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IPSA – ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – MÓDULO V – ÉTICA I 
 

1. Introdução geral 

Entende-se que a ética busque, por meio da reflexão, extrair "o conjunto excelente 

de ações",1 reconhecendo ou estabelecendo normas2 que, parecendo ser "desmancha-

prazeres",3 na verdade atuam como orientação para o melhor desenvolvimento dos 

relacionamentos humanos em âmbitos pessoal e relacional com outras pessoas e com 

o mundo no qual estamos inseridos. Nessa linha, opinou C. S. Lewis: 

A moral parece então relacionar-se com três coisas. Primeiro, com a 
justiça e a harmonia entre os homens. Segundo, com o que se poderia 
chamar de uma arrumação e harmonização das coisas no interior de 
cada um. Terceiro, com o objetivo geral da vida humana como um 
todo, com o fim para o qual o homem foi criado.4 

A sequência enunciada por C. S. Lewis parece indicar que o objetivo geral da vida 

humana só poderá ser identificado após o alcance da justiça e harmonia entre os 

homens o que, por sua vez, sucederia a arrumação e harmonização das coisas no interior 

de cada um. Talvez seja entendido que esta justiça e harmonia entre os homens seja 

fruto de normatização, seja lá qual for a sua origem. Parece que C. S. Lewis, em sua 

definição, restringe o panorama da existência ética ao campo natural, cedendo terreno 

aos aspectos subjetivos da psique. 

Esta aparente restrição naturalista conflita com a última palavra do trecho citado: 

“criado”. Esta parece indicar o sobrenatural Criador. É a isso que a leitura de toda a obra 

na qual este trecho se insere conduz: a indicação é ao Deus do teísmo cristão. Assim, 

Lewis, na verdade, não apresenta uma sequência de eventos, mas apenas os identifica 

sem considerar sua interdependência. 

Sendo assim, à luz do que já vimos até aqui, convém considerar a proposição de C. 

S. Lewis de modo inverso, este sim sequencial: primeiro, o ser humano precisa 

identificar o objetivo de sua criação, que é glorificar a Deus e satisfazer-se nele,5 uma 

                                                 
1 Santos, A. R.  Ética: caminhos da realização humana.  3a ed.  São Paulo: Editora Ave-Maria, 2001, p. 

15. 

2 Holmes, A. F. Ética: as decisões morais à luz da Bíblia.  2a ed.  Tradução Paulo Ferreira. Rio de janeiro: 

CPAD, 2000, p. 17-18. 

3 Lewis, C.S.  Cristianismo puro e simples.  5a ed.  São Paulo: ABU Editora, 1997, p. 38. 

4 Idem, p. 38. 

5 CM e BC, resposta à questão no 1. 
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ação que tem no homem o seu sujeito passivo (CFW III),6 i.e., é o próprio Deus o agente 

primário desta identificação, uma vez que Ele Se dá a conhecer e permite que muitos 

seres humanos, mas não todos, conforme a Sua própria vontade como Criador, 

compreendam quem são à luz da diferença ontológica entre si mesmos e Deus; segundo, 

e consequente ao primeiro, este ser humano precisa sofrer uma arrumação e 

harmonização interiores, ação divina mediada por Jesus Cristo e aplicada pela Pessoa do 

Espírito Santo pela instrumentalidade da Escritura (CFW VIII e X); e, terceiro, promover 

a justiça e a harmonia relacionais humanos (CFW XIII e XVI). 

Assim, ao discutirmos ética, não devemos sucumbir ao engano de considerá-la 

como fundamento da existência. Não, na verdade ela é um componente da existência 

que, como resultado da intervenção do Deus que é ético na vida humana, resultará 

em ações adequadas e coerentes a tal intervenção. Por outro lado, sem a intervenção 

regeneradora de Deus, a vida humana permanecerá desarrumada e a sua ética 

invariavelmente corrompida.7 

Van Til expressa rigorosamente esta diferença como algo que vai além da 

preferência. Ele argumenta: 

Deve ser notado especialmente que os Cristãos destacam este conceito de 
Deus não como algo que tanto poderia ser verdadeiro, quanto falso. Do ponto 
de vista não-teísta nosso Deus aparece como a lixeira de todas as 
dificuldades. Renunciamos a esta objeção chamando atenção ao fato de que 
todas as diferenças entre os pontos de vista Cristão e não-Cristão, no campo 
da ética, remontam, finalmente, aos seus diferentes conceitos de Deus. Os 
Cristãos sustentam que a  concepção de Deus é a pressuposição necessária 
para toda atividade humana. O pensamento não-Cristão sustenta que a 
concepção Cristã de Deus é a morte de toda atividade ética. [...] Os não-
teístas assumem, de início, uma Realidade final indeterminada. [...] A 
diferença fundamental que distingue a ética Cristã da não-Cristã é a 

                                                 
6 Verificar, por exemplo, a construção do texto bíblico de Mt 18.2-3: “E Jesus, chamando uma criança, 

colocou-a no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes 

como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus” (Almeida Revista e Atualizada). A 

expressão vos converterdes encontra-se no segundo aoristo do subjuntivo passivo (grego koinê), 

indicando que a ação deve acontecer de forma completa, sendo sofrida pela pessoa, i.e., não deveria ser 

vos converterdes, mas fordes convertidos = strafhte). 

