  e  épocas,

para rejeitar a infalibilidade da intuição moral. Mesmo que dentro de uma

sociedade,  a  variação,  entre  as  conseqüências  individuais  desmente  a

analogia de Moore.

(b) Uma  ciência  “objetiva”  com  um  critério  subjetivo.  Os  intuicionistas

modernos  pretendem  fazer  da  Ética  uma  ciência  objetiva  por  meio  do

sentido moral,  o qual, tem sido visto,  é muito subjetivo.  Cada um pode

definir “o bem” de acordo com o que pessoalmente aprova.

(c) Razão  e  racionalização.  A Psicologia  tem  comprovado  que  temos  que

racionalizar aquilo que fazemos (atuamos primeiro e depois buscamos as

razões). Ele que pensa em reger sua conduta pela razão pode facilmente

enganar-se.  Tampouco é possível  comprovar  em todos os  casos  se uma

ação é ou não irracional. Uma pessoa egoísta pode ser muito racional na

maneira que age todas as coisas devem ir a seu favor.Enquanto o princípio

estóico  de  “atuar  em harmonia  com a  natureza”  de  novo  permite  uma

ampla  diversidade  de interpretação.  Finalmente  resulta  em uma conduta

racional da qual se exclui toda a consideração das conseqüências.

(d) O valor das emoções. O intuicionista descarta por completo as emoções em

favor  da  razão,  enquanto  que  algumas  emoções,  como  o  amor,  a  justa

indignação, a misericórdia, etc., são fontes frutíferas das boas ações. Em

geral se consideram que é melhor cumprir o dever com amor e alegria do

que unicamente por uma simples obrigação.

Em conclusão: Mesmo o sentido da obrigação é muito importante, e o motivo é um

elemento  essencial  da conduta,  em geral  se  admite  que as  conseqüências  também são

importantes, e que as emoções e a razão tem valor na produção da boa conduta.

3. O Purismo moral de Kant
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A ética  Kantiana  tem  muito  em  comum  com  os  intuicionistas,  mesmo  que  a

faculdade rege a nossa conduta, segundo Kant, não é a intuição, senão a “razão prática”

que distingue da “razão pura”. Também ele põe a mesma ênfase exclusiva no motivo (“não

há nada bom senão uma boa vontade”), no “imperativo categórico” (o dever pelo dever) e

não hipotético (considerando as circunstâncias). Para determinar o conteúdo da lei moral,

formulou três princípios, dos quais os primeiros são básicos:

A) As regras de conduta são universais, sendo assim são prioritárias, as

regras da Lógica e a Matemática. A imoralidade consiste em buscar

exceções.

B) Deve tratar aos homens como fins em si e não como meios.

4. Crítica a Ética Kantiana

(a) O dever como único motivo. Kant pressupõe que qualquer

outro motivo que não seja o dever pelo dever é impulsivo e

egoísta, o qual não é verdade. P. H. Nowell Smith compara a

relação entre o sentido de obrigação e as demais virtudes,

com relação que existe com o dinheiro e as mercadorias. Um

homem consciente faz tudo o que faz um homem virtuoso

(ex: bom, fiel, bom filho, etc) igual que o dinheiro é válido

para todas as mercadorias. O dever é o único motivo válido e

não as mercadorias.

(b) É  demasiadamente  rigoroso.  As  normas  kantianas  são  tão

absolutas, que não admitem exceções. E que passa quando

entra em conflito dos princípios absolutos? (ex: quando ele

insistir em dizer a verdade teria por resultado a destruição de

uma vida).  Em outros  casos,  as  conseqüências  devem ser

consideradas.

(c) Falam os princípios do universalismo. Por exemplo.
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1. É  possível  pensar  que  todos  poderiam fazer  o  que  queremos  fazer,  e

equivocamos, como seria o caso de uma pessoa que crê que a poligamia é

correta. Podemos considerar correto para todos o que aprovamos, é um

critério relativo.

2. Há  certas  ações  que  são  corretas  para  uns  e  não  para  outros  (ex.  o

matrimônio)

3. Quem  pode  decidir  se  uma  regra  é  uma  norma  universal,  se  as

conseqüências não são as mesmas para a sociedade?

(e) O puro dever é suficiente. Se pessoas vão ser tratadas como (fines) O que

significa  isso?  Pressupõe  algum  conhecimento  do  que  é  o  objetivo  do

homem,  porém,  nesse  caso  se  necessita  saber  mais  do  que  lhe  é

proporcionado sobre o princípio do “dever simplesmente pelo dever”.

QUESTIONÁRIO

1. Em linhas gerais, qual é a doutrina do intuicionismo?
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2. Classes do intuicionismo. –

3. Crítica do Intuicionismo. –

4. O purismo moral de Kant. –

5. Crítica à Ética kantiana.

***

SISTEMAS ÉTICOS DIALÉTICOS

1. A Ética Evolucionista
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Darwin sugeriu que a teoria evolucionista poderia aplicar a vida humana, inclusive a

Psicologia, como já estava fazendo Herbert Spencer que formulou a teoria de uma Ética

conforme a evolução biológica. Obteve muito êxito no século passado, porém esta teoria

hoje é reconhecida como inadequada.

Trata-se de Ética naturalista por excelência, sendo ditada de maneira absoluta a uma

hipótese  biológica  formulada  nesse  modo:  “É  melhor  tudo  aquilo  que  tende  a

sobrevivência”. Spencer incluía toda a vida orgânica nessa premissa básica e mantinha que

a  Ética  tinha  evolucionado  ao  ritmo  dos  demais  aspectos  da  vida  sendo um processo

contínuo.

A vida  vem  ser  um  bem,  porém,  como  a  adaptação  às  circunstâncias  é  a  vez

favorável  à  sobrevivência  e  que  proporciona  prazer,  resulta  outro  bem  mais  para  o

individuo  do  que  para  a  sociedade.  A  conduta  deve  adaptar  ao  indivíduo  às  suas

circunstâncias  e  em  meio  a  sociedade  que  está  inserido,  isto  serve  de  justificativa  a

conduta altruísta e a busca da sobrevivência de uma raça e não somente do individuo.

Todavia, deve combinar o altruísmo com o egoísmo, para uma conduta bem equilibrada.

Alguns seguidores de Spencer, como S. Alexander, procuram explicar a evolução à

Ética segundo a seleção natural, se baseia no pressuposto de que os homens abraçam a

ética à medida que os pensadores morais vão descobrindo.

2. Crítica a Ética Evolucionista

(a) É correto o processo de evolução? A doutrina  pressupõe o processo de

evolução (que se dá por comprovado), é correto que tenha a maioria da raça

humana. Porém o que é correto? Aqui essa doutrina adoece do efeito de

toda teoria naturalista. Define os termos meramente naturalistas, porém nos

damos conta do que faz uma última razão ética. Nesse caso, existem sérias

dúvidas  enquanto  que  a  bondade  do  desenvolvimento  humano

(desenvolvimento  das  técnicas  de  guerra,  progressiva  combinação  do

ambiente,  etc.).  Hoje  em dia  não se  pode dizer  que  toda  mudança  é  o
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progresso,  Essa crítica se aplica igualmente  a  seleção natural  no campo

moral.

(b) A falta da teleologia. Os evolucionistas pretendem eliminar as finalidades

éticas, já que a conduta há de moldar os processos naturais e nunca irão

contra eles. J. S Mackenzie destaca que a Ética baseia em objetivos e ideais

e não pode prescindir deles. Na realidade, dizem os evolucionistas ter uma

certa  teleologia  (o fim é a  adaptação  ao  meio  ambiente).  Porém,  como

ninguém se atreve a prever o fim do processo evolutivo, tampouco pode

sua Ética ter o objetivo muito bem definido.

(c) A  dificuldade  de  aplicação.  Mesmo  que  se  acerte  o  critério  da

sobrevivência  da espécie,  nem sempre é  fácil  determinar  que a  conduta

produzirá. Nesse caso de uma ação com claras conseqüências físicas pode

valer, porém nos conflitos morais não poderá servir de guia.

3. Ética de Hegel

Mesmo que a  Ética  de Hegel  bem pode enquadrar-se dentro  dos  sistemas  éticos

transcendentais que estudaremos mais adiante, cabe dentro dos sistemas dialéticos, dada a

importância  primordial  que para  Hegel  teria  a  dialética,  também haveria  dado à Ética

Hegeliana de perfeccionista. É regida pelo sistema metafísico de uma idéia absoluta que

abarca a totalidade da experiência humana, e a Vontade Universal do Grande Todo Ideal. O

homem deve “realizar sua consciência de si mesmo” (comp. com a realização do homem

em Aristóteles,  mesmo que conseguida por vias muito distintas). Na prática,  a vontade

universal,  a Vontade Universal é revelada no Estado. A obediência  ao Estado deve ser

absoluta, mesmo quando o indivíduo se veja obrigado a atuar contra a consciência, porque

o conjunto é sempre mais importante que o indivíduo. A Ética marxista está baseada nessa

mesma filosofia.

4. Crítica da Ética Hegeliana
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A Ética hegeliana tem um grave defeito de ditar a consciência individual ao Estado

abrindo a porta  da mais  absoluta  tirania.  Carece de um fim para a conduta,  porque o

Estado não é um fim adequado em si.  Finalmente,  tampouco analisa ao homem como

agente moral.

5. Ética existencialista ou moral de situação

O  Existencialismo  como  filosofia  abarca  de  diversas  correntes  sob  um  mesmo

denominador comum: o valor primordial da existência como uma progressiva realização

de  si  mesmo  a  golpe  de  decisões,  entre  um  leque  de  possibilidades,  por  conta  da

circunstância  que,  em  cada  momento,  condiciona  o  uso  de  nossa  liberdade.  O

Existencialismo pode dividir-se em moderado e radical.

A)  Existencialismo Moderado.  É de base cristã  e  pretende enfatizar  o  valor  da

existência  cristã no mundo. O homem está imerso num mundo há de fazer-se cargo a

realidade e justificar seus atos. O homem aparece como um ser constitutivamente moral,

sendo a moral parte da estrutura humana, solicita um conteúdo, a fim de que o homem

possa fazer-se cargo da realidade de um modo responsável. A ação moral responsável é

assim a ação especificamente humana, pois por ela o ser humano se realiza em práxis

cotidiana e aperfeiçoa no plano ético-religioso. Do lado católico (K. Rahner, X. Zubiri, J.

L. L. Aranguren), o ponto ético central que dá o nome a ética é a ação humana – enquanto

que por outro lado, a realização da personalidade moral. Já no contexto evangélico, M.

Guttiérrez Marin propunha uma Ética existencial de base reformada que é a obediência da

fé e uma conduta ética tipificada pelo conjunto de qualidades que Gálatas 5. 22 – 23 nos

apresenta como fruto do Espírito, ou seja, a fé em ação, como define Guttierrez Marin a

Ética cristã, de acordo com Gálatas 5:6-10.

B)  Existencialismo  Radical.  Do  ponto  de  vista  ético,  o  existencialismo  radical

compreende não somente os filósofos agnósticos, como M. Heidegger e ateus como J.P.

Sartre,  senão também os  teólogos  modernistas  ou da “morte  de  Deus”  como J.  A.  T.

Robinson, P. Van Burén, W. Hamilton, Th. Altizer e outros propagadores da mais subjetiva

“Ética  de  situação”.  Segundo  esses  autores,  é  necessário  buscar  soluções  concretas  e

imediatas  para  os  problemas  éticos,  como  o  amor.  Porém  como  o  amor  não  nos
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proporciona  as  regras  concretas  pertencentes  para  cada  caso,  devemos  deduzir  que  a

“situação concreta” dentro da realidade e das estruturas profanas, a orientação para realizar

o conteúdo moral da ação e o valor existencial de cada decisão, sem ter que recorrer ao

“exterior” a uma ordem vinda de Deus “desde fora” conceito indigno do homem que tem

chegado a maior  idade.  Dessa maneira,  a rigidez da lei  sucede a liberdade do amor a

imposição da autoridade, as lições da experiência.

6. Crítica a Ética de situação

(a) Estabelece uma contradição entre a lei e o amor. O amor não

é um valor eticamente absoluto; seu caráter ético depende

do objeto ao que se dirige e do modo de comportar-se diante

dele.  Em outras  palavras,  o  amor  está  condicionado  pela

verdade e pela ordem, ou seja, pela santidade. Um amor sem

leito  legal  desemboca  na  arbitrariedade  e  um  egoísmo

larvado.

(b) Faz do homem um ser autônomo. Se o homem não admite

uma lei objetiva vinda de Deus “desde fora” deve buscar por

si mesmo o caminho de sua ética baseando-se unicamente

no que conduz o amor a vista de cada situação concreta. Ele

comporta uma autonomia imprópria do ser relativo.

(c) Suprime a linha de demarcação entre o profano e o sagrado.

“No fundo – disse J. Grau – isto quer dizer que Deus não

intervém em nenhum problema ético e muito menos dá a

solução.  Trata-se  de  deixar  intacto  o  caráter  profano  do

mundo. Mesmo que se convida o cristão a viver também de

uma  maneira  profana,  de  modo  que  acaba  por  diluir

qualquer diferença que poderíamos imaginar entre o crente e

o  incrédulo  pelo  que  corresponde  à  inspiração  de  sua

conduta”.
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QUESTIONÁRIO

1. O que diz a Ética evolucionista?
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2. Crítica à Ética evolucionista.-

3. A Ética Hegeliana.-

4. Crítica a Ética Hegeliana.-

5. Denominador comum da Ética existencialista.-

6. Ética do existencialismo moderado.-

7. Cabe uma Ética de situação de base bíblica?

8. Ética do existencialismo radical.-

9. Crítica da Moral de situação ou a “morte de Deus”.

***

SISTEMAS ÉTICOS TRANSCEDENTAIS

1. Definição
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Os sistemas éticos transcendentais são aqueles em que se aplica alguma metafísica a

conduta humana, tratando dessa como parte de um sistema que engloba toda filosofia. Os

mais  importantes  são Platão e de Aristóteles.  Também cabe aqui  a filosofia  de Hegel,

porém temos tratado como sistema dialético.

2. Ética de Platão

A Ética de Platão baseia-se na metafísica do universo teleológico, no qual tudo tem a

sua forma perfeita. Deste modo, o homem deve obter um caráter justo, e em último lugar,

a forma do bem, dessa maneira alcançará a felicidade, também se baseia no conceito da

matéria como inferiores e negativas obscurecedora da realidade espiritual. Enquanto que a

conduta humana, isto significa que a razão deve reger de maneira absoluta, dominando o

corpo até o máximo; o conceito de homem justo em perfeita harmonia com todo o seu ser,

governado pela razão (sabedoria), mantendo em ordem pelo espírito (valor), e controlando

seus apetites (temperança),  com o resultado geral da justiça. Somente em uma vida de

justiça, o homem se realiza e pode ser feliz, assim mesmo, é justa e feliz aquela sociedade

na qual cada um realiza a tarefa que corresponde aos demais. Existe, pois, um elemento de

hedonismo, o homem deve escolher a vida da razão, a virtude, a justiça pelo dever.

3. Crítica da Ética platônica

A motivação  platônica  resulta  equilibrada  porque é  certo  que o cumprimento  do

dever  tem por  resultado  a  felicidade,  porém o  método  para  obter  o  equilíbrio  no  ser

humano é equivocado, pois tem a suprimir  o corpo baseado em um conceito negativo de

matéria.  Esse  conceito  platônico  de  meteria  influenciou  decisivamente  no  alicerce

monástica, a qual se esforçava em subjugar o corpo a força de incomodidades, jejuns e

disciplinas, a fim de espírito soltasse das amarras para voltar com mais liberdade pelas

alturas  da  Mística.  Esse  conceito  platônico  –  maniqueo  desde  o  seu  alicerce  tem

permanecido até os nossos dias.
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4. Ética de Aristóteles

Aristóteles desenvolve a noção presente em Platão, de que o homem deve realizar-se

e cumprir com sua natureza de animal racional, distinguindo dos animais pelo exercício da

razão, só assim chegará à felicidade. Dessa maneira, a conduta mais alta é a contemplação

filosófica, reservada como é natural nos filósofos. Os demais devem contentar-se com a

virtude moral que se alcança por meio da prática das boas ações, com o que formam bons

hábitos e se configura assim em bons atos, ou seja, o caráter especificamente humano.

Assim,  pois,  Aristóteles  formula  dois  princípios  importantes:  o  da  dupla  norma,

segundo o qual, poucos podem aspirar à perfeição, porém, não os demais e a formação

necessária para todos. O princípio básico para determinar a conduta virtuosa é o do áureo

em meio aos extremos viciosos. Todavia, em cada caso concreto, esse meio virtuoso deve

determinar. Isso deve decidir o “o homem sábio e prático” as intuições morais, que em

prática vem ser a opinião geral da sociedade. Desta maneira, o critério de Aristóteles é

basicamente aprovação geral.

5. Critica da Ética aristotélica

A ética  aristotélica é muito equilibrada e prática,  porém tem vários defeitos.  Em

primeiro lugar, a aprovação geral é um critério inadequado; a maioria nem sempre tem

razão. Depois, o modo aristotélico carece de normas absolutas de justiça; mui facilmente

se converte em um sacrifício de princípios eticamente firmes. Basicamente é um princípio

egoísta, pois tende a fundamentalmente a realização do indivíduo, sem olhar aos demais. A

benevolência está longe desse sistema; a humildade vem a ser um vício em vez de uma

virtude;  a  escravidão  é  aceita,  mesmo  que  em  contradição  com  a  doutrina  básica.

Finalmente, o império da razão não é suficiente para dirigir a boa conduta, porque não

proporciona o elemento do dever que nos move a atuar. 

QUESTIONÁRIO
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1. A quem chamamos sistemas éticos transcedentais?

2. Como se resume à Ética de Platão?

3. Crítica a ética Platônica.-

4. Ética de Aristóteles.-

5. Crítica a ética aristotélica.

***

PARTE II

ÉTICA DO ANTIGO TESTAMENTO
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ÉTICA TEOCRÁTICA OU TEOLÓGICA

1. Definição

Chamamos  Ética  teocrática  ou  teológica  a  que  identifica  o  correto  com a  santa

vontade de Deus. Inclusive a ética cristã.

2. Suas relações com as demais éticas

O  elemento  comum  com  as  demais  éticas  que  se  tratam  dos  mesmos  temas:  a

conduta humana e suas normas. Também o mesmo propósito: elaborar um sistema de boa

conduta; consideram questões de vida pessoal e social, e as responsabilidades cívicas. Por

outro lado, enquanto as demais éticas vêm de diversas fontes, resultado das análises da

conduta humana (a evolucionista) seja de uma especulação metafísica (as transcendentais)

seja  de  algum  fator  da  natureza  humana  como  o  prazer  (hedonismo),  a  utilidade

(utilitarismo)  o  dever  (estoicismo  e  purismo  kantiano),  a  Ética  teocrática  tem  seu

fundamento no caráter de Deus, tal como é revelado em sua Palavra.

3. Pressupostos fundamentais da Ética Cristã

(A) A natureza moral do homem. Considera-se em primeiro lugar por ser

um ponto de contato mais importante com as demais éticas. Estas dão

por concluído que o homem uma natureza moral; de outra maneira

não teriam razão de existir como ciências da conduta. Apesar de sua

enorme diversidade é um pressuposto de todas “A universalidade dos

códigos morais – Cari F.H. Henry – é um feito mais profundo que

estão  em desacordo”.  É  também um pressuposto  da  ética  hebreu-

cristã. Esta ensina que o homem foi criado a imagem de Deus, e que

um elemento dessa imagem é a natureza moral do homem. Em sua

condição anterior do pecado não possuía a “consciência do bem e do

mal”  porém  era  capaz  de  receber,  obedecer  e  desobedecer  aos
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mandamentos divinos. Depois da queda,  retém pela graça de Deus

sua natureza moral criada segundo a sua imagem divina e tem sua

consciência de sua própria culpabilidade e pecado em contraste com a

justiça  de  Deus  (nota-se  conduta  depois  da  queda).  Mesmo assim

seguem no pecado, o homem tem noção de justiça: Caim teme que

lhe matem pelo seu crime, o Apóstolo Paulo ensina (Rm. 2:14-15)

que os homens desprovidos da Revelação Especial, não somente tem

conhecimento do pecado, também podem ter noções positivas sobre a

vontade de Deus, “mostrando a obra da lei escrita em seus corações”.

Aqui se trata da revelação geral da natureza do homem. Paulo fala do

“testemunho  da  consciência...  acusando-lhes  ou  defendendo  duas

razões”  Mesmo  que  esta  expressão  não  é  clara  como  no  grego

original, o mais provável é o que se trata da função da consciência

que pode aprovar como reprovar a conduta. O. Halles-by destaca que

é comum a todos os homens em seu aspecto formal, ou seja, como

define Knudson: “a convicção de que o reto existe  e que estamos

obrigados a fazê-lo”, e, além disso, devemos evitar a fazer o mal.

(B) A  natureza  de  Deus. A  natureza  moral  do  homem  não  é  um

pressuposto mais importante da Ética hebreu-cristã. Seu princípio é

que o bem se identifica com a vontade de Deus. A obrigação moral do

homem  do  homem  é  obedecer  a  Deus,  e  a  boa  conduta  que  Ele

aprova,  o  que  a  Bíblia  chama  “reto  diante  dos  olhos  de  Jeová”

enquanto que a má conduta é o pecado contra ele – “contra ti só é

pecado” (Sl. 51:4). Cristo nos exorta a buscar o reino de Deus e sua

justiça (Mt.6:33), e Paulo nos intima que comprovamos “qual seja a

boa,  perfeita,  agradável  vontade  de  Deus”  (Rm.  12:2)  com  o

pensamento que Ele será um dia o Juiz de toda a conduta humana. 

(C) Uma das críticas mais comuns a este pressuposto básico é que a obra

de Deus manda fazer ou não fazer algo, não é a razão suficiente para

obrigar o homem a obedecer, pois faz falta saber também que Ele é

perfeito. Knudson segue a corrente humanista, afirmando que a base
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fundamental da ética cristã não deve ser à vontade de Deus, senão a

natureza  moral  do homem,  porque somente  sabemos  que todas  as

coisas são dadas por Deus graças ao discernimento moral que temos.

Esta  objeção se resolve se deixa de considerar  a vontade de Deus

como separada  do caráter  santo  de Deus.  A vontade  de Deus é  a

expressão de sua natureza.  Ele é Bom (Mt.  19:17;  Mc. 10:18; Lc.

18:19), o justo, o Santo de Israel. A consciência humana reconhece

que sua lei é santa, justa e perfeita e através dela, o Espírito Santo

convence o homem do pecado, revelando a absoluta justiça de Deus.

Alguns teólogos crêem que para a lei  moral que clausura em uma

obrigação, tem que ser dentro da vontade de Deus; que o correto e

justa é uma “eterna lei de justiça” a qual Deus mesmo se conforma.

Todavia,  o conceito  de um Deus absoluto,  fonte do todo o ser,  e,

portanto da verdade e do bem, implica que o correto se baseia não em

uma noção abstrata de “justiça eterna” se não no que Ele é e não vice-

versa,  e  seja  perfeito  enquanto  somos  criados  a  sua  imagem  e

semelhança. Assim a obrigação de cumprir os mandamentos divinos

descansa também na natureza de Deus: “Sede santos porque Eu sou

santo” “Sede puros e perfeitos como vosso Pai que está nos céus é

perfeito”.

(D) A revelação divina. Um terceiro pressuposto que depende do anterior

é  que  Deus  tem revelado  sua  vontade  nas  Escrituras  Sagradas.  O

argumento de Knudson mencionado acima é que a natureza  moral

humana é fundamental porque são muitos os que tem falado em nome

de Deus e teremos que nos ater ao nosso juízo moral para saber quais

são os autênticos mandamentos de Deus. Isso responde que tanto o

Velho Testamento e no Novo Testamento são considerados como a

autêntica revelação de Deus então o que dizem de sua vontade pode

ser  recebido  como  tal.   (Empieza  el  Decálogo)  com  a  afirmação

inequívoca:  “E falou Deus todas  estas  palavras:  Eu sou Jeová teu

Deus...”  A palavra  no  Hebraico  que  traduzimos  por  lei,  significa
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instrução revelada. É uma revelação especial ligada com a eleição e a

redenção. A lei foi revelada ao povo escolhido, com o propósito já

revelado no Novo Testamento de convencer do pecado e conduzir a

Cristo, como instrumento do propósito divino de salvação (Gal. 3:23-

24). Os profetas anunciam a mesma autoridade: “Veio a Palavra de

Deus  a...”  E  Jesus  fala  em  um  tom  que  demonstra  sua  própria

autoridade divina “Por isso vos digo...” Mateus 6. A Ética revelada no

Novo Testamento é também parte integrante do propósito redentor de

Deus, porém com objetivo de salvação. Deus revela que salvará o seu

povo para que sejam semelhantes  a Cristo em sua vida moral:  “O

meu mandamento é este que ameis uns aos outros, como eu os tenho

amado.” (Jo. 15:12) “deu-se a si mesmo por nós, para nos redimir de

toda iniqüidade e purificar para si um povo zeloso de boas obras” (Tt.

2:14,  comp.  com,  Ef.  1:4;  2:10;  1  Pd.  2:24,  etc.).  A boa  conduta

identificada por Paulo como o fruto do Espírito (Gal. 5:22). Para João

a boa conduta é sinal de segurança da salvação (I Jo. 2:29).

QUESTIONÁRIO

1. A que chamamos de Ética teocrática?

2. Que relação tem com as demais éticas?
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3. Quais são os principais pressupostos da Ética Hebraico-cristã?

4. Segue sendo o pressuposto básico a natureza moral do homem, mesmo depois da

queda?

5. Como  pode  ser  a  vontade  de  Deus  a  base  primordial  da  ética  sem  cair  na

arbitrariedade?

6. Em que sentido é a Revelação Especial um pressuposto básico da ética hebraico-

cristã?

***

CARATER DA ÉTICA DO VELHO TESTAMENTO

1. O monoteísmo ético
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O alto nível do Pentateuco tem sido uma das evidencias que tem pretendido alegar

em favor da origem post-mosaico da lei. Todavia, não há dificuldade alguma em admitir a

origem mosaica da lei (Jo. 1:17; 5:46) se é aceitável que desde os princípios do povo de

Israel, Yahveh se revelou como único e verdadeiro Deus. Nesse caso o conceito de Deus

para o contexto hebraico não evoluiu desde um politeísmo primitivo, e a ética expressada

na lei de Moisés tampouco foi produto de éticas anteriores, foi diretamente revelada e tem

suas bases no caráter, no caráter revelado de Deus.

O  povo  de  Deus  não  tinha  nenhum  conceito  de  ética  como  uma  disciplina

independente; para ele, a ética não pode separar-se da Teologia. Deus é justo, santo, o

homem deve ser  também,  tanto  individual  como coletivamente.  Precisando da mesma

meneira que o Deus de Israel se distinguia de outros deuses por seu caráter moral, assim

também teria que distinguir seu povo dos demais povos como “povo santo” (Lev. 19:2;

20:26).

Nos profetas introduz com mais força e ênfase a idéia de que a conduta justa se

identifica com o conhecimento de Deus (Jr. 9:24; Is. 5:15). Mesmo assim conhecer a Deus

em resposta de haver conhecido por Deus (I Cor. 8:3) adquire ao longo de toda a Bíblia

uma matriz  de  conhecimento  experimental  que equivale  a  uma compenetração  íntima.

Assim se compreende a estreita relação desse conhecimento com a conduta. Em João 7:17,

Jesus disse: “Aquele que quer fazer a vontade de Deus conhecerá a respeito da doutrina.”

E apesar da onisciência divina nesse sentido experimental, afetivo pode dizer o Senhor as

virgens insensatas: “Em verdade vos digo que não vos conheço.” (Mt 25:12).

2. A vontade divina

A) O propósito divino. A ética do Velho Testamento toma parte

do  propósito  divino  fundamental:  o  estabelecimento  do

Reino  de  Deus,  cujo  conceito  completo  só  é  revelada  no

Novo Testamento.

B) O lugar do homem. Criado a imagem de Deus (Gn. 1:26-

27) o principal papel do homem é dominar a terra (Gn. 1:28;
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Sl. 8:6-8). Porém esta autoridade tem que ser exercida em

justiça e em obediência à vontade de Deus.

3. O pecado do homem

O reconhecimento do pecado do homem é uma característica distintiva da Ética do

Velho Testamento. Os gregos para qualificar eticamente o homem, falavam de ignorância;

Kant, de irracionalidade; os cientistas evolucionistas, de um resíduo animal, que mesmo

após a queda do homem poderá desaparecer. Porém o Velho Testamento fala do pecado a

rebeldia contra Deus. Deus tem mostrado qual a conduta que lhe agrada e a que desagrada,

e por isso a proíbe; o pecado é a violação da sua vontade. O Profeta Samuel destaca que a

desobediência é a causa da condenação (I Sm. 15:23).

O Velho Testamento ressalta o princípio da responsabilidade moral do homem diante

de Deus e ele através de sua justiça retribui, já que um Deus santo e justo deve castigar as

violações  da ordem moral  e divino.  A revelação aumenta a  responsabilidade  moral  do

povo de Deus (Am. 3:2).

4. A redenção divina

A redenção divina é o comportamento e a execução da justiça divina.

A) A antiga  aliança  é  o meio  destinado a  cumprir  o  propósito  divino.  Deus  faz

aliança com Abraão (Gn. 12; 15:19; 22:15-18) e renova com seus descendentes no Sinai

(Ex. 19). Nesse momento quando a lei é revelada a Moisés, o sentido ético da aliança se

nota  na  figura  do  matrimônio,  no  qual  mostram  muitos  livros  do  Velho  Testamento

(Oséias). Israel é a esposa de Jeová e deve ser fiel a Ele. Os profetas afirmam que Israel

tem  sido  infiel  correndo  atrás  de  deuses  falsos,  com  as  conseqüências  morais

proporcionais  a  tal  infidelidade.  (Jr.  2  e  3).  A aliança  tinha  implicações  sociais,  e

individuais.  O  amor  ao  próximo  (Lev.  19:18)  se  expressa  em  muitas  leis,  como  por

exemplo,  as  precauções  de  segurança  na  construção  (Dt.  22:4-8);  no que  se  trata  dos

servos (Dt. 15:12-18), aos estrangeiros (Lev. 19:33) e aos pobres (Ex. 22:26), etc.
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B) A nova aliança. A Jeremias lhes é revelado que o antigo pacto é uma antecipação

da nova aliança (Jr. 31:31-34), por meio do qual os propósitos divinos se cumpriram em

sua plenitude. De novo tem uma implicação social: a santidade do povo de Deus como tal

“povo” conceito que no Novo Testamento falaria de desenvolver na doutrina do Corpo de

Cristo.

QUESTIONÁRIO

1. De onde arranca o alto nível ético do Pentateuco?

126



2. Que papel desempenha a ética do Antigo Testamento com relação aos desígnios

divinos em geral a respeito ao homem em particular?

3. Conceito de justiça e pecado no Velho Testamento? –

4. A  ética  da  antiga  aliança  em  seu  sentido  mais  íntimo  e  suas  dimensões

comunitárias, antecipatórias da Ética Novotestamentária.

***

A LEI DO POVO DE ISRAEL

1. Distintas aceitações do termo lei
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Os principais usos do termo lei foram definidos por Tomás de Aquino em sua Suma

Teológica e ainda nos é válida, com a adição da lei científica.

A) A Lei eterna. “Não é outra coisa que Deus mesmo... não é outra coisa

que o plano da sabedoria divina, considerado como diretor de todos os

atos e movimentos (das criaturas)”. Os princípios eternos da natureza

de Deus são as normas absolutas para a conduta do homem.

B) A lei natural. “Não é outra coisa que uma participação da lei eterna

em uma criatura racional”. Podemos examinar o conceito pagão dessa

lei e o conceito bíblico.

(a) O conceito pagão segundo Aristóteles, “é natural a regra de justiça

que tem a mesma validade em todas as partes e que não depende

da  aceitação  da  mesma”.Ciceron  expressa  assim  o  conceito

estóico  “A lei  verdadeira  é  a  justa  em  concordância  com  a

natureza...É de aplicação universal, é imutável e eterna...;  quem

desobedece  está  fugindo  de  si  mesmo  e  está  negando  a  sua

natureza humana.” Está aqui implicado o conceito de que existem

princípios  de  conduta  independente  do  tempo,  do  lugar  e  da

opinião, gravados no coração humano.

(b) O conceito das Sagradas Escrituras. A existência da lei natural é

afirmada em Romanos 2:14-15 e implicada em Romanos 12:17 e I

Cor.  11:13-16  e  em  todos  os  textos  que  ensinam  a

responsabilidade moral do homem fora do povo de Deus (Am. 1,

Rm. 1:18-22). Trata-se de um conhecimento natural do bem e do

mal.  É  de  tratar  que  não  se  trata  de  uma  lei  descritiva  senão

normativa.  O  homem  sabe  por  sua  consciência  da  queda.  “A

percepção  da  lei  natural  por  parte  do  homem  caído  está

universalmente distorcida em maior e menor grau”. Este ato tem

induzido alguns a abandonar o conceito da lei natural, crendo que

damos este nome a normas que temos recebido em nossa própria

formação  moral.  Apesar  o  homem  leve  dentro  de  si  o
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conhecimento moral como aspecto de ter sido criado a imagem de

Deus.  S.T.  Colediridje  comparou a lei  natural  a qual  apesar  de

suas irregularidades e imperfeições ainda assim nos guia em nosso

caminho, refletindo a luz do sol com a esperança de que este se

levantará pronto.

(c) A lei científica. A importância desta aceitação do termo “lei” aqui

irradia na confusão que tem surgido, desde o século XVIII, entre a

lei natural e as leis da natureza. Através da observação científica

se formularam leis naturais. O método foi aplicado ao homem e

sua conduta, formulando umas novas leis naturais, que era uma

espécie da lei científica da natureza humana, em forma puramente

descritiva. “O que era natural no Éden, foi substituído pelo que

era natural na Europa”.

(d) A lei positiva. “Uma ordem da razão diz para o bem comum e

promulgada pelo que tem a seu cargo na comunidade”.São desse

gênero as leis humanas promulgada pelas autoridades.  O jurista

Blackstone sustentava que nenhuma lei humana tem validade se é

contrária  à  lei  natural.  Sua  relação  com a  autoridade  divina  e,

portanto, com a lei eterna, está exposta por Paulo em Romanos

13:1-6. Quando a lei humana é considerada como contrária a lei

natural,  um setor  da  comunidade  pode  ver-se  obrigado  a  opor

resistência. Quando uma lei humana está humana está em conflito

com a lei divina, um filho de Deus mais remédio que transgredi-la

(At. 4.19).

(e) A  lei  divina. “É  segundo  São  Tomás  de  Aquino  –  aquela

revelação da lei eterna que está contida nas Sagradas Escrituras”.

2. O caráter de Torah
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A palavra no Hebraico “Torah” que se traduz por lei significa uma direção. Em sua

aplicação específica “significa a direção autoritária dada em nome de Jeová sobre pontos

do  dever  moral,  religioso  ou  cerimonial.  (Ibid).  Aplica-se  no  Velho  Testamento  aos

pronunciamentos de sacerdotes, juízes ou profetas (por ex. Sl. 78:1) no nome de Yahveh

(ou Jeová)  com autoridade  divina.  De maneira  especial  se  refere  a  lei  mosaica  (I  Cr.

16:40).

3. Comparação entre Torah e a lei positiva

T.  W.  Manson  aponta  as  seguintes  diferenças  entre  Torah  e  qualquer  outra  lei

positiva:

A) A torah inclui toda a vida humana, enquanto que a lei positiva só pode tocar os

aspectos sociais da conduta.

B)  Enquanto  a  sua  promulgação,  Torah  não  encontra  em  estatutos  como  a  lei

positiva,  senão que  o que é  ouvido pela  boca  dos  servos  de Yahveh (Jeová)  os  quais

proclamam Sua palavra ao homem.

C) A diferença da lei positiva, a Torah não se pode reformar, Cristo mesmo declara

seu caráter imutável (Mt. 5:17-(18). Tampouco existe a possibilidade de apelação contra

ela por ser o reflexo da natureza eterna de Deus.

4. O propósito de Torah

As funções da Lei do Torah eram os seguintes:

A. Era uma maneira de viver para um povo escolhido e resgatado. Torah não

é  simplesmente  um  código  de  conduta,  senão  a  maneira  de  viver

conveniente para o povo escolhido por Deus e com quem tem feito uma

aliança de favor (Ex. 19:4; 20:2). A promessa “faça isso e viverá” não

indica  um  sistema  de  salvação  pelas  obras  (todos  os  fiéis  do  Velho

Testamento  se  salvaram  pela  fé!  –  Hb.11),  porque  os  israelitas  que

olhavam a lei dessa maneira, ocupando-se em obediência a letra como um

meio para alcançar a salvação, foram condenados tanto pelos profetas do
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Antigo Testamento como por Jesus Cristo. A lei era um favor de Deus ao

povo como guia de sua conduta “fazia  Cristo” (Gl. 3:24).  Na frase de

Estevão, a lei continha “palavras de vida”. (At. 7:38)

B. Estava destinado a refrear o pecado. Esta função está relacionada com a

primeira. Mesmo quando Israel havia se distanciado de Deus, sua conduta

era  muito  melhor  que  os  povos  pagãos  ainda  que  estava  distante  do

Espírito  da  Lei.  “A  lei  não  foi  dada  para  o  justo,  senão  para  os

transgressores e desobedientes”.(I Tm. 1:9).

