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"Porque não podemos deixar de
falar do que temos visto e ouvido"
Temos o hábito de compartilhar experiências:
recomendar um livro, um passeio, um produto, dar um alerta.
Seja em uma simples conversa ou em uma rede social,
compartilhamos nossas experiências até com desconhecidos.
Mas será que você tem:

compartilhado sua fé?

proclamado a melhor das notícias?

falado de como Jesus mudou a sua vida?

Essa é a nossa missão.

At 4.20

\

"Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Mc 16.15

\

CBO
:www.editoracpad.com.br
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O caráter ético de Deus
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DA REDAÇÃO

Ética Cristã para
a Juventude

Perguntas, mais indagações e

pensamentos perpassam a sua mente

e coração. Quantas propostas não

são oferecidas diariamente a você?

Quantos convites não lhe chegam a

fim de que você se afaste da presença

de Deus e adentre num estilo de vida

que não O agrada?

Por isso, o tema deste trimestre é

sobre "Ética Cristã para a Juventude".
Como cidadãos do Reino, temos um

compromisso ético com Deus e o ser

humano, pois vivemos em sociedade.

Ao longo deste trimestre, estudaremos

e compreenderemos a Ética Cristã;

mas. sobretudo, seremos instados a

vivê-la em nosso dia a dia.

Um ótimo trimestre!

Deus o abençoe!

O Editor.

Comunique-se com o editor da
revista de. uvenis

Por carta: Av. Brasil, 34401 - Bangu
CEP: 21852-002 - Rio de Janeiro/RJ



QUA

QUI

SEX

SAB

LIÇÃO

1 Pe 1.25

A Palavra de Deus é eterna

2 Tm 3.16

A Bíbliaé a inspirada Palavra de Deus

2 Tm 317

As Escrituras são para aperfeiçoar

os salvos

Jo 14.15

Quem ama a Jesus guarda seus

mandamentos

Jo 15.14

Quem cumpre os mandamentos é

amigo de Jesus

1 Pe 1.22

Fomos chamados para viver a

verdade

3 de Julho de 2016

0 que é Ética Cristã

"Os preceitos do Senhor sao retos e alegram o coração; o mandamento

do Senhor é puro e alumia os olhos" (SI 19.8).
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• • • '.'JUIMJUC».» • • •

Xmbbb I S*À B B&vv



• • •

Levitico 18.24-30

24 Com nenhuma destas coisas vos conta

mineis, porque em todas estas coisas se

contaminaram as gentes que eu lanço fora

de diante da vossa face.

25 Pelo que a terra está contaminada: e eu

visitarei sobre ela a sua iniqüidade, e a terra

vomitará os seus moradores.

26 Porém vós guardareis os meus estatutos e os

meus juízos, e nenhuma dessas abominações

fareis nem o natural, nem o estrangeiro que

peregrina entre vós;

27 porque todas estas abominações fizeram

os homens desta terra, que nela estavam

antes de vós; e a terra foi contaminada.

28 Para que a terra vos não vomite, havendo-a

vós contaminado, como vomitou a gente

que nela estava antes de vós.

29 Porém qualquer que fizer alguma dessas

abominações, as almas que as fizerem serão

extirpadas do seu povo.

30 Portanto, guardareis o meu mandado, não

fazendo nenhum dos estatutos abominá

veis que se fizeram antes de vós, e não vos

contamineis com eles. Eu sou o Senhor,

vosso Deus.

• • *

5INTETIZAND0
Caro aluno, neste trimes

tre estudaremos a Ética
jtã. Aprenderemosque
•m padrão divino para
lacionamento do ser

lano com seu Criador
iracom o próximo,
idoa BíbliaSagrada

suficiente para orien
tar nossa conduta, ela
apresentaprincípios para
nossas respostas ante às
questões mais difíceis da
caminhada humana.Você
está disposto aconhecer
--jlhor a Deus? Então

ciemos os estudos com

Imoe dedicação.

O

<

o

Z)

o

o
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Qual o parâmetro que você

utiliza para considerar uma

atitude certa ou errada?

