
3º Trimestre de 2019  •  Tema: Valorizando a Ética

Página 1 de 1

Lição 5: Sexo e ética cristã

Moral x imoral
Nós vimos anteriormente que o conceito 

de moral, está ligado aos bons costumes 
e regras de conduta, ou seja, conjunto de 
regras de conduta proposto por cada indiví-
duo. A moral também é caracterizada como 
“conjunto dos princípios da honestidade e 
do pudor”. Mas que relação isto teria com a 
ética Cristã? Toda! Vimos que a ética cristã 
está respaldada nos princípios e diretrizes 
determinados pela bíblia, ou seja a prática 
dos preceitos ensinados na palavra de Deus 
elevam nosso padrão de moralidade. Isto 
é, a moralidade cristã vai além do entendi-
mento do que é certo ou errado. Ela está 
fundamentada nos mandamentos da Bíblia.

Mas o que seria a imoralidade dita 
na bíblia? 

Imoral é tudo aquilo que contraria o 
que foi exposto acima a respeito da moral. 
Quando existe falta de pudor, quando algo 
induz ao pecado, à indecência, há falta de 
moral, ou seja contraria as diretrizes ensina-
das nas escrituras sagradas, é imoral.

Para melhor exemplificar vejamos o que 
está escrito em gálatas 5.19-21: “Ora, as 
obras da carne são manifestas: imoralidade 
sexual, impureza e libertinagem; idolatria 
e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, 
egoísmo, dissensões, facções e inveja; em-
briaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os 
advirto, como antes já os adverti: Aqueles 
que praticam essas coisas não herdarão o 
Reino de Deus.” 

A prática da imoralidade 
nos afasta de Deus e nos retira o direito 
a salvação em Cristo. O cristão deve buscar 
constantemente manter sua vida espiritual 
em conformidade com o que as sagradas 
escrituras determinam. Peça que o Espíri-
to Santo lhe ajude a vencer as tentações 
imorais que você em enfrentado. Arrepen-
da-se, abandone suas práticas pecaminosa 
enquanto há tempo. Pois é chegada a hora 
em que o filho do homem virá buscar a sua 
noiva, imaculada e pronta para subir com 
Ele para glória.
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