C.  A lei revela ao coração pecaminoso, ao mesmo tempo ensina ao homem

que é pecador e incita a pecar (Rm. 5:20; 7:7; I Cor. 15:56).

D. Demonstra  a  natureza  do  pecado,  só  através  da  lei  que  o  homem

reconhece o que é pecado (Rm. 4:15; 7:13).

E. Convence o indivíduo do pecado. “Por meio da lei e o conhecimento do

pecado” nos fala em Romanos 3:20, na lei se reflete como um espelho

(Tg 1:23) a condição interior do homem, porque a alei nos acusa e nos

ensina. É significativo no caso de Josias em II Cr. 34:18-21, como é o

testemunho de Paulo em Romanos 7.

F. É  uma preparação  para  Cristo.  Segundo Gálatas  3:24  tem sido  nosso

pedagogo (o servo que leva os filhos à escola), levando-nos até Cristo.

“Mas  tendo  vindo  a  fé,  já  não  permanecemos  subordinados  ao  aio.”

(Gálatas  3:25)  a  lei  preparava  para  Cristo  em  todos  os  aspectos

mencionados e no aspecto cerimonial (Hebreus cap. 7 ao 10). Jesus disse

que tinha vindo a cumprir a lei. (Mt 5:17), e com o seu cumprimento pôs

o fim à lei (Rm. 10:4), de modo que o cristão está livre do jugo da lei

(Rm. 6:14; 7:4; 10:4; Gl. 2:19; 4:5; 5:18). O que significa estar debaixo

da lei de Cristo (“énnomos Christú – I Cor. 9:21), veremos na 4ª parte

deste livro”.

G. Revela a natureza de Deus, tanto a sua santidade como o seu amor pelo

seu povo (Ex. 20:5-6).

QUESTIONÁRIO
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1. Distintas aceitações do termo “lei” –

2. A que referimos quando falamos de Torah?

3. Quais características que possuem Torah em contraposição a outras leis positivas?

4. Funções de Torah.

***

O DECÁGOLO

1. Caráter religioso do decágolo
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O Decágolo, termo que significa “dez palavras” efetivamente os judeus as chamam

“As  dez  palavras”  aparecem  no  Êxodo  20:1-17  e  Deut.  5:6-21,  e  consta  que  os  dez

mandamentos estão divididos em duas tábuas. Os três primeiros mandamentos tratam da

relação com Deus. O 4º e provavelmente o 5º têm também uma base religiosa. Os outros

cinco tem um propósito social.

Esta  íntima  relação  entre  a  religião  e  a  vida,  distingue  ao  Decágolo  de  outros

códigos,  por  exemplo,  o  de Hamurabi,  os  quais  se  preocupam da lei  civil  e  criminal,

especialmente da defesa da propriedade.

2. Sua ordem

Ainda que sabemos que estava escrito em duas tábuas, o texto não indica como foi

dividida entre as duas. Pelo conteúdo, se pode fazer a divisão depois do 4º ou do 5º. Os

autores evangélicos optam em geral, pela última divisão, por exemplo, W. S. Bruce, quem

vê os primeiros cinco mandamentos o dever do homem para com Deus, expressando em

uma progressão que começa a adoração no coração, passando pelas palavras e ações. Deus

deve ser honrado em sua pessoa (1º mandamento), em seu culto (2º mandamento), em seu

nome (3º), em seu dia (4º) e em seus representantes (5º), mandamento que serve anel com

a 2ª tábua, já que também tem uma relevância social. A segunda tábua trata da relação do

homem  com  seu  próximo,  procedendo  em  ordem  inversa  de  ações,  palavras  e

pensamentos. O próximo deve ser respeitado em sua vida (6º), em relação a sua esposa

(7º), em seus bens (8º) e sua reputação (9º), e tudo isso dentro do coração, por meio de

ações externas (10º).

3. A primeira tábua1

O capítulo 20 de Êxodo começa com prólogo que proclama a existência de Deus, e

sua obra salvadora, como motivos da obrigação do povo e da aliança para com Ele.
1 Outros autores identificam os primeiros 4 mandamentos como parte da primeira tábua e os últimos para a 
segunda tábua. Nesse caso, o autor apresenta os primeiros 5 como pertencentes a primeira.  
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I. Não ter outros deuses é o fundamento da Teologia e da ética hebraico-cristã. A Ética tem

que estar baseada na religião e não no interesse pessoal, nem sequer é uma preocupação

pelo bem do próximo. O primeiro é a obediência ao Deus Santo, a qual respeita o respeito,

a justiça e a prática da mesma (Lev. 11:44; 1 Pd. 1:15-17).

II. No 2º mandamento temos a proibição de um culto parecido ao do Egito e Canaã. Como

nenhuma imagem material poderia ser adequada para o culto a Deus, se proíbem todas,

para evitar a materialização do culto e, por onde, da conduta. O perigo é exemplificado no

caso dos cananeus, cuja conduta era de influenciada por seu culto sensual ao touro, assim

como no caso da degradação da moral israelita, retratada pelos profetas, ao corromper-se o

culto, e na conduta do povo pagão, como conseqüência de sua rejeição a Deus, descrita

por Paulo em Romanos 1:22. E também o mandamento se aplica a qualquer coisa que

poderia usurpar o lugar de Deus como objeto único do culto e do serviço do homem (ex.

as riquezas – Mt. 6:24; Col. 3:5).

III.  O legalismo  judeu  procurava  -  e  procura  –  guardar  este  mandamento  evitando  a

proclamação do nome sagrado (Yahveh ou Jeová). Porém, mais que uma proibição de usar

o nome de Deus, ou de jurar (o que está recomendado em Dt. 10:20), trata-se de que se

cumpra o prometido debaixo de juramento (Sl. 15:4c; 24:4c). O homem representava o

caráter de uma pessoa (Ex. 33:19; Sl. 8:1), esse mandamento proíbe ao povo qualquer

conduta que venha desonrar o seu nome (Sl. 30:9 – o roubo; Am. 2:7 – A imoralidade).

A.R Osborn, escreve sobre a inclusão da hipocrisia religiosa.

IV. Trata-se observar o dia do Senhor. Comparando com Dt. 5:12-15, podemos destacar

três  propósitos:  1.  religioso:  a  comemoração  do  descanso  divino  após  a  criação  e  a

redenção do Egito (Dt. 5:15); 2. social: uma oportunidade para fazer o bem ao próximo e

dar  liberdade  aos  escravos  (Dt.  15:12-15;  16:12;  24:17-22;  Mt.  12:12);  3)  pessoal:

descanso do trabalho da semana (Gn. 2:3; Ex. 23:12; Dt. 5:14).

VS. No Velho Testamento, os pais são responsáveis de instruir os filhos no caminho de

Deus (Dt. 4:9-10; 6:7; 11:19; 32:46; Ex. 12:26; Dt. 6:20-25; Jos. 4:6-7), e a respeito dos

maiores é vinculado ao temor de Deus em Lev. 11:32. O mandamento é repetido no Novo

Testamento em Mt. 15:4-6; Ef. 6:1-4; Col. 3:20-21. É o único mandamento que encerra

com uma promessa “para que te vá bem e prolongue seus dias na terra” o qual implica que
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a desobediência aos pais pode causar a ruína social; esses casos mereciam a pena de morte

(Dt. 21:18). A falta de respeito aos pais implica rebeldia contra a lei que lhes ensinam.

4. A segunda tábua

5. A Palavra de Deus ensina o caráter sagrado da vida desde a morte de Abel em

diante “porque o homem foi feito à imagem de Deus” (Gn 9:6). O homicídio é

um dos pecados mais graves, tanto no Velho como no Novo Testamento (I Jo.

3:15). O mandamento não compreende a pena jurídica de morte (Ex. 21:12), nem

a matança, nem a guerra (Dt. 7:2; 20: 13-18).

6. O alto conceito do matrimônio aparece na Lei já se vê em Gn. 2: 21-24. Esse

mandamento implica a proteção do lar e da vida familiar. A pena era a morte.

(Lv. 20:10)

7. Esse  mandamento  pressupõe  o  direito  a  possessão  de  objetos  legitimamente

adquiridos. “A propriedade – disse W. S. Bruce – é a exteriorização e ampliação

da própria personalidade do homem”.

8. Trata-se de proteger a reputação do próximo. O falso testemunho denota más

intenções, procurando ganhar de uma maneira sutil o que alguém não se atreve a

fazer abertamente (exemplo: a falsa acusação de blasfêmia a Nabote com o fim

de matá-lo para roubar – I Reis 21: 9-10).

9. Reconhece o que condizia a raiz de outros pecados, como o roubo, o adultério.

Ensina que também o desejo é pecado (Mt. 5:22-28).

5. Avaliação do Decágolo

Seus pontos fortes
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a) Fundamenta a conduta ética na religião (mesmo que se supera

no N.T. pelo amor)2

b) É breve e compreensivo. Incluindo a conduta social, as relações

familiares  e  a  relação com Deus.  Proíbe cada  ofensa em seu

grau mais alto, e assim compreende as menores transgressões,

portanto, é capaz de ampliação.

c) Suas limitações;

d) É principalmente negativo3 com exceção dos mandamentos IV e

VS. W.  S Bruce faz a  seguinte  observação (pedagogicamente

discutível) “A infância de uma nação é como a de um filho, a

parte primitiva de sua formação moral deve sempre consistir em

preceitos  concretos,  expressados  em  forma  de  proibições”.

Y.C.F.H. Henry ressalta: “Sua forma negativa esclarece que está

dirigido ao homem em um estado de desobediência”.

e) Sua aplicação externa, com exceção do X. Habla mais das ações

que a vida interior do pensamento que o desejo. Seria possível

obedecer  a  letra  negando  o  espírito.  Poderíamos  dizer  que  o

Decágolo ataca diretamente aos frutos do pecado, enquanto que

o Sermão do Monte ataca mais diretamente as raízes do pecado.

f) É limitado em seu alcance,  por  exemplo,  não disse nada das

responsabilidades do homem para com a autoridade política, a

menos  que  o  mandamento  V  se  estenda  a  todos  que  tem  a

autoridade.

g) Carece  de  uma  dinâmica  para  o  seu  ciumprimento,  por  isso

Paulo chama a Lei débil (Rm. 8:3)

2 Não há como distinguir o amor do N.T e a lei do V.T. A lei do Antigo Testamento exige o amor  (Dt 6:5). 
Igual no Evangelho do NT. Nesse sentido não há variação.
3 A Lei não é negativa senão proíbe enquanto ao acesso a um Deus Santo.
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QUESTIONÁRIO

1. O que distingue o decágolo de outros códigos morais?

2. Divisão e ordem dos mandamentos do Decágolo.-

3. Breve resumo do conteúdo do mandamento de ambas tábuas.-

4. Valores positivos e limitações do Decágolo.
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***

ENSINAMENTOS ÉTICOS DOS PROFETAS

DO VELHO TESTAMENTO

1. Objetivos do ministério da profecia
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Os profetas faziam algo mais do que profetizar o futuro, na realidade, o seu papel

principal está de acordo com a etimologia do termo, “é falar no nome de outro”, nesse

caso,  de Deus.  Assim que o propósito  imediato dos profetas do Velho Testamento  era

admoestar e aconselhar as pessoas. Também as profecias tinham a finalidade de mostrar o

povo o seu estado de falsa satisfação de convencer de pecado e de fazer-lhes voltar a Deus

e a sua Lei. Como disse A.F. Kirkpatrick, “lutavam para voltar o povo a sua lealdade fazia

Jeová, e para elevar as práticas ao nível da fé”. Deus falou por intermédio deles (Mq. 3:8)

e nesse sentido sua mensagem era nova, porém longe de ser inovadores, recordam ao povo

o passado, a aliança (Os. 6:7; 8:1), a lei (Os. 4:6; Am. 2:4) e os atos libertadores que Deus

usou em favor de seu povo (Os. 11:1; Am. 2:10; 3:1). Oséias identifica a figura de Israel

como a esposa infiel de Jeová que deve retornar ao primeiro amor.

Mais  tarde  destacam os  profetas  contemporâneos  Jeremias  e  Ezequiel  que  são

enviados a dois setores do povo muito distintos entre si. Jeremias profetiza a Jerusalém

debaixo de um juízo iminente, enquanto que Ezequiel profetiza aos exilados que haviam

experimentado o juízo divino. Enquanto Jeremias denuncia o mal de uma ordem civil e

religiosa corrompida, Ezequiel fala da restauração do povo e de seu culto ao Único Deus.

2. A mensagem distinta de cada profeta

Amós fala da justiça e do juízo, Deus é justo juiz das nações (5:24), que exija uma

conduta justa da parte de seu povo.

Ezequiel  e  Jeremias,  ao  ressaltar  com  ênfase  característicos  dos  profetas  do  2º

período (final dos séculos VII e VI a.C), a responsabilidade individual diante de Deus,

representa um progresso na Ética  de Israel,  cada qual  morrerá em seu próprio pecado

(18:4-20). Não será possível salvar-se a base das virtudes alheias (14:14). Isso entra em

contraste com o ensino anterior, que tem uma ênfase coletiva. Na lei, a culpa é do povo em

geral, ou de toda uma família (Ex. 20:5; Núm. 16:27-32; Jos. 7:24-25).

Isaías e Miquéias falam do caráter santo de Jeová, “O Santo de Israel” quem exige a

santidade de seu povo. (Is. 33:13-17; Mq. 1:2-5).

Jeremias  como Ezequiel  enfatiza  que  cada  um morrerá  pelo  seu  próprio  pecado

(31:29-30). Oséias fala do amor de Deus como esposo de Israel. Seu termo favorito é o
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vocábulo hebraico “hesed” = lealdade misericordiosa, fidelidade à aliança e o amor ao seu

povo (14:1). Deus chama seu povo a voltar a Ele, expressa seu desejo de perdoar e fala das

bênçãos  que deseja  derramar  sobre  eles.  Deseja  que seu povo também apresente  essa

qualidade para com Ele (6:4), e para com o próximo (4:1; 6:6; 12:6).

Apesar  dessas  qualidades  diferentes,  a  mensagem  dos  profetas  basicamente  é  a

mesma. Se o povo se arrepende, Deus perdoará (Am. 5:4-6,14-15; Is. 1:18; Miq. 7:18-20)

“Miquéias  – ressalta  H.L.  Ellison – resume os  requisitos  da religião  autêntica  em um

versículo famoso (6:8), o qual combina o ensino em seus insignes precedentes: fazer juízo

(Amós); amar a misericórdia o “hesed” (Oséias); e humilhar-te para andar com teu Deus,

como convém ao seu caráter santo (Isaías)”.

3. Pontos éticos que destacam ao ensino profético

A separação de Deus que se manifesta nos seguintes aspectos:

a) A religiosidade e seu aspecto geral (Isaías 59:13), já que os sacrifícios a deuses

estranhos (Os. (2:13; 4:10; 11:2), no culto a ídolos e imagens de idolatria (Is. 2:8; Os.

13:2),  no seguimento  de costumes  estrangeiros  (Is.  2:6;  Mq.  5:12-14).  Em Jeremias  e

Ezequiel denuncia a apostasia é mais contundente que a dos profetas anteriores, a causa do

paganismo do reinado de Manasses, o culto idólatra mesmo que pretendia ser dirigido a

Jeová, porém agora tem introduzido deuses estranhos (7:17-18, comp. com  Sf. 1:5-6) e

até  sacrifícios  humanos (7:31) Nos primeiros  capítulos,  Jeremias amplia  um estilo que

recorda Oséias , comparando a relação entre Israel e o seu Deus e a dos cônjuges, pais e

filhos  (2:9;  3:1,20;  31:9);  e  em Jerusalém (8:6-16)  como que  ainda  persiste  entre  os

exilados (14:1-8). É uma afronta a Jeová e ao seu nome (20:9, 14, 22), e a conseqüência

será a condenação da justiça de Deus (6:7; 7:4). Em 7:4 parece que o juízo consistirá nos

pecados que abrange a idolatria.

b) O formalismo religioso. Nos séculos VIII e VII a. C, apesar da idolatria de Israel,

continuam fazendo sacrifício a Jeová. Os profetas condenam essa hipocrisia (Am. 4:4-5;

5:21-23; 8:3,5,10),  pois enquanto fazem o sacrifício, se apressam em seguir seus maus

caminhos; Deus não aceita tais sacrifícios (Os. 5:6; 8:13), exige a conduta justa e não

sacrifícios (Am. 5:14-18; Os. 6; Am.:6; 8:11-13; Mq. 6:6-8; Is. 1:11-17; 58:1-5,13). Em
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Jeremias  acentua,  todavia  esta  denúncia  do  formalismo  religioso,  denunciando:  a

(vaciedade) das cerimônias, já que confiavam no templo (7:4), em uma adoração hipócrita

enquanto cometiam qualquer tipo de pecado (7:8-12), de tanto terem quebrado as leis do

sacrifício, comendo a carne do holocausto, porque já não servem para nada , enquanto não

escutarem a voz de Deus (7: 21-23); o pecado da desobediência. Deus exige a obediência

(11:1-8), a circuncisão do judeu nada vale quanto à obediência; em seu coração são iguais

aos gentios (9: 25-26); a pura exteriorização da religião. Jeremisas sabia que o Templo e

seu culto estariam prontos, por isso acentuou a importância da religião do coração. O povo

de Deus já  não  terá  o  porque falar  dos  utensílios  do  culto  como a  Arca  (3:16);  seus

sacrifícios já não seriam mais animais, senão de adoração (17:26, comp. com Hz. áhTÍ6-

28).

B) A injustiça social em todos os seus aspectos de ostentação de opulência e luxo.

Amós descreve os ricos (holgazanes): Tem as casas adornadas (3:15) e celebram banquetes

e  celebram  suas  festas  com  bebidas,  música  e  perfumes  (6:4-6).  Sua  prosperidade  é

resultado de negócios  sujos  (Mq 2:1-2;  Is.  5:8).  As mulheres  são a  personificação do

orgulho e do esbanjamento luxuoso (Is. 3: 18).

b) a injuria o latrocínio e a exploração. Os profetas acusam os ricos de oprimirem

aos pobres (Am. 2:6-8; 8:4-6), de perverter a justiça (Am. 5: 11-12), de serem credores

cruéis (Mq. 2:8-9), e de praticar negócios fraudulentos (Mq. 6: 10-11). Os governantes são

maus (Mq. 3:1-3) e a injustiça contamina toda a sociedade (Is. 5:7-23; 33:15; 58:6-7,9-10;

59:1-7). No período posterior a justiça generaliza (Jer. 5:1; 7:5-6). Abundam a cobiça (Jr.

3:13) a fraude (22:13), a traição (9:8), o roubo, o adultério, a mentira e o homicídio (7:9).

A profecia sobre o juízo divino vem sendo uma ameaça constante (Jr. 5:29). Em Ezequiel

22:  6-12,  vemos  como  o  povo  está  cheio  da  violência,  de  desprezo  aos  pais  e  ao

estrangeiro, a viúva e os órfãos; a profanação do santuário e do sábado; a imoralidade de

toda classe de usura e fraude. Em Amós e Oséias vemos que o Senhor condena igualmente

o roubo,  o  homicídio  e  a  mentira  (Os.  4:2;  6:8;  10:4;  11:12;  12:1),  e  assim como os

adultérios e os pecados relacionados a ele. (Am. 2:7; Os. 4:2).

C) O juízo divino. Uma conduta tão imoral, resultado do egoísmo e da separação de

Deus, trará juízo sobre o povo. Amós (3:2) enfatiza a responsabilidade de Israel; Oséias
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acusa  o  seu povo de infidelidade  para  com seu esposo (4:9),  quem se  vê  obrigado a

castigar-lhe.

D) A graça regeneradora. Nesse aspecto se mostra especialmente nos profetas do 2º

período (final dos séculos VII e VI a. C), os quais chamam o povo ao arrependimento (Jer.

25:5; Ez. 18:30-32);

E)  proclamam o perdão de Deus.  Vamos  mais  longe que os  profetas  do período

anterior, profetizando o perdão para os arrependidos e a mudança interior  que Deus fará

ao seu povo  (Jer. 24:7; 31:34; Ez. 36:25-29).

QUESTIONÁRIO

1. Quais são os objetivos do ministério dos profetas do Velho Testamento?

2. Qual a mensagem de cada um dos profetas do Velho Testamento?

3. Pontos éticos que destacam o ensino profético. –

4. Que (sesgo) toma a denúncia profética em Jeremias e Ezequiel?
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5. Que motivos de consolo e esperança apontam os profetas?

***

PARTE III

ÉTICA DO NOVO TESTAMENTO

O ENSINO ÉTICO DE JESUS (I)

1. Relação entre a ética de Cristo e do Antigo Testameneto
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É  possível  compreender  o  significado  do  ensino  de  Cristo  se  considerarmos  o

contexto histórico e religioso.Portanto, ao falar da  Ética de Cristo, temos que considerar:

A) Sua relação com a lei. Jesus disse que veio para cumprir a lei e não

revogá-la (Mt. 5:17; Le. 16:17). “Cumprir – disse J. F. A Hort – significa completar

sua plenitude, implicando um progresso; não significa guardar uma coisa no mesmo

estado que antes”. Jesus cumpriu a lei em sua vida; em sua morte, cumprindo uma

vez para sempre seus aspectos cerimoniais e cravando na cruz, enquanto que a Lei

era instrumento de condenação para nós (Col. 2:14) e o muro da separação entre

judeus e gentios (Ef. 2:14-15); e, em seu ensinamento ético que reafirmava o espírito

da lei, ressaltando as suas profundas implicações (Mt. 7:12). “Longe de revogar a lei

– disse E. F. Scott – O Senhor exigia de seus discípulos obediência que ultrapassava

os escribas e fariseus (Mt. 5: 19-20)” Comparando ao caso do jovem rico (Mt. 19:19)

que havia na realidade rejeitado a cumprir o primeiro mandamento, ao fazer de suas

posses de ídolo, posto que isso impediu de seguir o Enviado de Deus. Jesus restaurou

a lei moral a seu justo lugar, corrigiu ao que homens acrescentaram e que muitas

vezes destruía o efeito da Lei e obscurecia suas autênticas ordens, como no caso de

Corbán (Mt. 15:1-9; Mc. 7:8-13). Do ponto de vista da mesma Lei, restaurou onde

era devido, nos pontos mais importantes, os quais passavam desapercebida a causa

do desmedido interesse que os escribas mostravam pelos mínimos detalhes. No caso

do Sábado, o Senhor mostrava a relevância da salvação e a maior importância dos

deveres morais em comparação com os cerimoniais (Mt. 12:1-12). Num dos grandes

mandamentos, destacam-se os princípios fundamentais da Lei (Mt. 22: 37-40). No

Sermão da Montanha ensina a profundidade da lei moral, o qual tem a ver com as

ações, com os pensamentos e desejos, de forma que a ira e lascívia equivalem ao

homicídio e ao adultério respectivamente. Como já temos dito, ataca as raízes do

pecado e não somente os frutos. “O Sermão do Monte – disse C. F. H. Henry – é a

última exposição e mais profunda da Lei”.

B) Sua relação com os profetas. Jesus vincula a Lei com os profetas em

pontos  de  ética  (Mt.  5:17;  22:40).  É  evidente  que  os  profetas

confirmaram  o  ensinamento  da  lei  e  que  Ele  mesmo  realiza  o
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ministério profético, chamando o povo de Deus a voltar aos princípios

morais da Lei (Mt. 23:23 que recorda o espírito de Os. 12:6 e Mq 6:8)

C) Sua  originalidade. Muitos  escritores,  notando  os  pontos  de

comparação, não somente com a lei e os profetas, senão também com

os escritos rabínicos do período intertestamentário, tem duvidado da

ética de Jesus, porém enquanto, escritos rabínicos, as jóias tem que

buscar entre muita palha, todo ensino ético de Cristo se distingue pela

sua profundidade,  clareza  e  importância.  O escritor  judeu Klausner

chegou a confessar: “Um homem como Jesus, para quem o ideal ético

era tudo, resultava algo inaudito para o judaísmo daqueles tempos”.

Sua originalidade se destaca nos aspectos: a) seu universalismo. Em

contraste  com  os  rabinos,  Cristo  não  limita  seus  ensinamentos  ao

judaísmo  (Mt.  5:45);  b)  sua  ausência  do  legalismo.  De  toda

importância ao espírito da Lei, condenando o legalismo dos fariseus, a

observância mecânica como meio para adquirir mérito: c) sua atitude

em relação  às  mulheres.  Respeita  a  personalidade  da mulher  e  sua

posição  na  sociedade.  Menção especial  merece  seu  comportamento

com a mulher samaritana (Jo. 4:4-27) conversar em público com uma

mulher samaritana, quando os judeus era proibidos de conversar com

mulheres em via pública nem sequer sua esposa.

2. Lugar da Ética de Cristo no Evangelho Cristão

C.H. Dodd distingue no Novo Testamento entre o Kerigma (pregação no sentido de

proclamação) da redenção de Cristo e da “Didaché” (no sentido de ensino ético), a qual se

baseia  no  “Kerigma”.  Essa  ordem  corresponde  ao  do  Velho  Testamento,  de  onde  a

proclamação do ato de redenção de Deus é seguida de sua exigência ética. Na Bíblia, a
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ética sempre tem um fundamento religioso. Cristo ensinava com autoridade divina (Mt.

7:28-29)  empregando  na  forma  imperativa  (Jo.  13:34),  de  maneira  que  os  apóstolos

puderam falar da lei de Cristo (I Cor. 9:21; Gl. 6:2; Tg. 1:25, que chama a “a perfeita Lei,

a Lei da liberdade”). Exigia, pois a obediência, sem legalismo, seus mandamentos são para

aqueles que o amam (Jo. 14:15). Essa obediência teria seu fundamento em uma relação

com Ele.

Mesmo que  os  escribas  queiram muitas  vezes  tirar  dele  um pronunciamento  de

índole jurídica, Ele nunca o dá porque como disse T. W. Manson “preocupa-se mais das

fontes de conduta que os atos externos”.  Ele exige a renovação interior. “O que sai do

coração é que contamina o homem” (Mt. 15: 18-20), e, portanto é o coração que deve ser

renovado. Os que em sua conduta segue o exemplo do Pai, e com seus filhos (Mt. 5: 44-

48), o qual implica a necessidade de uma mudança radical no homem, que Jesus descreve

como um “nascer de novo”, sem o qual nada é possível no reino do Espírito (comp. con

Jo. 15:5; 1.a Cor. 2:14; Ef. 2). “O que está formulando Jesus, não é um ideal abstrato de

justiça por si só, senão a vida a qual estão sendo chamados em resposta ao amor redentor

de Deus, como filhos de Deus e participantes de seu Espírito”.(T.W. Manson).

3. Sua relação com o ensino do Reino de Deus

Ao tratar desse ponto, devemos expor as distintas teorias que tem formulado:

A) “Teoria da Ética de ínterin”. Segundo essta teoria,

crendo  Cristo  que  vinha  do  Reino  era  iminente,

ensinava  uma ética  de caráter  ideal  para um curto

intervalo que mediava entre seu ministério e a vinda

do  Reino  de  Deus.  Dá  a  ênfase  a  necessidade  do

arrependimento e a renuncia as coisas deste mundo.

Dessa meneira, segundo a opinião de J. Weiss, não se

trata  de  uma  ética  como  de  uma  disciplina

penitencial.  Segundo A Schweitzer, “toda a ética se

apresenta debaixo do conceito do arrependimento a

penitência  pelo  passado e a  determinação de  viver
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daí em diante livre das coisas que são deste mundo,

apoiados  na  esperança  do  Reino  Messiânico”.  Em

vista da eminência do Reino, considera-se que Jesus

ensinava  uma  atitude  negativa  deste  mundo,  a

família, as propriedades, as riquezas, etc, com uma

ausência  total  de  interesse  pelo  futuro  e  pelo

comportamento social. Weiss crê que a motivação da

obediência  é assegurar um lugar no reino de Deus

para beneficiar os demais. A teoria pretende explicar

a altura e a perfeição “impossível” do ensino ético de

Cristo, já que era formulada para um curto período.

Observou C. W Emmett; que “de onde se apresenta

um  motivo  escatológico  e  sua  ênfase  na  falta  de

tempo,  o conteúdo do ensino carece de um caráter

extraordinário; por outro lado de onde o conteúdo de

ensino  poderia  considerar  como  determinado  por

uma  mentalidade  escatológica  que  brilha  por  sua

existência”.  Por exemplo,  o Sermão da Montanha,

que  seria  a  “ética  de  ínterin”  por  excelência,  não

menciona para nada a iminência do Reino. A teoria

não leva em conta a continuidade da ética de Cristo

com a do Velho Testamento, donde a possibilidade de

juízo era sempre iminente,  e o propósito divino do

estabelecimento do Reino entre o povo de Deus era

igualmente  presente.  Um  exame  dos  Evangelhos

desmente a teoria. Em Lucas 14:26, Jesus exorta a

renúncia da família, em Mateus 15:1-9 condena aos

que  buscam  modos  de  esquivar  suas

responsabilidades  familiares;  em  Mateus  6:  16-17

disse como seus discípulos devem jejuar, em Mateus

9:15 explica que o tempo de seu ministério na terra
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não é o momento propício para jejuar.  Sua própria

participação em festa e convites (Mt. 9:10; Mc. 14:3;

Lc. 7:36) causou a acusação por parte dos fariseus de

que era glutão e beberrão (Mt. 11:17-19), já que os

seus discípulos não jejuavam. Ensina a renúncia por

amor ao Reino dos Céus (Mt. 19:21; Lc. 14:26,33), e

a possível renúncia das ocasiões de cair (Mt 18: 7-9),

não  se  trata  de  uma  renúncia  geral  de  toda  a

responsabilidade  humana.  Enquanto  a  pretendida

falta de interesse na ética social, Jesus se abstém de

formular regras concretas sobre as relações humanas,

ensina princípios espirituais capazes de aplicar-se a

diversas  estruturas  sociais,  notavelmente  o  serviço

aos demais (Mc. 10: 42-45). O problema do elevado

caráter  do  seu  ensino  se  baseia  em  seu  critério

subjetivo.  Observa A. R. Osborn que “uma lei  que

não é observada, nem por isso é não praticada”.  O

Senhor é consciente a altura de seu ensino (Mateus

5:20,  48),  porém  espera  que  seus  discípulos  as

pratiquem (Mt. 28:19-20). Não é para todos; somente

a boa árvore pode dar bons frutos (Mt. 5:17; 12:33);

somente os campos que formam parte da vida podem

dar frutos (Jo. 15: 4-5). Considera-se que Mt. 5:39-

44; Lc. 6:35 exortam um altruísmo exagerado, porém

deve-se  levar  em  conta  outro  lado  de  seus

ensinamentos: o discípulo deva dar porque é filho do

Pai  que  dá  (Mt.  5:44-45),,  e  porque  não  tem

necessidade  de preocupar  com as  coisas  materiais,

como fazem os que não pertencem ao povo de Deus

(Mt.  6:31-33).  Acusa  também  de  uma  mansidão

extrema  (Mt.  5:39;  18:21-22),  enquanto  proíbe  a
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vingança pessoal, o mesmo dá o exemplo enquanto a

oposição  ao  mal  (por  ex.  Mt.  23;  Mc.  3:5;  10:14;

11:15-17).  O  procedimento  que  propõe  para  a

disciplina de um irmão ofensor é de todo equilibrado

(Mt. 18:15-17). Segundo a “ética do ínterin” o que

movimenta  a  conduta  é  basicamente  egoísta  (a

própria salvação), porém a mesma teoria admite que

o ensino de Cristo é uma realidade, todo o contrário,

ao acusá-la de extremo altruísmo.

B) A Ética do Reino futuro. Esta teoria afirma que o

ensino de Cristo se aplica ao reino de Deus, o qual

não  havia  vindo.  Vai  associando  ao  nome  de  M.

Debilius, quem declara: “O ensino de Cristo é pura

vontade  de  Deus  sem  nenhuma  referência  e  a

possibilidade de seu cumprimento na era presente”.

É  muito  semelhante  a  interpretação

dispensacionalista  do  Sermão  da  Montanha:  “Não

temos que cair no erro de procurar um cumprimento

literal  do Sermão da Montanha hoje em dia. Serpa

cumprido  de  maneira  literal,  ao  chegar  o  fim  da

época em que vivemos, e quando o Senhor Jesus se

ocupe do povo de Israel.” Esta interpretação apoiada

por C. I. Scofield e L. S. Chafer, que considera que o

Sermão  da  Montanha  é  uma lei  que  não pode ser

aplicada na era da graça. Essas interpretações passam

por alto e o fato de que Cristo se dirigia  aos seus

discípulos  (Mt.  5:  1-2)  e  se  refere  ao  miúdo  a

situações que podem ser deste mundo, do milênio de

qualquer  reino Divino; exemplo:  a repercussão por

causa da justiça, os que querem levar a carga.
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C) A ética do Reino do futuro com validade atual, é

uma modificação  das  teorias  anteriores,  segundo a

qual  se  procura  salvar  o  valor  da  ética  de  Cristo,

apesar  de  que  ele  formulou  sob  uma  ótica

escatológica iminente. Seu autor é Paul Ransey quem

a expõe em Basic Christian Ethics (1953): Uma parte

do  ensino  ético  de  Cristo  é  inseparável  de  sua

esperança vinda do Reino durante a geração posterior

a sua,  porém o resto se  pode aceitar  como válido,

porque “a gênisis (de um ensino) não tem nada a ver

com sua validade” mesmo que com modificações do

próprio contexto. O pressuposto básico da teoria tem

sido  rejeitado.  O  procedimento  de  adaptação  que

resulta  necessariamente  ai  aceitar  tal  pressuposto,

tem de cair ferozmente na subjetividade e o produto

é uma Ética algo menos cristã.

D) A  ética  do  Reino  de  Deus  como  realidade

presente. T.W.  Manson  expõe  três  aspectos  do

conceito do Reino no ensinamento de Cristo a saber:

a)  a  soberania  eterna  de  Deus;  b)  o  Reino  como

manifestação  presente  na  vida  dos  homens;  c)  a

consumação  final  do  Reino.Os  últimos  se  podem

considerar como manifestações  do primeiro, a qual

presta os ensinamentos  éticos de Cristo um caráter

absoluto. Por meio de uma cuidadosa combinação de

versículos, destaca Manson que na primeira parte do

ministério,  enquanto  que  na  segunda  falava  de

pessoas que entravam no Reino. O ponto crítico de

distinção entre as duas partes, o encontra Manson na

confissão  de  Pedro  reconhecendo  o  Senhor  como

Messias  e  Filho  de  Deus.  Esta  confecção  foi  ‘um
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efeito  do  reconhecimento  do  Reino  e  a  pessoa  de

Jesus  como  Rei  e  o  seu  reinado  sem  fim”.  Isto

significa que o Reino consiste uma relação pessoal

entre  o  Rei  e  o  súdito,  e  também  aqui  resulta

também que o Reino é uma sociedade de um certo

número de pessoas que se relacionam com o Rei (O

reino de Deus entre vós – Lv. 17:21). A esse conceito

é  chamado  de  “escatologia  realizada”.  Enquanto

nesse sentido o Reino de Deus é o presente em outro

sentido (e todavia não, disse O. Cullmann) é futuro,

porque terá sua consumação na  Parusía  . Em seu

aspecto presente se pode dizer  que a Ética de Cristo

é  a  ética  do  Reino,  já  que  as  normas  aplicam

unicamente aos seus membros, ou seja, aos que tem

uma relação  pessoal  com Ele  e  onde habita  o  seu

Espírito.  “Seu ensinamento  moral,  é o caminho do

Reino, a maneira em que a vontade de Deus pode ser

feita na terra como nos céus, a maneira em que seus

súditos  podem  demonstrar  lealdade  a  Ele  em

obediência a sua vontade.”(Manson).

4. O ensino de Cristo a respeito das recompensas

Na  lição  19.6  tratamos  a  diferença  entre  o  conceito  de  mérito  e  recompensa.

CIÑENDENOS     agora aos ensinos de Cristo, nos encontramos nos antípodas da ética do

mérito,  a Spinoza,  Kant,  os  utilitários  e  mais  recentemente  N.  Soderblon,  quem havia

acusado a ética cristã de egoísmo pelas promessas de recompensa que Jesus faz . Além das

promessas das benaventuranças (Mt 5: 3-11) disse que seriam recompensados: o serviço

por ele (Mc. 10:29-30), caridade (Lc. 14: 13-14), a humildade (Lc. 14:10-11), o amor aos

inimigos, o perdão (Mt 6:14) a devoção secreta (Mt 6:18). A crítica pretende que sempre a
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esperança  de  uma  recompensa  não  é  boa,  porém  seguramente  depende  da  classe  de

recompensa. Nesse caso, todas as recompensas citadas no Novo Testamento, se trata de

uma recompensa celestial, espiritual, que não tem atrativos para o espírito egoísta. Além

disso,  é  oferecida  a  todos  sem  rivalidade  e  competência,  não  recebemos  porque

merecemos, mas sim, por causa de sua graça (Lc. 17:10), e dada pelo amor (Jo. 14:21). O

propósito  de  Cristo  não é  atrair  homens  com promessas  de  galardão,  porque também

promete sofrimentos, animando seus seguidores.