Podemos falar que há um

padrão universal para todos

os cristãos pensarem e agir?

Éacerca disso que vamos
tratar nesta lição. Obser

varemos que os cristãos

não podem agir conforme

lhe "der na cabeça". Pelo

contrário, devem examinar

como o Senhor quer que

andemos aqui na terra du

rante nossa breve jornada.

Em sua Palavra, o Senhor

oferece orientação e um

padrão para nossa conduta.
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{l. O QUE É ÉTICA

De acordo com o Dicionário Aurélio

On Line, Ética é a "parteda filosofia
que estuda os fundamentos da

moral" e o "conjunto de regras

de conduta". Assim, de acordo com a

primeira definição, as condutas morais

devem ter um fundamento, ou seja, não

há opção moral que possa ser feita sem

uma base teórica, uma justificativa na

qual seja fundamentada a ação. Já de

acordo com o segundo conceito, a ética

seria um conjunto de regras orientadoras

para o bem da comunidade e de seus

membros.

é certo e errado para os cristãos, sendo

assimdenominada Ética Cristã. Mas quais
seriam os seus fundamentos?

3.1Os fundamentos da Ética Cristã;
a) Palavra de Deus: sabe-se que o

homem é falho, e que após a Queda,

seu coração se corrompeu e tornou-

-se enganoso (Jr 17.9). O próprio Jesus

disse que é do coração que procedem

os mais terríveis pecados (Mt 15.19). e

em sua epístola, Tiago deixa claro que

o problema do pecado está no interior

do homem (Tg 1.13-15). Neste sentido, a

Ética Cristã não está fundada no homem

nem em suas vãs concepções.

A Bíblia apresenta Deus

como Santo (Lv 11.45). imu

tável (Ml 3.6), que não

mente (Hb 6.18). e

amoroso: "E nós co

nhecemos e cremos

no amor que Deus

tem por nós. Deus é

amor, e aquele que

permanece no amor

permanece em Deus,

e Deus, nele" (1 Jo 4.16 -

ARA). Para que o homem o

conheça. Deus revela-se pelas

obras de suas mãos (SI 19.1-4; Rm 1.20),

mas especialmente por sua Palavra, a

Bíblia Sagrada (SI119.1-5). Considerando

que os cristãos têm a Bíblia como regra

de fé e de conduta, sendo o Texto Sa

grado inspirado divinamente (2 Tm 3,16)

e que nenhuma parte da Escritura é de

particular interpretação (2 Pe 1.20), po

demos concluir que o fundamento maior

para a Ética Cristã é a Palavra de Deus.
Segundo o pastor Claudionor de

Andrade, além da Palavra de Deus,

podemos listar mais dois fundamentos

para a Ética Cristã.

2. ETICA E MORAL

Qual a diferença

entre ética e moral?

Antes de continuar

a lição, é necessário

fazer tal esclareci

mento. A palavra

ética tem sua ori

gem no termo grego

ethos, ao passo que

a palavra moral deriva

da expressão latina mos.

A moral refere-se às respostas,

conclusões, às regras adotadas por

determinado grupo; já a ética seria o

fundamento teórico para os comporta

mentos definidos como aceitáveis. Como

os termos são bem próximos e, como

muitos estudiosos não fazem separação

entre eles, usaremos preferencialmente

a expressão "ética".

3. A ÉTICASOB A PESPERCTIVA
CRISTÃ

Considerando que a ética prescre

ve o que é moralmente correto, sob a

perspectiva cristã, ela estabelece o que

A moral refere-se às

respostas, conclusões,

às regras adotadas por

determinado grupo;já a ética

seria o fundamento teórico para

os comportamentosdefinidos

como aceitáveis.

• • • •

• • • •
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b) Tradição da Igreja: o que a Igreja
diz acerca da Bíblia Sagrada não pode
ser colocado no mesmo patamar do

Texto Sagrado. Entretanto, dada a im

portância da Igreja no contexto bíblico e

em sua missão terrena, "é-nos permitido

eleger a tradição eclesiástica como o

segundo fundamento da Ética Cristã".
Mais a frente, continua o pastor: "No
entanto, ressalvamos: somente o Livro

dos livros pode ser aceito irrestritamente.