7 Este é, essencialmente, o ensino dos Dez Mandamentos (Ex 20.1-17). Deus anuncia ser ele mesmo o 

Criador de todas as coisas, o ente  eterno e auto-suficiente, diferente da Criação e maior do que ela 

(Ex.20.1a). Ele, entretanto, importa-se com a sua obra corrompida, particularmente com seu povo, e 

busca ativamente (Ex 20.1b; Jo 4.23) relacionar-se com ele, fazendo uma aliança (Ex 20.2a) e salvando-

o de sua escravidão (Ex 20.2b). Sobre este fundamento, que é o próprio Deus, o povo restaurado 

(aspecto ontológico) cronhecerá (aspecto epistemológico), crerá (aspecto pístico) e agirá (aspecto 

ético). 
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aceitação, ou a negação, da vontade final auto-determinada de Deus.8 

Toda a ética cristã se baseia, então, no próprio Deus que se revelou e fez registrar 

sua vontade nos livros que, reunidos, compõe a Escritura. A vontade divina revelada e 

registrada funciona como o guia da pessoa regenerada, e a vontade autodeterminada 

de Deus, que concorda e vai além daquilo que a Escritura contém – embora esta seja 

completa e suficiente para os propósitos divinos relacionados ao homem hoje – são o 

conforto e a segurança daquele que crê no Deus que a tudo determinou e a tudo 

sustenta pelo seu próprio poder. 

Firmemente fundamentado para ser, conhecer e agir, o ser humano regenerado, 

sempre com a inteligência e a imaginação sujeitas à Revelação escrita, que cremos ter 

suas doutrinas fielmente sumariadas nos Símbolos de Fé, aplicará os princípios divinos 

em todas as obras de sua mão. 

Conforme  a CFW I.VI., isso equivale a dizer que “todo o conselho de Deus 

concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida 

do homem, ou é expressamente declarado na Escritura ou pode ser lógica e claramente 

deduzido dela” e deve ser o fundamento da existência humana em seu conhecer e agir. 

 

2. Introdução bíblica 

A Ética Geral, como disciplina teórica componente da Filosofia, reconhece que as 

ações das pessoas decorrem dos pressupostos adotados por cada uma delas. Isto é, 

aquilo em que se acredita conforma as ações, mesmo que não esteja perfeitamente 

claro na mente de cada pessoa nem qual seja a sua crença, nem qual seja o porquê 

fundamental das suas obras. 

As Escrituras, de modo progressivo, trabalham a ética da mesma maneira. É 

possível observar, especialmente quando a Revelação Especial era concluída, que a 

fundamentação da crença foi apresentada antes que as aplicações práticas fossem 

enfatizadas. Mas, nem sempre foi assim. 

No Gênesis, início da Revelação Especial, o Senhor Deus dizia o que fazer e depois 

                                                 
8 Van Til, C.  The defense of the faith. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Company, 

1955, p. 77-79. 
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explicava o motivo. Veja Gn 2.16-17, Gn 6.12-14, Gn 12.1-3 etc. O SENHOR dizia o que 

fazer, apontava para o efeito final da ação ordenada, mas apenas mais tarde diria a razão 

de ser da Sua ordem. Deus iniciou a Revelação Especial à semelhança dos pais que 

determinam o que deve ser feito por seus filhos pequenos sem gastar tempo com 

explicações. 

Acompanhando o aumento da Revelação e o amadurecimento do povo de Deus, 

mais e mais explicações foram sendo acrescentadas até que, depois da vinda do Senhor 

Jesus em carne, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Altíssimo, nos legou escritos dotados 

de longas introduções doutrinárias prévias às aplicações que ofereceria. Desse modo, 

hoje, temos o ensino das Escrituras conformando a nossa crença para determinar as 

nossas ações. 