QUESTIONÁRIO

1. A relação da ética de Cristo com a ética do Velho Testamento.-

2. A originalidade da Ética de Cristo.-

3. Lugar da ética de Cristo no Kerigma e em “didaché” do Novo Testamento.-
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4. Diversas teorias acerca do ensino de Cristo sobre o Reino de Deus e a ética que

corresponde.-

5. A ética cristã é egoísta em seu conceito de recompensa?

***

O ENSINO ÉTICO DE JESUS (II)

Mesmo o ensinamento ético dos Evangelhos se encontra às vezes em forma colhida,

como uma coleção de diversos ensinos (Ex: Mateus caps 5 ao 7), não apresenta nunca um

manual de ética, e seria equivocado qualquer intento de formulação de um sistema. Os
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ensinos  éticos  de  Cristo  são dadas,  em sua  maior  parte,  em respostas  à  perguntas  ou

situações  (Quem  é  o  meu  próximo?  Qual  é  o  maior  mandamento  da  Lei).  Daí  que

geralmente  apresentam  um  só  aspecto  da  verdade,  adequado  para  uma  determinada

situação. Além disso, Jesus se deleitava em expressar seu pensamento de uma maneira

mais intensa e geralmente acompanhado de um pouquinho de um paradoxo exagerado”. O

miúdo usa uma linguagem simbólica tal qual o gosto oriental “Cristo falava de a públicos

semitas – Disse Dewar – e a mente semita era coisa desconhecida o literalismo, tal como

entendemos no Ocidente. Se não queria ser entendido pelos seus ouvintes se veja obrigado

a ampliar formas de linguagens simbólicas... Ao menos em um caso, repreendeu de um

modo explícito a seus discípulos por haverem interpretado de maneira literal. (Mt. 16:6-

12).

6. Ensino ético positivo de Jesus

C.A. A Scott, em New Testament Ethics distingue três classes de ensinamentos no

Evangelho: os mandamentos básicos exemplificam as ilustrações e aplicações da mesma e

os aconselha a pessoas particulares em situações determinadas.

Mandamentos:

a) “Amarás  o  Senhor  teu  Deus...”  “Amarás  o  teu

próximo...”  (Mt.  22:37-40).  Scott  não  encontra  outro

mandamento  absoluto  que  este,  o  qual  é  a  base  e  o

resumo do ensino ético de Cristo em seus dois aspectos:

amor a Deus e ao próximo. O mesmo Cristo disse que

depende  toda  a  lei  e  dos  profetas.  O  amor  está  em

primeiro  lugar,  o  reconhecimento  dos  direitos  do

amado.  Em segundo  lugar,  leva  em conta  o  bem do

amado.  Nesse  sentido  a  ágape  cristã  a  diferencia  do

Eros sensual  e da filia  amistosa.  O amor ágape pode

mandar-se  como  obrigatório,  incluindo  os  seus
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inimigos,  já  que  não  depende  primordialmente  do

sentimento  e  nem  da  emoção.  As  duas  partes  do

mandamento se encontram na lei mosaica (Dt. 6:5; Lv.

19:18), porém o Senhor demonstra pela primeira vez a

conexão entre as duas. L. H. Marshall considera que se

deve  incluir  também  nesse  grupo  os  mandamentos

seguintes:

b) “Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam,

assim fazei vós também a eles, porque esta é a Lei e os

profetas”  (Mt.  7:12).  Trata-se  de  uma  ampliação  do

“Amarás  o teu  próximo como a ti  mesmo”.  Teremos

que por no lugar  do próximo para compreender  seus

pensamentos e sentimentos. A chamada “regra de ouro”

havia  sido  ensinada  da  forma  negativa  pelo  rabino

Hilel,  como  aparece  em Confúcio  e  em  Didaché  ou

“Ensino dos  Doze Apóstolos” documento  eclesiástico

do  princípio  do  século  II.  Ao  converter  em preceito

positivo, o Senhor estende a todos os aspectos da vida.

c) Arrependimento (Mc 1:15). A metanóia (que é o termo

grego que traduz em arrependimento) é uma mudança

de mentalidade: implica a renúncia ao amor a si mesmo

– e da conduta egoísta do homem caído  pelo amor de

Deus. Não é um ato momentâneo senão uma atitude de

constante transformação (Rm. 12:2).4

d) “Não jureis em nenhuma maneira... porém seja o vosso

falar sim, sim ou não, não, o que disso passar, vem do

maligno”  (Mt.  5:34-37).  Trata-se  do  juramento  como

instrumento  da  falta  de  sinceridade,  para  fazer  crer

falsas  afirmações.  O  Senhor  está  ensinando  aqui  a

importância  da  sinceridade  no  falar,  que  não  deve

4 O arrependimento é muito mais que mudança de mentalidade. Consiste em uma mudança de mente e 
coração (Sl. 51:17) mas uma mudança de estilo de vida
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necessitar de nenhum juramento para que se dê crédito.

Não  se  trata  de  uma  denúncia  literal  de  toda  a

declaração solene.

e) “Não resistais ao perverso” (Mt. 5:39). É uma revisão

que o Senhor faz da Lei do Talião. O grego tanto pode

ser masculino ou neutro, de modo que pode traduzir-se

de três maneiras, o mal, o Maligno. Pode destacar-se o

último por sua evidência, já que o Maligno, ou seja, o

diabo  deve  ser  resistido  (Tg.  4:7;  I  Pe  5:9);  o  mais

compreensível de acordo com o contexto, que trata de

pessoas. Teremos que uma interpretação literal, já que

Cristo  resistiu  mal,  como  no  caso  da  purificação  do

Templo.  O contexto  da  lei  do  Talião  indica  que está

ensinado que os discípulos renunciem a todo desejo de

vingança, como por exemplo: o que demonstraram em

incendiar a aldeia samaritana, não o que lhes recebeu, o

qual o Senhor não lhes permitiu (Rm. 12: 17-21). Outra

indicação de que o Senhor está ensinando a passividade

absoluta, é o conselho que se dá em Lc. 22:36. 

f) “Amai os vossos inimigos” (Mt. 5:44). O grego echthroi

significa inimigos pessoais. O mandamento, juntamente

com o resto do discurso se aplica as relações pessoais,

mas  que  a  política  nacional  ou  internacional.  É  uma

ampliação  do  “amarás  o  teu  próximo”  e  o  mesmo

espírito que o “não resistais o mal”.

g) “Não  ajuntais  tesouros  na  terra...”  senão  ajuntai

tesouros  no  céu”  (Mt.  6:19-21;  Lc.  12:33.).

Comparando-se com a parábola do rico néscio: “Assim

é o que faz tesouro para si, e não é rico para com Deus”

(Lv 12:21). A explicação segue em Mt 6:24.

h) Buscai primeiro o Reino de Deus e sua justiça”.
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Exemplos:  Depois  de  ensinar  um mandamento  geral,  às  vezes  o  Senhor  dá  um

exemplo concreto de sua aplicação. Assim, depois do mandamento “não resistais o mal”

da quatro exemplos, que não são regras se não casos do modo em que atua o espírito não

vingativo. 

(a) “Mas  a  qualquer  que  te  bater  na  face  direita,  volta-lhe

também a outra” (Mt. 5:39) Quer dizer não repliqueis com

insulto, baixando o mesmo nível do adversário (I Pd. 2: 23).

(b) “e ao que quer demandar contigo e tirar-te túnica, deixa-lhe

também a capa.” (v. 40). O desejo de vingança há de suprir

até o ponto de estar disposto a perder o que é nosso, mas

também dar mais.

(c) “Se alguém te obrigar andar uma milha,  ande com ele até

duas”.(v.41)  Refere-se  ao  desejo  dos  seres  humanos  de

obrigar  a  qualquer  pessoa civil  a  acompanhar-lhes,  aqui  a

idéia é fazer mais que o puro dever.

(d) Dá a quem te pede, não volte às costas ao que deseja que

lhes  emprestes.”  (v.  42).  Recordando  o  contexto  que  tem

sugerido que o motivo para negar o empréstimo poderia ser

um  motivo  de  vingança  por  qualquer  outra  situação.  Dt.

15:7-11 já recomendava o espírito generoso.

C. Conselhos.

“Vá,  vende  tudo  o  que  tens  e  distribua  aos  pobres”  (Mc.  10:21).  Isso  não  é  um

mandamento geral, e sim um conselho para aquele que é escravo de suas posses materiais.

Para  ele  era  impossível  ser  discípulo  de  Jesus,  sem  desvincular  ao  apego  aos  bens

materiais, desfazendo-se das riquezas.
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“Quando deres esmola ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita.” (Mt. 6:3) É

um conselho para uma situação determinada.

“Não julgueis  para não ser  julgados” (Mt.  7:1).  Não ensina a tolerância  do mal,  pelo

contrário, admoesta contra a atitude crítica para com os demais, por parte de quem deveria

primeiro julgar-se a si mesmo.

7. Ensino ético negativo de Jesus

Os pecados que Jesus condena divide-se em quatro classes:

1. O amor desordenado a si mesmo. “Ama a teu próximo como a ti mesmo”

implica que certo amor a si mesmo não é mal, já que Deus criou nos homens

um instinto de autoconservação. O pecado consiste em amar-se a si mesmo,

mais que Deus e mais que o próximo. Então, assim como o amor a Deus é a

raiz da boa conduta, assim também o desordenado amor a si mesmo, é a raiz

da má conduta, como é o caso do néscio.  Ao contrário,  o discípulo deve

negar-se a si mesmo (Mt. 16:24), o qual significa “tomar a sua cruz” “perder

a vida por amor de mim” a mesma metáfora, como temos dito, implica na

radical mudança de mentalidade que submete o interesse próprio ao amor

para com Deus e aos demais. (Lc. 14:11; 17:33).

2. Os  pecados  da  carne,  uma  visão  superficial  aos  evangelhos  e  davam  a

impressão de que o Senhor dava menos importância  a estes pecados que

Apóstolo Paulo. Comia com pecadores de todas as classes, e não foi severo

com a mulher adúltera. Levando em conta que ensinava os judeus, os quais

tinham normas de conduta muito mais elevada das que Paulo ensinava. Em

segundo lugar, o Senhor considerava mais grave o orgulho dos fariseus que o

pecado daqueles que os fariseus desprezavam, porém o caso é que enquanto

que o publicano e a mulher  pecadora reconhecia que eram pecadores,  os

fariseus,  se  achavam  justos  e  necessitava  que  Jesus  lhe  indicasse  sua

verdadeira situação espiritual (Lc. 18: 9-14). Porém na que fora indulgente

com os pecados da carne. Para a adúltera, ele disse: “Vai e não peques mais”.

Em Mt. 6: 27-30 ensinou que a cobiça equivale o adultério e recomendou a
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medida mais drásticas para suprimir esse pecado. Este pecado é o maior da

lista das coisas que saem do coração do homem (Mc. 7:21).

3. Os pecados do espírito. Jesus condena os termos mais fortes, o orgulho em

suas diversas formas, principalmente nos fariseus, a quem se referia: “fazem

obras para serem vistos pelos homens” (Mt. 23:5) e criticavam aos demais

(Mt. 7:3). Na lista de Me. 7. 21-23dos 13 pecados mencionados, mais da

metade pertencem ao espírito: Som

 - hoi dialogismoí hoi kakoí (maus pensamentos). Trata-se das más intenções deliberadas.

- pleonexia (avareza) a valorização excessiva das posses materiais, foi o que impediu o

jovem rico seguir a Jesus.

- poneríai (maldades); o ódio no coração.

- dolos (engano)

- ophthalmos ponero (envidia): os céus.

- Blasfêmia (maledicência); a linguagem abusiva como é citado em Mateus 5:22

- hyperephania (soberba): arrogância, o pecado dos fariseus.

- aphrosyne (insensatez): a perversidade moral deliberada.

4. Pecados de cunho religioso

A desumanidade das práticas religiosa: O Senhor condenou a atitude dos fariseus a

respeito da lei do sábado, porque levava a desumanidade, lembramos as palavras de Oséias

“misericórdia  quero  e  não  sacrifício”  Mateus  12:7  rejeitou  a  crítica  que  faziam  por

associar-se com pecadores (Lc. 7: 44-47); condenou o costume do “corbán” como modo

de iludir as obrigações co seus pais (Mt. 15: 1- 9).

- A ostentação religiosa.  Em Mateus 7 condena a esmola,  a oração em público com o

propósito de serem admirados pelos homens. Recomenda a devoção secreta.

- A opressão. Condenou a ganância por meio da religião, quando purificou o templo, e

acusou os escribas de roubar as viúvas (Mc. 12:40).

- A hipocresia (Esta palavra é de origem grega “hypokrínomai” que significa encenação,

desempenhar  um papel,  fingir.  Daí  que  hipocrisia  significa  comediante).  O  Senhor  a

chama  de  cegueira  (“guias  cegos”  —Mt.  23:16,24;  "cegos"  —Mt.  23:17,19,  26).  Os
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fariseus  enganavam a si  mesmos,  pensando que eram justos em suas muitas  obras.  O

Senhor  quer  mostrar  a  conseqüência  de  sua  conduta  (Mt.  23:16).  Como  disse  L.H.

Marshall, “Era um produto de um falso conceito de religião que enfatizava o ritual, mais

do que a vida, na letra mais do que o espírito, a tradição e o costume, mais do que a

verdade”. Sua culpa consistia em insistir que tinham razão (Jo. 4:21).

QUESTIONÁRIO

1. Que formam adotam os ensinamentos éticos de Jesus?

2.  Como pode ser dividido o ensino ético de Jesus?

3. Quais são os diferentes tipos de ensino positivo?

4. Em que classe de pecados se concentra seu ensino ético negativo?

***
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PRINCÍPIOS DE ÉTICA PAULINA (I)

1. Características da ética paulina

Paulo era um grande mensageiro de Cristo e o maior testemunho do evangelho da

graça. Suas atividades apostólicas cobrem mais da metade do livro de Atos dos Apóstolos

e sua produção literária ocupa a metade dos livros do Novo Testamento. O grande teólogo

dos conceitos básicos que integram os Evangelhos: a justificação pela fé e unidade de todo
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o corpo de Cristo, que é a Igreja. Dessas grandes verdades, deduz Paulo todo o corpo de

ensinamentos éticos que constituem os princípios normativos do cristão como veremos

mais adiante, partes desse volume.

Não era  a  intenção de  Paulo,  como tampouco havia  sido a  de Cristo,  expor  um

sistema de ética, senão que se aplicava aos princípios do Evangelho, problemas e situações

concretas (I Cor. 5, sobre o caso da imoralidade e II Tes. 3:8, sobre os que abandonaram o

trabalho por um mal entendido acerca da Parusía). Em ocasiões deve contestar a perguntas

sobre questões de ética (I Cor. 7 e 8). Assim as vezes repete coisas óbvias (Ef. 4:28), as

vezes de assunto de menor relevância (II Cor. 8:9), em geral, seu ensino ético é bem mais

detalhado e concreto que a de Cristo. Não é inovador,  pois aplica os ensinamentos do

Mestre do Velho Testamento e as crentes desse tempo. Em algumas passagens seu estilo

recorda o da Lei e de Provérbios na lista de suas exortações (Rm. 12; 1 Tes. 5:12-22).

Poderíamos resumir os aspectos masis destacados de seu ensino, dizendo que sua Ética é:

- Mais teológica que humanista, o qual se nota:

a) na formas didáticas de suas epístolas, de onde as normas éticas sempre precedem da

doutrina.  Assim  as  normas  de  Romanos  capítulos  12  e  15  precedem  a  doutrina  dos

capítulos 1 -11; as normas de Gálatas 5-6, precede a doutrina dos capítulos 1-4;as normas

de Efésios 4-6, precede a doutrina dos capítulos 1-3. Até a estrutura internas dos capítulos

(I Cor. 15:1-57 seguido dos versos 58) e dos versículos (I Cor. 6:20), segue-se este padrão.

Isso demonstra que, para Paulo, a ética se baseia necessariamente na Teologia.

b) por conseguinte, na potencialidade vital que descreve a Teologia como fonte da vida

cristã. A conduta cristã tem por objetivo atualizar o que tem realizado teologicamente: o

cristão está separado e justificado (I Cor. 6:11) e é uma nova criatura (II Cor. 5:17) que

está em Cristo (expressão que Paulo usa 164 vezes). Estas realidades teológicas devem

realizar-se na conduta do cristão, pois este é o sentido do termo santificação para Paulo.

Por  isso  uma  falsa  teologia  conduz  a  uma  atitude  antiética:  a  idolatria  produz  a

perversidade moral (Rm. 1:28); a negação da ressurreição, a carnalidade (I Cor. 15:32);

etc. Se tivermos um conceito ortodoxo sobre o caráter santo de Deus e sobre Cristo como

imagem do Deus invisível, segundo inculca Paulo, então a ética cristã vem a ser imitação

de  Cristo  (I  Cor.  11:1).  Esta  é  a  base  das  exortações  paulinas,  o  amor  (Ef.  5:2),  a
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humildade (Fl. 2:4), a ser considerados com os demais (Rm. 15: 1-3), a generosidade (2

Cor. 8:9, comp. com II Cor. 9:7-15; Ef. 4:32).

b) Mais espiritual que legalista. Como já vimos no estudo 8. Paulo enfatiza as limitações

da Lei (Rm. 7:7;  II Cor. 3:6; Gl. 2:16; 3:19,24;  Fl. 3:4-6).  Só o Espírito de Deus pode

viver com retidão moral (Rm. 7:6; II Cor. 3:6; Gl. 3:2-5; Fl. 3:9). O cristão tem que andar

no  Espírito  (Gl.  5:25),  sr  guiado  por  Ele.  (Rm.  8:14),  deixar  encher  do  Espírito  (Ef.

5:18).As boas obras são frutos do Espírito (Gl. 5:22-23), o ministério do Espírito é de

justiça  ou  de  retidão  moral  (II  Cor.  3:9  "dikaiosyne”  não  justificação,  como

equivocadamente traduz a versão R.VS. de 1960), e contraste com o ministério de morte

da lei (v. 7).

c) Mais disciplinada que cética.Paulo ensinava. Paulo ensinava a disciplina e o domínio

próprio, porém não asceticismo em sua forma negativa de castigo corporal (Cl. 2:20-23).

Igualmente a necessária separação do mundo não é para Paulo um distanciamento físico (I

Cor. 5:10), senão uma atitude mental e espiritual (Cl. 2: 1-3). Paulo compara o cristão a

um soldado e um atleta, para sublinhar a necessidade de uma verdadeira disciplina em

todos os aspectos da vida (I Cor. 9:24-27; II Cor. 10:3-6; Ef. 6:10-17; Fil. 3:14; I Tim.

1:18; II Tim. 2:3-5; 4:7), e ensina que todos sejam qual for estado, tem de viver olhando

para as alturas (I Cor. 7:29-31; Col. 3-A-3).

2. Bases teológicas da ética paulina

Como disse L. H. Marshall,  “Antes, Paulo havia suposto que devia ser bom para

gozar da comunhão com Deus. Depois descobriu que só pela comunhão com Deus podia

chegar  a  perfeição...  Todo  seu  ensino  ético  surgiu  diretamente  dessa  experiência  de

renovação moral e espiritual” ( sua conversão). Por isso estava convencido de que “os que

vivem segundo a carne  não podem agradar  a Deus” (Rom. 8:8).  Os principais  pontos

doutrinários que servem de base para a ética de Paulo são os seguintes|:

A) O reino de Deus: Das doze vezes que menciona Paulo, sobre o Reino

de Deus, somente quatro se referem ao presente (Rm. 14:17; I Cor.

4:20; Col. 1:13; 4:11). Das referências escatológicas do Reino, quetro

tem um sentido ético (I Cor. 6:9-10; Gal. 5:21; Ef. 5:5). A escassez do
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termo em Paulo em comparação com a abundância do ensinamento de

Cristo  é  mais  uma diferença  de  terminologia  do que  conteúdo.  As

constantes  referências  ao Espírito  de Deus que habita  no crente ao

estar em Cristo e ser a nova criatura demonstram que a idéia do Reino

de Deus em um cristão é  tão básica para o Apóstolo como para o

Mestre.

B) O Evangelho  da  salvação.  O  evangelho  é  apresentado  por  Paulo

como uma solução aos problemas éticos do homem. A justiça de Deus

tem  sido  relevada,  não  somente  para  que  a  mente  humana,  senão

como algo que se consegue ao homem mediante a fé em Cristo (Rm.

3:21).  Ninguém deve buscar  a justiça pelos  seus próprios esforços,

condenado a sempre fracassar, senão pode recebê-la em Cristo como

um puro prazer da graça de Deus. Em seu aspecto negativo, a salvação

significa ser livrado do fracasso, da culpa e da impotência moral; no

aspecto  positivo,  significa  a  possibilidade  de  desenvolvimento  e  a

maturidade  da personalidade  espiritual  (Rm.  8:4).  Destes  conceitos

básicos particulares do campo da Sociologia e das Doutrinas da Graça

cujas implicações éticas é fácil corrigir. Assim:

- A redenção comporta no resgate da escravidão do pecado (Rm. 6:12-14), para servir a

justiça (Rm 6:16) e Deus quem pagou o preço (I Cor. 6:20);

- A reconciliação implica em uma amizade anterior (Col. 1:21 comp. com Rom. 5:1) que

se torna em afeição pela obra de Cristo segundo o aforismo antigo (encontra iguais aos que

fazem”; daí que o novo estado de reconciliação com Deus caracteriza o homem com  um

segmento de justiça (II Cor. 5: 19-21).

- a justificação exige que o homem “declarado legalmente justo” está destinado a uma vida

justa (2 Cor. 5:21, comp. com I Cor. 1:30);

- a adoção como filhos (Rm. 8:15-17; Gl. 3:26; Ef. 1:5) requer a afinidade moral, a “graça

da família”.  Por isso, tanto para Paulo, como para Cristo (Mt. 5:44) ser filho de Deus

implica uma vida de justiça conforme o Espírito de Deus (Rm. 8: 12-16);

- a santificação significa, como disse Marshall: “já que o cristão é um homem dedicado a

Deus (hágios) é o seu dever ético em santificar-se a si mesmo e ter por meta “a santidade
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da vida”. Paulo ensina que Deus dá a vontade e o poder necessários para cumprir com este

propósito ético (Fl. 2: 12-13). O cristão deve cooperar com o Espírito Santo na obra da

santificação renunciando o pecado (I  Tes.  4:  3-7),  dedicando os  seus  membros para a

justiça de Deus (Rm. 6:13), oferecendo-se a Deus como sacrifício vivo (Rm. 12:1), em

obediência a Ele (Cl. 3: 12-17). O crente é salvo para ser santo  (Rm. 1:4; 6:23; II Cor. 7:1;

I Tes. 3:13);

-  finalmente  o  mesmo conceito  de  salvação se expressa  quase sempre  em Paulo  pelo

presente  ou o futuro do verbo   sozo   (I  Cor.  1:18;  Ef.  2:8),  referindo a um processo

progressivo que se consumará com a glorificação final (Rm. 8:29-30) É que a regeneração

("palingenesia" Tt. 3:5) a vida (“zoé” Cl. 3:4), a novidade de vida (“Kainotes zoes” Rm.

6:4),  a  nova  criatura  ("kainé  ktisis"  II  Cor.  5:17;  Gal.  6:15),  apontam que  essa  nova

criatura em Cristo (II Cor. 5:17), que o cristão necessita ser transformado a imagem de

Cristo (Rm. 8:29; II Cor. 3:18; Col. 3:4). Sendo sua nova vida uma vida transformada

(Rm. 6:4-6; 8:2; 12:2), o cristão deve cooperar de maneira ativa, despojando-se do velho

homem  e  revestindo-se  do  novo  (Ef.  4:  22-24),  “criado  segundo  Deus  na  justiça  e

santidade da verdade” com uma conseqüência ética concreta (ver vs. 25-32 até o final da

epístola).

- A fé – O conceito Paulino de fé  como em todo o Novo Testamento, expressa uma atitude

que abrange toda a personalidade. Implica uma entrega completa a vontade de Deus, e não

simplesmente  um sentimento  intelectual  e  uma  emoção  religiosa;  daí  muitas  de  suas

implicações éticas. Nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo refuta a objeção judia de

que a imoralidade da lei tem sido substituída por mera fé “de modo algum – replica ele –

se  não confirmarmos  a  lei”  (Rm.  3:31)  porque a  vida  de  fé  implica  por  si  em viver

segundo  a  lei,  e  de  uma  maneira  muito  mais  segura  que  pelo  esforço  humano.Em

Romanos 14: 23 vemos que o que está em desacordo com a relação de fé entre o cristão e

o seu Senhor é o pecado.  Também a “fé se realiza pelo amor” (Gl.  5:6),  o qual  é “o

cumprimento da Lei” (Rm. 13:8-10; Gal. 5:5).
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QUESTIONÁRIO

1. Quais são as características da Ética Paulina?

2. Bases teológicas da ética Paulina.-

3. Que implicações éticas comportam para Paulo as idéias básicas de salvação e fé?
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***

PRINCÍPIOS DA ÉTICA PAULINA (II)

3. Os motivos da ética paulina

É interessante considerar a dinâmica da motivação na ética paulina. Poderíamos 

escalar acima dos motivos da ética paulina do modo seguinte:
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a) O desejo de agradar a Deus é proposto como motivo da boa conduta Rm. 8:8; II Cor.

5:10; Ef. 5:8-10; Col. 3:20; I Tes. 2:4; 4:1.

b) O testemunho do evangelho. No ensino de Paulo é muito importante o conceito de que a

vida do cristão seja um testemunho fidedigno de sua experiência espiritual, demonstrando

assim uma conduta conseqüente com a profissão de fé (Gal. 5:25; Ef. 5:8-9; Fil. 1:27; Col.

3:1-3-5-8; I Tes. 4:12).

C) O cuidado pelo bem da igreja é o motivo para falar a verdade, falar aquilo que é bom,

exercer um trabalho honestamente (Ef. 4. 25-29). Pode incluir-se aqui a consideração ao

irmão fraco (Rom. 14; I Cor. 8:7-13).

d) O motivo escatológico é muito freqüente, porém aparece em Rm. 2:5; 13:11-14; I Cor.

7:28-29; I Tes. 5:4-7.

e) As conseqüências da desobediência por parte de seu povo no Velho Testamento, são

apresentadas por Paulo como uma admoestação aos cristãos (I Cor. 10: 5-11). A prática do

pecado exclue do Reino de Deus aos injustos (I Cor. 6:9-10; Gal. 5:21; Ef. 5:5).

4. As normas da ética paulina

a) A Lei. Mesmo que a Lei não pode ser um meio de salvação. O espírito da Lei se

resume no amor, é a norma de conduta para o cristão (Rm. 8:4; 13:8; I Cor. 7:19;

Ef. 6:2).

b) O exemplo de Cristo.Paulo põe a Cristo como exemplo de vida cristã em muitas

ocasiões, e põe a si mesmo como imitador de Cristo (I Cor. 11:1; Fil. 2:5; 3:17; I

Tes. 1:6). Exorta a todos a serem imitadores de Cristo em certos aspectos concretos

(Rm. 15:1-3-7; Ef. 5:2-25-29). O exemplo de Deus é apresentado por Paulo em

Efésios 4: 32, como apresentou Jesus em Mateus 5:4.

c) A consciência instruída serve também como norma de conduta (Rm. 14:23; 1 Cor.

6:12; 10:23; Ef. 4:17-21).

5. O natural, o carnal e o espiritual
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Paulo distingue entre o homem natural (I Cor. 2:14), o carnal (I Cor. 3: 1-3) e o

espiritual (I Cor. 2: 12-16).

a) O homem natural  (psychicos)  é  o  homem não  convertido,  não

nascido  de  novo,  guiado  pelos  impulsos  de  sua  natureza

corrompida. Nesse sentido, a natureza indica a condição perdida

do  homem,  porque  nascemos  como  “filhos  da  ira”  (Ef.  2:3),

mesmo que por não estar (borrada) do homem caído a imagem de

Deus, essa natureza reflete de algum modo a lei de Deus escrita

no coração (Rm. 2: 14-15).

b) O homem carnal não é sinônimo de não convertido, se não que

indica uma pessoa que, mesmo que seja crente, se deseja às vezes

ser guiado pelos impulsos da carne, em vez de seguir a direção do

Espírito. A carne representa para Paulo, os impulsos mais baixos

do homem (Rm. 8: 12-13). Não deve confundir-se com o corpo, o

qual é bom em si,  como sendo criado por Deus, e moralmente

neutro, podendo ser oferecido a Deus (Rm. 12: 1-2) e ser templo

do  Espírito  Santo  (I  Cor.  6:  19)  ou,  por  outro  lado  pode  ser

dominado pelo pecado e pela morte (Rm. 7: 24; 8: 13;o original

não diz “as obras da carne” – como na R. VS de 1960 – “as obras

do corpo” porque o corpo é o elemento que a carne exercita sua

prática) por isso o corpo tem que ser disciplinado (I Cor. 9:27)

para que seja um instrumento de justiça (Rm. 6:13) e de fortaleza

(Hb.  12:12),  em  contraste  com  a  carne  que  como  disse  J.  S

Stewart,  “significa  a  natureza  humana  em  sua  fraqueza  e  a

necessidade de ajuda”.

c) O homem espiritual é nascido do Espírito que se deixa guia pelo

Espírito,  tem recebido o Espírito  de Deus e anda nele  e tem a

mente de Cristo (I Cor. 2: 12-16). A palavra espírito mesmo que

usada às vezes por Paulo para designar o espírito humano (I Cor.

2:  11),  refere-se  normalmente  ao  Espírito  de  Deus.  A  vida
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conforme o Espírito é o contrário da vida conforme a carne (Rm.

8:4-7-9; Gal. 5:17). O homem espiritual está dominado pelo poder

do Espírito e rejeita tudo que é o contrário ao Espírito e produz

fruto do Espírito (Gal. 5: 22-23)

6. O conceito do mal

Para  Paulo,  o  mal  tem  sua  origem  fora  deste  mundo,  nas  potências  espirituais

malignas (Ef. 2:2; 6:12). Tem entrado nesse mundo por meio da queda do homem (Rm.

5:12). Na experiência individual, a carne é o instrumento do pecado (Rm. 7: 25; 8: 3). Nas

cartas paulinas são mostradas sete listas de vícios concretos: Rm. 1:29-31; I Cor. 5:11; 6:9;

II  Cor.  12:20; Gal.  5:19-20; Ef.  4:31; 5:3; Col.  3:5-8.  Nelas encontramos as seguintes

classes de pecado:

- Pecados sexuais. Paulo menciona com  freqüência, o que havia escrito aos gentios, entre

os quais eram correntes, condena de maneira especial a fornicação o adultério, sodomitas e

toda espécie de corrupção moral (Ef. 5: 3) (lascívia, exibicionismo insolente). Dewar nota

que a fornicação se menciona em primeiro lugar nas 5 das 7 listas. Esses pecados são

condenados por Paulo por três motivos: a) teológico: o crente está unido com Cristo, o

qual exclui  a possibilidade de toda a união que não seja compatível  com essa relação

espiritual (I Cor. 6: 15-19); b) moral: O matrimônio é uma união estabelecida por Deus, o

qual previne contra a imoralidade (I Cor. 7:2-5:9); c) social: Em I Tes. 4: 6 é não ofender o

irmão apresentado para evitar esses pecados, esta é a vontade de Deus (vers. 3). O verso 2

sugere que tais ensinamentos eram temas freqüentes na pregação do Apóstolo.

- Os excessos. Condena não só a bebedeira senão também toda a classe de excessos (Rm.

13:13; 1 Cor. 5:11; 6:10; Gal. 5:21).

- Os pecados da língua. Paulo condena a aischrologia (“palavras indecentes” Col. 3:8), a

eutrapelia (em seu sentido pejorativo de “truhanerías” Ef. 5:4, que podem englobar o que

hoje diríamos chistes verdes e bromas pesadas); a morologia (“necedades” Ef. 5: 4), as

maledicências (II Cor. 12:20) englobando calúnias, injúrias e difamações, as murmurações
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(II Cor. 5:20) sussurro em voz baixa; a blasfêmia (Col. 3:8 “insulto”); a loidoria (I Cor.

5:11, no sentido de vitupério, ultraje ou censura).

-  O egoísmo.  Paulo condena o egoísmo em suas diversas  manifestações,  desprezo aos

desejos dos demais (Rm. 1:30), soberba (II Cor. 12:20) divisões ou contestações da raiz

egoísta  (II Cor.  12:20; Fl.  1:16; 2:3);  desejo egoísta,  cobiça,  concupiscência dos olhos

(“pleonexia” Ef. 4:19, 5:5; Col. 3:5. comparar com I Tm. 6:10).

- Pecados antisociais –  Ira ( no sentido de mal gênio) é um pecado que aparece em 4 das

listas de vícios. A lista de II Cor. 12:20, contem outros pecados afins: contenda, inimizade

(Gal. 5:19), afeição às disputas (I Cor. 11:16), inveja (Rm. 1:29); infidelidade (Rm. 1:31);

engano (Rm. 1:29); mal costume (“malignidade” Rm. 1:29).

7. O conceito do bem

Passando do terreno dos vícios, podemos considerar as virtudes:

- As virtudes chamadas “teológicas”: A fé, a esperança e o amor aparecem juntos, não

somente em I Cor. 13:13, como também em Gal. 5:5-6; Col. 1:4-5; I Tes. 1:3; 5:8.  O amor

é igual a fé, tem um duplo aspecto: teológico e ético: é um atributo de Deus ou a raiz ou

forma de toda virtude no cristão  (Rm. 5:5; I Cor. 13:4-7). Faz referências as coisas que

podem definir  como aspecto  do futuro da fé.  O amor refere aos irmãos e  aos demais

homens e inclusive aos inimigos (Rm. 12:10-13-14-20).]

- Outras virtudes recomendadas com freqüência por Paulo são:

- compaixão; 3 vezes referindo aos cristãos; 2 vezes a Deus – Col. 3:12

- humildade: 6 vezes. Em Filipenses 2:5. Cristo é o exemplo, verso 8.

- suportar; 3 vezes.

- perdoar; 5 vezes nesse sentido. Esses dois últimos termos aparecem com esse sentido na

LXX.

- benignidade no sentido de eqüidade que tem compreensão para admitir exceção; 4 vezes,

Fil. 4:5) Até aqui são aspectos do amor.

- “perseverança” paciência; 16 vezes; Col. 1:11; II Tes. 1:4; I Tm. 6:11; II Tm. 3:10; Tt.

2:2).
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-  o  fruto  do  Espírito  (Gl.  5:  22-23.  comparado  a  Col.  3:  12-15)  é  um  conjunto  de

qualidades éticas e espirituais das quais faleremos na lição 23 a. 

-  Coisas  em que  o  cristão  deve  pensar  (Fil.  4:8).  Esta  lista  contem,  segundo  Dewar,

“virtudes mais naturais que sobrenaturais”. Trata-se do que merece a atenção do cristão em

meio ao mundo. Por outro lado, o Apóstolo nos oferece nesse versículo uma magnífica

lição de Psicologia prática. Tanto espiritual como no corporal, pode-se dizer com razão

que em certo modo “somos o que comemos”. Quando nossa mente gosta de ocupar-se em

idéias de bondade e amor, de pureza, de compaixão, de perdão, de generosidade, de ajuda,

etc,  essas  idéias  passam a ser  a  carne da nossa vida e influenciam decisamente  sobre

nossas  ações,  marcando  toda  a  conduta.  O apóstolo  enumera  outros  conceitos  gerais,

antepondo aos  seis  primeiros  ao adjetivo  “hosa” distributivo  universal  e  os  últimos,  a

expressão ei tis – algo ou algum como se dissesse: se porventura, todavia algo bom já não

houvesse mencionado... A lista de conceitos é a seguinte:

-  verdadeiro.  Não  indica  somente  o  que  é  exato,  senão  tudo  o  que  leva  a  marca  da

sinceridade, retidão, honra e integridade.

- setnná (de semnyo= celebrar, honrar, glorificar; e este, = venerar, adorar) indica tudo o

que é digno de reverência e honra.

- díkaia (justo) comporta o conceito mais elevado de retidão.

- hagná (puro): moralmente limpo, puro e inocente.

- prosphilé (amável): o que inspira amor por sua beleza.

- éuphema: o que por si mesmo fala o bem, ou seja, o que é de bom nome ou de boa fama:

o moralmente elevado.

- Arete (virtude). É um termo da ética grega, que denota toda classe de excelência; aqui

excelência moral.

- epáinos (adoração), indica tudo o que é digno de adoração.