As outras normas e proposições têm de

passar pelo crivo dos santos profetas e

apóstolos" (As NovasFronteiras da Ética
Cristã.CPAD. 2015. p.17).

c) As leis humanas e os cos

tumes: o escritor acrescenta

ainda este terceiro fun

damento. Mas como

somente a Bíblia

Sagrada é inerran-

te, assim como a

tradição da Igreja

deve estar de acor

do com as Escrituras,

as Leis humanas e os

costumes podem ser

usados como base para a

Ética Cristã desde que em con
formidade com os preceitos Sagrados.

3.2 O sistema ético cristão. O sis

tema ético é dividido em dois grandes

grupos: a ética deontolôgica (centrada

no dever) e a ética teleológica (centrada

nos meios e nos fins). Assim, a Ética

Cristã é deontolôgica, ou seja, centra

da no dever cristão fundamentado na

Bíblia Sagrada. Todavia, apesar de a

Ética Cristã ser "centrada no dever", o

cristão não deve deixar de considerar

os seus resultados (teleológica). Mas o

que pode resultar de determinada ação

deve ser considerado ainda dentro do

sistema ético cristão como uma conse

qüência compatível com as Sagradas

Escrituras. Por exemplo: para conseguir
autorização dos pais para um passeio

com os colegas da igreja (resultado),

o jovem cristão não pode fazer uso de

uma mentira (o meio - contrário à Ética

Cristã). Aqui, o resultado não é contrá

rio aos princípios bíblicos, mas o meio

empregado é. Nesse caso. o correto é

falar a verdade (meio) a fim de obter a

autorização para o passeio (fim).

4. A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA
CRISTÃ PARA A VIDA

Refletindo acerca da Lei

tura Bíblica em Classe (Lv

18.24-30), Deus entre

gou mandamentos

ao seu povo (Israel)

que fora liberto do

cativeiro do Egito.

Agora, sem o dia a

dia egípcio e com

sua ética contami

nada, os hebreus pre

cisavam de um padrão

ético para todas as suas

condutas: o culto a Deus (Lv

1-7). a separação dos sacerdotes (Lv

8), leis acerca das pragas e doenças

(Lv 13-14). sobre casamentos e com

portamentos sexuais abomináveis (Lv

18). dentre outras (Lv 19-23). O Senhor

tirou o seu povo do meio de uma nação

idolatra e o levou ao caminho de uma

terra boa, mas que também era habitada

por um povo de costumes abomináveis

perante os olhos de Deus (Lv18.24.25).

Para a preservação de sua liberdade

e o cumprimento das promessas divinas.

Israel deveria obedecer a um sistema de

preceitos dados por Deus. o que faria

Mas como somente

a Bíblia Sagrada é

inerrante, assim como a

tradição da Igreja deve estar de

acordo com as Escrituras, as leis

humanas e os costumes podem

ser usados comobase para

k a Ética Cristã.

» • * •
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da nação eleita um povo santo e forte.

Mas se os israelitas não observassem os

mandamentos divinos e se desviassem

deles para fazer o abominável, o povo

teria terríveis conseqüências (Lv20,22,23),

Para a preservação de sua

liberdadee o cumprimento das

promessas divinas, Israeldeveria

obedecera um sistema de

preceitosdados porDeus.

Não somos o povo de Israel, mas a

Palavra do Senhor deixa clara que todos

os que creram em Cristo como Salvador

são chamados de filhos de Deus (Jo 1.12).

Assim como filhos do Altíssimo, recebe

mos a mesma ordenança de Israel quanto

ao nosso padrão de conduta: a santidade

(1Pe 1.13-15)- Esta santidade que o Senhor

nos exige é em razão da Libertação que

recebemos e do resgate que ocorreu por

meio do sangue de Cristo (1 Pe 1.18,19),

Portanto, sejamos santos! •

Defina ética.

Qual significado daexpressão Ética
Cristã?

Quais são os fundamentos da Ética
Cristã?

Esclareça a diferença dos sistemas
de ética deontológico e teleológico.

