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O que é ética?O que é ética?



Ética e a razão da vidaÉtica e a razão da vida
üüPerguntas essenciais da vida:Perguntas essenciais da vida:

por que nasci? por que nasci? 
para que nasci? p/ que estou aqui?para que nasci? p/ que estou aqui?
para onde vou?para onde vou?
üüSerá que a vida não tem sentido?Será que a vida não tem sentido?
üüSerá que vale a pena viver?Será que vale a pena viver?
üüSerá que faço falta no mundo?Será que faço falta no mundo?



Cada dia tem o seu mau ...Cada dia tem o seu mau ...



Ética e decisões!!!Ética e decisões!!!
üüA pessoa é “A pessoa é “um ser que decideum ser que decide””
üüSempre decidimos Sempre decidimos –– a “nãoa “não––

decisão” é uma decisão decisão” é uma decisão àà a de a de 
“não decidir”“não decidir”
üüSomos seres responsáveis pela Somos seres responsáveis pela 

nossa vidanossa vida
üüSofremos influências               Sofremos influências               

diversas na tomada de diversas na tomada de 
decisõesdecisões



Definições de ética cristãDefinições de ética cristã
üüPaul Paul LehmanLehman:: é a reflexão disciplinada é a reflexão disciplinada 

sobre a seguinte pergunta: sobre a seguinte pergunta: o que é que eu, o que é que eu, 
crente em Jesus Cristo e membro de sua crente em Jesus Cristo e membro de sua 
igreja, devo fazer?igreja, devo fazer?
üüEmil Emil BrunnerBrunner:: é a ciência da conduta é a ciência da conduta 

humana na medida em que ela determinada humana na medida em que ela determinada 
pela conduta divina.pela conduta divina.
üüGeorgiaGeorgia HarbenessHarbeness:: é o estudo sistemático é o estudo sistemático 

do caminho de vida exemplificado e do caminho de vida exemplificado e 
ensinado por Jesus e aplicado ao múltiplos ensinado por Jesus e aplicado ao múltiplos 
problemas e decisões da existência problemas e decisões da existência 
humana. Enfim, é o estudo dos deveres humana. Enfim, é o estudo dos deveres 
humanos à luz da vida e ensinos de Jesus.humanos à luz da vida e ensinos de Jesus.



O que é ética afinal???O que é ética afinal???
®® ÉticaÉtica é é um conjunto de princípios que norteiam um conjunto de princípios que norteiam 

nossas decisões diáriasnossas decisões diárias
®® Esses Esses princípios princípios são como que sinais de são como que sinais de 

trânsito indicando nossa conduta na vidatrânsito indicando nossa conduta na vida
®® A ética tem a ver com praticamente A ética tem a ver com praticamente todas as todas as 

esferasesferas de nossa vida:de nossa vida:
àà pessoalpessoal –– consigo mesmoconsigo mesmo
àà socialsocial –– com o próximo (amigos, família, com o próximo (amigos, família, etcetc))
àà profissionalprofissional –– como funcionário ou patrãocomo funcionário ou patrão
àà públicapública –– cidadania responsávelcidadania responsável



A ética e o seu campo de estudosA ética e o seu campo de estudos

üü Ética bíblica (AT / NT)Ética bíblica (AT / NT)
üü Ética da famíliaÉtica da família
üü Ética da sexualidadeÉtica da sexualidade
üü Ética políticaÉtica política
üü Ética econômicaÉtica econômica
üü ÉticaÉtica socialsocial
üü BioéticaBioética

-- EcologiaEcologia
-- ÉticaÉtica MédicaMédica
-- ManipulaçõesManipulações diversasdiversas
üü ÉticaÉtica profissionalprofissional



A ética e moralidadeA ética e moralidade

üü São sinônimosSão sinônimos
éticaéticaàà do do gregogrego (ethos)(ethos)
moral moral àà do do latimlatim ((morusmorus))

üü Diferenciação para fins didáticosDiferenciação para fins didáticos

MORALIDADEMORALIDADE ÉTICAÉTICA
DescritivaDescritiva NormativaNormativa

O que as pessoas O que as pessoas 
fazemfazem

O que as pessoas O que as pessoas 
devem fazerdevem fazer

Como éComo é Como Como devedeve serser



A ética como opção pessoal ...A ética como opção pessoal ...