QUESTIONÁRIO

1. Escala de motivos na ética paulina.-

2. Normas básicas da ética paulina

3. Conceito de natureza, carne e espírito para Paulo.-
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4. Conceito  do  mal  e  diferentes  classes  de  pecado  sobre  quem  se  ocupam  com

preferência a Paulo.-

5. Seu conceito de bem e principais virtudes que recomenda.-

***

ENSINO ÉTICO DAS EPÍSTOLAS

CHAMADAS UNIVERSAIS

1. A epístola de Tiago
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O  caráter  do  ensino  ético  de  Tiago:  corre  paralelo  ao  seu  ensino  teológico  e

poderíamos defini-la da seguinte maneira:

1. É aparentemente judaica. Dejar propõe a teoria de que Tiago escrevia aos judeus

não convertidos, com o fim da ética cristã. Apresenta as seguintes evidências:

- Seu estilo recorda o Velho Testamento, especialmente o dos profetas  e de Provérbios

8 (3:17).

- Os exemplos de uma boa conduta são personagens do Velho Testamento (5: 11-17),

em vez do exemplo de Cristo, em contraste com o que disse Pedro (I Pedro 2:13-24) e

Hebreus (12: 1-2).

- A ausência de referências à doutrina cristã, sobretudo o que se refere a Jesus e ao

Espírito Santo.

- A aparente contradição com o resto do Novo Testamento, sobre a relação entre a fé e

as obras.

- A falta de relação entre a ética e a doutrina. Todavia a epístola é sem dúvida, cristã.

Faz referências a fé de Cristo (1:1; 2:1), ao nome de Cristo (2:7); a vinda do Senhor

(5:7) e ao reino do Senhor (2:5). Existem claros paralelismos com o ensino ético de

Cristo:

- As obras éticas como fruto (3:12)

- A necessidade de fazer, e não só de ouvir (1:22)

- A necessidade da misericórdia (2:13)

- Os perigos da riqueza material (5:1)

- A importância da oração (5:16)

- A necessidade das provas como prova da autenticidade da fé.

Tampouco faltam as semelhanças com os ensinamentos apostólicos:

- a lei da liberdade (1: 25; 2:12 comparado com Gal. 5:13).

- A lista de virtudes (3:17. Comparado com Gal. 5: 22-23).

- A alusão à doutrina tipicamente cristã, como a regeneração (1:18).

 

174



Oferece um resumo da moralidade cristã (3:17). Os aributos “da sabedoria que vem do

alto” são claramente as qualidades desejáveis em todo o crente (verso 13). Dessa sabedoria

é: pura, pacífica, benigna, dócil, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem

hipocrisia. É como um resumo do ensino da epístola: a pureza é o contrário do caráter do

ânimo dobre (1:8), e implica a sinceridade, e ser pacífico, amante da paz, é o contrário do

espírito da contenda e da inveja, condenado em 3:14-16; 4:11; a imparcialidade e o tema

de 2: 1-13; a hipocrisia é o tema de 2: 14-26 e 1:22.

2. As cartas de Pedro

Podemos distinguir as cartas de Pedro pelos seguintes aspectos éticos:

a) Sua base  teológica.  Desde  o  princípio  de  sua  1ª  carta,  destaca  a  relação  entre

doutrina e ética: “Eleitos... para obedecer” (1:2). O cristão obedece porque é filho

(1:14),  e  deve  ser  santo  como o  caráter  de  Deus,  seu  Pai.  (1:15-16).  O  amor

fraternal é o fruto de sua obediência a verdade (1:22).

b) Os motivos éticos. Estes são:

- O chamado divino a obediência (I Pd. 1: 14-16) segundo a vontade de Deus (2:15; 3:9).

- O exemplo de Cristo, em sua atitude diante do sofrimento (2:21; 3:18; 4:1).

- O motivo escatológico. O fim está próximo (I Pd. 4:7; II Pd. 3:11-14); e, portanto os

cristãos devem ser (inculpáveis e irrepreensíveis) (I Pd. 1:17; II Ped. 2:9).

- O motivo da recompensa: a bênção  (I Pd. 3:9; 4:13; 5:6).

- Motivos espirituais atuais. Para que a oração seja eficaz (I Pd 3:7), para receber a bênção

de Deus (5:5), para vencer ao diabo (5:8)

- O testemunho diante dos que se opõe ao Evangelho  (1 Pd. 2:12-15; 3:1-16).

As maneiras de agradar a Deus são as seguintes:

- Pela ajuda do Espírito Santo (I Pd. 1:2-5).

- Por meio de certas virtudes cristãs: a fé (1 Pd. 1:5; 2 Pd. 1:5), a esperança (I Pd. 1:3) e

amor  (1  Pd.  1:8;  2  Pd.  1:7),  o  qual  é  enfatizado  por  Pedro  (1  Pd.  1:22;  2:17;  4:8),
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especialmente em I Pedro 3:8, onde se inclui a qualidade da humildade que é recomendada

em 5:5-6.

- Pelo zelo e a vigilância (I Pd. 2:2; 3:13; II Pd. 1:5 comp. con vers. 11; I Pd. 1:13; 2:16;

5:8-9; II Pd. 3:14-17).

- Virtudes características nas cartas de Pedro:

Santos em todos s aspectos da vossa conduta – (I Pd. 1:15; II Pd. 3:11).

Abster-se dos desejos da carne (pureza I Pd. 2:11; 4:2-4).

Sede sóbrios e moderados (I Pd. 1:13; 4:7; 5:8); controle de si mesmo, domínio próprio e

temperança, II Pd. 1:6.

A generosidade descrita em I Pedro 4: 9-11.

- Perseverança, paciência, constância (1 Pd. 2:20; 2 Pd. 1:6).

- fazer o bem bien (I Pd. 2:14-15-20; 3:6-11-17; 4:19) e a virtude (II Pd. 1:5)

- Ética Social

No matrimônio (I Pd. 3:1-7), onde as relações se caracterizam pela honra e respeito mútuo.

- Os servos devem obedecer aos seus senhores (I Pd. 2:18)

- As autoridades merecem a submissão e honra (I Pd. 2: 13-17), com que não descarta sua

própria atitude em At. 4:19; 5:29.

- Na igreja todos tem obrigação de uns para com outros (5:5); os anciãos de cuidar do

rebanho e servir se exemplo; os jovens de submissão. (Nota-se que com todo, que o verbo

hypotasso que tanto Paulo como Pedro empregam com freqüência, indica uma submissão

que não é sujeição conforme a etmologia do verbo grego) Esta submissão pode aplicar a

todas as situações religiosa, familiar e social sociales (1 Pd. 3:1; 2:13-18; 5:5. Comp. con

Ef. 5:21. Nota-se que aqui todos os particípios desde o verso 19, dependem do “encher do

Espírito” do verso 18).

- Os vícios condenados estão compreendidos em quatro listas (I Pd. 2:1; 4:3-15; II Pd.

2:10-12-19). São vícios da língua que são freqüentes nos crentes (I Pd. 2:1) da carne (I Pd.

4:3; II Pd. 2:10-12-19), já próprios de crimes e de intrometidos as coisas alheias (I Pd.

4:15). Quase todos são condenados por Paulo.

3. A primeira carta de João
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João  concentra  seus  ataques  principalmente  nos  falsos  mestres,  “anticristos”  de

doutrinas “gnósticas” segundo os quais, o conhecimento profundo da deidade que só os

“iniciantes” podem alcançar, exime de toda preocupação pelas normas morais. Contra isso,

João enfatiza a quem andar na luz, deve praticar a verdade mediante uma conduta santa,

conseqüente com a luz, e que todo aquele que pratica o pecado como hábito de conduta,

não conhece a Deus, não é de Deus e sim do diabo (3:6-9, assim como 1:6; 2:4-

6) A. BASE DOUTRINAL

- A regeneração espiritual. A marca do homem nascido de novo é a justiça (2:29; 3:9;

5:18) e a comunhão com Deus (1:6).

- Estar em Cristo. A conformidade com o exemplo é a vês do resultado (3:24) e a

obrigação (2:6) de que está em Cristo.

- A esperança escatológica exige a pureza, a imitação de Jesus (3:3)

B. AS NORMAS DE CONDUTA

 - A vontade de Deus (2:17), expressada em seus mandamentos (2:3; 3:22; 5:2-3;

também em II Jo. Verso 6) dos que João propõe o resume mais completo de todo o Novo

Testamento em 3:23 “E este é seu mandamento que creiamos em seu filho, Jesus Cristo, e

que nos amemos uns aos outros como nos tem ordenado” (Fé  e amor são a base de toda a

ética cristã). João enfatiza o amor, como um pragmatismo tremendo, próprio do grande

evangelista teólogo do Novo Testamento, que sabe descrever com detalhe a vida cotidiana

(2:7-10; 3:14-18; 4:20-21).

- O exemplo de Cristo (2:6; 3:16; 4:11).

- Os vícios que desvem ser evitados são:

- o mundanismo (2:15-36).

- o ódio (3:15).

4. A epístola dos Hebreus

177



Nessa  epístola,  que  a  Tradição  atribui  a  Paulo,  de  qual  talvez  são  as  idéias  e

especialmente o cap. 13, parace ser em sua maior parte escrita por um autor eloqüente de

estilo brilhante, metódico (impróprio de Paulo), como pode ser Apolo, vamos considerar

brevemente seus aspectos éticos quanto a:

- Os pecados condenados. Hebreus admoesta de maneira especial contra a rejeição

voluntária da mensagem de salvação (caps. 2 e 3) e contra a apostasia (6:4-8; 10:26-29),

sublinhando a gravidade do pecado voluntário depois de haver adquirido o conhecimento

da  verdade.  O cristão  deve  despojar-se  do  peso  do  pecado  (12:1),  evitando  a  raiz  de

amargura do espírito humano (12:15-16), assim como a fornicação e o adultério (13:4). A

admostação centraliza na incredulidade. (3:12).

- As virtudes recomendadas: A fé (6:12; 10:22-39; todo o cap. 11); o amor (6:10;

10:24; 13:1), o qual se manifesta na prática hospitalidade (13:2) e na ajuda mútua (13:16),

a perseverança (10:36; 12:1-4) e a paciência (6:12); a paz e a santidade (12:14); o valor

espiritual ou audácia para falar cara a cara, expressado no termo grego parrhesia (4:16;

10:35. Paulo usa a expressão para expressar a ousadia, firmeza e valentia para decidir a

verdade); contentar-se com todas as circunstâncias (13:5). Os motivos éticos: Agradar a

Deus (12:28; 13:16-21), levando em conta a sua ira (10:29-31; 12:28-29) e o exemplo de

Jesus Cristo (12:2-3; 13:12-13).

QUESTIONÁRIO

1. Quais características da carta de Tiago?

2. Está em oposição a mensagem apostólica?

3. Ensinamentos éticos das epístolas de Pedro.-

4. Raiz e conteúdo da ética de João em sua 1ª epístola.-

5. Temas éticos da carta dos Hebreus.-

6. Que parábola do Senhor pode servir  para uma melhor inteligência de lugares

como Hebreus 6: 4 – 8; 10: 26-29?

***
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PARTE IV

ÉTICA TEOLÓGICA - O CARATER SANTO DE DEUS

1. Conceito de Santidade
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Resumindo o que já temos dito, nos limitaremos a fazer notar que toda a Ética cristã,

por comportar uma participação da natureza divina (II Pd. 1:4), se baseia no caráter santo

de Deus. Agora bem, o conceito de santidade em Deus inclusive dos elementos que se

complementam mutuamente: A) uma majestade transcendente pelo que Deus é totalmente

distinto e distante de toda a criação, por estar infinitamente isento de toda mancha, de todo

defeito e de toda limitação. Ele é o ser puro (Ex. 3: 14-15), sem mescla de não ser; portant,

portanto, a Perfeição infinita sem mescla de imperfeição; b) uma imensa bondade, Deus é

o autor de todo o bem infinitamente a todo o ser saliente de suas mãos, especialmente a

toda debilidade e miséria de todos os homens  (At. 17:25-28; II Cor. 12:9; Tg. 1:17). Sua

infinita  distância  aproximação ao pecador;  pode sempre condescender sem rebaixar-se.

Resumindo: DEUS É O ÚNICO SALVADOR NECESSÁRIO E SUFICIENTE. ESTA É A

SUA GLÓRIA! (Jr. 17:5)

2. A santidade divina, exigência de nossa santidade.

Ao longo do Velho Testamento reconhece como slogan inevitável para o povo de

Deus a frase que, desde Levítico – o Livro da santidade e dos sacrifícios – vem repetindo

constantemente  na Revelação Divina “E SEREIS SANTOS, PORQUE SOU SANTO”

(Lev. 11:44; 19:2; 20:26; etc.). De semelhante modo, o Apóstolo João disse aos crentes

que aguardam expectativa  da  segunda vinda  do Senhor:  “E todo aquele  que  tem esta

esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro.” (I Jo. 3:3) A comunhão

com Deus exige uma pureza absoluta, como se recalca em Apocalipse 21:27: “Não entrará

nela (a nova cidade de Deus) nenhuma coisa imunda o que faz abominação e mentira.”

Esta santidade não acaba em uma mística união com Deus, em uma relação vertical,

a margem de nossos afazeres cotidianos e de nossa relação com o próximo, senão que é de

um pragmatismo tremendamente concreto. O teólogo João não duvida em assegurar: “Se

alguém diz: Eu amo a Deus e odeia a seu irmão é mentiroso. Pois como pode amar seu

irmão  a  quem  vê  e  amar  a  Deus  a  quem  não  vê”  (I  João  4:20)  E  Tiago  expressa

admiravelmente  como refletir o crente a infinita distância e a miséria que constituem o

caráter santo de Deus: “A religião pura e sem mácula diante de Deus é esta: Visitar os
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órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar sem manha do mundo (Tiago 1:27). Aqui

resume-se magnificamente a conduta cristã: condescender com a misericórdia a fundo da

miséria do próximo, sem marchar-se com seu pecado. Judas expressa de outra maneira: “A

alguns que duvidam, convencê-los. A outros, salvar, arrebatando do fogo; e de outros tem

misericórdia com temor, aborrecendo ainda a roupa contaminada por sua carne.” Judas 22-

23.

3. Duas classes de santidade

Resumindo o que explicamos com mais detalhe,  diremos que é preciso distinguir

duas classe de santidade: A) de posição legal diante de Deus, mediante a justificação de

pura graça pela fé no que justifica ao ímpio (Rm. 3:4). Com esta posição todo verdadeiro

crente é santo segundo o conceito primordial de santidade, ou seja, separado, posto a parte

por Deus, consagrado a Ele e em Cristo (Rm. 6:3-11). Esse conceito está simbolizado no

batismo de água, a qual lava por fora. A imputarmos a justiça de Cristo, somos isentos da

culpa que comportavam nossos atos pecaminosos, e nosso anterior estado de aversão a

Deus se torna em estado de graça ou de conversão a Deus. Deus nos vê como amigos e

como filhos: B) de possessão real, mediante a obra santificadora do Espírito Santo, que

começa  com  a  regeneração  espiritual,  por  isso,  nascemos  de  novo,  adquirindo  uma

semente da vida divina, a participação da natureza divina em constante renovação moral

de  nossa  conduta  (Rm.  6:11-22;  8:29;  12:2;  Fil.  3:12).  Assim  se  leva  a  perfeição  a

substituição  descrita  em  II  Cor.  5:21,  para  o  nosso  homem  interior  se  transforme  a

imitação  do Postrer  Adán (I  Cor.  15:49;  II  Cor.  4:16;  Hb.  7:26;  I  Jo.  3:3;  etc.).  Este

conceito está simbolizado no batismo de fogo que consome por dentro.

4. Santificação pela fé

Esclarece-se  a  distinção  entre  a  justificação  legal  (instantânea,  no  momento  da

conversão) e santificação moral (progressivo, ao longo de toda vida). Uma pessoa é salva

pela fé (Rm. 3:28),  não por obras apesar de boas obras (Ef.  2:8-10; Tg. 2:14-19).  No
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processo de nossa salvação, TUDO É PELA GRAÇA E PELA FÉ. Há crentes que sabem

muito bem  que a justificação é pela fé, mas pensam que a santificação é por meio das

obras, o qual traz funestas conseqüências de ordem prática, posto que põe uma equivocada

ênfase no esforço em cumprir a vontade de Deus e se deprimem diante das dificuldades

podendo facilmente adquirir um complexo de culpa pelo passado de fracasso ou de medo

diante de uma ameaça de uma tentação ou perigo. Esta atitude está baseada em um erro

teológico. Devemos nos convencer de que também a santificação é pela fé e pela graça;

não depende do nosso esforço, senão da misericórdia do Espírito Santo (Rm. 8:14);esta

atitude está simbolizada na parábola de Mc. 4:26-29 em que a semente brota e cresce sem

que o semeador perceba sequer dela. A santidade é uma vida de origem divina, uma planta

que cresce desde o interior pelo impulso divino (I Cor. 3: 6-9). Um lavrador planta, rega e

limpa o solo, mas não lhe ocorre tirar de sua lavoura, os talos, os ramos para que cresçam

mais depressa. Só quando duvidamos de nossa debilidade e de nossos recursos, podemos

segurar-nos ao poder de Deus que nos fortalece (II Cor. 12:9-10). Enquanto Pedro estava

olhando para Cristo, caminhava com segurança sobre as ondas. Mas quando olhou para o

mar encrespado, começou a afundar-se pela sua própria impotência (Mt. 14:28-31).

5. Como encontrar meta e o caminho de santo de santidade?

Sendo a santidade uma participação da vida divina, a conduta de Deus, só o Espírito

de Deus, o sopro pelo qual Deus é impulsionado para o bem, pode mostrar a nós a meta e

o caminho da santidade, convencendo-nos da nossa miséria, fazendo com que possamos

compreender o estado em que nos encontramos, perdidos e necessitamos da sua salvação,

porém o reconhecimento profundo da extrema miséria, não precede ao reconhecimento da

santidade de Deus. Só depois de contemplar a glória de Deus no templo, Isaías viu que o

seu  estado  de  indignidade  (Is.  6:  1-6).  Pro  isso,  o  verdadeiro  arrependimento  segue

logicamente ao aproximarmos pela fé da cruz do Calvário. Não se converte primeiramente

aos ídolos e depois se aproxima de Deus, como pode sugerir a versão corrente de I Tes.

1:9, se não deve voltar a Ele, deixar os ídolos, como dá a entender o texto original.

QUESTIONÁRIO
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1. Conceito de santidade.-

2. Por que devemos ser santos?

3. Dois distintos aspectos da santidade.-

4. Suposta justificação pela fé. Existe santificação pelas obras?

5. Como realiza as mudanças radicais de conduta, que conhecemos como nome de

conversão?

***

A IMAGEM DE DEUS NO HOMEM

1. O homem criado a imagem de Deus

183



Resumindo  nessa  lição  com mais  detalhe,  o  que  tratamos  em artigos  anteriores,

dizemos que o ser humano (homem e mulher) foi criado a imagem e semelhança de Deus

(Gn. 1: 26-27). Até a criação do homem, Gênisis 1 nos apresenta Deus criando todas as

coisas de um modo impessoal: Seja, produza, faça... Porém o v. 26 aparece Deus comum

plural majestoso e deliberativo, celebrando um conselho trinitário para a criação de algo

totalmente  distinto  de  um  ser  pessoal  que  refletirá  a  imagem  divina,  inclusive  a

semelhança do Deus Trino: A) Dominará o universo (Gn. 1:28) como sendo o principal da

criação, a imagem do Deus Pai, de quem procede toda operação ou “energia” (I Cor. 12:6),

o qual possui uma vontade do livre arbítrio; B) Colocará nome em todos os seres criados

(Gn. 2:19-20), a imagem do Filho, Palavra pessoal com que o Pai expressa a tudo. (Jo. 1:1-

18), o qual supõe uma inteligência compreensiva e dominadora, posto que ele põe nome

que  para  um  judeu  implicava  um  conhecimento  perfeito,  capaz  de  conduzir  a  uma

definição e um domínio estabelecido, por isso, Deus não deu a Moisés um nome próprio

que  fosse  uma  definição  de  si  mesmo,  senão  assegurou  a  sua  transcendência  com  a

expressão “EU SOU O QUE SOU”; C. Estará  dotado de retidão  moral  e  uma íntima

comunhão com Deus, comunhão que, tanto em Deus como em nós, é estabelecida pelo

Espírito Santo (Jo. 17:21; I Cor. 12:4; II Cor. 13:14; I Jo. 1:3). Esta comunhão original do

homem com Deus aparece em todo o capítulo 2 de Gênesis até o verso 8 do capítulo 3 e

Ecl. 7:29 enfatiza a primitiva retidão moral do ser humano. Por isso, Deus comunica com

o homem através do seu Espírito (Gn. 2:7)

2. Deterioração da imagem de Deus no homem

Pelo pecado, a imagem de Deus no homem deteriorou, enganados pela sedução da

serpente, A) nossos primeiros pais quiseram ser como Deus, autônomo em sua felicidade,

para saber de todas as coisas por sua própria iniciativa mesmo contra a vontade de Deus.

Inclusive depois de homem haver caído, pretenderam salvar-se pelos seus próprios meios,

cobrindo com folhas de figueira;perderam o domínio da criação – a terra se volta áspera e

inóspita (Gn 3:17) – e perdem também a comunhão fugindo dele (Gn. 3:8); B) Também

desconhecem-se a si mesmos, envergonhando-se do seu próprio corpo, e sentindo dentro

de si a revolta de serem expulsos (Gn. 3:11): O homem experimenta em seu interior essa
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luta atroz que pateticamente Paulo descreve em Romanos 7. Ao homem íntegro unido em

sua  condição  primitiva  sucede  no  homem  dividido  em  guerra  consigo  mesmo  pela

contrária gravitação de forças opostas. Como o endemoninhado de Mc. 55:9; Lc. 8:30,

pode dizer: “Chamo-me de Legião porque somos muitos”. Por isso, se diz que qualquer

ser  humano,  leva dentro do coração um tigre,  um cordeiro,  um cervo,  um asno e um

rouxinol. G)Imediatamente depois do primeiro pecado, o homem aborrece o seu próximo,

o primeiro homem se expressa com terrível crueldade e ingratidão colocando a culpa de

toda a desgraça em Eva, a sua mulher, aquela que Deus deu por companheira: “A mulher

que me deste por companheira, me deu desta árvore...” (Gn,  3:12) como se dissesse, Ela

tem culpa,por ter me dado.

3. Duas maneiras de perder-se

Uma coisa se pode perder de duas maneiras: a) por estar fora do lugar que pertence,

como se eu perdesse minha carteira e outro a encontrasse. A carteira pode permanecer

intacta, porém se acha fora de seu lugar, que é o bolso de seu proprietário; b) por jogar e

perder como deixo no verão fora da geladeira, durante vários dias um pedaço de carne. A

carne pode permanecer no mesmo lugar, porém vai perder. Das duas maneiras se perdeu o

homem pelo pecado; perdeu-se em seu interior e perdeu seu lugar que era o Paraíso (Gn.

3:22-24).  Assim o sentido a frase de Jesus em Lucas 19:10: “Porque o Filho do Homem

veio buscar e salvar o que se havia perdido”. A buscar o que estava fora de seu lugar e

salvar o que se havia deixado se perder. Daí que a vida eterna comporta um sonho do

homem e uma recuperação do Paraíso perdido (Ap. 22, como réplica a Gn. 3).

4. Restauração da Imagem

Por  isso,  para  fazer  possível  uma  conduta  verdadeiramente  ética  no  homem,  se

requer uma restauração da imagem de Deus nele. Isso se realiza:
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- A custa do sacrifício do Filho de Deus (Jo. 3:14-16), Ele é o nosso substituto na

expiação  do  pecado  (II  Cor.  5:  21),  para  que  nós  fôssemos  feitos  assim  aptos  para

recuperar  a sua imagem do Deus Trino  (Rm. 8:29) seguindo (com  a força do Pai)  a

verdade (expressada pelo Filho) no amor (derramado em nossos corações pelo Espírito,

Rm. 5:5) (Ef. 4: 15), para isso que o Filho de Deus esvaziou-se de Sua glória (Fil. 2:6-8) a)

sendo (tenido) a) por fraco (“Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se a si

mesmo” Mt. 27:42 e paralelos); b) por louco ante o tribunal do prazer, da arte e da cultura

(diante  de  Herodes);  por  blasfemo  ante  o  tribunal  da  religião  (ante  Caifás)  e  d)  por

revolucionário ante o tribunal político (diante de Pilatos).

-  Nosso vaso de argila  rompeu-se,  o divino oleiro (Gn. 2:7:  Adão significa terra

avermelhada - argila) não pode fracassar, volta a fazer outro vaso de honra, como fez com

Israel  (Jer.  18:1-10);  consertou  o  primeiro  arranhão  em nosso  primeiro  traje  com um

bordado que o torna mais bonito e mais valioso. Sem o pecado, não teríamos um Redentor

admirável; um precioso atributo de Deus, a sua misericórdia embora ficasse às escondidas,

sem ser revelada. Por pior que seja o nosso estrago, há remédio absoluto em Jesus Cristo.

Como Ele nos comprou, com um alto preço, podemos também remir o tempo (Ef. 5:16;

Col. 4:5) tirando das trevas os escravos dos demônios, para consagrá-los a Deus, posto que

no linear dos tempos está findando a nossa vida na terra. Remir o tempo é aproveitar todas

as oportunidades que Deus nos oferece (Rm. 12: 1-2). Como disse Bernardo de Claraval,

podemos remir o tempo convertendo em eternidade: com o arrependimento, se redime o

passado; com a fé, o presente; com a esperança; o porvir.

- Dessa maneira, já não cabem entre os crentes a complexidade, porque: a) não há

inúteis na Igreja, porque cada um tem seu dom a exercitar e desempenhar seu serviço. (lê-

se atentamente todo o capítulo 12 de I Coríntios); b) nem mutilados de guerra, porque tudo

podemos em Cristo que nos dá força (II Cor. 12:10; Fil. 4:13).

QUESTIONÁRIO

1. Em que consiste a imagem de Deus no homem?

2. Como se deteriorou a imagem de Deus no homem?
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3. De quantas maneiras se tem perdido o homem?

4. A custa de quem ficou restaurada a imagem de Deus no homem?

5. O que Deus faz em nós  e o que Deus faz em nós mesmos para recuperar o tempo

perdido?

6. Porque não cabe em um verdadeiro crente o complexo de inferioridade?

***

OS ELEMENTOS DA AÇÃO ÉTICA

1. Definição
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Ação ética é a que diz relação de conformidade ou desconformidade com a norma de

realizar  o  bem.  Para  que  uma  ação  seja  uma  eticamente  qualificada,  deve  ser

especificamente humana, consciente e responsável.

2. Análise do ato moral

O ato  moral  tem uma  contextura  existencial.  Em cada  ato  moral  se  expressa  o

homem, em sua situação presente e traz um jugo de regras ou valores imaginários, cuja

influência é de uma só ação, Deus conhece (Uma resposta de Kung Fu ao juiz: “vi seu

revólver disparando, porém não pude ver seu coração”). Diante disso, só Deus pode julgar

com imparcialidade e certeza.

- Cada decisão humana está condicionada pela herança, o ambiente, a educação, os

impulsos do subconsciente e do inconsciente.

- O livre arbítrio foi destruído por causa do pecado. O homem nasce egocêntrico

“com um amor a si mesmo, a ponto de odiar a Deus” como escreve Agustín de Hispona.

Responsável e inclinado ao pecado, indo ao caminho da sua própria perdição. Não é o

destino fatal ou o agente exterior qualquer o que lhe determina senão seu próprio caráter

pecaminoso, pelo qual é escravo do pecado e somente Cristo pode libertar (Jo 8: 32), pois,

“onde  está  o  Espírito  de  Deus,  aí  está  a  liberdade”  (II  Cor.  3:17).  A  suprema

responsabilidade  – salvação ou condenação – alcança  o homem quando se acende ou

apaga a luz. De acordo com Jo. 1:9; 3:17-21; At. 17:30; Rm. 2:4-5; I Tm. 2:4, opinamos

que Deus outorga a todos a luz suficiente e em algum operar do Espírito, para que os não

convertidos ouçam sem desculpas.

-  Além  de  sua  congênita  inclinação  ao  mal,  tudo  o  que  destrói  ou  diminui  os

equilíbrios mentais, emocionais do homem, é um novo impedimento para a liberdade do

ato moral, ao desequilibrar o reto juízo sobre os valores que influenciam a motivação;

estes impedimentos são: a) a ignorância ao erro; b) a coação, exterior dos afetos de uma

propaganda massiva; c) a compulsão interior, pela enfermidade mental, drogas, etc. 

3. A coloração do ato moral
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- Matéria. Toda a dinâmica do ato moral gira em torno desses: o amor de Deus e o

amor do mundo, com suas três concupiscências (Tg. 1: 14-15; I Jo. 2: 15-17). Deve levar

em conta que não há objetos intrinsecamente maus. O sexo, os alimentos,  as posições

sociais, são obras de Deus e perfeitas em si. O pecado é o uso indevido dessas coisas, para

contrariar a vontade de Deus. Por outro lado tudo o que induz ao pecado, a causa da atual

condição do homem, mesmo que se cubra com a roupa de moda, arte, literatura, etc. é

imoral.  Daí  que  o slogan banal  da  legalidade  da  “arte  pela  arte”  não é  válido,  como

reconhece o próprio Ortega e Gasser. Existem pecados graves e leves? A Palavra de Deus

não faz diferença e muito menos de mortais, porém é certo que há abominações maiores

que outras, mesmo que todo pecado tem uma raiz igualmente corrompida (I Jo. 3: 14-15).

-  Há  circunstâncias  que  acrescentam  malícia  a  ação  pecaminosa,  como  a

circunstância  de  ser  casado,  acrescenta  a  fornicação  a  malícia  de  adultério.  Outras

circunstâncias são exteriores e podem ser ilícitos, como é toda a sua ação honesta que

causa tropeço na consciência de uma pessoa de critério mal formado (Rm. 14:14-23; I Cor.

8:7-13). Já diziam os antigos romanos: “A mulher de Cezar não só há de ser boa, se não ter

que lhe parecer”.

- Conseqüências. Esta bem definida a idéia de está permitindo fazer o mal ou induzir

a ele, para evitar um pecado maior. Por exemplo, induzir um homem a embriagar para

impedir que cometa um homicídio.A única ética correta não é o penado menor, senão a do

bem possível, do contrário é a desobediência a vontade de Deus e uma falta de fé em seu

poder.  Um  certo  indivíduo  falava  em  encobrir  um  pecado  menor  para  evitar  piores

conseqüências  isso  replicou  Spurgeon.  “Seu  dever  é  fazer  o  que  Deus  manda;  das

conseqüências, Deus se encarrega”.

4. A motivação

Chama-se motivo tudo o que move a vontade de fazer em determinado sentido. Os

motivos  se  dividem em determinantes  ou  influentes,  segundo o  seu  peso  seja  ou  não

decisivo para o rumo do ato moral. O motivo adquire sua força de um valor real ou de um
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imaginário  que  um  determinado  bem  parece  por  em ordem a  consecução  do  fim.  A

apreciação correta do último fim da ação moral influencia decisivamente no juízo sobre a

escala de valores que aparecem na consciência como motivos para fazer ou abster-se em

um sentido ou em outro.

Para adquirir um critério moral concreto sobre a escala de valores é preciso que no

homem caído haja “uma mudança de mentalidade” (Mc. 1:15) que por sua vez, solicita

uma “constante renovação de nosso entendimento (Rm. 12:2), pois vamos moldando “à

mente de Cristo” (I Cor. 2:16, comp. com Jo. 4:34; Fil. 2:5). Em contraposição, a Ética da

Lei, é de formulação predominantemente negativa (8 dos dez mandamentos do Decágolo

são encabeçados por um “não”), a Ética da Graça é eminentemente positiva: “E este é o

seu mandamento, que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo, e amemo-nos uns aos

outros, como nos tem mandado” (I João 3:23).

Repetimos que em cada ato moral se realiza o homem inteiro. Cada ato dentro de

uma atitude é fruto de uma opção fundamental (um “sim” ou um “não” decisivos que

temos dito a Deus) que presta totalidade perdurável a conduta humana.

Há  atos  moralmente  indiferentes?  Mesmo  que  algumas  ações  possam  parecer

indiferentes ou abstratos em concreto todo ato fica corretamente colorado pelo fim, ou

seja, a intenção atual ou virtual com o que realizamos. Tudo o que faz para a glória de

Deus com ações de graças, é bom (I Cor. 10:30-31; Col. 3:17; I Tm. 4:3-5). Sem falta tal

intensão, é defeituosa.

Em um conflito de deveres, deve escolher sem pré o valor maior. Por exemplo, na

alternativa de ter que obedecer a Deus ou a uma autoridade humana é mister obedecer a

Deus enfrentando as conseqüências (At. 4:19; 5:29). Sem ter que escolher entre a vida as

mãe ou a do feto, aquela é mais importante.

5. Classes de motivos

 Motivos dignos: a) Como primeiro motivo,  já temos ensinado a glória de Deus,

explícita ou implicitamente há de influenciar todas as decisões do crente. Isso equivale o

motivo de agradar a Deus (Rm. 8:8; 12:1; II Cor. 5:9; Ef. 5:8-10; Col. 3:20; I Tes. 2:4;

190



4:1);  b) a edificação da igreja (I Cor. 8:1; 10:23; Ef. 4:15-16,25-29; I Tes. 5:11); c) a

estima da recompensa eterna (Rm. 2:5; 13:11-14; I Cor. 7:28-29 – a fuga da vida presente

—; 15:55-58; I Tes. 5:2-11; Ap. 14:13). B) Motivos indignos: a) a glória humana  (Mt. 6:1-

2-5-16; Jo. 5:42-44).. É significativa a frase de Jesus “já tem sua recompensa”. Em outras

palavras,  já tem o que buscaram, não podem reclamar uma recompensa celestial;  b) o

temor  humano,  como o  obreiro  que  só  trabalha  quando  vê  o  seu  senhor  (Ef.  6:6);  o

arrependimento por temor ao castigo ou, em uma frase de Lutero, “a contrição patibulario”

(II Cor. 7:9-10), em que o temor a pena se converte em um motivo único em vez de ser

concomitante (Mt. 5:29; 10:28; 18:9; 23:33). Quando faltam a fé e o amor, o remorso leva

a maior condenação. Assim foi com Judas, que traiu Jesus, Pedro, enquanto o volume de

seu arrependimento, de sua confissão e de sua expiação, porém lhe faltou o necessário

ingrediente da fé amorosa que Pedro possuía.

6. Mérito ou recompensa?

A Palavra de Deus não reconhece mérito algum em nossas ocasiões diante de Deus.

“todas as nossas justiças são como trapo de imundícia” (Is. 64:6), pois nada temos do

havíamos recebido (I Cor. 4:7) e a nossa competência – inclusive para o bom pensamento

– provém de Deus (II Cor. 3:5). De modo que, depois de cumprir tudo que o Senhor tem

mandado, temos de dizer: “Servos inúteis, somos, pois o que devíamos fazer, fizemos”

(Lc. 17:10).

Se há uma recompensa prometida para toda boa obra, mesmo que seja por um copo

de água fresca dada por amor (Mt. 10:42). Paulo fala de coroa de justiça (II Tm. 4:8),

como a guirnalda de laureu sobre a cabeça do vencedor: recompensa prometida (I Tim.

6:12; Tg. 1:12; I Pd. 5:4; Ap. 2:10), que Cristo conquistou para os justos (Tt. 3:5-6) que

surge da justiça assim como as obras surgem da fé (I Tes. 1:3), a ação surge do amor (Gal.

5:6) e a paciência  surge da esperança (Hb. 10:35-36). É pois concedida ao justo,  cuja

conduta tem estado em conformidade com a justiça de Deus  (I Tm. 6:11; II Tm. 2:22;

3:16; Tt. 3:5).6 Ap. 14:13 chama felizes os que morrem em comunhão com o Senhor,

prometendo-lhes um descanso de seu trabalho, “porque suas obras o acompanhem” nota-

se  que  as  obras  não  vão  adiante,  como  se  fossem  méritos,  nem  atrás,  como  se  a

recompensa fizesse esperar, senão segue com eles como dando-lhe escolta.
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7. Hábito e rotina

Na vida espiritual não tem capitalista, sendo tudo de graça, o crente vive dia a dia da

renda do poder de Deus que vai concedendo em cada momento. Na medida que somos

limitados em nossas forças, obtêm a sus glória o poder que Deus nos dá para vencer (II

Cor. 12:9-10) Por isso temos que pedir o pão de cada dia (Lc. 11:33), como deve tomar a

cruz dia após dia (Lc. 9:23). A graça de Deus nos basta, pois em cada momento, Deus vai

dando gota a gota para o momento presente, que Ele conta.

Isto não impede que o exercício constante da virtude vá produzindo bons hábitos de

conduta.Quando um crente tem exercitado por um longo tempo em ter antenas ligadas ao

Espírito de Deus para comprovar cada momento “qual seja boa, agradável e perfeita” (Rm

12:2) chega a concretizar como um certo instinto para descobrir a direção da vontade de

Deus e segui-la com crescente docilidade sem chegar ao perfeccionismo por muitos e bons

hábitos  que  havemos  adquirindo,  sempre  será  uma  verdade  o  que  diz  Tiago  “todos

ofendemos muitas vezes” (Tg. 3:2). 