Cite exemplos de regras de conduta
estabelecidas por Deus a Israel

PARA CONCLUIR
A Ética busca estabelecer a teoria

para fundamentar o conjunto de
regrasapontado como necessário
para observação. AÉtica Cristã,
porém, é baseada principalmente
nos preceitos bíblicos, mas tam
bém podeencontrarfundamento
nas tradições da Igreja Cristã, nas

leis humanas e nos costumes. Com

objetivo de que o homemtenha um
bom relacionamento com o Criador,

é urgente a necessidade de ob

servarmos a Ética Cristã para que
ajamos, verdadeiramente, como
filhos de Deus.

]«' ^f
V



10 de Julho de 2016

SAB

SI 90.2

Deus é Eterno

Is 14.27

Deus é Onipotente

1 Pe 1.15

Um convite à santidade

Jo 13.34

Amemos como Cristo amou

EU.15

O cristão deve seguir a verdade

Ef^.2

A paciência exercida em amor

»

O caráter ético de Deus

"Rogo-vos, pois. eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da

vocação com que fostes chamados" (Ef 4.1).



SINTETIZANDO
! De acordo com aBíblia Sa

grada, é possível conhecer
maisdo Senhor esse foi o

I convite doprofeta Oseias
(Os 6.3). No entanto, esse
conhecimento não pode
ficar somentena esferain
telectual, pois eledeve ser
refletido na vida de cpem
conhece o Altíssimo. Por
tanto, nesta Lição, vam
conhecer maisdos atribu
tos de Deus ede seu Reino,
entendendo c^ue não basta
somente o conhecimento,
masoSenhor requerde
nós a obediência diária d<
seus mandamentos.

Caro aluno, podemos enten

der biblicamente que Deus

tem atributos (qualidades

ou poderes fundamentais

ao seu ser) que são encon

trados somente nEle, como

por exemplo: Deus é Espirito,

Eterno, Onipotente, Onipre

sente, Onisciente e Imutável;

esses são os atributos natu

rais de Deus. Mas existem

outros atributos divinos, os

morais, que podem e devem

ser encontrados nos cristãos.

Você sabe quais são?

O

'<

O

O

r-

i Pe 1.13-23

13 Portanto, cingindo os lombos do vosso enten

dimento, sede sóbrios e esperai inteiramente

na graça que se vos ofereceu na revelação

de Jesus Cristo,

14 como filhos obedientes, não vos conformando

com as concupiscências que antes havia em

vossa ignorância;

15 mas. como è santo aquele que vos chamou,

sede vós também santos em toda a vossa

maneira de viver,

16 porquanto escrito está: Sede santos, porque

eu sou santo.

17 E,se invocais por Paiaquele que, sem acepção

de pessoas, julga segundo a obrade cada um,

andai em temor, durante o tempo da vossa

peregrinação,

18 sabendo que não foicom coisas corruptíveis,

como prata ou ouro, que fostes resgatados da

vossa vã maneira de viver que, por tradição,

recebestes dos vossos pais, 19 mas com

o precioso sangue de Cristo, como de um

cordeiro imaculado e incontaminado,

20 o qual, na verdade, em outro tempo, foi co
nhecido, ainda antes da fundação do mundo,

mas manifestado, nestes últimos tempos, por

amor de vós;

2ie por ele credes em Deus, que o ressuscitou

dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa

fé e esperança estivessem em Deus.

22 Purificando a vossa alma na obediência à

verdade, para amor fraternal, não fingido,

amai-vos ardentemente uns aos outros, com

um coração puro;

23 sendo de novo gerados, não de semente

corruptível mas da incorruptível pela palavra

de Deus, viva e que permanece para sempre.
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{1. OS ATRIBUTOS MORAIS DE

DEUS

Diferentemente dos atributos na

turais de Deus, os morais, os quais

revelam seu caráter ético, são comu

nicáveis ao ser humano, ou seja, podem

ser encontrados em seus filhos. Vejamos:

a) Santidade: Deus disse ao povo de

Israel: "Porque eu sou o Senhor, que vos

faço subir da terra do Egito, para que

eu seja vosso Deus. e para que sejais

santos; porque eu sou santo" (Lv 11.45)-

Deus é santo (Lv 21.8:1 Sm 2.2; SI 22.3;

