
LIÇÃO 11    RELATIVISMO MORAL E RELIGIOSO 

Bem sabemos que o Relativismo é um conceito que refuta 

qualquer tipo de verdade absoluta, que todas as coisas são rela-

tivas e que desta forma anula a ideia de um Deus que cria nor-

mas para a humanidade e que diferencia certo e errado assim 

como bem e mal.

O grande perigo do Relativismo é que além de querer tirar 

a verdade absoluta de Deus do meio da sociedade, criam-se 

justificativas para toda e qualquer tipo de ação, pois tudo tem 

um segundo ponto de vista.

Relativismo radical:
Também conhecido como Ceticismo (é uma doutrina onde 

a mente humana não tem capacidade de atingir uma certeza 

a respeito de uma verdade). O Relativismo radical trata que é 

inviável haver um Deus que traz uma verdade absoluta, já que 

nada é absoluto. Ele diz que o conhecimento objetivo é inexis-

tente, por sempre haver uma segunda possibilidade de análise.

Relativismo cultural:
O Relativismo cultural, busca entender valores e costumes 

de um grupo social, dessa forma, justificar atitudes e ações se-

jam elas boas ou más diante de outras sociedades, são plena-

mente justificados pelo critério cultural.

O Relativismo cultural vem acobertar aquilo que chamamos 

de etnocentrismo (Povo ou nação que se considera acima de 

outros povos ou mais importante), demonstrando que o sentir-

-se superior como povo se justifica não por um erro ideológico 

e sim por uma conduta cultural e social.

Relativismo filosófico:
Baseia-se no conhecimento, e que este é válido, e que nenhu-

ma verdade é absoluta.

Dentro dessa verdade relativa todos os outros aspectos 

se encaixam abaixo dela, isso significa, que religião, moral, 

costumes, valores e política nunca terão verdades absolu-

tas e que cada um deve buscar sua própria verdade dentro 

de cada ideologia.

Diz que, se no conhecimento não há verdade absoluta, as 

verdades de Deus devem ser analisadas e questionadas, e que 

o indivíduo pode abstrair como verdade aquilo que melhor lhe 

encaixar a sua realidade.

O Relativismo em outros aspectos
#conectou?

4º Trimestre de 2019:  Escapa-te por tua vida!
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