O óxido do hábito é a rotina. O hábito nos dá facilidade para fazer com habilidade e

rapidez necessárias, atos que não requer uma consciente ou ocupação de nossas faculdades

superiores,  porém  a  rotina  é  a  morte.  O  ritual  praticado  inconscientemente,  a  leitura

maquinal, a prece clichê, são folhas secas da árvore, e provocam a Deus, aversão ao par

que  empobrece  a  nossa  personalidade  espiritual.  O  mesmo  dizemos  de  fórmulas  de

profissão de fé, de estatutos que são inflexíveis e impedem a livre ação do Espírito na

igreja.

QUESTIONÁRIO

1. Que pré-requisitos necessitam uma ação para ser qualificada eticamente?

2. Em que estado encontra o arbítrio do homem e que elementos o condicionam?
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3. Os objetos têm bondade ou maldade própria?

4. A divisão em pecados mortais e desculpáveis é bíblica? 

5. Quais circunstâncias modificam a condição ética de um ato? 

6. É correta a ética do “mal menor”?

7. Em que consiste a motivação?

8. Dão-se atos moralmente indiferentes?

9. Motivos dignos de realizar a obra e motivos indignos. –

10. Em que se distingue uma ação louvável de uma ação recompensada?

11. Podem formar-se hábitos espirituais?

12. Efeitos da rotina.

***

PARTE V - ÉTICA E EVANGELHO

A NORMA DO NOVO HOMEM

Temos visto anteriormente qual é o caráter de forma ética do andar do cristão: um

constante Êxodo, que comporta purificação e santificação, positiva, para fazer a realidade
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a  participação  da  natureza  divina  e  a  semelhança  com  o  Primogênito,  mediante  a

crucificação ao “Eu”, a carne e ao mundo e a docilidade ao Espírito. Um novo nascimento,

para uma nova vida, para um NOVO HOMEM (Jo. 3:3; Rm. 6:4; I Cor. 15:49; II Cor.

5:17; Gal. 6:15; Ef. 2:10-15; 4:24; Col. 3:10). E para o novo homem, uma norma (Ez.

36:25-27) (mesmo que tenha uma referência a Israel).

1. Conceito de norma

O vocábulo norma vem do grego “gnórisma”= sinal, marca, medida reconhecível.

No sentido ético, designa a regra moral que devem ajustar-se aos nossos atos. Pode ser:

- Constitutiva, que consiste na perfeição de cada ser. Daí que a perfeição existencial

definitiva marca a norma radical do ser humano (o amor nunca deixa de ser I Cor. 13:8).

Essa perfeição definitiva (salvação eterna) é a necessidade radical do homem (Rm 3:23) e

a maior necessidade corresponde em uma maior obrigação; quanto maior o valor tem um

bem para o homem, maior é a necessidade e urgência de alcançá-lo (Mc. 8: 35-37).

Por isso a verdade do homem é a sua correta relação com Deus com o plano que tem

para os outros; o temor de Deus e a observância de seus mandamentos são “é tudo do

homem” (Ecl.  12:13).  Em sua condição original,  o homem refletia  a imagem de Deus

nitidamente  na  consciência  essa  norma  constitutiva  da  conduta  (“cada  ser  tem  a  sua

própria responsabilidade” segundo o adágio filosófico). Deteriorada a imagem de Deus

pelo pecado, o homem deve reencontrar sua norma na vontade de Deus, conforme Ele tem

revelado.

- Perceptiva: Toda norma pressupõe um legislador. A natureza humana por si mesma,

não poderia construir sua lei, porque não é autônoma: não ligaria eticamente, se não fosse

refletir a norma perceptiva, a lei do Supremo Hacedor e Rector do Universo. Deus tem

posto sua Lei:

- natural e escrita sem letras no coração do homem. Paulo disse que “quando os

gentios que não tem lei fazem por natureza do que é da lei, mesmo que não tenham a lei,

são as leis para si mesmos, mostrando a obra da lei escrita em seus corações (Rm. 2:14-

15)”.
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- Declarativa. Para que uma lei obrigue uma pessoa é preciso que seja promulgada e

que seja conhecida pela sociedade a qual afeta. Portanto, a ligação próxima e imediata da

norma com o sujeito moral que é a consciência (consciência= saber dentro de si), pela qual

nos perdemos dentro da existência moral da Lei e é a nossa obrigação de observá-la (Rm.

12:5; 3:20).

2. “Não está debaixo da Lei e sim, debaixo da graça” (R. 6:14)

Entramos em um ponto difícil e muito bem discutido no meio dos evangélicos: O

Decágolo é a norma moral do cristão?

Antes  de  responder  esta  pergunta,  é  preciso  adiantar  a  necessidade  de  evitar  os

extremos igualmente bíblicos: 1) o legalismo, que faz da letra do Decágolo, a norma da

conduta moral do cristão, cuja a observância leva a salvação (justiça própria), enquanto

que sua inobservância é a condenação; 2) o antinomianismo (anti = contra; nomanismo =

lei), segundo o qual, em virtude do perfeito cumprimento da Lei por parte de Cristo, o

cristão se desliga completamente da obrigação moral,  sendo suficiente  a fé em Cristo,

como seu Salvador e Substituto.

Não cabe a lei dúvida de que a Lei é um meio da salvação: “o homem é justificado

pelas obras da lei” (Rm. 3:28). Tampouco cabe dúvida de que a lei já não tem poder para

condenar  o cristão.  “Agora  pois  nenhuma condenação há para  todos os  que estão em

Cristo Jesus” Romanos 8:1. Os textos novo-testamentários poderiam multiplicar-se, porém

não é preciso,  pois  são estes  os  dois  aspectos,  todos estamos  de  acordo.  Um terceiro

aspecto: A lei  escrita,  o Decágolo,  como aparece em Ex 20 e Dt. 5, a norma ética do

cristão?

Retificando  minha  anterior  opinião  sobre  esta  matéria,  expressada  em meu  livro

Catolicismo Romano (Tarrasa – CLIE – 1972), p. 122, nota 42, contesto a seguinte forma:

- O Decágolo ou a Lei escrita não é uma norma moral do cristão. A razão é muito

simples: Esta Lei não era um pacto (pacto de escravidão) para o povo de Israel (Ex. 19:5;
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Deut.  5:  2),  não  para  os  gentios  (Rm  2:14)5 Agora,  a  salvação  pela  mensagem  do

Evangelho é para todas as nações (Mt. 28:19) Os gentios continuaram a ser obrigados a

fezer pactos de escravidão aos cristãos?” Evidentemente que não. Temos um texto chave:

Romanos 10:4 diz assim: “Porque o fim da Lei é Cristo a justiça de todo que crê”. J.

Murray demonstra que o significado do termo télos = fim, nesse contexto, sem terminação

pelas seguintes razões: a) Este é o seu significado preponderante no NT especialmente em

Paulo (cf. Mt. 10:22; 24:6,14; Mr. 3:26; Lc. 1:33; Jo. 13:1; Rm. 6:21; I Cor. 1:8; 15:24; II

Cor.  1:13;  3:13;  11:15;  Fil.  3:19;  Hb.  6:11;  7:3;  1  Pd.  4:7);  b)  nessa  frase,  télos  é

certamente  predicado  e  não  sujeito  da  oração  gramatical.  Se  o  vocábulo  significasse

desígnio ou destino, o normal é que o Apóstolo passasse o sujeito para expressar  que a

culminação do propósito da Lei de Cristo; c) em todo contexto, próximo ou remoto, se

estabelece a antítese da justiça e da lei (por obras) e a justiça de Deus (pela fé); portanto, a

idéia mais apropriada para este contexto é que o Apóstolo fala no verso 4 da lei como meio

de justificação diferente da fé acaba com a função justificante de Lev. 8, não podemos

esquecer que o modo de andar do cristão é mesmo crer (Col. 2:6). Cristo tem derrubado o

muro da separação, de modo todos os crentes (Rm. 10:4), judeus e gentios, formam um só

corpo Nele (Ef. 2: 14-16). A lei é abolida para todos (Rm. 3:19-31; 4:1-24; 6:14-7:6; 10:4;

Gl.  3:24;  5:4-6);  foi  cravada  na  cruz  do  Calvário  (Ef.  2:15).  Não pode  falar  de  algo

somente cerimonial, posto que para Paulo, a Lei formava um compacto (Gl. 5:3). 4. Como

pode dizer que os cristãos vivem sem a Lei? Não! Não estamos debaixo da Lei escrita do

Decágolo, estamos debaixo da Lei de Cristo. 

- A norma moral do crente é a lei de Cristo Em I Cor. 9:21, disse Paulo: “... não

estando sem a lei  de Deus, se não debaixo da Lei  de Cristo” Havia dito no versículo

anterior:  “mesmo que não  esteja  sujeito  a  lei...”  A lei  só  sujeita  quando obriga  atar”

Todavia, Paulo não declara autônomo ou ánommos (sem lei) se não énnomos Christúm =

na Lei de Cristo, que aperfeiçoa, consome e acaba (Gl. 5:23: contra tais coisas não há lei,

como a Lei  escrita? Naturalmente seu mandamento:  o amor verdadeiro do cristão que

cumpre  a  lei  (Lev.  19:18;  Jo.  13:34-35;  15:12-17;  Rm.  13:8-10;  Gal.  5:14,  a  Lei  da
5 A lei dada por Deus a Moisés era parte de uma aliança com os israelitas e para os gentios. Não existe outra 
forma como o Senhor exige obediência a seus seguidores. É por esta razão que Jesus repete a lei em 26, por 
que é para todos. Deus não tem uma lei específica para os cristãos e para os gentios. Na interpretação feita 
pela igreja Reformada é que existe uma perfeita continuação entre a 1ª Lei do VT e a ética do NT. Jesus 
cumpriu a Lei e o crente pela fé vive segundo a Lei.
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liberdade: II Cor. 3:17; Gal. 5:13; Tg. 1:25-27; 2-8; I Jo. 2:7-11; 3:14-18-23; 4: 7-8, 11,20-

21; 5:1-2, II Jo. vers. 5). Assim as dez palavras  se condensam na Palavra (Jo. 1:1-14-18),

sinal vivo da Torah ou sabedoria de Deus (Sl. 119:105 e Prov. 1:20-23; 8:22-32), e muitos

mandamentos que se condensam por um só mandamento (pela identidade do amor que

salva : (Jo. 3:16; I Jo. 3:16-23; 4:21). Assim a corrente de erro da Lei, transforma em

corrente  de  ouro do Amor.  Em efeito,  a  uma boa mãe,  lhe  resta  (e  até  lhe  insulta)  o

mandamento  “não  matarás  a  teus  filhos”.  Entendido  o  amor  Ágape  genuíno,  dele

falaremos na próxima lição, já se compreende como o amor cumpre perfeitamente a lei,

não porque a sua lei seja sua norma obrigatória, senão, porque constitui o amor de Cristo

(II Cor. 5:14) e fazer só o que seja justo e proveitoso para a glória de Deus e o bem estar

dos demais.

- No mandamento de Cristo predomina, de forma positiva “tudo que por natureza é

da  Lei”  (Rm.  2:14),  o  crente  não  pode praticar  (I  Jo.  3:4-10)  o  pecado:  uma  prática

pecaminosa detonaria uma profissão de fé, assim escapamos do antinomianismo, ou seja,

se há no genuíno amor, ao cumprir a lei de Cristo, cumprirá todos os aspectos do Decágolo

no que tem em comum com a lei natural e nos transbordará pelo Espírito em qualidade e

quantidade,  PORÉM  ESTÁ  ISENTO  DOS  MANDAMENTOS  MERAMENTE

CULTURAIS  OU  CERIMONIAIS  DO  DECÁGOLO.  Isto  me  parece  de  maior

importância,  porque a  não  ser  que  admitamos  nesse  aspecto  que  “as  coisas  velhas  já

passaram, eis que tudo se fez novo” (II Cor. 5:17), surge em nós fortes razões contra a

insistência de judeus e adventistas na obrigação de guardar o sábado como dia de repouso

claramente ordenado no Decágolo. O dia de repouso é o dia de Salvação (Hb. 4:4-11), no

que o Pai  e  o  Filho não guardam o dia  das  festas  (João 5:17).  E quanto  ao  segundo

mandamento  que proibia fazer-se imagens, não estava  ilegítimo e fazê-las, senão aom

venerá-las  como objeto de adoração ou de intercessão (tal era, em na realidade, o espírito

do 2º mandamento).

- Portanto, podemos concluir que, na realidade para o crente já não há obrigação,

senão a devoção (a consagração total de Romanos 12:1), como tampouco se exige as boas

obras, e frutos.

QUESTIONÁRIO
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1. Conceito e classes de norma ética de conduta.-

2. Do que pode fugir nessa matéria?

3. Esse Decágolo é a nossa norma a luz de Rom. 10:4 e outros textos?

4. O que comporta estar na lei de Cristo?

5. Quais aspectos do Decágolo, subjacentes a Lei de Cristo, podemos dizer que tem

alguma vigência e quais desaparecem?

***

 PRIMÍCIA DO AMOR NA ÉTICA CRISTÃ (I)

1. Quatro categorias de amor para quatro classes de vida

Ainda que pareça que a palavra amor tem deteriorado pela maldade do homem, a

origem do verdadeiro amor é divina, até tal ponto que os cristãos em frase de Bossuet
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“somos  os  únicos  que  podemos  dizer  que  o  nosso  amor  é  um deus”  porque  Deus  é

amor.Temos visto que aquele que ama, cumpre a lei,  porém este amor é a Ágape. Em

efeito, no ser humano pode falar-se de quatro classes de amor para quatro áreas do viver,

encabeçamos com vocábulo grego do Novo Testamento.

"Epithymíá" = amor de concupiscência, que responde aos impulsos do instinto e se

encontra em todos os maus desejos da carne, especialmente a cobiça, que é pior que a

idolatria (Col. 3:5), e pretende, a base de riquezas estabelecer um bem “elemento de vida”.

“Eros” = amor de possessão sexual. É bom e ordenado por Deus, mas dentro do

casamento, tanto que a LXX, emprega para expressar a relação conjugal de Yahveh com

seu povo de Israel. Seu abuso compreende a uma variada gama de pecados que aparecem

com profusão em nas 7 listas mencionadas na lição 14. Está fixado, em sua execução, na

área  da  vida  somática  e  essa  ENCARNACIONALIDAD provém  a  sua  tremenda

periculosidade, que destaca Paulo: “Qualquer outro pecado que o homem cometa, está fora

do corpo; mas o que pratica a imoralidade, peca contra o seu próprio corpo.” II Cor. 6: 18.

“Philia” = amizade, íntimo e correspondido, é bom e o Filho de Deus não desdenhou

ao tê-lo. Este tipo de amor está dentro do nosso emocional,  é temporário,  natural,  seu

sentimento se contrasta com a eterna (Mt. 10: 39).

- ÁGAPE = Amor de pura benevolência que não olha ao seu próprio interesse, que

muitas vezes ama, e não busca ser correspondido (Jo. 3:16; Rm. 5:8-10; II Cor. 12:15 — I

Jo. 3:1, o original diz “Vede como é grande amor concedido a nós pelo Pai...” como se

dissesse: só do Céu pode vir tal amor – 4: 10-19). Este amor procede de Deus, como dEle

procede a vida, a verdadeira vida) que nos deu por intermédio do seu Filho (Jo. 10:10)

porque nele estava (Jo. 1: 4) ligada com o Pai (Jo. 5:26). Este foi o objetivo da encarnação:

para que tivéssemos vida eterna pelo imenso ágape do Pai (Jo. 3: 16) 

2. O amor, bússola da vida do homem

Assim como os animais são guiados pelo instinto, o homem se orienta pelo amor (Jo.

7: 27). É certo que a mente recebe a luz, mas é o amor que abre as janelas. Daí que a fé é

fortalecida  pelo  amor  (Gal.  5:6;  nota-se  que  o  verbo  está  em voz  média,  é  portanto
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incorreta a versão “que faz” de R. VS, e outras), como a incredulidade é fortalecida pela

auto-suficiência  egoísta  (Jo.  5:  24).  Por  isso disse  Agustín  de  Hispona:  “Dois  amores

fizeram duas cidades, a terrena fez o amor e o desprezo de Deus, a celeste, a celeste, o

amor  de  Deus  e  o  desprezo  de  si  mesmo”.  Encontramos  aqui  duas  bússolas,  duas

orientações opostas, uma implica a aversão a Deus pelo pecado; a outra a conversão a

Deus pela fé. Com a bússola correta, guiados pelo Espírito de Deus (Rm. 8;14), não pela

carne (Rm. 8: 14-15), se vai pelo caminho da salvação e da felicidade de vida plena.

3. O amor e uma Ética existencial cristã

Uma ética personalista e existencial tem cabe perfeitamente no conceito bíblico de

Ágape:

- Se considerarmos o ser humano como uma existência caracterizada pela autoconsciência,

a autodecisão e a originalidade, vemos então abertamente o “tu” e religada ao Absoluto.

Encontra-se agora em ruína, porém pela misericórdia divina, dentro de oferta de salvação

(I Tm. 2: 4-5). Nessa alternativa que Deus lhe oferece ou recusa ou aceita o chamado de

salvação mediante ao arrependimento e a fé (Mr. 1:15; At. 17:30; 20:21), o homem julga

sua existência  total.  Da mesma maneira que não é correto dizer que o homem comete

pecado, senão acrescentar que o mesmo é pecador, também não é correto dizer quer o

homem faz coisas boas, se não se pode acrescentar que o homem comete pecados, se não

se pode acrescentar que ele mesmo é justo e reto: que todo seu ser está relacionado em

suas três dimensões com Deus, consigo mesmo e com o seu semelhante. O homem não

salva  ou  perde  simplesmente  algo  (ex.  sua  alma)  senão  que  é  salvo  ou  se  perde

eternamente como pessoa, integramente como alguém. É certo que muitas vezes comete

pecado ou justiça, porém suas obras boas ou más não são como objetos que ele mesmo

produz, mas sim que vem do seu interior (Mt. 15: 19) e marcam seu caráter pessoal (Mt.

7:17; 12:33; Le. 6:43-44 "árvore boa o árvore má"). Por isso, a única riqueza verdadeira da

pessoa não é o que tem mas o que ela é (Mt. 6:19-24). Sua riqueza ou sua miséria pode, de

certo modo, pesar, mas não se trata de algo exterior, mas trata-se de algo constitutivo de

algo existencial que dura para sempre (comparado com o “peso da glória” de II Cor. 4: 17,

com  peso do pecado de Hebreus 12: 1 que deve desprender-se para alcançar a verdadeira

sabedoria de Jo. 8: 34). A fé amorosa que colocam os olhos no “Autor e Consumador da
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nossa fé” estimula o sacrifício e a contínua renovação que produz a riqueza de nosso ser

(Rm. 12:1-2; 2 Cor. 4:16; Ef. 4:22-24; Col. 3: 10; Hb. 12:1-2; 13:15-16). 

- Até aqui temos honrado as raízes do ser humano para espiar a importância da bússola do

amor e sua existência, não é de duvidar o dinamismo do amor no plano psicológico. A

pessoa  vem  à  existência  como  um  manejo  de  possibilidades,  porém  se  faz  com  um

conjunto de realizações,  escolhendo entre esse leque de possibilidades  para decidir  em

cada momento, que muitas vezes é decisivo para nosso futuro e vai estreitando campo da

escolha (como acontece com a profissão com o casamento, a instalação de um país, etc)

Para a saúde mental de uma pessoa é preciso que essa busque o modo mais adequado de

realizar-se  dentro  de  um  sentido  normal  da  comunidade,  com  o  que  sairá  cheio  de

complexos e repressões, sendo sempre consciente do muito que pode com a fé de Deus

(Mc. 9: 23; Tg. 5:16) e sentindo-se sempre insatisfeito com o pouco que faz (Lê. 17: 10).

Nosso mal apóia, pelo comum em que fazemos precisamente o contrário: nos ufanamos do

que fazemos e não nos estimulamos a realizar o que podemos. Aqui o papel do amor é

decisivo, não é só porque é o grande estimulante da ação (II Cor. 5:14; 12:15: Gal. 5:6),

mas  é  o  imã  que  atrai  o  bem  amado  para  ser  transformado  por  ele.  Segundo  um

pensamento de G. Thibon podemos dizer que somos caçadores, mas prezas”, somos o que

comemos;  nos  transformamos  naquilo  que  amamos,  segundo  as  frases  de  Agustín  de

Hispona:  “Serás  o  que  amas:  Amas  a  terra?  Transformará-se  em terra?  Amas  o  céu?

Transformarás em céu. Amas a Deus? Que direi? Pois se de certo modo te asseguro, que te

transformarás em Deus” (II Pd. 1: 4 “... participes da divina natureza”). Pois isso Jesus

disse: “Onde está o nosso tesouro aí estará o nosso coração” (Mt. 6: 21), pois o que mais

apreciamos  nos  atrai  como imã.  E nesse  mesmo sentido  bíblico  conhecer  o  afetivo  e

experimental  em que se baseia  a  verdadeira  sabedoria,  a  sabedoria  da  salvação (entre

centenas de exemplos, Jo. 7: 17; I Cor. 8: 3; o contexto anterior de uma imensa riqueza de

pensamento, digna de meditar-se; Gal 4: 9)

-  O aspecto  nitidamente  ético  do  amor  aparece  em seu  modo  de  influenciar  sobre  a

motivação posto que Ele coroa de bens os valores éticos, influenciando assim as decisões

na conduta correspondente, abaixo da ação do amor de Deus, o Espírito Santro, que com

verdadeiro amor, confere a verdadeira liberdade (Mt. 5:48; Jo. 3:8; Rm. 12:9-13:8; II Cor.

3:17; I Pd. 1:22; I Jo. 4:18). Sendo as faculdades específicas do homem ( e portanto, as
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que  especificam a  ação  ética  como a  ação  humana),  a  inteligência,  o  sentimento  e  a

vontade  dos  valores  apresentados  pelo  amor  influenciam  na  motivação  atuando

diretamente  sobre  as  idéia  e  convicções  (Fil.  4:  8,  alimento  espiritual)  já  sobre  os

sentimentos (Fil. 2:5), já sobre as mesmas decisões (Rm. 8:14; 12:1; Ef. 5:2 "andar em

amor..."; Fil. 1:6; 2:12-13em que a “eudokia” = boa vontade de Deus, que produz em nós o

bem, ao mesmo tempo nos estimula a colaborar com Deus na tarefa de salvação com

temor, reverência e responsabilidade).

QUESTIONÁRIO

1. Quatro aceitações do termo “amor” para quatro aspectos da vida.-

2. Qual a importância tem o amore para a orientação básica da conduta?

3. Papel do amor na Ética existencial, psicologicamente ético.

***

A PRIMÍCIA DO AMOR

NA ÉTICA CRISTÃ (II)

4. O amor, valor radical e eterno
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A primícia do amor, como o melhor dos dons divinos e o caminho mais excelente

para o caminhar cristão (I Cor. 12: 31), Paulo mostra de maneira sublime nesse grande

hino ao amor, no cap. 13 de sua primeira carta aos fiéis da Igreja em Corinto. E o mostra

de três maneiras:

-  Porque  sem  o  amor  de  nada  vale  (v.  1-3).O  apóstolo  acumula  uma  lista

impressionante tudo o que o homem pode saber: línguas, profecias, ciência; todas as coisas

que pode fazer: mover montanhas através de sua fé; todas as coisas que pode dar: seus

bens aos pobres e oferecer seu corpo ao martírio. Tudo isso de nada vale sem o amor:

“vem a ser como metal... nada é... de nada me serve”.

- Com o amor toda a conduta anda em direção a perfeição, porque é capaz de fazer e

pelo que não está disposto a fazer; o amor é:

- sofrido: tem a imensa capacidade de agüentar, paciência, longanimidade com todos

os defeitos, misérias e ataques com os demais (Rm. 12:18-21 "... vence com o bem o mal";

Ef. 4:2; Col. 3:13).

- benigno: reage com amabilidade, não somente com mansidão para o bem de todos,

mesmo quando é maltratado.

- não tem inveja. Não tem ciúmes dos êxitos de outros, algo que deve ser a prova de

fogo  para  o  cristão,  em especial  para  os  ministros  do  Senhor  (pastores  pregadores  e

mestres). Com razão disse Dr. Lloyd-Jones quando um pregador ouve com gosto a outro

pregador, isso não pode vir senão do Espírito de Deus. E que SOLAPADAMENTE SE

SUELEN  INTRODUCIR  ESOS  CELILLOS,  AUN  SO  CAPA  DE  BUENÍSSIMAS

CAUSAS!

- não é jactancioso: não antipatiza como um cheio de ar, leviano e frio.

-  não  se  esvanece.  Não  se  envaidece,  não  é  orgulhoso,  não  busca  impor-se  por

soberba, está disposto a admitir seus defeitos e escutar razões, conselhos e censuras.

- não faz nada indevido. Não faz nada indecente, nada fora de lugar, não é descortês.

A genuína cortesia é a flor do respeito e do amor.

- não busca fazer o mal.  O amor é o contrario do egoísmo é a autentica raiz do

altruísmo  (na  filosofia  do  famoso  Kung  fu,  se  concentra  um sábio  ditado:  “Só  pode

destruir o mal se há algo dentro de ti que lhe preste ajuda”) Paulo vai mais longe ainda,

porque não somente  exorta  a  defender  do mal,  senão a vencer  o mal  com o bem. D.
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Schwartz em seu livro: The Magic of Psychic Power conta a interessante história de um

fabricante  de ladrilhos  que estava  sendo arruinado pelo concorrente  mediante  calúnias

acerca da qualidade de seus materiais. Ele planejava uma forma de vingar-se dele, quando

em um certo culto dominical ouviu o pregador falar sobre o ensino de Jesus acerca do

modo de fazer-se amigo dos inimigos. Aprendeu bem a lição, e o primeiro cliente que veio

pedir o material, enviou-o ao seu concorrente, dizendo que em seu estabelecimento havia

um material de melhor qualidade que ele desejava. Quando o concorrente invejoso recebeu

o cliente  enviado por seu odiado inimigo,  ficou sobremaneira  estarrecido.  Moralmente

derrubado, pegou o telefone, ligou para ele dizendo: Peço-te perdão pelo mal que fiz a

você, agora te proponho para unirmos as nossas firmas para fazer prosperar conjuntamente

nosso  negócio.  A Palavra  do  Senhor  havia  produzido  a  paz  de  espírito  levando  a

prosperidade material.

- não se irrita: não é propensa a suscetibilidade nem a se ofender por qualquer tipo de

injúria, não se opõe.

- não guarda rancor. Literalmente não calcula ou imputa o mal, tende a pensar o bem

aos demais, não é desconfiado, não busca maus motivos nas ações alheias, não alimenta

ressentimentos nem guarda mágoas de ofensas alheias.

- não se alegra com a injustiça. Nunca experimenta o prazer que sente o homem ao

olhar  revistas  que  só  trazem  em  suas  matérias  sensacionalistas  contendo  rivalidades

políticas, guerra, adultério, divórcio, roubo, seqüestro, acidentes. “Mal de muitos, consolo

de bobos” disse nosso provérbio. O amor se afasta de todo mal, de toda a desgraça, de toda

injustiça.

- mas se alegra com a verdade. Congratula com a vitória da verdade, do bem e da

justiça. Como disse L. Morris: “O amor compartilha a alegria da verdade. Se nos recorda

assim que o amor não se pode regozijar quando a verdade é negada” (Cf. Jo. 8:56; 14:6;

Ef. 4:21; I Tes. 2:10-12, onde também se enfrenta a verdade contra a injustiça).

- tudo sofre: tudo se desculpa, cobre com os seus bons pensamentos, tudo agüenta,

suporta e resiste.

-  tudo crê.  O amor se inclina  a  ver e crer,  a ter  fé em uma bondade alheia  não

desmentida  notoriamente  por  fatos  evidentes  e  malignos,  a  não  dar  fácil  crédito  a
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cochichos de comadres e murmurações mal-intencionadas, isso não significa que o amor

crê em todas as coisas que dizem.

- tudo espera. Não se trata de um enfadado otimismo utópico e idealista, mas de uma

espécie de crédito concedido pelo poder da graça de Deus as pontos que o homem ainda

conserva para a ação do Espírito, para que o fracasso moral de nossos semelhantes não nos

desanime  como  uma  batalha  perdida.  A participação  dessa  esperança  que  Deus  tem

colocado em cada um de nós (na realidade do poder de sua própria graça e misericórdia),

quando nos mantêm nesse mundo, apesar de nossas fraquezas, um grande consolo para os

que se sentem fracassados, enquanto Deus nos conserva em vida, ele espera algo melhor

de nós, PORQUE DEUS NÃO FAZ NADA QUE SEJA INÚTIL.

-  tudo  suporta:  ao  suportar  do  primeiro  desses  quatro  membros,  acrescenta  a

constante paciência e perseverança, isso não é uma passiva resignação, é uma atividade

positiva sem desânimo,  quanto à defesa da verdade ou da salvação de um semelhante

parece para os demais, uma causa perdida.

Que vida cristã quando há uma verdadeira participação da natureza divina! Todos os

crentes poderiam meditar de dia e de noite esses quatro versículos (I Cor. 13: 4-7), fazer

um sincero exame de consciência, para ver até que grau chega o termômetro de nossa vida

de fé que fortalece a si mesma pelo amor (Gal. 5: 6). Não duvidemos que aos olhos de

Deus, fazer o bem é muito mais importante do que fazer o mal; tanto é assim que o exame

final que Jesus o Rei fará as nações, para eterna salvação ou eterna condenação, será sobre

as CINCO AÇÕES DO AMOR  e sobre CINCO PECADOS DE OMISSÃO (Mt. 25: 31-

46). Como dizia João da Cruz: “A tarde seremos examinados sobre o amor”.

- O amor perdura por toda eternidade.  Nos seis versículos restantes de I Cor. 13

Paulo enfatiza a importância do amor por duas razões:

- por sua perenidade. “O amor nunca deixa de ser” (verso 8): é eterno. Isso significa

que o amor permanece durante essa vida e no porvir:

- com os carismas extraordinários de profecias, línguas e interpretações, todo o qual

cessará e cairá inoperante,  inclusive a presente dispensação ao chegar a Igreja em sua

maturidade.  Todos  esses  carismas  dos  que  tanto  alardeiam  os  corintos,  proliferaram

enquanto a Igreja estava quase em PAÑALES; pretender que hão de ter sempre a mesma

relevância, vai contra os ensinamentos de Paulo: primeiro por sua extensão: nem todos
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necessitam  falar  em  línguas  para  serem  crentes  perfeitos  (I  Cor.  12:  30;  14:  todo  o

capítulo),segundo, por sua importância, na leitura do cap. 14 se deduz as claras que o dom

de  língua  é  o  menos  importante  de  todos;  terceiro,  por  sua  duração:  o  uso  do  verbo

"katargéo" deixar inoperante (aplicado a carismas similares, frente ao verbo “pípto” = cair,

usado para dizer que o amor nunca decairá (v. 8) e especialmente frente ao verbo méno =

ficar, aplicado a fé e a esperança, que também a esperança, que também cessaram ao final

desta  vida,  é  um  argumento  contundente  contra  a  pretensão  de  que  os  carismas

extraordinário tem agora a mesma vigência que na Igreja primitiva.

-  com a  fé  e  a  esperança  (vers.  12-13),  as  quais,  apesar  de  permanecer  aflora,

também ao final: a fé, para dar passo a visão; a esperança, para dar passo a posse (Rom.

8:24-25; Heb. 11:1); porém o amor perdurará reavivado por sua própria chama.

- por sua excelência. Depois de todo o grande que Paulo que tem dito sobre o amor,

termina com a frase: “o maior deles é o amor”.

5. Regra de Ouro

Com o nome de “Regra de Ouro”, designa a Mateus 7: 12 que disse assim “todas as

coisas que os homens façam convosco, assim também devem fareis com eles, porque isso

é Lei e dos profetas”. Nesse versículo mostra uma vez mais o pragmatismo do amor se

mostra a dois níveis: individual e social.

- A nível individual, por ser conseqüência direta do 2º grande preceito da Lei (Lev.

19: 18) “amarás o teu próximo como a ti mesmo” no qual se resume toda a lei, segundo os

ensinamentos  constantes  do  Novo  Testamento,  que  já  temos  declarado  anteriormente.

Duas coisas são de notar a propósito dessa “Regra de Ouro”.

-  que  o  egoísmo  humano  tem  falsificado  essa  máxima,  como  muitas  outras  do

Evangelho, apresentando de forma negativa. “Não faças a outro que não querem que te

façam a ti”. Assim  aparece em Confucio e em Didaché, documento que pretende ser os

Ensino dos Doze Apóstolos e data do primeiro século II. A diferença entre a forma positiva

evangélica e negativa é evidente e importante: não é o mesmo que desejar a todos o bem

que desejamos para nós mesmos, que não desejar o mal aos outros que não desejamos o

mal para nós. Esse último é compatível com o nosso egoísmo e nos permite desentender-
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nos dos demais segundo o provérbio anticristão,  já secular e freqüente em nossa terra:

“Cada um por si e Deus por todos” Não recorda a frase de Caim? “Acaso sou eu o guarda

do meu irmão” (Gn. 4: 9).

- que o novo mandamento de Cristo que constitui a sua lei amplia o campo de Lev.

19: 18; Mateus 7: 12. Primeiro, quanto à extensão, porque não só abrange o “próximo” ao

amigo,  senão  também  aos  inimigos  (Mt.  5:  43-48;  Rm.  12:20).   Segundo,  quanto  a

intensidade, porque não somente pede que amemos o próximo como a nós mesmos, senão

como Cristo nos amou até a morte (Jo. 13:34; 15:12-13; I Jo. 3:16-18). VS. Rouet de

Journel, o. c., n.° 1 (Para que se veja que a antigüidade de um documento eclesiástico não

inspirado não constitui garantia certa de ortodoxa)

- A nível social, porque o crente é salvo para unir-se a uma congregação, para entrar

em  uma  comunidade,  que  é  a  Igreja,  o  Corpo  de  Cristo.  Unir  com  outros  cristãos,

formando um só corpo em Cristo (Rm. 12: 5), exige o amor:

- como pré requisito indispensável para edificação do corpo (Ef.  4:2-3-15-16).

- para superar o que é humanamente insuperável, antimonia social: “individualismo –

coletivismo”  A ênfase  na  liberdade  do  indivíduo,  que  é  o  princípio  do  liberalismo

capitalista, conduz a exploração do pobre pelo rico, enquanto que a ênfase no bem coletivo

da comunidade pode sacrificar a personalidade, convertendo ao indivíduo em um mero

número de máquina de trabalho em benefício do Estado. Só o amor “Ágape” cristão pode

superar dessa antinomia, porque na Igreja, cada um recebe mais, quanto mais dá; quanto

mais se trabalha em favor da comunidade, mas reverte em proveito próprio; é algo que

nenhum sistema social pode oferecer, quanto mais comunitário é um ato, mais enriquece o

íntimo da própria personalidade individual e original.

-  para  a  necessária  “empatia”  ou  compreensão  necessária  para  de  algum modo,

entender  alguns  problemas  alheios  e  tratar  de  remediá-los.  É  muito  difícil,  quase

impossível, se colocar no lugar do outro, porém um amor genuíno, intuitivo, respeitoso,

inteligente, faz tudo que é possível para chegar pela empatia, a simpatia e a sintonia.

6. O amor e a koinonia
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Empregamos  a  palavra  grega  Koinonia  para  expressar  a  comunhão fraternal  que

todos os crentes compartilham pelo amor do Pai, a graça do Filho e o poder do Espírito. O

amor cristão “ágape” está na raiz desta comunhão que constitui na raiz desta comunhão

que constitui a unidade da igreja, pela obra redentora do corpo e do sangue de Cristo (1

Cor. 10:16-17). Por isso, desta raiz comunitária da Igreja se deriva toda a ética cristã:

- Enquanto ao dar-se (At. 2:42-44-46; 4:32-34-35; II Cor. 8:1-9; 12:15; I Jo. 4:16-

18);

- e quanto suportar mutuamente: as cargas, os trabalhos, os defeitos, etc. suportam

ainda melhor quando apóia o ombro (I Cor. 13:7; Gal. 6:2; Ef. 4:2; Col. 3:13). Como diz o

ditado: “Quando um dos nossos cai, é porque os outros não o apoiaram” a Igreja tem o

dever DIACRÍTICO E DIATÁTICO de julgar o bem e o mal da própria congregação e

de disciplinar  aos que não se comportam como exige o bom nome de cristão,  porém:

Utilizam sempre os recursos do amor e da oração?

QUESTIONÁRIO

1. De onde vem as primícia do amor?

2. Faça uma análise minuciosa de I Cor. 13. –

3. Excelência e perenidade do amor.-

4.  A “Regra de Ouro”  e o pragmatismo do amor.-

5. Aspectos éticos que emergem do caráter comunitário da Igreja.

O FRUTO DO ESPÍRITO E AS OBRAS DA CARNE

1. Relação entre a fé, o amor e as boas obras.
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Para que a Ética do Evangelho não seja uma Ética de obras, não quer dizer que não

devemos levar em conta as boas obras, posto que a Ética é uma ciência da conduta que é

determinada por uma linha de ação. É certo que a salvação (tanto a justificação legal como

a santificação moral) é de graça mediante a fé, portanto não é pelas obras (Ef. 2: 8-9), mas

sim é para as boas obras, pelo fato dessas obras serem frutos do Espírito de Deus (Rm.