Is 6.3; Ap 4.8).

b)Amor: O versículo mais conhecido

da Bíblia Sagrada. João 3.16. relata jus

tamente o amor divino. Não há dúvidas

acerca do inigualável amor do Pai, sobre

o qual o apóstolo João faz uma bela

exposição (1Jo 48-10).

c) Verdade: Deus não pode mentir,

pois Ele é a pura expressão da verdade:

"Deus não é homem, para que minta"

(Nm 23.19). Não há mentira nEle, nem

variação, embuste ou fraude (Jo 3.33).

A sua verdade nos protege (SI 91.4) e

também liberta (Jo 8.32).

d) Fidelidade: Sendo Deus verdadeiro,

pois não mente, podemos confiar em to

das as suas promessas. Josué atestou ao

povo de Israel que nenhuma só palavra do

Senhor caiu por terra (Js 23.14): também

vemos por toda a Bíblia a manifestação

da fidelidade de Deus (Dt 7.9; SI 89.2; 1

Co 1.9.10.13:2 Co 1,18; Hb 10,23).

e) Paciência: Pode ser definida ainda

como longanimidade, como está escrito

em Naum 13: "o Senhor é tardio em irar-se".

A paciência de Deus mostra o seu caráter

perdoador. pois o Senhor não resiste a um

coração quebrantado e contrito (SI5117).

2. O REINO DE DEUS

Este Reino é "a soma de 'todas as bên

çãos, promessas e alianças que o Todo-Po-

deroso destinou aos que recebem a Cristo

Jesus'" como define o pastor Wagner Gaby

(Revista Lições BíblicasAluno, 30 Trimestre

de 2011, CPAD. p4). Nos Evangelhos, Marcos

e Lucas preferem a expressão "Reino de

Deus" (Mc 4.11: Lc 6.20), ao passo que em

Mateus, nalgumas citações, "Reino dos

Céus"(Mt5.3; 13.11). Contudo, são expressões

sinônimas. Épossível consideraro Reino de
Deus como tendo dois aspectos:

a) Presente: neste sentido, o Reino

do Senhor está entre nós manifesto na

vida dos salvos, da Igreja do Senhor (Lc

1721; 18.29; Rm 14.17; 1 Co 4.20).

b) Futuro: O Reino dos Céus ainda

pode ser reconhecido como o Milênio

e a eternindade em que Cristo reinará

absolutamente (Mt 26.29; Lc 22.16,18; 1

Co 15.23.24).

ATRIBUTOS NATURAIS DE DEUS

(INCOMUNICÁVEIS)
ATRIBUTOS MORAIS DE DEUS

(COMUNICÁVEIS)

Espirito Santidade

Onipotente Amor

Onisciente Verdade

Onipresente Fidelidade

Eterno Paciência

Imutável

• • • ^% ••••••••••
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3- AS VIRTUDES MANIFESTAS

DO REINO DE DEUS

Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse:

"Porque o Reino de Deus não consiste

em palavras, mas em virtude" d Co 420).

Sendo assim, acerca do aspecto presente

do Reino de Deus, as virtudes ou poder

do Reino devem ser manifestas aos seres

humanos. Mas por intermédio de quem?

No conhecido Sermão do Monte,

Jesus afirmou a seus discípulos que

eles são sal da terra e luz do mundo (Mt

5.13,14), depois afirmou que os homens

devem ver as boas obras dos santos

e glorificarem a Deus (Mt 5.16). Assim,

entendemos que as virtudes do Reino

de Deus devem ser vistas por todos

não-cristãos na vida do cristão, seja na

igreja ou fora dela.