Abaixo lanço partes densamente aplicativas subsequentes à fundamentação 

doutrinária nos textos paulinos. 

a) Epístola aos Romanos: capítulos 12 a 16 
b) 1ª Epístola aos Coríntios: capítulos 5 a 11 e 16 
c) 2ª Epístola aos Coríntios: capítulos 5 a 9 
d) Epístola aos Gálatas: capítulos 5 e 6 
e) Epístola aos Efésios: capítulos 4.17 a 6.9 
f) Epístola aos Filipenses: capítulos 1.27 a 4 
g) Epístola aos Colossenses: capítulos 2.8 a 4.6 
h) 1ª Epístola aos Tessalonicenses: capítulos 4 e 5 
i) 2ª Epístola aos Tessalonicenses: capítulo 3 
j) 1ª Epístola a Timóteo: capítulos 2, 5-6 
k) 2ª Epístola a Timóteo: capítulo 2 
l) Epístola a Tito: capítulos 1 a 3 
m) Epístola a Filemon: capítulo 1 
 

3. Que é o homem? 

Iniciando a fundamentação para as nossas ações, cabe refletir a respeito do que 

seja o ser humano quanto a sua essência. Afinal, o homem aprende, pensa, se relaciona, 

percebe o mundo, percebe a si mesmo (e muito mais), tem consciência, visão de futuro 

etc. Que é o homem? Esta pergunta é muito ampla para ser analisada aqui. Vamos 

observar apenas um de seus aspectos: a sua unicidade. 

Embora tenha muitas características e possa ter valorizadas algumas em 
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detrimento de outras, o ser humano foi feito por Deus como um ser à Sua imagem e 

semelhança. Muito se diz a respeito da sua composição. Alguns dizem que o homem é 

corpo, alma e espírito (Hb 4.12; 1Ts 5.23). Outros dizem ser ele apenas corpo e alma. 

Que diz a Bíblia sobre isso? 

É importante que se diga que a Palavra de Deus não se restringe a um ou dois 

termos para se referir ao ser humano. Várias são as palavras e várias as suas aplicações. 

O quadro abaixo apresenta um resumo: 

 

Como se observa no quadro, a pessoa humana possui aspectos em sua unidade. 

O aspecto material, seja no AT ou no NT, aponta para o nosso corpo (adam, sarx e soma), 

aquilo em nós que, feito do pó da terra (Gn 2.7), não sobrevive se desprovido do aspecto 

imaterial. Este, no AT e no NT, abordado quanto a suas relações com o mundo (nephesh 

e psyche) ou com Deus (ruah e penuma). Entretanto, os aspectos material e imaterial 

formam a unidade psicossomática humana apontada pelos termos lebh e kardia, o 

coração. 

Estes termos fazem referência ao ser humano em seu todo ou em seus aspectos. 

Veja-se o quadro abaixo: 
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Seríamos, então, ao invés de divididos em duas partes, como querem os 

dicotomistas, ou em três partes, como querem os tricotomistas, na verdade divididos 

em cinco partes? Nosso irmão Anthony Hoekema9 nos auxilia com a resposta: 

Deve-se entender o homem como um ser unitário. Ele tem um aspecto físico e um aspecto 
mental ou espiritual, mas não devemos separar esses dois. Deve-se entender a pessoa humana 
como uma alma corporalizada ou um corpo ‘almatizado’. A pessoa humana deve ser vista em 
sua totalidade, não como uma combinação de diferentes ‘partes’ (p.239). 

É a totalidade do ser humano que pode ser salva pela graça de Deus. Por causa 

do seu pecado (Gn 3.1-6), o homem morreu espiritualmente diante de Deus (Rm 6.23a) 

e morrerá fisicamente em algum momento da sua história (Ez 18.4). Contudo, pela graça 

de Deus em Cristo Jesus, os crentes, vivificados espiritualmente (Ef 2.1), viverão 

totalmente (1Co 15.50-57) mesmo que tenham morrido fisicamente em algum 

momento da sua existência (Jo 11.25-26). 

Importa considerar a nova criação produzida por Deus (2Co 5.17). A nova criatura 

será capacitada a obedecer a Deus com todo o seu ser. Numa sequência, pode-se dizer 

que a morte e a ressurreição da Igreja: 

a) Encontra-se inclusa na realidade histórico-redentora da morte e ressurreição de 
Cristo (fato); 

b) É apropriada pelos crentes no batismo como incorporação sacramental em Cristo 
(identidade); 

c) Constitui o conteúdo da verdadeira avaliação própria da Igreja com respeito à fé 
(compromisso); 

d) Deve ter seu efeito na manifestação de uma vida obediente a Deus (comportamento). 

                                                 
9 HOEKEMA, Anthony Criados à imagem de Deus. Trad. Heber Carlos de Campos. São Paulo: Cultura 

Cristã, 1999, p.239. 

 