8:14; Gal. 5:22), preparadas desde a eternidade a fim que possamos andar nelas, posto que

no plano espiritual, somos criados de novo em Cristo (Ef. 2: 10) somos feitura total de

Deus, desde a nossa incapacidade e a nossa inutilidade, desde a nossa miséria e o nosso

pecado.(Rm. 5: 5).

Usando o mesmo termo matafórico do Novo Testamento, podemos comparar a vida

cristã a uma árvore (Mt. 7:17; 12:33; Lc. 6:45-44), cuja raiz é a fé que se  HUNDE em

Cristo (reescreva a frase)  (Col. 2: 6-7, “arraigados... em EF), com humildade (vocábulo

que provém como homem do latim húmus = terra para lavoura) e obediência (Rm. 1:5),

entregando-se a Cristo e recebendo-lhe como Salvador (Jo.  1:12)  ou seja pela  fé que

apoiamos Outro, confiamos no Outro, nos entregamos totalmente ao Outro e recebemos

pessoalmente a Outro que é Jesus Cristo, para ser por Ele, salvos, livres e consagrados.

Absorvendo desse Salvador a seiva da vida (Jo. 10:14; 14:16; 15: l), por meio dessa raiz

da fé, a nossa árvore espiritual dá frutos de vida eterna e boas obras agradáveis ao Senhor.

Da mesma maneira que os frutos não dão vida a árvore, senão que manifestam a vida da

árvore,  assim tabém são as nossas boas obras,  frutos do Espírito,  não nos garantem a

salvação, porém são a manifestação da salvação adquirida. Assim se soluciona a aparente

contradição entre Paulo (Rm. 3: 28 e Tg 2: 17). Paulo fala da inutilidade da Lei, para

justificarmos disnte de Deus, enquanto que Tiago fala de boas obras do crente como uma

forma de justificação diante dos demais na pureza de nossa fé.

2. Nossa justiça moral é o fruto do Espírito Santo
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Em Gálatas 5: 5 vemos que a nossa fé não se realiza por si só, mas aguarda pela fé a

justiça esperada. É Deus quem opera em nós o querer e o efetuar (Fil. 1: 6: 2: 13), através

do seu Espírito. Analisaremos com mais detalhes esta obra do amor de Deus em nós; 

- As pessoas divinas se constituem pela mútua entrega. O Espírito Santo é dentro da

Deidade Trina, o fruto e a vincula da mútua entrega do Pai e do Filho (Jo. 15:26; 16:13-15

"... olhar"; 17:21 esta implícita a mútua comunhão do Pai e do Filho —; 2 Cor. 13:14; I Jo.

1:3, também implícito a “koinonia”)

- Por ser o aor pessoal de Deus, o Espírito Santo é incumbido de derramar o amor de

Deus nos corações dos cristãos (Rm. 5: 5), posto que a tarefa da salvação do homem é uma

obra de misericórdia, e, portanto do infinito amor de Deus. Sendo amor, o Espírito nos

transmite graça como um favor imerecido que nos confere a justiça pela fé, mesmo sendo

miseráveis pecadores (Ef. 2: 8) e nos confere essa mesma graça como poder para suprir

nossa debilidade (II Cor. 12: 9) na tarefa do nosso progresso espiritual ou santificação

moral Gal. 5: 5-6 o original nos diz: “aguardamos com anelo a futura salvaçãoque a nossa

justificaçã comporta, vivendo da fé  por meio do Espírito”. Por meio do Espírito “a fé

fortalece a si mesma, ou seja, toma força, opera através do amor”.

- Sendo o Espírito o Amor pessoal de Deus, o primeiro fruto de sua obra no coração

do homem é também o amor. Como todos os dons vem do Pai (Tg. 1: 17) por meio dele (I

Cor.  12:  4);  seu primeiro  dom é o amor.  Não pode ser de outra  forma,  porque como

adverte Tomás de Aquino, o primeiro dom sincero deve ser sincero, pois quando não vai

adiante da entrega do coração se adivinham no presente TURBIAS intenções e então se

despreza o presente como também quem deu. Como o amor de Deus é um amor sincero (I

Jo. 4: 16), seu primeiro dom, e por sua vez é primeiro fruto do seu Espírito, é o amor. Só o

amor pode fazer a verdadeira entrega e autêntica consagração ao amado (Jo. 3:16;  13:1;

Rm. 5:8;  13:8; Gal. 2:20; Ef.  5:25, etc.; sempre precede o amor e a entrega).

- Por isso, a liberdade do amor, que é a do Espírito (II Cor. 3:17; Gal. 5:13) sempre

produz bons frutos dessa raiz do amor, como diz Agustín de Hispona. Gal. 5: 13-15 nos

adverte a verdadeira liberdade expressa em um amor que leva a servir mutuamente.  O

amor  nos  dá liberdade,  não para  o pecado,  porque servir  o  pecado é a  escravidão do

homem (Jo.  8:  34);  o  verdadeiro  cristão  só  é  servo do Onipotente;  por  isso  possui  a

suprema  liberdade  com  tudo  o  que  pode.  Nossa  liberdade  é  suprema,  porém  está
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condicionada por nossa carnalidade, por isso não se deve falar na carne, sim sua base de

operações militares (Gal. 5: 13) contra o espírito (15-17).

3. Monergismo, sinergismo o energismo?

De intento temos sublinhado a preposição ao citar Filipenses 2: 13 ao começo desse

artigo porque ali vemos a solução para o problema teológico sobre  anossa forma de nossa

cooperação a graça de Deus, que Paulo expressa em I Cor. 15: 10 da seguinte maneira:

“Porém pela graça de Deus sou o que sou hoje” e sua graça não tem sido em vão para

comigo, antes tenho trabalhado mais do que todos (os demais apóstolos) PORÉM NÃO

EU, SENÃO PELA GRAÇA DE DEUS PARA COMIGO. Nesse versículo, Paulo afirma

que tudo o que ele é e faz como cristão e como apóstolo, tem a origem na força e na graça

de Deus. Mas essa graça de Deus não foi em vão, como a semente em um caminho cheio

de pedras, senão em boa terra, que produz. HUBO, pois uma cooperação – subalterna e

promovida pela graça, porém verdadeira – por isso acrescenta: “Não eu, mas sim a graça

de Deus para comigo”.

Que classe de cooperação. Podemos dar três tipos de explicações:

-  Monergismo.  Esse vocábulo  vem do grego “monos” = único  e  “érgon”,  traz  a

seguinte explicação. O agente da nossa santificação e a nossa conduta ética em todos os

seus aspectos é Deus, que através de nós. Assim o crente vem a ser um instrumento (ou o

lugar  de  trabalho)  do  Espírito,  único  agente  principal  de  todas  as  coisas  boas  que

realizamos. Esta é a opinião de Lutero, com seus seguidores “ortodoxos” e a maior parte

dos  ortodoxos  e  calvinistas.  Cremos  que  esta  posição  não  é  bíblica,  pois  reduz  a

responsabilidade humana (enfatizada nas exostações do Novo Testamento),  ao fazer do

homem um mero instrumento da graça,  além do mais sua base filosófica é falsa.  Não

duvidemos que Lutero havia formado no nomialismo, sistema filosófico que não advertia a

diferença entre a primeira causa e causa principal. É certo que Deus é a primeira causa de

todo ser e, portanto de toda perfeição que comporta a ação ética; porém o homem é a

causa principal (mesmo que secundária) e, portanto, o único responsável pela qualificação

moral de seus atos.
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Sinergismo. Este termo procede do grego “syn” = com e “ergon” = obra e oferece a

seguinte solução: Deus e o homem (a ação do Espírito e ação do livre arbítrio do homem)

cooperamde forma paralela. Deus coloca sua graça que salva, o homem pode tanto aceitar

como recusar usando de sua liberdade. Assim opina o arminianismo radical (parecido ao

moliniosmo católico com seu “concurso simultâneo”) Este sistema está fundamentado no

Novo Testamento, a onde sempre vemos que tudo é pela graça e tudo procede da iniciativa

de Deus (II Cor. 3: 5).

Energismo. Cremos que oferece a correta explicação de acordo com a Palavra de

Deus, e é a seguinte. Deus, através de sua graça e a ação do Espírito coloca no homem

todo o poder necessário e suficiente para ter a qualidade cristã de sua ação ética; e o crente

como um agente responsável – não como mero instrumento da graça divina – coopera

livremente com mansidão e obediência.

4 Trata-se de um só fruto

Gálatas  5:  22 nos  fala  no singular  quando se refer  e  ao  “fruto” do Espirito,  em

constraste com o plural “obras”. A razão é que as obras são muitas, porque são os efeitos

de nossa perdição por muitos caminhos (Is. 53: 6) e proiduzem desintegração, enquanto

que o Espírito Santo nos traz por um só caminho (Jo. 14:6) e ao estarmos unidos em Cristo

(Rm. 6: 5), produz em nós um conjunto de boas disposições que vem como em cacho,

euilibrando mutuamente e estabelecendo em nosso espírito uma correta relação nas três

dimensões  de  nossa  atividade  ética,  com  um  triplo  fruto  em  cada  uma  dessas  três

dimensões (Gálatas 5: 22-23):

- Amor a Deus, alegria em Deus, Paz com Deus. A primeira tríada nos oferece um

conjunto  de  valores  inalienáveis  (que  nada  pode  arrancar)  e  inalienantes  (que  nos

proporcionam a verdadeira prudência).

- Longanimidade, benignidade e bondade. Esta tríada se refere à nossas relações com

o próximo.

-  Fé,  mansidão e  temperança.  Essas  três  virtudes  se  referem a relação do crente

consigo mesmo.
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Podemos notar três coisas nesta lista: a primeira, sua ordem (comp. con Ef. 5:9; Col

3:12-15;  Tito  2:12;  2  Ped.  1:4-7.  Nessa  última,  aparece  em  ordem  inversa,  desde  a

temperança ao amor porque tira também do ponto contrário ao Espírito que é a “corrupção

qua há no mundo” verso 4) Passaremos a analisar cada um em paricular:

- Amor (“ágape”) O amor do cristão deve ser o mesmo do amor de Deus (Ef. 4: 32).

Paulo dá exemplo desse amor no caso dos transgressores de Corinto (II Cor. 2: 6) e de

Onésimo (Epístola a Filemon). Também exorta a todos amar os pecadores (Gal. 6: 1) Sua

fonte é sempre o amor a Deus (I Jo. 5:2).

- Alegria. É definida como gozo no Espírito Santo (Rm 14:7) e no Senhor (Fil. 4:4).

Dos  versos  seguintes  se  deduz  que  implica  a  confiança  em  Deus  e  a  ausência  de

preocupação carnal.

- Paz. É a conseqüência do perdão dos pecados e de uma consciência limpa (Rm.

5:1) é produto da confiança em Deus (Fil. 4:7) e também norma das relações sociais (Rm.

12: 18).

- Longanimidade. É um atributo de Deus segundo Romanos 2:4. Implica a ser como

Deus, “tardio para irar”, suportando a conduta perversa da parte de outros, sem desejar

vingança (Ef. 4:2; Col. 3:13).

- Benignidade. Aponta a bondade do coração à pessoas neccessitadas.

- Bondade Somente Paulo usa esse termo no Novo Testamento. Contém a idéia de

nobreza (Rm. 5:7) e é combinação de justiça e amor.

- Fé no sentido de fidelidade apartece no Novo Testamento 87 vezes como virtude

cristã.

Mansidão. Significa na realidade, um espírito de sacrifício dos próprios desejos do

bem aos demais, como por exemplo: Paulo ao renunciar seu desejo de viver à custa dos

cristãos  que  ele  ministrava  (I  Cor.  9:  18).  Romanos  14  é  uma dissertação  sobre  essa

virtude.

Temperança. É o domínio dos desejos e impuldos carnais através do Espírito Santo

(Gal. 5: 23-24). É o oposto da vida pagã descrita em Efésios 2:3.

Vemos como a lista tira do mais íntimo (o amor) e termina com o externo (controle

de si mesmo em cada situação).
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A segunda observação que queremos fazer sobre essa lista é que o fruto do Espírito

Santo tras como conseqüência de deixar-se encher dele (Efésios 5: 18) é equivalente a

encher-se cada vez mais de Cristo (nossa posição em Cristo e a posição de Cristo em nós)

segundo a expressão de Paulo em Fil. 3:12. O fruto que comporta nossa santificação (Rm

6: 22), é por fé como a justificação.Por isso, o verso 25 de Gálatas 5 nos diz: “vivemos

pelo Espírito, andemos também no Espírito” comparado com Colossenses 2: 6.

A terceira, importantíssima observação sobre essa lista é que Paulo mesmo faz ao

concluir:  “contra  essas  coisas  não há lei”  Como se dissesse:  Quem tem esse fruto do

Espírito, tem a verdadeira liberdade, não necessita de nenhuma lei, posto que a função da

lei  é restringir,  enquanto que esse fruto surge da mesma ação do Espírito e transborda

desse amor, cumprindo todas as obrigações que a Lei impõe.

5 As obras da carne

Já temos dito que as obras da carne (Gal. 5: 19-21) aparecem no plural, porque são

muitas, tanto por sua dispersão como pela sua obra destruidora. Trata-se do cumprimento

dos desejos da carne, encontramos nos versos 16-17 e que se opõe ao desejo do Espírito

(Rm. 8: 4-15). A lista compreende especificamente quinze pecados distribuidos em quatro

áreas.

-  Área  do  sexo.  Fornicação  em  geral  (nossa  R.  VS,  como  a  A.  VS  inglesa

acrescentem por sua conta, “adultério” antes de fornicação); "akatharsía" = imundícia que

facilmente  pode  também  acrescetar  o  homossexualismo  e  "asélgeia"  =  lascívia  que

comporta insolência ou exibicionismo.

- Área da religião. Idolatria que implica a adoração de vaidades (de “eidos” = figura

e “hólos” = inteiro, ou seja, meras figuras) e “pharmakeia”= feitiçaria ou bruxaria, uso de

artes mágicas.

- Área social. "échthrai" = inimizades ; "éris" = discórdia; "zélos" = inveja; "thymói"

= iras de mal genio; "erithéiai" = rivalidades; "dichostasíai" = divisões; "hairéseis" = setas

em sentido de partidarismo (comp. con I Cor. 1:11-13; 3:3-4); "phthónoi" = inveja, no

sentido primordial de malevolência. 
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- Área da orgia: "méthai" = bebedeiras; y "kó-moi" = orgias (no sentido da etmologia

do vocábulo “orgé”= cólera) no sentido grego de festa popular com cantos e danças pela

CALLE: uma espécie de carnaval,  com cantos e bailes de controle,  comportando certa

inconsciência que induz a faltar com os demais.

QUESTIONÁRIO

1. Que relação há entre a fé e o amor e as boas obras?

2. De quem parte a iniciativa da nossa conduta ética cristã?

3. Distintos sistemas para explicar nossa cooperação a graça de Deus.-

4. Análise do fruto do Espírito segundo Gal. 5: 22-23.-

5. Três importantes observações a respeito dessa lista.-

6. As obras da carne, segundo Gálatas 5: 16-21.

***

 

 

ÉTICA PRIVADA: OS DEVERES PARA CONSIGO MESMO

Pode um cristão amar a si mesmo?
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Em Lucas 9: 23-24, Jesus afirma que todo aquele que quer seguí-lo, deve negar-se a

si mesmo, tomar a cruz, que é a contradição com a própria natureza, e estar disposto a

perder a vida por sua causa. O que significa. negar- se a si mesmo? Apagar a mim mesmo?

Destruirmos a nossa personalidade? Odiar-se a si mesmo?

O pessimismo radical de Lutero e Calvino levou-lhes a negar que o cristão pode

amar a si mesmo, enquanto que nós mesmos só temos maldade.

Antes de dar uma resposta categórica, é necessários estabelecer alguns pontos sobre

o conceito do amor e do “eu”. O verdadeiro amor está é querer o bem e todo ser deseja a

possuir o verdadeiro bem a onde encontra a felicidade, portanto, o cristão não pode querer

o bem para si mesmo, porquanto, sendo ele limitado que deve fazer existencialmente (não

é como Deus que não tem nada que adquirir) estenderá em direção da perfeição. Desejar

esse bem é amar a si mesmo de verdade. Aqui apóia a virtude da esperança que está de

acordo  com  a  constituição  da  personalidade  humana  e  com  a  Palavra  de  Deus,  que

inclusive  Jesus  Cristo Homem amou a si  mesmo ao escolher  o  opróbrio da cruz pela

alegria que conquistaria adiante (Heb. 12:2. comp., com Is. 53:11: Flp. 2:9-11). Por outra

parte, o próprio “eu” como personalidade foi criado por Deus com amor. Se Deus ama a

minha pessoa, por que vou odiar-me?

Porém existe outro sentido em que devemos negar o nosso eu e odiar a nossa vida e

isto é o que expõe Lc. 9:23-24. Pelo pecado, nosso ego = eu terá de (inclusive depois da

conversão) a constituir o centro de tudo (egocentrismo), a reger-se pela sua própria direção

(altismo), a buscar sua comodidade (carnalidade). Agora a salvação do homem consiste na

renúncia dos seus próprios critérios e planos e aceitar o plano de Deus e submeter a Ele,

recebendo por obediência da fé o presente da graça, e entregando todo o seu ser a Cristo

para que o santifique, consagre-o e o guarde para vida eterna. Nesse sentido, é preciso

negar o eu, ou seja, DIZER NÃO ao ego que pretende livre no modo de buscar a salvação

e a felicidade, e neste mesmo sentido, é preciso estar disposto a perder o que é CÔMODO

E PRAZEROSO para a vida terrena e para os desejos da carne, a fim de assegurar o que

tem de valor para o nosso ser.

É  certo  que  o  amor  perfeito,  “ágape”  consiste  em  buscar  o  bem  do  amado

esquecendo-se de si mesmo. Isso significa que o amor constitui o motivo mais elevado da
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conduta “Porém isso não destrói a busca da própria perfeição que é algo enraizado no

interior do ser humano. Do contrário, o verdadeiro amor seja incompatível nessa vida com

a virtude  da  esperança,  o  qual  se  faz  uma injúria  a  Deus,  como fonte  de  verdadeira

felicidade (Dijo Agustín de Hispona: “Como há dois seres em ti: o homem e o pecador,

Deus fez criou o homem, e tu criaste o pecado, Deixa o que fazes, para que o Senhor possa

fazer”. Por isso, não pode consagrar-se sem a crucificação do próprio eu.

2. A consagração total a Deus

A total  consagração a Deus que nos manda Romana 12:1 é a raiz da nossa ética

pessoal, tanto privada como social. E essa consagração exige por sua parte um constante

progresso vital e um crescimento o que comporta verdadeiros e úteis (para si e para os

demais) valores de todo o tipo (espiritual, intelectual, estético e esportivo). Nada do que

Deus criou em nós é depreciável, e cultivar todo nosso ser está em conformidade com a

Palavra de Deus. O velho ditado: “mente são, corpo sadio” não é mundano.

Alguém quer ver uma objeção quanto a isso em I Tm. 4: 8, em que Paulo disse:

“Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, para tudo é proveitosa”.

Não é que Paulo disse que o exercício corporal não se aproveita para nada, senão que

pouco se aproveita;  compra  o parcial  com o total  e  o  temporal  com o eterno,  pois  o

versículo termina dizendo que as vantagens da piedade consiste em: “ter promessa para

para essa vida e no porvir”.

Por razões de ética,  é preciso cuidar de nossa mente, nossos sentimentos e ações

contra tudo o que possa destruir. Tudo o que adormece ou suja nossas faculdades mais

nobres é mal, mesmo sendo literatura, arte lugares de espetáculo, drogas, propaganda que

influencia. Não podemos nos esquecer que somos criados a imagem de Deus, para possuir

uma liberdade somos consagrados para sermos templos do Espírito Santo.

3. O bem e o mal para o cristão
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A concepção de vida judaico-maniquea tem colocado, desde o princípio da Igreja, a

distinguir entre objetos bons e maus: comida, bebida, dinheiro, sexo, etc (I Tm. 4: 3). Daí

tem seguido uma ética de proibições  (Col. 2:  20-23).  Todavia,  os conceitos do No vo

Testamento são completamente distintos. Por exemplo:

- O corpo humano é criação de Deus, belo e agradável e não há porque arrruiná-lo

para que triunfe o espírito. É a carne (a inteira carnalidade do ser humano) o que há que ter

a risco. Isso não consegue com disciplinas e jejuns (assegura Paulo em Col. 2: 23), senão

com o domínio próprio que é o fruto do Espírito (Gal. 5: 23).

- O sexo e suas funções foram criados e ordenados por Deus (Gn. 1:28; 2:24). O

matrimônio é honroso para todos em todos (Hb. 13:4) Paulo,  mesmo sendo solteiro e

recomendando o celibato evitar a “aflição da carne” dos casados (I Cor. 7:28) aprova o

casamento, e inclusive aponta o precioso simbolismo que representa a união de Cristo e a

sua Igreja (Ef. 5: 21- 32).

O alimento não é mal, senão moralmente neutral. O princípio determinante deve ser:

(a) sua utilidade para a saúde. O mesmo é o esporte, a higiene, a bebida, etc (I Tm. 5:23):

b) o bem do irmão é mais fraco, privando-se de coisas que possa ofender a conscieência

alheia, mesmo que sejam lícitas (Rm. 14; I Cor. 8:4-13). Tanto o que come, como o que

abstêm-se deve fazê-lo para o Senhor (Rm. 14:6; 1 Cor. 10:31).

- A riqueza. Paulo mostra indiferença em relação ao seu estado econômico (Fl. 4:11)

e o mesmo havia dito: “sejam meus imitadores” (3:17); todavia, aprecia-se muito a ajuda

dos filipenses (4:10). Não é pecado possuir bens materiais: o que importa é dar-lhes um

valor absoluto ou fazendo o seu deus. “Pobre de espírito” (Mt. 5:3) não é aquele que não

possui nenhum tostão, mas é aquele que tem um coração apegado ao dinheiro; antes sabe,

respeitar os bens do próximo e repartir com os necessitados (I Cor. 7:30-31; II Cor. 9; Ef.

4:28). Paulo disse que estava acostumado tanto na fartura como na escassez (Fil. 4: 10-12).

4.  Deveres particulares para consigo mesmo
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Dentro dos limites que nos impõe o tamanho dos volumes, trataremos de alguns 

pontos que merecem a nossa atenção:

-  O cristão  deve  aceitar-se  assim como é:  respeitar-se  a  si  próprio  e  assim será

respeitados pelos demais; desenvolver suas faculdades e exercitar seus dons (I Cor. 12: 13-

30), de modo que, não somente na igreja, senão também no ministerial, tenha o verdadeiro

sentido de competência e responsabilidade, pois o crente é em todas as partes e toda a sua

conduta deve ser um testemunho.  Também deve seguir  a Cristo no modo de sofrer as

contrariedades (I Pd. 2: 21), sem queixar-se dos demais nem da Providência.

-  Deve  evitar  tudo  aquilo  que  é  prejudicial  para  o  seu  espírito,  corpo  e  alma,

brincadeiras sadias, diversões que relacham a tensaão e instruem “os hobbies” que ajudam

a  desenvolver  a  capacidade  artística   ou  literária  (algo  necessário  especialmente  para

aposentados, etc que podem sofrer traumas e vem a sentir-se inúteis) e, sobretudo deve

procurar alimentar seu espírito com oração, a meditação e o estudo da Palavra de Deus.

- O dever de cuidar de sua própria vida, é o direito da própria defesa (suposto, a

defesa da vida alheia começando pelos seus familiares). É certo que o crente deve estar

disposto a entregar sua própria vida pelo bem dos seus irmãos (I João 3:16) porém tem o

direito de defender a sua própria vida de um injusto agressor. Não parece que isso seja

oposto ao espírito do Sermão da Montanha (Mt. 5:39), mesmo que como Brunner, opinam

o contrário. Pode defender a sua vida até o ponto de ferir e matar ao injusto agressor é

mais problemático a vista de Rm. 12: 19-21.

- Acerca do suicídio, subscrevemos o que disse J. E. Giles: “O suicídio é cometido

por alguém que está enjoado de Deus, consigo mesmo e com a própria vida, ou com outra

pessoa.  É  frustrar  o  plano  de  Deus,  implica  fracasso  completo  em  encontrar  razão

espiritual ba vida. Ainda que não seja pecado imperdoável, como alguns tem ensinado,

implica que alguém não pôde enfrentar com valor o que Deus tem para a vida”. Permita-

me acrescentar duas observações: a) só Deus sabe o até que ponto funciona normalmente e

com sentido  de  ta  grave  responsabilidade  a  mente  de  uma pessoa  que  se  suicida;  b)

suicidar-se  com  o  pleno  conhecimento  do  que  se  faz  é  algo  terrível  e  irremediável

enquanto o arrependimento e confissão diante de Deus de tal pecado. Precisamente pelo

caráter decisivo (irreversível) do suicídio opino pessoalmente que um suicídio friamente

premeditado  daria  motivo  a  duvidar  da  genuína  condição  do  crente.  Não  devemos
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esquecer de uma importante precisão que faz o Dr. Gardienr Sprimng, ao dizer: “Se é certo

que tem sido alguma vez que o cristão é sempre cristão; porém também é certo que quem

não é cristão agora, nunca foi cristão”.

Uma última observação geral que parece necessária. Está bem que tenhamos uma

consciência de nossa fraqueza espiritual e da nossa condição de pecadores congênito e

adquirido, porém também é verdade que Deus nos dá, através de se Espírito, o poder de

ser “mais que vencedores” (Rm. 8:37). Insistir que somos pecadores pela natureza, até ver

com maior naturalidade nossas próprias quedas como algo inevitável que brota do “velho

homem” que levamos em cada um de nós, a tentação do demônio e um caminho bem

(ALLANADO) para o antinomianismo. Outra coisa muito distinta é confiar nas próprias

forças ou querer santificar-se pelas obras, não pela fé,  o qual é igualmente falso e até

mesmo perigoso.

QUESTIONÁRIO

1. Em que sentido é legítimo o amor de si mesmo?

2. O que se exige de nós a consagração total ao Senhor?

3. O que pensar de objetos como o corpo, o sexo, alimentos e posses?

4. Principais deveres para consigo mesmo. –

***

PARTE VI

DIMENSÕES DA ÉTICA CRISTÃ
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ÉTICA SEXUAL

1. Sexo e pessoa

Se reservarmos uma lição especial  para a ética do sexo, não é por pensar que os

pecados sexuais não são mais  graves nem mais  importantes.  Não se trata  do primeiro

mandam,ento  da  Lei,  se  não  do  sétimo.  Tiago  e  João,  Pedro  e  Paulo  dava  a  mair

importância  aos  pecados  contra  o amor:  o  ódio,  a  falta  de compaixão,  os  pecados da

língua, a exploração. Sua relevância que faz um merecedor de uma lição especial provém,

sobretudo  o  tabu,  do  mito  e  da  propaganda  de  que  está  rodeado,  a  parte  por  sua

peculiaridade como o pecado contra o próprio corpo, que profana o templo do Espírito

Santo (I Cor. 6: 18-20).

O sexo tem estado revestido sempre de um tabu especial que se tem expressado: a)

nos cultos fálicos ao mistério da fertilidade, com a seguinte sacralização do sexo; b) nos

castigos ao corpo, de acordo com o conceito maniqueo de matéria,  com o que o sexo

aparecia como algo sujo por si. A nulificação atual do sexo tem chegado a extremos que

(hubiesen) resultados incríveis para os mesmo pagãos sensuais da Roma Antiga. Não há

apenas  anúncios  nos  meios  de  informação  que  não  contenham  algo,  às  vezes  muito

dissimulado de incitação ao sexo. Esta é uma aberração sexual e uma exploração de um

instinto que resulta tanto mais mórbida quanto mais se canaliza a atenção que fazia algo

que é criado para uma função normal.

É preciso levar em conta que o sexo não é como uma “ilha” dentro da personalidade

humana, senão um algo muito estranho em que se manifesta, talvez mais do que nenhum

outro aspecto da vida, a ostentação total da pessoa, em especial seu egocentrismo ou seu

alocentrismo, seu sentido de comunidade. Não duvidemos que o sexo, como todo outro

aspecto da conduta,  se exercita  com o cérebro;  em outras  palavras,  o psicológico tem

muito mais importância em qualquer ato sexual que o fisiológico (Gn. 2:25/3:7).

2. O espontâneo e o ético no sexo
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Deus criou o sexo não somente com objetivo de procriação, mas para que também

houvesse a “ajuda idônea” e a mútua compenetração espiritual e afetiva entre o homem e a

mulher.  Seu  impulso  e  urgência  são  primordiais,  mas  não  superior  a  do  instinto  de

conservação, posto que a excitação sexual vai adiante da fome e sede ou o medo de perder

a vida, etc.  Todavia está mais submetido a repressões, daí aparece uma falsa idéia  em

relação ao sexo, induzida em qualquer lugar, na escola, etc. Não se esqueça a interação

glandular,  que desde a mente,  chega muitas  vezes  no consciente  e no subconsciente e

desde ali as glândulas supra-renais e sexuais, com o qual o sexo está relacionado, não só

com a Psicologia, mas também com a Endocrinologia.

O fato de que o sexo esteja ligado diretamente com o Eros, ou o amor sensual, o

amor de concupiscência, não inclui a philia, ou seja, o amor de amizade, nem a ágape ou o

amor de pura generosidade. Mas também temos de dizer que, para ser fisiologicamente

deleitante  e para ser eticamente perfeito  requer a conjunção de todos esses elementos.

Podemos assegurar que amor sexual alcança sua perfeição prazerosa e sua continuidade

fiel  nom amor de entrega a outro,  enquanto que o egoísmo põe a perder em todos os

aspectos, destruindo o íntimo da pessoa e o seu relacionamento.

3 Os pecados da área sexual

Mesmo  que  abordamos  sobre  este  assunto  em  outras  lições,  vamos  detalhar  os

principais:

- Adultério: Alem de ser o símbolo espiritual que identificava a infidelidade de Israel,

correndo atrás de outros deuses, apesar de ter Yahveh por esposo (Is. 54:5), este é um

adultério  carnal,  proibido como está  escrito  no 7º  mandamento  da Lei.  Em épocas  de

maior impiedade de Jerusalém e de Judá, nos fala em Jeremias 5: 8 “Como cavalos bem

alimentados,  cada  qual  relinchava  trazendo  a  mulher  do  próximo”.  O  termo  grego

“moichéia” = adultério, juntamente com o verbo adulterar e o nome adúltero, aparece mais

de 30 vezes no NT e significa o adultério carnal, com a exceção de Tiago 4:4, em que o

adultério espiritual.

- Fornicação. Tem um sentido mais genérico. O lugar mais relevante que se comenta em I

Cor. 6: 12-20, onde o Apóstolo Paulo enfatiza a gravidade deste pecado, em especial para
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o crente, por estar pecando contra o seu próprio corpo, profana o templo do Espírito Santo.

Em Gálatas 5:19, encontramos os pecados na área do sexo. Em Apocalipse, tem o sentido

espiritual (Ap. 14:8; 17: 2-4; 18:3; 19:2).

- Imundícia - Comentado em Rm. 1:24; Gal. 5:19; Ef. 4:19; Ef. 5:3; Col 3:5, parece

fazer  alusão  a  homossexualidade  em  Rm.  1:24.  Nos  versos  seguintes  o  Apóstolo  o

qualifica como posição de desonra para o ser humano. Paulo começa descrevendo o vício

da mulher de quem se espera mais delicadeza, porém com mais detalhes, acerca dos vícios

nos  homens.  A  semelhança  da  terminologia  em  Col.  3:5  “...  impureza,  paixões

desordenadas,  maus desejos...”  parece  apontar  o  mesmo vício  (G.  Thibon disse  que a

malícia  do  homem,  como  ser  racional,  consiste  em cobiçar  a  outra,  não  porque  seja

mulher, senão porque é outra -  complexo de don Juan), enquanto que, por exemplo, um

cão guiado pelo instinto, não vai a outra cadela por ser outra, mas por ser cadela.

- Incesto (fornicação com parentes próximos) No Novo Testamento, menciona só no

caso de Corinto, atribuindo uma gravidade extrema. No Velho Testamento, se menciona

com detalhe no caso de Ló e suas duas filhas (Gn. 19: 30-38). Apesar da boa intensão

destas  que  haviam  caído  sem  seus  pretendentes  (v.  14)  e  perdiam  a  esperança  na

maternidade e inconsciência de Ló, a quem suas filhas haviam embriagado, a abominável

de sua descendência manifesta nos homens malditos na história de Israel. Amom e Moabe.

A chamada “sociedade permissiva” contribui em grande maneira aos que interesses

pecaminosos  e  ocasiões  perigosas  de  pecados  sexuais  se  multipliquem.  As  crescentes

insatisfações da vida conjugal, a sensualidade das mulheres, nos gestos, posturas e nudez

(II Sm. 11:2); a familiaridade que o trabalho, as diversões e, em geral, a vida social hoje

promove entre os sexos; revistas, grandes anúncios nos muros da cidade (e no metrô),

anúncios na televisão, tudo isso contribui o aumento dos impulsos sexuais. É certo que a

mulher em seu afã legítimo em mostrar-se mais atraente possível, não pode precaver às

vezes do incêndio que levanta, porém é preciso que toda a mulher cristã reflita sobre isso.

Não adianta dizer: “que não olhem” porque a natureza inclina a centra no foco da atenção

nas coisas proibidas (a Bíblia menciona o pecado da masturbação ou pecado solitário. II

Pd.2: 10, paralelo a Judas 10 e 13, parecem incluí-lo, ainda que não pode afirmar que não

redundante que trata disso. De todos modos, não cabe dúvida que entra dentro da categoria

de  impureza  sexual.  Sua  gravidade  e  importância  ética  depende  do  motivo  psico-
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fisiológico não é o mesmo que uma descarga de pletora em um sangüíneo exuberante que

a  atitude  autista  e  introvertida  de  um sentimental.  A timidez  sexual  e  uma  incorreta

repressão por parte de pais e educadores  podem favorecer este vício. Se tem comprovado

que os meninos se masturbam quando sentem muito medo).

4 Motivações positivas na ética sexual

A ética cristã não pode limitar-se aos aspectos negativos e uma detalhada exposição

de  pecados,  e  a  tarefa  positiva  de  apontar  os  remédios.  Três  motivos  principais  nos

ajudaram  a  resistir  o  perigo  e  a  tentação  e  comportarmos  devidamente  diante  dessa

matéria.

- A norma suprema do cristão é o amor. Se há o verdadeiro amor ao nosso próximo

não podemos desejar coisa alguma que venha profanar e explorar sexualmente, que arruíne

a sua condição moral e espiritual.  Ainda os mais degenerados reagiram com ira contra

aqueles  que abusaram de sua mãe,  esposa,  irmã,  filha...  Aplicamos então a “Regra de

Ouro” a cada caso e não sejamos egoístas.

-  A condição  de  membros  do  corpo  de  Cristo  e  de  templos  do  Espírito  Santo

acrescenta um elemento de primeira categoria a nossa motivação em relação ao sexo. Em

seu comentário  de I  Cor.  6.  15-16, E,  Trenchard  faz notar  curiosamente  o que Paulo,

quando refere à Gn. 2: 24 como indicador de que a “a degradação de “o melhor” vem a ser

“o pior... constitui uma espécie de sacrilégio” como Esposa de Cristo conferindo o maior

motivo de pureza  na total consagração ao Senhor que todo o cristão deve oferecer  a

Deus, manifestando em seu próprio corpo (Rm. 12:1/ II Cor. 11: 2).

QUESTIONÁRIO

1. A importância do sexo para a personalidade humana. –

2. Impulso espontâneo e comportamento ético na área sexual. –

3. É incompatível o Eros com Ágape?

4. Pecaminosidade da incitação à moda, da arte e do anúncio, etc. –

5. Motivações positivas para formar critérios cristãos e estimular uma conduta santa

nesse conteúdo.
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***

ÉTICA CONJUGAL
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1. Importância do tema

Tratar de ética conjugal adquire relevância se considerarmos a importância do estado

matrimonial para a vida do homem e a dignidade de que Deus o revestiu desde o princípio

da criação.  Um estado tão digno e tão importante  e  ao mesmo tempo,  tão  frágil  pela

natureza corrompida da humanidade, tem dado motivos para ironia como encontramos em

Dicionários e Antologia de frases célebres.

A seriedade do estado conjugal distancia da dignidade de Deus que se tem conferido

desde Jeremias 2: 1-3 até Efésios 5: 26 passando por Oséias apoiando em três fatores

fundamentais:

-  Sua duração.  Deus  estabeleceu  o matrimônio  como um estado para  vida  todo,

marido e mulher para sempre.