Portanto, os atributos morais do Altíssi

mo devem ser apresentados pelos cristãos

em suas vidas para a manifestação do

Reino de Deus aos homens: santidade

(Lv 11.44.45:1 Ts 4.7; 2 Co 7.1); amor ( Jo

13-34.1512; 1 Co 13; 1 Jo 3.10); verdade (Ef

4.25; SI 86.11; Pv 12.17, 23.23), fidelidade

(SI78.8; Mt 25.23:Ap 2.10); e paciência (Rm

12.12;1 Ts 5.14;Tg 5.8; Gl 5.22). •

4-

Quais sao os atributos naturais de

Deus apresentados na Lição?

Quais são os atributos morais de

Deus apresentados na Lição?

Defina o que é o Reino de Deus.

Aponte os dois aspectos do Reino

de Deus.

Transcreva o versículo em que Jesus

afirma que os homens devem ver

nossas boas obras.

A A A A

PARA CONCLUIR
Vimosnesta Lição que,apesar de
Deus ser diferente do ser humano,

háatributos divinosque podem
ser encontrados no ser humano:

os atributos morais do Senhor.

Aprendemos ainda oqueé o Reino
de Deuse seus aspectos presente
e futuro, e queeste Reino deveser
manifesto ao mundo através da vida

dos cristãos. Você tem apresentado
ao mundo as virtudes do Reino de

Deus? Ele espera quevocêfaça Isso.
Para tanto, conte com a ajuda do
EspíritoSanto (Rm 5.5).
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QUA

QUI

SEX
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Ec 7.29

Deus fez o homem reto

Ef 424

O homem foi criado para justiça e

santidade

Cl 3.10

Vestidos do novo homem

Êx19.6

Deus requer um povo santo

Ef 4.25

Santidade no falar

Fp4-8

Santidade no pensar

A natureza moral
do Ser Humano

"E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o

criou; macho e fêmea os criou" (Gn 1.27).

V.V.V



SINTETIZANDO
H jjfiv imc sesl uda

acerca da criação do ser
humano porDeus, oestadi

1original deAdão e Eva
•> Éden e como eles forai

afetados pela Queda.
Ainda, observaremos c

i mesmo após a Queda, i
homem pode refletir os
atributos morais de Deus
estudados na primeira
lição. Entretanto, ele n,
podeexternar tais atribu
tos só ou naturalmente
mas por intermédio do

Espírito Santo median
conversão ao Senhor.

Opondo-se às várias teo

rias, mas principalmente à

evolucionista. a Palavra de

Deus assevera que o homem

foi criado à sua imagem e

semelhança e que ele não

é obra do acaso. A criação

do homem, porém, envolve

muito mais do que a forma

ção de um boneco de barro,

e a mulher a partir da costela

de Adão. pois o relato bíblico

afirma que algo de Deus foi

impresso no ser humano.

Estudemos, assim, a imagem

e semelhança de Deus em

nós e suas implicações.

O

<

Z)

O

o

h-

Gênesis 1.24-31

24 E disse Deus: Produza a terra alma vivente

conforme a sua espécie; gado. e répteis,

e bestas-feras da terra conforme a sua

espécie. E assim foi.

25 E fez Deus as bestas-feras da terra conforme

a sua espécie, e o gado conforme a sua

espécie, e todo o réptil da terra conforme

a sua espécie. E viu Deus que era bom.

26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa

imagem, conforme a nossa semelhança;

e domine sobre os peixes do mar. e sobre

as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre

toda a terra, e sobre todo réptil que se move

sobre a terra.

27 E criou Deus o homem à sua imagem; à

imagem de Deus o criou; macho e fêmea

28 E Deus os abençoou e Deus lhes disse:

Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra,

e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do

mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo

o animal que se move sobre a terra.

29 E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda

erva que dá semente e que está sobre a

face de toda a terra e toda árvore em que há

fruto de árvore que dá semente; ser-vos-ão

para mantimento.

30 E a todo animal da terra, e a toda ave dos

céus, e a todo réptil da terra, em que há

alma vivente, toda a erva verde lhes será

para mantimento. E assim foi.

31 Eviu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que

era muito bom; e foi a tarde e a manhã: o

dia sexto.