PassadoPassado PresentePresente FuturoFuturo

DECISÃODECISÃO

SituacionismoSituacionismo

TeleologismoTeleologismoAbsolutismoAbsolutismo
LegalismoLegalismo

HierarquismoHierarquismo

OntologismoOntologismo

PrincipeísmoPrincipeísmo

C   O   N   T   E   X   T   U   A   L   I   S   M   OC   O   N   T   E   X   T   U   A   L   I   S   M   O

Ética prudencialÉtica prudencial





Aspectos éticos do abortamentoAspectos éticos do abortamento
üüMilhões de casos no mundo anualmente.Milhões de casos no mundo anualmente.
üüO abortamento é uma das pontas de grave O abortamento é uma das pontas de grave 
situaçãosituação
üüEm geral, recai sobre a mulher o peso da Em geral, recai sobre a mulher o peso da 
decisão e seu próprio corpo é o foco da decisão e seu próprio corpo é o foco da 
ação abortivaação abortiva
üüOs cenários da vida contemporânea Os cenários da vida contemporânea 
indicam que a situação tende se agravar, indicam que a situação tende se agravar, 
especialmente com a valorização da especialmente com a valorização da 
subjetividade, índole e impulsividade subjetividade, índole e impulsividade 
como fonte das decisões humanascomo fonte das decisões humanas



Aspectos éticos do abortamentoAspectos éticos do abortamento

üüÉ preciso considerar que o tema tem diversos lados:É preciso considerar que o tema tem diversos lados:
üüDa mulher, da família, do pai, da comunidade, do feto, etc.Da mulher, da família, do pai, da comunidade, do feto, etc.

üüAlém disso, o tema tem diversas implicações:Além disso, o tema tem diversas implicações:
üüPsicológicasPsicológicas
üüSociaisSociais
üüJurídicasJurídicas
üüEconômicasEconômicas
üüÉticasÉticas

üüO que é vida humana?O que é vida humana?
üüQuando se dá a origem da vida?Quando se dá a origem da vida?
üüA pergunta crucial sempre será: “E para Deus aquele A pergunta crucial sempre será: “E para Deus aquele 
ser é um ser vivo...?”ser é um ser vivo...?”
üüNem sempre é possível chegar a uma decisão perfeita Nem sempre é possível chegar a uma decisão perfeita 
e completa.e completa.

Questões preliminares ...Questões preliminares ...



Aspectos éticos do abortamentoAspectos éticos do abortamento

Argumentos filoabortistasArgumentos filoabortistas

1.1. O direito que a mulher tem do seu O direito que a mulher tem do seu 
próprio corpopróprio corpo

2.2. O argumento O argumento sóciosócio--econômicoeconômico--
educacionaleducacional

3.3. O argumento estatísticoO argumento estatístico
4.4. O abortamento de gravidez resultante O abortamento de gravidez resultante 

de estuprode estupro
5.5. O abortamento eugênicoO abortamento eugênico
6.6. O abortamento terapêuticoO abortamento terapêutico



Aspectos éticos do abortamentoAspectos éticos do abortamento
Algumas considerações conclusivas ...Algumas considerações conclusivas ...

üü “O que os olhos não vêem o coração não “O que os olhos não vêem o coração não 
sente”sente”

üü Jesus lembra: Jesus lembra: no final dos tempos o no final dos tempos o 
amor de muitos se esfriaráamor de muitos se esfriará

üü Paternidade/maternidade responsávelPaternidade/maternidade responsável
üü Foco mais nos efeitos do que nas causasFoco mais nos efeitos do que nas causas
üü O uso do abortamento como “recurso O uso do abortamento como “recurso 

de controle da natalidade”de controle da natalidade”
üü Do ponto de vista de Deus o feto Do ponto de vista de Deus o feto 

sempre é um ser vivosempre é um ser vivo
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