- Sua intimidade. A intimidade conjugal é o máximo de todas as ordens, mesmo que

nunca  se  pode  chegar  à  profundidade  do  existencial  “alteridade”  do  próximo.  Esta

intimidade vai solidificando com o convívio e compartilhar as mesmas alegrias e tristezas,

e agüentar juntos o jugo que impõe a vida em comum. Esta intimidade tem profundidade e

exige adaptações que baseiam imensamente na área do sexo, por isso se tem dito que “o

amor é a parte física e o matrimônio é a química”.

-  Sua  influência  na  personalidade  humana.  A  influência  do  matrimônio  no

desenvolvimento e proteção da personalidade humana é imensa. Na realidade, o estado

conjugal manifesta a cada momento ao talento de cada indivíduo. Poderíamos dizer que no

matrimônio como na prisão, os bem inclinados se voltam melhores e mal inclinados se

voltam piores. Quando há fé em Deus e o amor verdadeiro,  como fruto do Espírito,  o

matrimônio  refina  a  qualidade  espiritual  da  pessoa  através  de  todas  as  provas  e

dificuldades que apresenta a vida e a mesma diferença de critérios e gostos dos cônjuges.

2. A finalidade do matrimônio

Os fins do matrimônio são dois:

- Manifestar a imagem de Deus no homem de uma maneira completa. Notamos que

em Gn. 1: 27 une estreitamente os dois lados: “a imagem de Deus o criou; homem e
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mulher criou”. Por isso os judeus chamam o matrimônio "qidushim" = santidade porque

está feito para que o homem e a mulher se ajudem mutuamente a preservar a santa imagem

de  Deus  impressa  em  sua  personalidade.  Deus,  na  infinidade  de  sua  perfeição,  tem

equilibrado completamente seu conhecimento e o seu amor. Por isso, a imagem de Deus se

acha completa e equilibrada quando o predomínio da razão no nome contrapesa e equilibra

com o coração e a intuição da mulher. Esta diversidade psicológica que tem caracterizado

o masculino e feminina tem sido às vezes interpretada como efeito do momento distinto

em que ambos foram criados. Adão foi o primeiro a ser criado, e o vemos extasiado diante

do Universo e colocando nome em todos os seres antes de conhecer a sua futura mulher;

Eva foi criada depois e colocada imediatamente diante de seu marido. Por isso, a mulher

veio através do homem; o amor, a maternidade, o lugar, a sociedade; o homem dispersa

muito mais a sua atenção e seu interesse;  tem muito mais problemas,  enquanto que a

mulher só tem na realidade um. Todavia, a base dessa diversidade se encontra na mesma

criação da mulher, segundo Gn. 2: 22, onde o texto hebraico diz “fabricou” (“banah”) e na

raiz  deste  verbo  se  encontra  a  idéia  de  intuição,  como  característica  fundamental  da

mulher, o qual, a faz superior no plano ético espiritual, ainda que o homem, mais forte e

intelectual há de tomar iniciativa conquistadora (Gn. 2: 24). Assim se entende o sentido de

“ajuda idônea” verso 18, para a sociedade do homem, a única coisa que não é boa que

Deus viu em sua criação. O “uma só carne” do verso 24 não se refere unicamente a união

sexual, senão também a união das mesmas alegrias e tristezas da vida, como se tratasse da

mesma pessoa. A unidade é tal que em Gn. 2: 23 apresenta Adão colocando a mulher o

apelativo de “ishah” = varoa, porque foi tomada de “ish” = varão. Criada da costela do

homem sempre vai ao coração (faz acender o impulso sexual no coração, enquanto que o

homem só inclina o seu coração ao sexo) e exige acima de tudo, ser amada.

- Multiplicar a espécie humana por meio da procriação. Por isso enquanto Deus os

criou, o abençoou e disse: “Sede fecundos e multiplicai, enchei a terra...” (Gn. 1:28). Daí a

importância  para  que  o  judeu  teria  em  alcançar  a  posteridade,  porque  através  dela,

alcançava em seus herdeiros o cumprimento das promessas divinas.  Por isso,  para um

judeu, o fato de não possuírem filhos, era como se fosse uma maldição de Deus.

3. Dignidade no matrimônio
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A dignidade do matrimônio se mostra na Bíblia de duas maneiras: a) pela santidade

de Deus, ao fazer do matrimônio, o melhor símbolo do amor para o seu povo, Israel. Esta

íntima relação entre o amor mais elevado e estado conjugal se vê na literatura rabínica.

Disse o Talmud: “O que se casa com uma boa mulher é como houvesse cumprido todos os

mandamentos da Lei” (comp. com Gal. 5: 14) Hb 13: 4 nos assegura que “o matrimônio

há de ser puro em todos” o qual indica estado conjugal  é de perfeição e não menos digno

que o celibato, como se fosse uma espécie de “fornicação permitida” para os cristãos de

segunda  categoria.  Pior  isso  o  Apóstolo  Paulo  arremata  contra  os  que  “nos  últimos

tempos” “proibirão casar-se” (I Tm. 4: 1-3); b) pela gravidade que a Bíblia impõe aos

pecados contra o casamento. Lê. 18:24 apresenta as imoralidades sexuais como a maior

imundícia  que profanam até  o ponto de que os infratores  da santidade do matrimônio

sejam  destituídos  de  Deus.  Como  era  quando  o  homem  golpeava  a  sua  mulher  era

excomungado.

Não há dúvida que o celibato aumenta imensamente a disponibilidade da pessoa. Jesus foi

celibato,  porque  sua  missão  era  entregar-se  totalmente  a  todos,  “um  ser  inteiramente

comestível”  como  disse  Paul  Claudel,  e  uma  atadura  conjugal  havia  diminuído  sua

disponibilidade, de que sua condição consagrada de uma maneira singular, recebendo o

Espírito sem medida, dava ao seu autocontrole uma perfeita segurança? Paulo foi solteiro?

Essa  é  opinião  mais  comum,  ainda  que  o  fato  de  voltar  em  Sinédrio,  jogando  a

“PIEDRECITA do voto, para que matassem todos os cristãos, indica que era viúvo, pois só

os pais de família poderiam ser membros do Sinédrio com direito a  voto. Enquanto os

demais apóstolos, como Pedro, temos o testemunho do mesmo Paulo de que era casado (I

Cor. 9: 5). Em todo o caso, tanto o celibato como o matrimônio é um dom de Deus. (I Cor.

7: 7) e embarcar pela força, o temor, ou o engano ou em uma outra nave a uma pessoa

inexperiente nos mares da vida equivale a ser levado a ruína (I. Cor. 7: 35). O que é falso e

anti  bíblico é  dar  a  virgindade uma auréola  especial,  quando para uma judia  era  uma

maldição, como se o corpo e o sexo fossem sujos, e um mundo um lugar contaminado (Mt.

28:19-20; Jo. 17:15).

4 Deveres Conjugais

228



- O mútuo amor. Os maridos devem amar suas mulheres como a sua própria carne,

como Cristo amou a sua Igreja,  com amor tutelar e sacrificado, segundo a verdade do

Evangelho  (I  Pe.  3:  7),  com  honra  e  respeito  ao  vaso  mais  frágil  fisicamente,  não

psiquicamente e no espiritual como concederas a graça da vida por completa igualdade em

Cristo (Gal. 3: 28), sem asperezas (Ef. 5:25-33; Col. 3:19; I Pd. 3:7). As mulheres devem

ser submissas (o verbo grego hypotasso não expressa sujeição, senão subordinação, o qual

indica simplesmente que o varão é o cabeça do lar) aos maridos, como modéstia conduta,

gesto e vestes, com respeito e amabilidade para ganhar sem palavras  inclusive aos não

crentes (Ef. 5:22-24; Col. 3:18; I Pd. 3:1-6). Se há verdadeiro amor, tudo correrá bem,

superando  as  dificuldades  ao  longo  dos  anos,  vai  perdendo  corpo e  calor,  porém vai

ganhando em graus. Se há o amor, o varão buscará a companhia de sua mulher com mais

interesse que a de qualquer amigo; e ela lhe apresentará atrativos e surpresas agradáveis.

Examine-se o marido: Por que sua mulher se sente irritada, áspera e depressiva? Não lhe

falta o interesse, o carinho, a gratidão à ajuda de seu marido? Examine-se a mulher: Por

que prefere a companhia de seus amigos? Não lhe falta à compreensão o interesse por seus

problemas, o detalhe do prato que ele gosta, o apoio de sua mulher?

- O chamado “débito conjugal”. A advertência e o conselho de Paulo em I Cor. 7: 3-5

são de extrema importância,  não só para prevenir contra a infidelidade conjugal,  senão

pela importância que o sexo tem no aspecto psico-físico de suprema gratificação prazerosa

que mutuamente se oferece – algo mais importante sem crê para a saúde física e mental da

mulher – como no aspecto existencial  em que se mostra, em nenhuma outra face da vida

não  cabe  a  tolerância  –  o  ânimo  egocêntrico  ou  alocêntrico  da  pessoa.  A frigidez,

indiferença, ou a indisponibilidade da esposa pode acarretar a infidelidade por parte do

marido. O egoísmo, a desconsideração, a violência, pode diminuir o afeto da esposa.

-  A  paternidade  responsável.   Como  cristãos,  os  cônjuges  devem  planejar  a

procriação, segundo a sua situação financeira, sua saúde, etc. É certo que a Bíblia nada diz

sobre o controle da natalidade. Mas, em algumas passagens como Sl. 128: 3 e Ec. 6: 3 e

muitos outros apresentam o ajuntamento de filhos como uma bênção para o marido assim

como I Tm. 2: 15 apresenta o ato de criar filhos como uma bênção salvífica para a mulher,

o  contrário  da  maldição  de  Gn.  3:  16,  como interveio  Adão no verso  20,  trazendo  a

primeira promessa do Redentor.

229



Todavia, não há motivo para dizer que os métodos anticoncepcionais corresponde ao

pecado, mas são métodos que previnem a concepção, não como pecado (que equivale a

um aborto). O de Onán (Gn. 38: 8-10) não vem ao caso, porque Onán foi castigado por

Deus por  impedir  a  concepção,  por  negar-se a  suscitar  descendência  ao  nome de seu

irmão.

5. Tentações contra a santidade do matrimônio

-As  relações  sexuais  antes  do  casamento  são  um atentado  contra  o  matrimônio.

Comentando Gn. 24:67: “A trajou... a tomou por mulher e a amou” disse S. R. Hirsch: “Na

vida moderna, colocaríamos primeiro “ a amou”...  Porém, é muito importante que seja

amor que preceda antes do matrimônio, é muito mais importante que continue depois do

matrimônio. A atitude moderna põe ênfase no namoro antes do casamento, o antigo ponto

de vista judeu enfatiza o amor e o afeto para toda uma vida conjugal. Podemos acrescentar

que a moderna “sociedade permissiva” facilita o que os namoros pré matrimoniais vem

acontecendo com freqüência, todo o afeto se desperdiça antes e falta depois. A exortação

que encontramos em I Tm. 5:2 tem a sua vigência: o novo crente deve ver em sua noiva

como o corpo de Cristo, templo do Espírito, e deve respeitá-la como é devido. A noiva

cristã deve compreender a força do instinto e não ser provocativa . Evitando relações que

provoquem tensão psíquico-sexual ( A Igreja Católica  através de Pio XI em sua Casti

Connubii, tem por desonesto o uso de todo o tipo de método anticoncepcional. Tomás de

Aquino  (expuso)  em  razão  de  alegar  que  Deus  havia  intituido  os  prazeres  para

determinados fins, e que o fim primário  do matrimônio é a procriação; portanto, gozar do

prazer sexual evitando a procriação, seria algo contra a natureza. Porém, este argumento

baseia em teorias falsas, posto que o primeiro objetivo é a “ajuda idônea” (Gn. 2: 28),

além do mais  não é o mesmo evitar uma determinada concepção que atentar  contra  a

procriação). 

- O divórcio. O claro ensino do Novo Testamento é que o marido e mulher devem

estar unidos por toda a vida, e se tiverem que se separar por algum motivo eles deverão

ficar sem se casar (Mc. 10:11-12; Lc. 16:18; I Cor. 7:10-11).Algumas igrejas protestantes

como a anglicana e outras, admitem o divórcio em dois casos: adultério (fundamentado em
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Mt. 10: 11-12) e abandono (fundamentado em I Cor. 7: 10-11).6 E quanto a Mateus, é de

notar que Jesus disse  “moicheia” = adultério, também “pornéia” = fornicação, com o que

parece aludir a uniões ilegítimas por concubinato e parentesco próximos. I Cor. 7: 15 fala

do abandono do cônjuge não crente, porém não se propõe a possibilidade de voltar a casar-

se.  Tratando-se  de  cônjuges  verdadeiramente  cristãos,  não  só  o  divórcio  também  a

separação legal nos parecem inadmissíveis, tanto desde o ponto de vista do lar e um dos

cristãos como por conta do testemunho que isso supõe frente ao mundo. É um dado muito

importante  que o Rabino da fama de Hertz, apesar de admitir  o divórcio vincular em

certos casos (como admitem todos os judeus), está de acordo conosco e com a Igreja de

Roma em que se diga o que se quer de Mateus  19: 3, parece seguro que Cristo pretendeu

que o matrimônio  fosse indissolúvel  em todo caso e  que assim o praticavam desde o

princípio os judeus cristãos, como faziam os esenios e os samaritanos. 

- Os matrimônios mistos. Desde o princípio, a Palavra de Deus se mostra clara em

condenar a união de pessoas do povo escolhido com as nações idólatras. Êxodo 34: 15-16

fala  explicitamente  a  esse  respeito.  Admite-se  que  os  filhos  de  Deus  de  Gn.  6:  2

representam  a  descendência  de  Sete  (os  adoradores  do  Deus  Vivo),  o  qual  é  muito

duvidoso  a vista de Judas 6-7, e as filhas dos homens do mesmo verso, representam a

descendência de Caim, teríamos antes do Dilúvio uma amostra que como disse Hertz, os

casamentos  mistos  pavimentam  o  caminho  da  destruição.  Em  Amós  3:  3  nos  diz:

“Andaram dois juntos se não estiverem de acordo” E não há dúvida  que a falta de acordo

no tocante da fé produz  o maior abismo possível no centro do lar. (Mt. 10:34-36). Por isso

Paulo admoesta seriamente em II Cor. 6: 14: “Não unem em jugo desigual com os não

crentes”   Mesmo que Paulo  não menciona  explicitamente  a  união  conjugal  ,  é  muito

significativo  que se use o termo grego “heterozyguntes” que recorda em Deut.  22:10

assim como o de Lev. 19:19, pois nenhum outro verbo expressa melhor a desigualdade

abaixo  “yugo” (cônjuges), que o casamento comporta, para toda a vida , no caso de um

crente e um não-crente (apístois disse Paulo). É certo que há casos em que o matrimônio

misto dá bons resultados, talvez pela misericórdia de Deus, porém o crente deve obedecer

ao  Senhor.  I  Cor.  7:  12-16  apresenta  um  caso  muito  diferente,  pois  se  trata  de  um

6 Não só a Igreja anglicana permite o divórcio por razões de adultério, também a maioria das igrejas 
conservadores, tais como a Igreja Cristã Reformada, a Igreja Presbiteriana na América e muitas igrejas 
Batistas. 
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matrimônio contrário antes que um dos dois se convertessem ao Senhor. Nesse sentido,  há

de se interpretar o verso 16, porém, não para alegar que o futuro marido ou a futura esposa

não crentes possam ser salvos, talvez por esse meio, pois como disse  E. Trenchard, “não

existe promessa alguma de bênção , ainda que o caso que trata o apóstolo; muito menos

pode  ter  garantia  da  conversão  do  companheiro  (ou  da  companheira)  quando

desobedecendo as ordens de Deus, o crente cai no pecado de “jugo desigual”.

- Impedimentos matrimoniais – Distante do caso especial dos casamentos mistos, há

outros casos em que o contrato matrimonial se acha viciado em sua base. Advertimos ao

passo que nós cristãos, não consideramos o matrimônio como um “sacramento”, porém

sim como um algo sagrado por ser instituição divina (como Igreja e o Estado) e haver

recebido  uma bênção  especial  de  Deus  (Gn.  1:28).  Como regra  geral,  em questão  de

impedimentos matrimoniais, podemos estar de acordo com o rabino Hertz, quando disse

que o que proíbe a lei é ilícito, porém, não todo o que proíbe a Lei é lícito pelo aspecto

essencialmente religioso do matrimônio Estes impedimentos podem ser divididos em duas

classes:

- a condição das pessoas.  Se não tem uso normal da razão ou a idade prescrita pela

lei,  ou são fisiologicamente  impotentes  para o ato matrimonial,  ou são parentes  muito

próximos (um deles está casado – Gn. 4: 19-24). Há quem pensa que os pagãos que tem

várias  mulheres  no  momento  em  que  se  convertem  ao  cristianismo,  lhes  permitia  a

poligamia, mesmo aos bispos (anciãos supervisores) e os diáconos prescreve Paulo  que

“sejam maridos de uma só mulher” (1 Tm. 3:2-12; Tt. 1:6).

- a nulidade do consentimento causa a ignorância ou engano acerca da pessoa ou a

causa  de  coação  externa  ou  de  medo  grave.  O  contrato  matrimonial  requer,  por  sua

importância e duração, pleno conhecimento e plena liberdade de consentimento por parte

dos contratantes.

- o atentado mais grave contra o casamento constituem nas relações sexuais com

outras pessoas que não sejam a própria mulher,  o adultério,  do qual vamos falar mais

adiante,  posto que como pecado sexual, temos tratado na lição anterior,  e enquanto as

circunstâncias que o alimentam desde o mesmo matrimônio, já temos dito bastante no p. 4

na presente lição. Do aborto trataremos, na lição seguinte.
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QUESTIONÁRIO

1. Onde apóia a peculiar relevância do estado conjugal? 

2. Quais são os objetivos que Deus se propôs ao instituir o matrimônio?

3. Dignidade do matrimônio e o contraste com o celibato.

4. Quais são os principais deveres conjugais?

5. Quais coisas atentam contra a dignidade e santidade do matrimônio?

6. Quais são os principais impedimentos para que o matrimônio seja ilegítimo?

***

ÉTICA FAMILIAR
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Toda o lar cristão, tem deveres conjugais que afeta os casais, porém também outras

pessoas no mesmo lugar:  filhos,  sogro,  sogra,  cada vez menos criados ou criadas  que

moram no mesmo lar, e que os romanos englobaram abaixo do epíteto geral de família (de

famulus  –  criado);  nesse  mesmo  sentido  tem  o  “oikos”  (casa)  no  grego  do  Novo

Testamento (VS. Hech. 16: 31-34), o que facilita a correta exegese da passagem quanto ao

batismo), de onde procede “oikeios” = familiares ou domésticos, como também se chama

a um criado que vive debaixo do mesmo teto que a família.  Na presente lição vamos

centralizar nos deveres dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, deixando os deveres dos

servos para a lição seguinte. 

1. Deveres dos filhos

 

Seguindo em ordem dos lugares principais do Novo Testamento sobre essa lição (Ef.

6:1-4; Col. 3:20-21), começamos pelos deveres dos filhos em relação aos seus pais, e que

o texto sagrado especifica assim:

- Obediência. “Filhos, obedecei no Senhor, os vossos pais, porque isso é justo” (Ef.

6:  1);  “Filhos,  obedecei  aos  vossos  pais  ,  porque  disso,  agrada  Senhor”.  (Col.  3:20).

Porque aqui vemos que os filhos:

- devem obedecer aos seus pais. O mesmo no latim e no grego, o verbo obedecer

comporta a idéia de “ouvir desde embaixo”, ou seja, expressa uma idéia de submissão, em

razão da autoridade  paterna que é de algum modo representante  da autoridade  divina,

referido no 5º mandamento  da Lei  se falava entre  as duas tábuas,  porém com melhor

enquadre na 1ª

 

-  devem obedecer  em todas  as  esferas  da  vida  familiar,  posto  que  a  submissão

abrange a tudo. Essa obediência tem dois limites: os direitos de Deus, cuja vontade há de

prevalecer para sempre; e o chamado para que cada filho determine uma profissão e a

contrair o matrimônio com uma pessoa determinada, advertindo que o conselho de um dos

pais que são sensatos e cristãos sempre  é levado em conta (Prov. 15: 5).

- devem obedecer ao Senhor o qual inclui os seguintes sentidos complementares: em

comunhão com o Senhor, como ao Senhor (comp. com Ef. 6: 7) como agrada o Senhor
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(Col. 3:20), isso compete aos crentes em Cristo, como é próprio dentro de uma família

cristã.

- porque isso é justo. F. Foulkes opina que isso pode estender em quatro sentidos: por

isso é o correto em todo o tipo de lar; porque isso está de acordo com a Lei de Deus e com

o exemplo dado por Jesus (Lc. 2: 51) talvez para recordar que em muitas coisas e enquanto

não estão capacitados para julgar por si mesmos, devem aceitar a vontade dos pais antes

de poder compreender as razões ou motivos.

- Amor respeitoso. “Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com

promessa, para que te vá bem e prolongue os teus dias na terra”. (Ef. 6: 2-3). O respeito, o

amor e a honra aos pais não têm porque não estarem ligados à imagem infantil, quando o

papai era o que sabia de tudo e tudo podia. Mesmo que se chegue a ultrapassar um dia a

força ou a cultura dos pais, não deve diminuir o respeito. É inadmissível e pecaminoso que

os  filhos  se  atrevam  a  replicar  a  seus  pais  com  palavras  más  e  de  maus  tons,  a

ridicularizar-lhes, a falar mal deles aos demais, a semear a discórdia entre os progenitores.

Entre os muitos ensinos que nos oferece a Palavra de Deus acerca disso, há um versículo

tremendo  no livro  de Provérbios:  “Os olhos  de  quem zomba de  seu pai  ou  de quem

despreza obediência a sua mãe, corvos no ribeiro o arrancarão e pelos pintãos da águia

serão comidos”. (Prov. 30: 17). Efésios 6: 7 recorda a promessa da longevidade vista em

Êxodo 20: 12. O certo é que por experiência sabemos que, com muita freqüência, os filhos

sofrem a mão de seus próprios filhos a desobediência que cometeram aos seus pais.

2. Deveres dos pais

Sem sair dos textos já citados, vamos agora examinar agora os deveres dos pais aos

seus filhos.

- Animar e estimular a seus filhos “E vós pais, não provoqueis ira aos vossos filhos”.

(Ef. 46: 4a); Pais, não irriteis aos vossos filhos para que não fiquem desanimados”. (Col.

3:21). A exortação de Paulo começa pelo que se deve fazer pela importância que tem e

pelas  gravíssimas  conseqüências  que  se  seguem   que  se  seguem  de  não  escutar  as

advertência:
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- Provocar a ira ou exasperar, segundo o sentido primordial do verbo “parorgízo”

como diz Efésios, ou irritar, segundo o sentido do seu sinônimo = “erethizo” com ações

que denunciam os maus costumes de muitos pais e mães de castigar sem juízo e sem

medida (e muitas vezes, sem razão e com golpes sem pontaria) a seus filhos; denotar-lhes,

inclusive e sem proveito. É triste que há muitas crianças que nunca ouvem dos lábios de

seus pais nem uma só frase de alento, de estímulo, de louvor.

- “para que não desanimem” (Col. 3: 21). A conseqüência de um trato injusto dos

filhos é que desanimem e serem cheios de complexos. O verbo usado aqui Paulo “athimo”.

A partícula “a” em grego denota uma carência ou privação, e o nome “thymos” significa a

força  do  ânimo,  tempo  e  a  energia  temperamental  necessários  para  fazer  frente  as

dificuldades  da vida.  É um termo muito  conhecido em Psicologia  e Psiquiatria,  como

componente  de certas  disposições  anímicas  (“cilclotímico”  “esquizotímico” etc).   Com

ele, adverte Paulo aos pais para que não intimidem a seus filhos com freqüentes ameaças,

castigos desmedidos e proibições contínuas (não faças isso... não faça aquilo... não, não,

não!). A correta atitude de acordo com as leis da Psicologia, consiste: 1) em animar a fazer

algo melhor, em vez de centralizar a atenção da criança em si mesma, com adulações e

recriminação? A) Aplicar se chega o caso de necessidade, castigo que sejam verdadeiros

corretivos, mais psicológicos que físicos, mesmo muitos filhos sejam inevitáveis algumas

surras, porém castigar com justiça, com serenidade e fazendo por persuadir ao filho que

merece; porém nunca devem ser os filhos as vítimas de mau gênio que pais tenham por

outras  causas; 3.  não discutir  nem pelejar-se diante  dos filhos;  4.  cuidado de que não

fiquem sem afeto e a atenção que necessitam, quando vêem ao mundo um novo irmão; 5)

não fazer-lhes injusto e pernicioso agrave de dar a entender,  nem a sós nem diante de

outros, que não eram desejados, que vieram ao mundo por “acidente” ou “equivocação” e

que são um estorvo agora.

-  Educar  devidamente  aos  filhos  “senão criados  em disciplina  e  admoestação do

Senhor”. (Efésios 6: 4b). Analisemos esta frase tão densa:

- “criadlos” (“ektréphete”) O verbo grego “trepho” = nutrir vem aqui reforçando pela

preposição “ek” = “ex” que indica um cuidado constante e sacrificado na criança e dos

filhos, como se nutrissem de seu próprio interior “quitandose el pan de la boca” para que

não lhes venha faltar.
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- “em disciplina”.  O original disse “paidéia” que indica uma educação a base de

correção pedagógica e que, portanto, sempre comporta uma instrução (I Cor. 11:32; II Cor.

6:9; II Tm. 2:25; Tt. 2:12). Trata-se de uma disciplina sábia, amorosa, consciente e suave.

Essa disciplina há de dar passo ao seu tempo,  a força devida instrução e persuasão, a

autodisciplina e o sentido da própria responsabilidade. Os pais devem estar prontos, sem

olhar a sua própria comodidade e a fazer perguntas  de seus filhos a pertinentes respostas,

a mais corretas,  sensíveis e adequadas a sua idade,  de que sejam capazes,  incluindo o

referente a origem da vida, etc (o qual não é difícil acudindo a exemplos tomados do reino

vegetal, como a fecundação de flores, etc.).

“E  admoestação  do  Senhor”.  Também  aqui  o  original  nos  oferece  uma  maior

densidade de conteúdo. A palavra que Paulo usa em grego em vez de “admoestação” é

“nuthe-sía” palavra composta de “ñus” = mente e “thesia” do verbo “tithemi” = colocar,

fixar; portanto se trata de um aspecto da educação pelo que os pais fixam a mente dos

filhos nas verdades do Senhor, estabelecendo neles sólidas convicções: critérios e atitudes

que correspondem a quem tem sido devidamente instruído na Palavra de Deus (I Cor.

10:11; 2 Tm. 3:16, donde vocábulos – nuthesia e Paidéia – aparecem como obra da Palavra

de Deus). Este é o mais alto e nobre que os pais tem para com seus filhos: ajudar-lhes a ser

cristãos formados, maduros, conseqüentes, por meio de seu exemplo da oração da leitura e

estudo da Palavra no lar, procurando encontrar sempre o tempo necessário para isso, pela

suprema importância que tem para o resto da vida (Prov. 19: 20 ; 22:6)

3. O aborto

Por sua índole peculiar,  temos deixado este tema para um ponto à parte.  Vmaos

definir os aspectos éticos. Os princípios morais que devemos ater são os seguintes:

- Mesmo que a Palavra de Deus não fala explicitamente do aborto, se nos disse que

Deus é o Autor da Vida, e que Ele nos formou no ventre de nossas mães (Sal. 139:13-16),

e que desde o primeiro embrião (verso 16), ali havia um ser humano com um destino (por

ex. Is. 49:1; Jer. 1:5). Portanto, nunca tem o direito a provocar diretamente o aborto de um

feto, por jovem que esta seja. 
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- Quando o feto, por enquistamento, por posição ectópica, ou pela impossibilidade de

uma extração  normal,  constituía  um perigo  para  a  vida  da  mãe,  a  preponderância  de

valores pede que se faça o possível para salvar a vida da mãe ainda que venha a perder o

feto, o qual, por outra parte, dificilmente poderá sobreviver se não se atende devidamente

a mãe. 

-  a  legalização  do  aborto  em  alguns  países  e  as  cifras  alarmantes  dos  abortos

conhecidos, são uns índices de imoralidade e de materialismo reinantes.

QUESTIONÁRIO

1. Quais são segundo Ef. 6:1-4; Col. 3:20-21, os deveres dos filhos para com

seus pais e dos pais para com seus filhos? – 

2. Perigos de uma correção “incorreta”. – 

3. Que elementos comportam uma boa educação dos filhos? – 

4. Princípios éticos sobre o aborto.

***

ÉTICA SOCIAL
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1. O homem é um ser social

Nossos primeiros pais forma criados por Deus em família que se havia de multiplicar

(Gn.  1:  28)  e  dotados  da  faculdade  de  comunicar-se  com  uma  linguagem  articulado

consciente (Gn. 2: 19-20). Portanto, o homem foi criado como um ser social e, como tal

necessita ser justo também neste aspecto. Por isso falamos de uma ética social.

2 A justiça social

Os tratadistas de Moral e de Direito, distinguem desde a Antigüidade até nossos dias

três classes de justiça: comutativa, distributiva e legal. A justiça comutativa é a que regula

as transações e os direitos sobre os bens pessoais do homem a homem, exigindo uma

igualdade  aritmética  ou  quantitativa.  A justiça  distributiva  afeta  os  governantes,  quem

devem distribuir  as cargas e os benefícios eqüitativamente entre os cidadãos.  A justiça

legal afeta os cidadãos em seus deveres ao Estado.

Bien entrado este siglo 33, ficou acumulado um quarto aspecto da justiça , com o

nome  de  justiça  social,  que  afeta  especificamente  as  relações  sociais  de  indivíduos,

empresas,  comunidades,  etc.  nos  aspectos  do trabalho,  salário,  etc.  Considera,  pois  ao

homem,  não enquanto  indivíduo,  senão enquanto  um ser  social  que deve cooperar  ao

serviço do bem comum desde a base, da mesma maneira que o Estado tem a obrigação,

por justiça distributiva, de alimentar esse mesmo bem comum desde a altura.

3. Trabalho e propriedade

A segunda  tarefa  que  Deus  encarregou  ao  homem  recém criado  foi,  segundo  a

imagem de Deus nele, dominar a terra Gn 1: 28. Deus  “ pôs na horta do Éden para que

lavrasse e cuidasse” (Gn. 2: 15). Com o pecado, mudou o clima do homem sobre a terra,

de tal maneira que esta ficou maldita: resultou em difícil busca para o homem, o qual tem

para extrair dela o fruto com suor e fadiga (Gn. 3: 17-19).

Todavia,  o  trabalho  conserva  com  os  três  fins  principais  para  os  que   foram

instituídos: a) produzir algo útil; b) desenvolver a própria personalidade, porque o trabalho
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exercita a capacidade criativa  e artística do homem; c) cooperar ao bem comum, elevando

o nível de produção de bens dentro da sociedade.

Disso se deriva duas conseqüências de capital importância para ter critérios corretos sobre

a ética social:  1)  a  dignidade  do trabalho,  não há nenhum trabalho degradante  para o

homem, contanto que seja honesto e útil. A Palavra de Deus nos oferece numerosos textos

em apoio desse acerto, porém nos limitaremos a citar Prov. 10:4; 24:30-31; I Cor. 4:12; Ef.

4:28; I Tes. 2:9; 4:11-12; II Tes. 3:7-10:  2) a legitimidade de certa propriedade privada,

posto que o trabalho do homem é como uma prolongação de sua própria personalidade.

Advertimos de entrada que a Bíblia nos apresenta a Deus como o verdadeiro dono da terra

(Gn. 15:7; Sl. 24:1), porém vemos que Deus permitia em seu povo possuir coisas pêra seu

bem  e  para  remediar  as  necessidades  alheias.  Lev.  19:9-  16  apresenta  uma  série  de

preceitos  de  justiça  social,  incluindo  o  de  não  furtar  (que  era  o  8º  mandamento  do

Décagolo, Êxodo 20:15) e se repetirá ao longo da Escritura (Dt. 5:19; Mt. 19: 18; Mr.

10:19; Lc. 18:20; Rm. 13:9).

4. Os sistemas econômicos a luz da Ética Cristã

Antes de analisar os principais sistemas econômicos, melhor será adiantar que as três

fontes que intervém na produção de riqueza são: o trabalho, a técnica e o capital. Não há

dúvida de que a fonte primordial é o trabalho, entendendo não somente como produção,

senão também como ocupação de algo que,  todavia não tem proprietário.  Os vizinhos

entre as fazendas privadas já se consideram sagrados no Velho Testamento (Dt. 27:17; Os.

5:10). A luz destas considerações, já podemos examinar com melhor conhecimento das

causas os principais sistemas econômicos:

-  O  capitalismo.  Como  produto  do  liberalismo  econômico  propaga  a  liberdade

completa (a qualificação ética subjetiva varia segundo a consciência dos indivíduos e as

leis dos Estados) na aquisição da riqueza e o emprego do capital segundo a lei da oferta e

da procura. Tem produzido altos níveis de vida ao serviço do conforto e do luxo de muitas

pessoas, porém tem favorecido a desigualdade social, o materialismo ou a avareza. Suas

contribuições estão contidas de paternalismo. Seu argumento é que a desigualdade básica

dos homens  enquanto sua capacidade e o afã pelo trabalho não pode ao menos produzir a
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desigualdade econômica, já que vemos dois irmãos que herdam a mesma fortuna, um pode

fazer-se milionário com seu talento e esforço, enquanto que o outro afunda na miséria por

sua  incapacidade,  vadiagem  e  folga.  Isto  é  só  uma  verdade  parcial,  posto  que  a

necessidade de viver uma vida digna vá por diante da desigualdade de capacidade; e por

outro lado, muitas pessoas tem capacidade e ambição de trabalhar não pode abrir mão

facilmente da carreira competitiva  que impõe o sistema capitalista.

-  O  socialismo.  É  o  sistema  que  propaga  a  propriedade  pública  dos  meios  de

produção,  dando  forças  produtivas  o  proletariado  está  no  controle  das  condições  de

existência e do poder político da nação. Teve sua origem na Filosofia de Karl Marx, no

plano puramente econômico, se baseia nos princípios: 1. a mais valia do trabalho sobre o

salário: o trabalhador produz algo que vale mais que o salário que cobra , posto que uma

boa parte de seu produto passa a engrossar o volume do capital de quem o emprega como

trabalhador; 2. a introdução do capitalismo como um meio de aquisição alheio a produção

de trabalho como é o comércio por meio de intermediários, os quais elevam o custo dos

produtos  sem  por  sua  parte  outra  coisa  que  são  distribuídos  aos  consumidores,

enriquecendo a custa destes sem contribuir nada a produção, ou o melhoramento dos bens

e do consumo. Esse sistema se divide em dois subsistemas que são:

- os socialismos reformistas, chamados simplesmente de socialismo, que propaga a

coletivização dos meios de produção, porém admite a propriedade privada dos bens de

consumo, além disso, não insiste nos aspectos ateus e dialéticos do marxismo e estima a

tomada do poder  tem de fazer-se de acordo com o jugo democrático dos partidos, ou seja

por  evolução  social,  e  por  revolução  sangrenta.  Assim ao  menos,  como o  Socialismo

aparece em nossos dias, liberando-se na mesma medida em que o Capitalismo de alguns

países está socializando-se. 

- o comunismo, já estatal, liberal que propaga a coletivização não só dos meios de

produção, senão também dos bens de consumo; insiste nos aspectos ateus e dialéticos do

marxismo, aspirando a chegar pro via à ditadura do proletariado.

Prescindindo dos aspectos políticos e econômicos desses sistemas e (ciñedonos) ao

aspecto ético, temos de dizer que qualquer sistema que favoreça a desigualdade econômica

das classes sociais, é contrária a dignidade do ser humano e ao espírito do Evangelho.

Todo os sistema em que o homem possa exercitar sem obstáculos sua capacidade criativa
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e auxiliar suas necessidades e as de sua família mediante a um trabalho remunerado, e que

ponham  por obra os pedidos da justiça social é compatível com o espírito do evangelho.

5. O Evangelho é uma manifestação revolucionária?

Estende  hoje  nos  meios  religiosos  dos  jovens  especialmente  na  vanguarda  do

progressismo católico, a idéia de que Jesus veio pregar o Evangelho social fazendo da Boa

Nova de Salvação uma espécie de manifesto revolucionário. É preciso desfazer essa idéia

equivocada mediante uma precisão muito importante. É certo que o Evangelho comporta

uma revolução, E UMA REVOLUÇÃO MUITO MAIS FUNDA QUE O COMUNISMO,

posto que tende a resolver o mundo inteiro (At. 17: 6), transtornando o sistema dos ídolos

de todas as classes e impondo a adoração e o culto ao único Deus e mudando o coração do

homem, mediante ao novo nascimento, implantando em seu interior o amor como primeiro

fruto do Espírito, único modo de encontrar remédio para as injustiças sociais. Todos os

sistemas  econômicos  que  pretendem  mudar  a  situação  político-social,  sem  mudar  o

coração do homem, estão fadados ao fracasso, porque o homem é egocêntrico por sua

natureza.  Portanto, o Evangelho não é uma manifestação social,  porém impõe e requer

uma mudança de mentalidade, com o qual toda a exigência da justiça social obtém seu

cabal cumprimento.

