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Lição 2: O código de ética do cristão

Ética cristã e valores morais
Certamente você já ouvir em algum 

momento de sua vida a expressão “isto é 
antiético” ou “aquilo é imoral”. Mas algu-
ma vez você já parou para analisar o que 
isto significa? Será que moral e ética são a 
mesma coisa? Vejamos:

De acordo com o entendimento filosófi-
co, “a ética tem como fundamento explicar 
as regras e comportamentos morais do ser 
humano de maneira racional e científica, 
através de legislações que legitimam este 
comportamento perante a sociedade.

Já a moral, “ é o conjunto de regras apli-
cadas no cotidiano e usadas continuamente 
por cada cidadão. Essas regras orientam 
cada indivíduo, norteando as suas ações e 
os seus julgamentos sobre o que é moral ou 
imoral, certo ou errado, bom ou mau.

Na prática a finalidade da moral e da 
ética se assemelham bastaste. São elas as 
responsáveis por construir os basilares que 
guiam a conduta humana, determinam 
caráter, virtudes e atribuem melhores ensi-
namentos para conviver e se comportar em 
sociedade.

A Ética cristã é sustentada pelos prin-
cípios teológicos e é operada pela Bíblia 
Sagrada, que atua instrumento criado por 
Deus para guiar o homem, a fim de que 
os ensinamentos  exigidos por ela sejam 
padrões de suas ações. Nela o indivíduo irá 
buscar viver sua vida segundo os ensina-
mentos de Jesus, suas normas e condutas 

sempre estarão presentes 
em sua vida por terem sido instruídas 
por Deus.

A aplicação da ética cristã se dá através 
da obediência à Cristo. Ela é, portanto,  
normativa, um mandamento, um ensino... 
são diretrizes que tem como base as normas 
estabelecidas pelo Criador, ao contrário dos 
costumes que são flexíveis e variáveis.

Os ensinamentos adotados nas escrituras 
sagradas são riquíssimos, poderosos e per-
manentes. Praticar o que Bíblia diz acarreta 
em nós mudança de conduta e eleva nosso 
padrão moral. Por isso a ética cristã é tão 
importante para os servos de Deus, pois 
nela encontramos os parâmetros necessá-
rios para um comportamento agradável a 
Deus e aos homens.
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