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CONCEITUAÇÃO E DEFINIÇÕES

A. Ética como ciência secular. A Ética é um aspecto da filosofia. A Filosofia está
segmentada em seis sistemas tradicionais: Política, Lógica, Gnosiologia, Estética, Metafísica
e Ética que é o objeto de estudo de Lições Bíblicas neste trimestre.
Para compreendermos melhor o sentido de Ética, vejamos, de forma sintética, em que
se constituem os outros aspectos aos quais ela está agregada no contexto filosófico. Dentre
suas muitas acepções, filosofia é o saber a respeito das coisas, a direção ou orientação para
o mundo e para a vida e, finalmente, consiste em especulações acerca da forma ideal de
vida. Em suma, é a história das idéias. Tudo isto sob a ética humana. Precisamos aferir o
pensamento humano com os ditames da Palavra de Deus que são terminantes,
peremptórias, finais. O homem, seja ele quem for, é criatura, mas Deus é o Criador (Os
11.9; Nm 23.19; Rm 1.25; Jó 38.4).
Todos os campos de pensamento e de atividades têm suas respectivas filosofias. Há
uma filosofia da biologia, da educação, da religião, da sociologia, da medicina, da história,
da ciência etc. Consideremos entretanto, os seis sistemas acima mencionados que foram
sistematizados por três antigos pensadores: Sócrates, Platão e Aristóteles.
 Política - Este vocábulo vem do grego polis e significa "cidade". A política procura
determinar a conduta ideal do Estado, pelo que seria uma ética social. Ela procura
definir quais são o caráter, a natureza e os alvos do governo. Trata-se do estudo do
governo ideal.
 Lógica - É um sistema que aborda os princípios do raciocínio, suas capacidades,
seus erros e suas maneiras exatas de expressão. Trata-se de uma ciência
normativa, que investiga os princípios do raciocínio válido e das inferências
corretas quer seja partindo da lógica dedutiva quer seja da indutiva.
 Gnosiologia - É a disciplina que estuda o conhecimento em sua natureza, origem,
limites, possibilidades, métodos, objetos e objetivos.
 Estética - É empregada para designar a filosofia das belas-artes: a música, a
escultura e a pintura. Esse sistema procura definir qual seja o propósito ou ideal
orientador das artes, apresentando descrições da atividade que apontam para
certos alvos.
 Metafísica - Refere-se a considerações e especulações concernentes a entidades,
agências e causas não materiais. Aborda assuntos como Deus, a alma, o livre
arbítrio, o destino, a liberdade, a imortalidade, o problema do mal etc.
 Ética - É a investigação no campo da conduta ideal, bem como sobre as regras e
teorias que a governam. A ética, o homem distanciado de Deus por sua
incredulidade e seus pecados, a estuda, entende e até se propõe a observá-la, mas
não consegue, por estar subjugado pelo seu eu, pelos vícios, pelo mundo, pelo
pecado (Rm 2.15-19). Já os servos de Deus, pelo Espírito Santo que neles habita,
triunfam sobre o pecado (Rm 8.2).
Existem inúmeros argumentos e considerações acerca deste tema, que será tratado
aqui do ponto de vista da ética bíblica a qual expõe Deus como fundamento e alvo da
conduta ideal.

B. Origem da palavra. Ética vem do grego, ethos, que significa "costume", "disposição",
"hábito". No latim, vem de mos (mores), com o sentido de vontade, costume, uso, regra.
C. Definição. Ética é, na prática, a conduta ideal e reta esperada de cada indivíduo.
Na teoria, é o estudo dos deveres do indivíduo, isolado ou em grupo, visando a exata
conceituação do que é certo e do que é errado. Reiterando, Ética Cristã é o conjunto de
regras de conduta, para o cristão, tendo por fundamento a Palavra de Deus. Para nós,
crentes em Jesus, o certo e o errado devem ter como base a Bíblia Sagrada, a nossa "regra
de fé e prática".
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O termo ética, ethos, aparece várias vezes no Novo Testamento, significando conduta,
comportamento, porte e compostura (habituais).
A ética cristã deve ser fundamentada no conhecimento de Deus como revelado na
Bíblia, principalmente nos ensinos de Cristo, de modo que "...ele morreu por todos, para que
os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou" (2
Co 5.15; Ef 2.10).
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TOMANDO DECISÕES

Todos nós tomamos diariamente dezenas de decisões. Fazemos escolhas, optamos,
resolvemos e determinamos aquilo que tem a ver com nossa vida individual, a vida da
empresa e de nossos semelhantes.
Ninguém faz isso no vácuo. Antigamente pensava-se que era possível pronunciar-se
sobre um determinado assunto de forma inteiramente objetiva, isto é, isenta de quaisquer
pré-concepções ou pré-convicções. Hoje, sabe-se que nem mesmo na área das chamadas
ciências exatas é possível fazer pesquisa sem sermos influenciados pelo que somos, cremos,
desejamos, objetivamos e vivemos.
As decisões que tomamos são invariavelmente influenciadas pelo horizonte do nosso
próprio mundo individual e social. Ao elegermos uma determinada solução em detrimento
de outra, o fazemos baseados num padrão, num conjunto de valores do que acreditamos ser
certo ou errado. É isso que chamamos de ética.
A nossa palavra "ética" vem do grego eqikh, que significa um hábito, costume ou rito.
Com o tempo, passou a designar qualquer conjunto de princípios ideais da conduta
humana, as normas a que devem ajustar-se as relações entre os diversos membros de uma
sociedade.
Ética é o conjunto de valores ou padrão pelo qual uma pessoa entende o que seja certo
ou errado e toma decisões.

2.1. Alternativas Éticas
Cada um de nós tem uma ética. Cada um de nós, por mais influenciado que seja pelo
relativismo e pelo pluralismo de nossos dias, tem um sistema de valores interno que
consulta (nem sempre, a julgar pela incoerência de nossas decisões...!) no processo de fazer
escolhas. Nem sempre estamos conscientes dos valores que compõem esse sistema, mas
eles estão lá, influenciando decisivamente nossas opções.
Os estudiosos do assunto geralmente agrupam as alternativas éticas de acordo com o
seu princípio orientador fundamental. As principais são: humanística, natural e religiosa.
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ÉTICAS HUMANÍSTICAS

As chamadas éticas humanísticas são aquelas que tomam o ser humano como a
medida de todas as coisas, seguindo o conhecido axioma do antigo pensador sofista
Protágoras (485-410 AC). Ou seja, são aquelas éticas que favorecem escolhas e decisões
voltadas para o homem como seu valor maior.

3.1. Hedonismo
Uma forma de ética humanística é o hedonismo. Esse sistema ensina que o certo é
aquilo que é agradável. A palavra "hedonismo" vem do grego |hdonh, "prazer". Como
movimento filosófico, teve sua origem nos ensinos de Epicuro e de seus discípulos, cuja
máxima famosa era "comamos e bebamos porque amanhã morreremos". O epicurismo era
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