Esta  é  a  razão  pela  qual  nem  Jesus  nem  os  apóstolos  propagaram  um  sistema

econômico  determinado,  dado  que  o  povo  judeu  já  teria  solucionado  seus  problemas

socioeconômicos mediante as sábias disposições dadas por Yahveh em Levítico 25. Jesus

pôs a “pobreza de espírito” como a primeira das bem aventuranças e destaca a prioridade

do plano espiritual na preocupação dos sujos, com fé na Providência (Mt. 6. 24-34). Além

do  mais  teve  amigos  de  boa  posição,  como  Lázaro,  NIcodemos,  Zaqueu  e  José  de

Arimatéia. É certo que a Igreja primitiva de Jerusalém começou ensaiando uma espécie de

comunismo branco (Mt. 13:22; 19:23; Le. 12:15 e outros). A carta de Paulo a Filemon não

defende diretamente a  abolição da escravatura,  porém sente as bases uma convivência

social em que o amor compense de sobra as diferenças de classe. O certo é que a primeira

comunidade de Jerusalém era pobre (I Cor. 16.1) e que, ainda que a próspera Corinto, era

muito poucos os crentes que pertenciam às classes altas (I Cor. 1: 26-29). Não duvidemos
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que o Evangelho é antes de tudo, uma Boa Notícia para os pobres (Is. 61:1-2; Sof. 3:12;

Le. 4:18; 7:22).A “Koinonia” exige a comunicação de bens entre os cristãos (At. 2: 42; I

Jo. 3: 16-18).

6. Deveres sociais dos cristãos

Dizemos “dos cristãos” não porque os demais ficam isentos de tais  deveres, mas

porque aqui tratamos da Ética Cristã. Iremos nos ater no que diz a Palavra de Deus:

- Amos e Criados. Ef. 6:5-9; Col. 3:22-25; 4:1 nos oferecem princípios éticos básicos

para a convivência social de senhores e servo, aplicados a chefes e empregados:

- Os empregados devem ser obedientes,  submissos e sinceros trabalhando de boa

gana, como quem cumpre a vontade de Deus, não só quando é mandado “com temor e

tremor” ou seja, com respeito e sentido da responsabilidade, sem injustiça, ou seja não

defraudando com falta deliberada de rendimento, nem prejudicando aos interesses do amo

ou da empresa (Ef. 6:5-8; Col. 3:22-25).

Os senhores e chefes devem retribuir justamente, sem ameaças nem outros modos de

coação,  sem acepção  de  pessoas,  percebendo  que  no  Céu existe  um Senhor  que  lhes

exigirá  conta  (Ef.  6:9;  Col.  4:1).  Tg.  5:1-6  é  uma  tremenda  requisitória  contra  os

exploradores de jornaleiros e trabalhadores;  também vemos que em 2: 1-13 acusa sem

paliativos  aquém mostra  acepção  de  pessoas  ou  favoritismo,  dando atenção  aos  ricos,

enquanto desdenham os pobres.

O direito a própria reputação. Facilmente se duvida que um dos nossos primordiais

deveres  sociais  é  o  de  respeitar  reputação  alheia  (Ex.  20:16;  Deut.  5:20).  Tg.  3:1-12

descreve a dano que pode fazer a má língua. Muitos crentes que parecem extremamente

puritanos  em outras  áreas,  não  tem vergonha  de  levantar  calúnia  de  outro  irmão,  em

denegrir sua imagem com frases, gestos, reticências ou silêncios calculados. O orgulho, o

egoísmo ou a inveja são atitudes não cristãs. “Se alguém não ofende em palavras, este é

varão perfeito” (Tg. 3: 2) Os escritores e colunistas tem uma grave responsabilidade a esse

respeito. Um pequeno detalhe mal comprovado, qualquer inexatidão ba informação de um

fato podem produzir um prejuízo de conseqüências às vezes irreparáveis.
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- Integridade e responsabilidade no desempenho da profissão. O fato de ser cristão

deve estimular a pessoa a responsabilizar-se mais no exercício competente, íntegro, justo e

responsável  da  própria  profissão.  A falha  dos  crentes  nesta  área,  além de  ser  pecado,

suscita um testemunho lamentável.Ninguém deve esmerar-se melhor que o crente em dar

devido  rendimento  no  trabalho,  em  retribuir  justamente  aos  empregados,  em  levar

honestamente  um  negócio,  em  exercitar  com  integridade  e  competência  a  própria

profissão. Não pode aparecer como bom cristão que não se esforça em ser um bom médico

ou advogado, professor, chefe de empresa, ou empregado.

QUESTIONÁRIO

1. Em que consiste a justiça social?

2. Dignidade e função social do trabalho e da propriedade.-

3. Os sistemas econômicos a luz da Ética.-

4. Valor social do Evangelho.-

5. Deveres sociais dos crentes.

***

ÉTICA CÍVICA 
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1. O crente e a cidadania

Por sua condição de “cristão peregrino” (II Pd. 2: 11), o crente tem duas cidadanias:

a do Céu (Fil. 3: 20) onde está registrado no Livro da Vida do Cordeiro (Fil. 4:3; Ap. 3:5;

13:8; 20:12-15; 21:27; 22:19), onde está reservado para nós uma linda mansão (Jo. 14:2-

3), e deve obedecer as leis e as autoridades do mundo (Rm. 13:1-8; I Pd. 2:13-17). Essa

dupla cidadania exige que o cristão pense em seus deveres cívicos e se esforça em cumpri-

los.

2. O Estado

A onde quer que exista uma comunidade, precisa de uma organização, que no grego

no Novo Testamento  é  expresso  pelo  verbo hypotásso,  cuja  raiz  está  clara  a  idéia  de

subordinação dinâmica. Da família ao clã, do clã a tribo, da tribo a região ou província, e

dessas, a nação e ao Estado, a evolução sócio-política segue uma linha constante. A polis,

ou  cidade  sempre  tem  sido  um  núcleo  natural  organizado,  desde  o  qual  de  diversas

maneiras, se tem constituído os diversos Estados ao longo da história. Enquanto que o

conceito de nação (do verbo latino nascor = nascer) comporta uma idéia de comunidade

instalados em um determinado território, com características étnicas comuns: raça, língua,

história,  tradição,  consciência  de  corpo  étnico-político  diferenciado;  a  idéia  de  estado

implica  diretamente  a  organização  política  de  um  país  com  personalidade  jurídica

independente do plano internacional e com limites territoriais determinados pela jurisdição

em que se estende a sua soberania. 

O  Estado  como  a  Igreja  e  a  família  foram  instituídas  por  Deus.  Paulo  disse

(Rm.13:1) que toda autoridade provém de Deus e que por Deus tem sido organizada ou

estabelecida,  de onde o original  emprega  o mesmo verbo que os  gregos usavam para

indicar  a  colocação  de  um exército  em  ordem  de  batalha  (“Tasso”  de  onde  provede

“tática”).

Em Gn 10, onde é detalhada a descendência de Noé, emprega o maior número nomes

de  povos  organizados  de  que  pessoas  individuais.  A organização  do  povo  escolhido

começa no deserto, onde temos a curiosa história de Jetro, o sogro de Moisés que não
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pertencia ao povo hebreu, mas dá ao seu genro um excelente conselho, que contribuiu

decisivamente a organização de Israel (Ex. 18: 13-26).

O sistema político do povo de Deus era teocrático, pois Yahveh era o único Senhor e

Rei soberano de seu povo. Este regime do deserto continuou no período dos juízes, até o

povo insistir a ter um rei, o qual constituiu pecado aos olhos de Deus (I Sm 8: 7 “... pois

não te rejeitou,  mas a mim, para eu não reinar sobre eles”) Traz os três primeiros reis

(Saul, Davi e Salomão) o reino se dividiu em dois: Israel e Judá, até o cativo de Babilônia.

A monarquia dos hebreus durou cerca de 450 anos. 

Durante a vida de Jesus aqui na Terra, a Palestina estava debaixo do jugo dos romanos,

que governavam por meio de um procurador, governador, PRETOR, enquanto o Sinédrio,

com um presidente e setenta anciãos, era a sede do governo religioso. O povo tinha que

pagar  os impostos  a Cezar  e para os arrecadadores  de impostos que conhecemos pelo

nome de “publicanos” que para os judeus era uma casta pecadora. A famosa resposta de

Jesus em Mt. 22:21 “Daí a Cezar o que é de Cezar e a Deus o que é de Deus” é um

princípio  básico  para  ética  cívica  do crente.  Jesus  rejeitou  todo convite  a  exercer  um

reinado temporal e político (Jo. 6: 15). Só antes de ir para a cruz, declarou ser Rei, e que

seu Reino não era deste mundo (Mt. 27:11 e paralelo a Lc. 23:42-43; Jo 18:36-37).

Jesus  não  deixou  de  advertir  aos  seus  que  a  profissão  de  fé  cristã  lhes  criará

problemas com as autoridades, o mesmo com mundo (Jo. 15:18-21; 16:1-4), e cabalmente

se cumpre a sua Palavra de que “qualquer que vos mate, julgará com isso tributar um culto

a Deus (Jo. 16. 2). Prontos vieram os apóstolos cumprindo essa profecia (At. 4:3; 5:17;

6:8; 8:l; 9:l; 12:l; etc.).  Por isso ensinaram que a perseguição é normal para a vida do

crente  (II Tm. 3:12; I Pd. 4:12-16; Ap. 12:13). Advertem que importa obedecer a Deus do

que a homens (At. 4:19; 5:29), e lamentam que os cristãos levem questões judiciais diante

de tribunais civis pagãos (I Cor. 6: 1-7), porém mandam obedecer as autoridades em todas

as coisas que não vão contra a vontade de Deus, como veremos mais adiante. 

A fé cristã não está ligada a nenhum sistema político, e o crente é livre para decidir

em quem votar, etc, a favor de qualquer partido ou sistema político que protege o conceito

de autoridade, a liberdade e dignidade do ser humano e permita a profissão e o testemunho

das  crenças  religiosas  dos  cidadãos.  Há  dois  sistemas  extremos  que  vão  contra  estes

princípios: o totalitarismo e o anarquismo. 
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- O totalitarismo, ou seja, o sistema fascista, nazista e marxista impõe acima uma só

classe de filosofia de vida em todas as ordens, destruindo a liberdade e a dignidade da

pessoa absorvendo o controle total de todos os aspectos que afetam a vida social, incluindo

o religioso. Um crente não pode admitir isso e tem que repetir o que Pedro disse diante do

Sinédrio (At. 5: 29).

-  O  anarquismo,  como  seu  nome  indica,  se  opõe  a  toda  autoridade,  o  qual  é

igualmente  inadmissível  para  o  cristão.  Paulo  disse  claramente:  “Quem  se  opõe  a

autoridade,  resiste  a  ordenação  de  Deus,  e  os  que  resistem,  trarão  para  si  mesmos

condenação” (Rm. 13: 2) Fica um terceiro sistema político admissível:

- A democracia que pode definir-se como o “o governo do povo, pelo povo e para o

povo” É um sistema  que dá ao homem liberdade para expressar sua convicção pessoal, e

que  tem  nos  órgãos  legislativos  e  administrativos  uma  autêntica  representação.  Esta

democracia pode revestir diversas formas e depende de muitos fatores étnicos e culturais.

Há dois terrenos que observamos que afetam a ética:

- Os crentes devem acatar e obedecer, em tudo o que não vá contra sua consciência

de cristãos, as autoridades de qualquer sistema político.

Estão no direito e no dever de promover pacificamente um estado de coisas em que

melhor  se  protegem a  verdade,  a  justiça  e  a  liberdade.  Em princípio,  diríamos  que  o

melhor  sistema político é a democracia  pura,  porém não se pode duvidar que se pode

merecer a democracia.  A capacidade de convivência livre e democrática está em razão

direta com a educação social política, assim como as maturidades culturais, psíquicas e

moral  (honestidade  cívica)  dos  cidadãos.  A responsabilidade  dessa  educação  cívica  e

política para a democracia não são incumbidas somente aos indivíduos, mas ao governo e

aos órgãos de formação e informação. Que não forma, mas que tem deformado as mentes

dos cidadãos em respeitos aos valores da verdade, de bem e de justiça, etc, O cristão tem

direito  de expressar suas opiniões  políticas,  porém não deve nunca entrar  em assuntos

políticos como cristão, senão como cidadão; do contrário, introduz na fé (e na Igreja), que

é  o  fator  da  unidade,  um  elemento  de  unidade,  um  elemento  de  divisão.  Isso  afeta

especialmente os ministros do Senhor ou líderes de movimentos religiosos.

4.  Igreja e Estado
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A Igreja e o Estado são dois tipos distintos da sociedade, com dois objetivos também

especificamente distintos: o Estado está destinado a procurar o bem comum da nação no

terreno das realidades temporárias, enquanto que a atividade da Igreja se move no terreno

dos valores do Espírito (viver a fé e proclamar o Evangelho).

Por isso, os evangélicos, seguindo o exemplo de Cristo (Mt. 22:21), defendemos a

separação da Igreja do Estado, de forma que cada um seja soberano em sua própria esfera.

A Igreja não tem o direito de engolir o Estado, nem o Estado tem o direito de engolir o

Religioso. Portanto cremos que a Igreja não deve nem ser estatal, nem o Estado como tal.

As  Civitas  Dei  não  pertencem  a  este  mundo,  mesmo  que  tenha  que  viver  nele.  E  o

matrimônio Estado-Igreja tem sido fatal para ambos cônjuges. A História mostra que veio

a era constantiniana. Tem sido glória dos batistas e grupos incorporados (irmão, etc) haver

propagado esta separação (o qual não equivale à inimizade ou falta de colaboração). Não

deixamos  de prevenir  que há  área  de  competência  mista  (matrimônio,  educação,  etc),

porém podem resolver  em harmonia  com boa vontade  e  limitando-se  corretamente  os

campos. Nenhuma confissão religiosa devia viver a custa dos fundos do Estado, e todos

haveriam de contar com as mesmas facilidades para chegar aos meios de informação.

5. Os deveres cívicos dos crentes

Atendo principalmente aos ensinos do Novo Testamento podemos dizer o seguinte:

- O crente deve esmerar-se na obediência e submissão às autoridades e às leis não só

por temor ao castigo, mas pela consciência (Rm. 13. 1-5). Estas leis incluem, as do tráfico,

contratos e negócios, etc.

- O crente deve esmerar-se em pagar pontualmente as taxas, tributo, contribuições e

impostos, sem exceção (Rm. 13: 6-8).

- O crente deve as autoridades, não somente submissão e obediência, mas também

honra e respeito (I Pd. 2: 13-17).
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O crente  não pode isentar-se de sua participação na vida política,  mas que deve

cooperar apontando suas idéias, escolhendo melhor os seus governantes e administrando

com eqüidade, honra e responsabilidade se é eleito para posto de mandato.

Há outros aspectos relacionados com a responsabilidade cívica do crente que serão

abordados na lição seguinte, porque nos parece ter ali seu lugar adequado.

QUESTIONÁRIO

1. Por que o crente não pode fugir dos deveres cívicos?

2. Fundação e história do Estado.-

3. Os sistemas políticos à luz da Ética.-

4. A relação entre a Igreja e o Estado dentro de uma perspectiva correta.-

5. Principais deveres cívicos do crente.

***

O COMPROMISSO DO CRISTÃO NO MUNDO
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1. O mundo do crente

Nesta lição abordaremos a análise da terminologia bíblica para expressar a realidade

que  chamamos  mundo.  Dois  são  vocábulos  com  que  o  grego  do  Novo  Testamento

expressa nossa palavra mundo:

- “aión” = siglo o evo (através do latim aevum), expressando uma época determinada

época da Historia (falamos do Medieval ou Médio Evo, para referirmos a Idade Média),

mas que também tem o significado de mundo enquanto expressa o tempo presente. Neste

sentido, Paulo disse que o deus deste século (podia dizer também do mundo atual) cegou o

entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. (II Cor. 4:4).

Se substituirmos “deus deste século”, por príncipe deste mundo (comp. com I Cor. 2:8

“príncipe  deste  século”)  que  é  que  como Jesus  chama ao  demônio  (Jo.  12:31;  14:30;

16:11), nos prevenimos da  sinonímia.

- “cosmos” = mundo. Este vocábulo grego comporta a idéia de ordem em oposição

ao caos ou desordem, supõe, portanto, a organização. Têm no Novo Testamento quatro

sentidos:

- o Universo inteiro (Jo. 1:10b, comp com 1: 3).

- o planeta que habitamos (Jo. 1: 9-10).

- a humanidade  inteirara  que povoa  nosso planeta (Jo. 3:16).

- os mundanos, ou seja, o sistema de critérios e atitudes opostos a Deus, a Cristo e ao

Evangelho; o bloco dos que rejeitam a luz (Jo. 1:10) e jazem no Maligno, como disse no

original de I Jo. 5: 19.

Este último sentido é o que predomina (quase 80%) no Novo Testamento. João 17 é

um capítulo que se confunde bastante com o capítulo 1, porém com mais freqüência, os

quatro sentidos: a) nos versos 5 e 24; b) nos versos 11, 12, 13 e 15; c) nos versos 21 e 23;

d) nos versos 6, 9, 14, 16 e 25. 19 vezes só nesse capítulo.

E é precisamente nesse capítulo no que Cristo mensiona oito vezes no sentido pejorativo

nesse mundo que não quer conhecer-lhe e cuja contaminação pede ao Pai que os preserve,

donde Jesus mesmo fala de enviar os seus ao mundo. Por que? Porque os discípulos de

Cristo, os cristãos, a Igreja, tem a missão de ser “sal da terra e luz do mundo” (Mt. 5: 13-

14),  pois deve levar  a mensagem de salvação a  todo o mundo Mt.  28:19 "a todas  as
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pessoas"; Mc. 16:15 "a toda criatura"; Lc. 24:47 "a todas as naçoes"; Jo. 20:21 "Como me

enviou o Pai, assim también eu vos envio a vós" —a perpetuar sua obra—; At. 1:8 "sereis

testemunhas ...até os confins da terra".

2. “Luz do Mundo e Sal da Terra” E a semente?

Para entender bem o papel do cristão no mundo, bom será examinar acerca o sentido

que Jesus disse a três metáforas de “sal” “luz” (Mt. 5:13-14) e “semente” ou fermento (Mt.

13:33; Lc. 13:21).

O sal tem duas características principais: a) é diferente do meio em que se coloca a aí

consiste o seu poder; assim o crente tem de ser diferente (“coisa estranha” I Pd. 4: 4) do

meio  em que se  move,  como o  sal  no  prato  de  carne.  B)  seu  objetivo  é  preservar  a

corrupção,  como um antiséptico;  pelo  qual  há  de  reter  sua  virtude   GERMECIDA;do

contrário não serve para nada; tanto é assim que os soldados romanos só iriam semear a

terra inimiga para torná-la improdutiva. Isto se aplica igualmente ao cristão que perde sua

razão de ser testemunha de Cristo, se faz inútil (Lc.  14: 35) se não exerce sua função

antiséptica tanto com sua conduta, como pela sua palavra “temperada com sal” (Col. 4: 6).

A luz ilumina tudo que está na escuridão; para isso precisa ter potência,  direção,

elevação e ausência de objetos que interferem no raio que emite o seu foco. Da mesma

maneira, o crente deve emitir a luz do seu testemunho, da palavra e da obra em contato

direto e contínuo direto com a “Luz do Mundo” (Jo. 8:12), sem esconder-se BAJO A

CELEMÍN, senão posto sobre o candelabro, em lugar notável vivendo e atuando sempre

em  casa,  na  CALLE,  oficina,  etc,  de  forma  que  sua  luz  seja  manifestada  e  ilumine

diretamente aqueles aspectos da vida que oferecem obstáculo a todos quantos o rodeiam.

Esse mundo insatisfeito,  confuso e doente,  necessita luz,  amor, ânimo, guia,  consolo e

tudo isso só encontrará em Jesus através de seu testemunho.

 O fermento é sempre a Palavra – sem nenhuma exceção- símbolo da corrupção dos

cristãos que vivem o mistério pascal com asmos de sinceridade e de verdade (I Cor. 5: 7-

8).  Compartilho  a  opinião  da  miniria  fundamentada  na  Bíblia,  que  entende  como

semeadura de Mateus 13: 13 Lucas 13: 21, no sentido pejorativo. Col. 2: 8 podemos algo

dessas três medidas de fermento que tem infectado a Igreja desde o princípio. É de notar
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que nessa parábola compara com a semente de mostarda (Mt. 13:31-32; Lc. 13:18-19), que

nos oferece  na  Igreja  um fenômeno  de  “gigantismo”  pelo  qual  um arbusto troica  sua

natureza para uma árvore, cujas ramas servem de ninhos para as avas do céu. Pode ser que

seja essas aves mencionadas nos versos 4 e 19 do mesmo capítulo comparado cem Efésios

6: 12.

3. Base teológica de uma ética de compromisso

É  preciso  advertir  que  quando  nesta  lição  falamos  de  “compromisso”  não

entendemos neste vocábulo em sua aceitação de “acordo” compõe a “vacilação” senão na

“entrega” “empenho” e ‘risco”.

É muito significativo que os puritanos calvinistas estejam pouco preocupados pelos

problemas que ecoam no mundo; inclusive os mais fervorosos em pregar o Evangelho para

salvar  os  homens  perdidos  e  resgatá-los  do  fogo  do  inferno,  não  oferecem  soluções

positivas para os graves problemas da pobreza, a fome, o desemprego, a miséria, a guerra.

Isso  inclusive  os  grupos  dessa  ideologia  que  nem  sequer  se  preocupam  pela  tarefa

missionária da Igreja, esperando que o Espírito Santo chegue aos seus ouvidos e capelas

semidesertas ao que Deus tem destinado desde a eternidade que havia de salvar.

Foram precisamente dois homens que criam na oferta universal de salvação a todos

os homens e os pioneiros da obra missionária por parte dos evangélicos ingleses. Andrew

Fuller  (1754-1815)  e  William  Carey  (1761-1834)  puseram  o  alicerce  do  evangelho

protestante  por  ter  fugido  tanto  do  hipercalvinismo  e  arminianismo.  Em  efeito,  uma

teologia que pregue uma redenção limitada e rejeita a graça comum e a oferta de salvação,

indo contra a Palavra de Deus (Jo. 1: 9 a todo o homem João 3: 16 “ao mundo” – sem

restrições - I Tm. 2: 4 – verso decisivo – I João 2: 2 “propiciação por nossos pecados  enão

somente pelos nossos, sim também para todo o mundo”) Por outra parte, se impede a Deus

dar a iniciativa na obra da salvação com um gesto e uma palavra ou um impulso, duvida-se

que é o Senhor que abre o coração escutar e receber a mensagem (HECH. 16: 14). Uma

equivocada interpretação de Ap. 3: 20 (fora de seu contexto, é como se as palavras de

Cristo fossem dirigidas aos não convertidos, quando na realidade são dirigidas à Igreja),
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têm  dado  pé  a  equívocos  perigosos,  não  negamos  que  pode  haver  possibilidades  de

alcançarmos bons futos, mas serão resultados bem superficiais.

Ambos  os  extremos  teólogos,  um pessimismo radical,  do  tipo  calvinista,  ou  um

otimismo  exagerado,  do  tipo  arminiano  ou  neo-pelagiano,  influenciam  também

decisivamente na conduta do cristão em razão de seu compromisso nos problemas que

estabelecem  as  realidades  temporárias.  A  verdadeira  base  bíblica  de  uma  ética  de

compromisso consta os seguintes pontos doutrinais.

O homem caiou no pecado, mas fica nele alguns traços (ainda que ofuscados) da

imagem de Deus, o suficiente para sentir naquela nostalgia de Deus, como dizia Agustín

de  Hipona  em  suas  confissões:  “Nos  fizeste  Senhor  para  ti,  o  nosso  coração  está

perturbado até que descanse em ti”.  O fato da mesma,  a  insatisfação reinante e desse

aborrecimento existente que só o ser humano é capaz de sentir, nos fala desse abismo que

há entre o coração do homem e que só se enche com o infinito,  porque tudo é como

“cisternas  que não retem água” (Jr.  2:  13).  Isto  é  que se chama “os  pontos  fracos  do

homem para o bem, para o Espírito”; e o cristão deve sentir  diante disso uma imensa

compaixão, como sentiu Jesus (Mt. 9: 36 e uma esperança de que ele venha a amar - I Cor.

13: 7  - “tudo espera”).  

-  Tudo  de  bom que  há  no  mundo,  em todas  as  áreas:  trabalho,  arte,  cultura,  a

verdade, a justiça, a liberdade é aceito por Deus e está abençoado pela sua graça. Nenhum

valor humano está destinado a perecer (Ap. 21: 26 e Is. 60: 11) e a criação geme como

dores de partom por ser redimiuda de um clima inóspito para o homem (Rm. 8: 19-23).

Não há dúvida de que o Espírito de Étios trabalha no homem para iluminar, aliviar, dispor

e judar em tudo, verdadeiro e justo que se faz no mundo. Assim não é nada melhor que o

crente pode repetir  o famoso ditado de Terêncio: "nihil  humatti  a me alienum puto" =

“nada do ser humano considero alheio a mim”. Nessa direção está a exortação de Paulo

em Fl. 4: 8.

Portanto,  o crente tem o direito  e o dever de comprometer-se a favor das causas

justas: pela paz, verdade, justiça, liberdade,; como a fome, o desemprego, a exploração, a

violência, a guerra, a tortura, etc. Porém com uma importante precisão que F. Schaeffer y

Oswald Guinness fazem constantemente em seus livros e conferências: o cristão deve ser

COBELIGERANTE  nas  causas  justas,  porém  não  pode  ser  aliado  da  violência.
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Naturalmente essa portura, é muitas vezes muito incômoda posto qua faz ao crente um

branco das iras de todos: dos conformistas, porém não creram nos revolucionários: dos

revolucionários porque não ser demasiadamente conformista. Porém este é o seu caminho,

deve seguir os passos de Jesus> Não foi Cristo, o motivo das iras, tanto a direita como a

esquerda de seu tempo?

4. Problemas de difícil solução à luz da ética Cristã

Dos  princípios  expostos  se  deduz  que  deve  fugir  dos  extremos:  do  secularismo

antropocêntrico  do  seu  interesse,  sem  dar  importância  ao  eterno  e  a  urgência  da

salvação; e do angelismo desencarnado, unicamente na salvação da alma com pouca

ou  nenhuma  preocupação  pelas  rivalidades  temporárias  e  os  problemas  da

humanidade.

  O compromisso ético do cristão aparece claramente quando se trata de problemas

como o racismo, que atenta contra a dignidade do homem e estabelece classes étnicas,

quando Cristo já veio derrubar as paredes da separação (Lc. 10:25-37; Jo. 4:9; At. 10:34;

Gal. 3:28; Ef. 2:14; Col. 3:11; Tg. 2:9). Também o feminismo bem entendido é uma causa

justa do compromisso do cristão (Gal. 3: 28 “... não há homem nem mulher”; I Pd. 3: 7 co-

herdeiras  da  graça  e  da  vida”).  Todos  estamos  de  acordo  em  rejeitar  a  tortura,  a

exploração, a carreira armementista, etc. Porém há os problemas de difícil solução, para o

cristão o qual, abordaremos brevemente.

- a guerra. “Desde o dia em que Caim se levantou para matar seu irmão Abel, os

homens tem estado em conflito  com os  outros” disse Giles.  A história  do mundo é a

história da guerra da humanidade. O a. C nos dá a impressão de que Deus aprovava a

guerra (I  Cro.  5:  22)porém a hermenêutica  nos  ensina:  a)  que a preservação do povo

escolhido, com seus oráculos e promessas de redenção, faziam as vezes necessários opor-

se aos ímpios circunvizinhos; b) que nem tudo o a. C foi aprovado por Deus, assim como

Yahveh, com símbolos apropriados a uma mentalidade judia, nos faz ver que Elias não

aprova os seus métodos violentos (I Rs. 19: 11-12). Por outro lado, os profetas sonham

com o dia de uma paz tão grande, que as armas serão convertidas em instrumentos de

lavoura  (Is.  2:1-4;  Miq.  4:2-4:  la  paz  escatológica).  O  Messias  foi  profetizado  como

Príncipe da Paz (Is. 9: 6), chamou de felizes os pacificadores (Mt. 5: 9) defendeu pelo
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amor do inimigo (Mt. 5: 44), e pediu perdão para os seus carrascos (Lc. 23: 34). Porém,

Deus fez o homem livre e com ele, carregou todo o risco que o desviara, até o pontop de

introduzir o pecado, a morte, a guerra...

Pode um cristão participar de uma guerra?

Apesar do que pode deduzir-se através de (Mateus 5: 39; 26:52; Rm. 12:18-21) é

muito difícil  manter uma linha consistente,  já tendo disposição não pacífica. Como diz

Geórgia  Harkness:  “O  dilema  do  cristão  não  pacífico  é  como  continuar  a  mando  os

inimigos de sua nação, enquanto buscam a maneira de  destruir sua vida, propriedade e

poder. O dilema do pacifista é como atuar para a estabilidade construtiva, enquanto toda

violência e agressividade ao redor dele e de seus companheiros crêm que a única solução é

a força militar... frente ao dilema da participação na guerra, o cristão deve decidir por meio

através da oração qual será a decisão que deve ser tomada”.

Enquanto que as Igrejas devem proclamar a mensagem de paz, educar para a paz e

dar o seu apoio às organizações mundiais que lutam pela paz.

- A pena de morte.  Este é ooutro problema que os cristãos não podem deixar de

preocupar. Não há dúvida de que a revelação do Velho Testamento da legítima pena de

morte primeiro pelo delito de homicídio (Gn. 9: 6), e depois do Sinai por uma série de

causas, como pode ver especialmente nos capítulos 21 e 22 de Êxodo. Ainda assim essa

legislação  era  muito  mais  benigna  que  a  dos  países  circunvizinhos,  pois  a  lei  de

Hamurabbi,  impunha a pena de morte  até  por razões que mujitas  vezes consederamos

banais.  Todavia  não  podemos  basear  em nossos  cristérios  nestas  legislações  nem nas

modernas leis de países oficialmente cristãos que tem mantido a pena de morte até os dias

de hoje.

Ainda que seja difícil  ser dogmático,  ousamos a dizer  que o Novo Testamento é

contário  a  pena de morte.  Jesus  nos  ensinou a amar  os  nossos inimigos  e  perdoá-los.

Claramente isso mostra a mulher que foi surpreendida em adultério (Jo. 8: 3-11) apesar de

tratar de um pecado de morte de acordo com a Lei, Jesus deu por abolida a Lei de talión,

impondo a lei do amor a todos (Mt. 5: 38-48). A “Regra de Ouro” (Mt. 7: 12), não dá lugar

a vingança (Rm 12: 17-21) nos dá claramente a mesma doutrina, resumida assim em 13:10

“o amor não faz mal ao próximo, pois o cumprimento da lei é o amor”.

Além disso, o Novo Testamento traz razões muito fortes contra a pena de morte:
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- O único doador da vida é Deus, é o único que pode nos dar o tempo de vida aqui na

terra.  Quem mata outro sert  humano está usurpando o poder divino.  Por outro lado, a

mensagem dop Evangelho é redentor e enquanto Deus conserva uma pessoa neste mundo

é porque Ele tem esperança nela.

- A pena de morte não soluciona nenhum problema: não indeniza o dano causado

pelo malfeitor: não diminue o número dos crimes, como demonstram muitas estatísticas de

vários países; estimula o espírito da vingança, etc. Já sabemos que quando em sua própria

pele  a  perda  de  um  ente  querido  nas  mãos  de  um  assassino,  é  difícil  reprimir  os

sentimentos de vingança.

Poré,  pela  pena  de morte,  a  sociedade  se declara  impotente  para  redimir  de  sua

condição  um  criminoso,  e  renuncia  reabilitá-lo  para  uma  vida  normal,  por  meios

pedagógicos  que  ensina  a  avançada  Psicologia  Moderna.  São  muitos  os  fatores  que

intervém na formação de uma mente criminosa,  nem a família,  nem a sociedade pode

atirar  a  primeira  pedra quando se julkga uma pessoa a  quem muitas  vezes  o medo,  a

marginalização, a incompreensão, etc tem encaminhado a vida do crime. O que falta é uma

disciplina  penitenciária  que  tome consciência  da  dignidade  do  ser  humano  através  de

métodos reeducativos de acordo com avanços tecnológicos da época que vive.

Podemos dar um passo a mais e dizere que a pena de morte é proibida pelo Novo

Testamento? Muitos não se agradariam em poder afimar, porém já temos dito que não nos

atreveríamos a ser dogmático nesta área. A razão é que Paulo, em Rm. 13: 3-5, ao falar dos

magistrados como ministros de Deus, disse “Porém se fizeres o mal, tema, porque não é

sem motivo que ela traz a espada” (v. 4). Um exegeta tão ponderado e competente como J.

Murray disse assim em seu comentário sobre Romanos 13: 4:

“A espada que o magistrado leva, como elemento mais significativo de
seu  equipamento  militar,  não  é  meramente  um  símbolo  de  sua
autoridade,  senão  de  seu  direito  a  impor  para  imfligir  a  pena  que
compete  a  infligir  a  espada.  Não é  necessário  supor  que  ao  impor  a
espada tenha como finalidade exclusiva de inflingir  a pena de morte;
també  pode  impor  para  inspirar  o  terror  que  a  pena  de  morte  pode
executar,  assim  como  para  impor  um  castigo  inferior  a  morte.  Mas
excluir o direito a pena de morte quando a natureza do crime requer, é
contrário ao que a espada significa e executa. Não necessitamos apelar a
outra  fonte  que  o Novo Testamento  está  confirmando.  A espada  está
associada com freqüência à morte como instrumento de execução (cf.
Mt. 26:52; Lc. 21:24; At. 12:2;  16:27; Hb. 11:34-37; Ap. 13:10), que
excluir seu emprego para esse fim no caso presente teria sido arbitrário,
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que ostentaria prejuizo contrário a evidência... Assim o magistrado é o
vingador  (da  parte  de  Deus)  ao  executar  o  juízo  que  se  mereça  o
criminoso por parte da ira de Deus. De novo descobrimos a sanção que
compete a função dos governantes;  é o agente da execução da ira de
Deus. E também vemos quão divergente dos ensinamentos bíblicos e o
sentimentalismo que procura salvar os interesses do ofensor em lugar da
santificação de justiça como base da retribuição do crime”.

Paulo se acomodava perante o espírito jurídico de seu tempo? Não me atrevop a

afirmar nem a negar. Em todo o caso, se alguém conhece algum comentário, que explique

satisfatoriamente  RM.  13:  4,  sem  legimação  alguma  da  pena  de  morte  por  parte  do

Apóstolo que tirará de mim um peso.

QUESTIONÁRIO

1. Quais são aceitações da palavra “mundo” e que sentido a tomamos aqui?

2. O que significa para o crente ser “sal da terra” e “luz do mundo”?

3. Que princípios teológicos devem informar uma ética de compromisso?

4. O que pensa de problemas de tão difícil solução como a legitimidade de impor as

armas em um conflito armado e a imposição de pena capital?

***

 

NOTAS DE ESCLARECIMENTO
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Esta apêndice foi tomada da página da Web: www.graciasoberana.com da autoria Do

Dr. Francisco Lacueva. Na Internet não aparecem Notas de Referência que menciona o

autor do Livro nem a Bibliograia usada para o mesmo. Não é possível conhecer as fontes

bibliográficas utilizadas pelo Dr. Lacuerva.
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	Recordamos que a finalidade da ética cristã e do ministério é glorificar a Deus ( Rm. 11:36, I Cor. 10:31; Ap. 4:11, Sl. 89:11-15) Regozijamos nele, por sua graça derramada em nossos corações (Sl. 73:25-26; 16:9-11; 43:4; Is. 61:10, 65:18; Jo. 15:11; 16:21-24; 17:13; Rm. 15:13; 1 Jo 5:13). Enfim, devemos orar pedindo sua direção e submeter nossas vidas a seu serviço e louvor (Is. 55:8-9; Dn. 4:35; Rm. 9:20; 11:36; Col. 1:16).
	Ninguém por si mesmo pode fazer o bem, “Não há nenhum justo sequer, todos se desviaram (Rm. 3:9-20). Ao contrário, as descrições das atitudes são imorais e antiéticas destrutivas de si mesmos e estabelece como norma para ter acesso ao Reino; o homem não pode compreender o bem (Is. 59:9-10; 29:18; 42:16-17; Jó 32:8; I Cor. 2:14; 2 Cor. 3:14; Jo. 8:43-44).
	Esta verdade da nossa desobediência para com Deus fere nosso orgulho, trazendo motivo de orgulho e frustração, totalmente incapazes, maus e rebeldes, porém onde abundou o pecado, se manifestou com maior força a sua misericórdia. O Senhor reverte esta condição para os seus escolhidos, colocando sua própria vida em favor do resgate de muitos e opera a perfeita justiça redimindo o pecador, tornando eficaz a obra da salvação. (Rm. 3:20, 28; 4:6; 9:11,32; 11:6; Gl. 2:16; 3:10; Ef. 1:4; 2:9; Tt. 3:5).


