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Para que vos tornei Para que vos tornei 
irrepreensíveis e sinceros, irrepreensíveis e sinceros, 

filh d D i l á ifilh d D i l á i

O grande desafioO grande desafio

filhos de Deus, inculpáveis no filhos de Deus, inculpáveis no 
meio de uma geração pervertida meio de uma geração pervertida 

e corrupta, na qual e corrupta, na qual 
resplandeceis como luzeiros do resplandeceis como luzeiros do 
mundo preservando a palavramundo preservando a palavramundo, preservando a palavra mundo, preservando a palavra 

da vida ...da vida ...
Filipenses 2.15,16
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“Ética” é uma das “Ética” é uma das 
palavras mais palavras mais 

ili dili dutilizadas no utilizadas no 
vocabulário do vocabulário do 
brasileiro no brasileiro no 

momento  momento  

A ética está em quase tudoA ética está em quase tudo
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A ponta do Iceberg ...A ponta do Iceberg ...

O lado O lado 
i í l d  i í l d  visível da visível da 
vidavida

A face oculta A face oculta 
da vida da vida 
filosofia de filosofia de 

vida, ideologia, vida, ideologia, 
cultura, outras cultura, outras 
influências,influências,etcetc

Hoje é possível ser Hoje é possível ser j pj p
cristão, ético e cristão, ético e 

brasileiro ao mesmo brasileiro ao mesmo 
tempo?tempo?tempo?tempo?
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O que é ética?O que é ética?

Ética e a razão da vidaÉtica e a razão da vida
Perguntas essenciais da vida:Perguntas essenciais da vida:

quem sou eu?quem sou eu?quem sou eu?quem sou eu?
por que nasci? por que nasci? 
para que nasci? p/ que estou aqui?para que nasci? p/ que estou aqui?
para onde vou?para onde vou?
S á id ã t tid ?S á id ã t tid ?Será que a vida não tem sentido?Será que a vida não tem sentido?
Será que vale a pena viver?Será que vale a pena viver?
Será que faço falta no mundo?Será que faço falta no mundo?
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Ética e decisões!!!Ética e decisões!!!
A pessoa é “A pessoa é “um ser que decideum ser que decide””
Sempre decidimos Sempre decidimos –– a “nãoa “não––

decisão” é uma decisão decisão” é uma decisão a de a de 
“não decidir”“não decidir”
Somos seres responsáveis pela Somos seres responsáveis pela 

nossa vidanossa vidanossa vidanossa vida
Sofremos influências               Sofremos influências               

diversas na tomada de diversas na tomada de 
decisõesdecisões

Definições de ética cristãDefinições de ética cristã
Paul Paul LehmanLehman:: é a reflexão disciplinada sobre é a reflexão disciplinada sobre 
a seguinte pergunta: a seguinte pergunta: o que é que eu, crente em o que é que eu, crente em 
Jesus Cristo e membro de sua igreja, devo Jesus Cristo e membro de sua igreja, devo 
f ?f ?fazer?fazer?
Emil Emil BrunnerBrunner:: é a ciência da conduta é a ciência da conduta 
humana na medida em que ela determinada humana na medida em que ela determinada 
pela conduta divina.pela conduta divina.
GeorgiaGeorgia HarbenessHarbeness:: é o estudo sistemático do é o estudo sistemático do 
caminho de vida exemplificado e ensinado caminho de vida exemplificado e ensinado 
por Jesus e aplicado ao múltiplos problemas por Jesus e aplicado ao múltiplos problemas 
e decisões da existência humana. Enfim, é o e decisões da existência humana. Enfim, é o 
estudo dos deveres humanos à luz da vida e estudo dos deveres humanos à luz da vida e 
ensinos de Jesus.ensinos de Jesus.
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O que é ética afinal???O que é ética afinal???
ÉticaÉtica é um conjunto de princípios que é um conjunto de princípios que 
norteiam nossas decisões diáriasnorteiam nossas decisões diárias
Esses Esses princípios princípios são como que sinais de são como que sinais de 
trânsito indicando nossa conduta na vidatrânsito indicando nossa conduta na vida
A ética tem a ver com praticamente A ética tem a ver com praticamente todas as todas as 
esferasesferas de nossa vida:de nossa vida:

pessoalpessoal –– consigo mesmoconsigo mesmopessoal pessoal consigo mesmoconsigo mesmo
social social –– com o próximo (amigos, família, etc)com o próximo (amigos, família, etc)
profissional profissional –– como funcionário ou patrãocomo funcionário ou patrão
pública pública –– cidadania responsávelcidadania responsável

A ética e o seu campo de estudosA ética e o seu campo de estudos
Ética bíblica (AT / NT)Ética bíblica (AT / NT)
Ética da famíliaÉtica da família
Ética da sexualidadeÉtica da sexualidadeÉtica da sexualidadeÉtica da sexualidade
Ética políticaÉtica política
Ética econômicaÉtica econômica
Ética socialÉtica social
BioéticaBioética
E l iE l i-- EcologiaEcologia

-- Ética MédicaÉtica Médica
-- Manipulações diversasManipulações diversas
Ética profissionalÉtica profissional
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A ética e moralidadeA ética e moralidade
São sinônimosSão sinônimos
ética ética do grego (ethos)do grego (ethos)
moral moral do latim (morus)do latim (morus)( )( )
Diferenciação para fins didáticosDiferenciação para fins didáticos

MORALIDADEMORALIDADE ÉTICAÉTICA
DescritivaDescritiva NormativaNormativa

O que as pessoas O que as pessoas O que as pessoas O que as pessoas q pq p
fazemfazem

q pq p
devem fazerdevem fazer

Como éComo é Como deve serComo deve ser

A ética como opção pessoal ...A ética como opção pessoal ...
PassadoPassado PresentePresente FuturoFuturo

ÃÃDECISÃODECISÃO
TeleologismoTeleologismoAbsolutismoAbsolutismo

LegalismoLegalismo

HierarquismoHierarquismo
Ética prudencialÉtica prudencial

SituacionismoSituacionismo
OntologismoOntologismo

PrincipeísmoPrincipeísmo

C   O   N   T   E   X   T   U   A   L   I   S   M   OC   O   N   T   E   X   T   U   A   L   I   S   M   O
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WebWeb--site:site:

www.etica.pro.brwww.etica.pro.br

EE--mail:mail:
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