• • • •

Ç 1.0 SER HUMANO ÉAIMAGEM
I ESEMELHANÇA DE DEUS

^ Conforme os relatos de Gênesis 2.7
e 1.26.27, o ser humano foi criado

V do pó da terra, tendo Deus sopra

do em suas narinas e fazendo-o alma

vivente. Mas a criação especial também

foi formatada conforme a imagem e
semelhança do Altíssimo, ou seja, apta

a externar características divinas. Essa

imagem e semelhança podem ser divi

didas em duas categorias:

a) Natural: diz respeito ao intelec

to, conhecimento (Cl 3.10); emoções,

livre-arbitrio (Dt 30.19: Lc 10.42). o que

difere o homem dos animais

irracionais.

b) Moral: inicialmen

te, o homem não tinha

pecado, era santo e

justo (Ef 424). reto

(Ec 729)- dotado por

Deus da capacidade

de não pecar.

É necessário es

clarecer ainda, que ^i
esta imagem de Deus

não quer dizer que somos

"pequenos deuses", mas sim que

ocupamos um lugar especial na criação

divina (SI 8.3-8).

2. O SER HUMANO COMO POR

TADOR DO CARÁTER MORAL

DE DEUS

Dotado da capacidade de não pecar,

o homem resolveu duvidar da Palavra

de Deus, dar ouvidos à Serpente, colo

car em dúvida a bondade do Senhor e.

por causa da ambição, pecar (Gn 3.1-6).

Afetados agora pelo pecado. Adão

e Eva já não conservavam mais seu

estado original de santidade, justiça e

• • •

retidão, mas contaminados pelo erro,

tendo ciência do bem e do mal (Gn.

3.22). tiveram pela primeira vez medo

de Deus (v. 10). rompendo assim um

relacionamento impar com o Altíssimo

(vv. 22-24). Gênesis 3 talvez seja o relato

mais triste da humanidade!

A partir dai, toda a raça humana foi

afetada (Gn 6.5; Rm 3.23; 5.12-21) e não

é segredo que o ser humano é incli

nado ao mal naturalmente. Diante de

um quadro tão triste. Deus cumpriu a

promessa do Éden(Gn 3.15). e no tempo
determinado, o Cordeiro de Deus que

tira o pecado, não de um só homem,

mas do mundo todo (Jo 1.29),

veio ao mundo proporcio

nar a possibilidade de

a imagem moral de

Deus ser refletida no

ser humano como

lá no Éden. Pois

se por um homem

"entrou o pecado

no mundo, e pelo

pecado, a morte" e

"assim também a morte

passou a todos os homens,

por isso que todos pecaram"

(Rm 5.12). e "assim como por uma só

ofensa veio o juizo sobre todos os ho

mens para a condenação" (v. 18a), por

outro lado "assim também por um só

ato de justiça veio a graça sobre todos

os homens para a justificação pela

vida" (v. 18b); e se "pela ofensa de um

só homem lAdãol. muitos foram feitos

pecadores, assim, pela obediência de

um [Jesus Cristol. muitos serão feitos

justos" (v. 19).

Agora, em Cristo, o homem anda em

novidade de vida (Rm 6.4). fazendo morrer

sua natureza terrena (Cl 3.5a), abando-

É necessário esclarecer

ainda, que esta imagemde

Deusnão quer dizer que somos

pequenosdeuses", mas simque

ocupamos um lugar especial na

criaçãodivina(SIÔ.5-Ô).

**

• • •

• • • • • •



• • •••####•##

nando as práticas de outrora (vv. 5b-7):

assim, "aquele que furtava, não furte

mais" (Ef4.28a). As práticas abomináveis

a Deus não podem ser encontradas na

queles que devem refletir sua imagem

(Ef. 429-32; 5.1-7), pois agora somos filhos

da luz e devemos andar como tais, não

concordando com as obras das trevas,

mas condenando-as (Ef 5.11).

Uma nova natureza foi dada ao ho

mem que creu em Jesus Cristo como seu

salvador (Ef424). devendo, agora, esse

novo homem refletir a justiça, retidão e

santidade de Deus.

3. UM CHAMADO À SAN
TIDADE 4Í
Três meses após a

saída do Egito, Deus

anunciou que os

descendentes de

Jacó seriam sua

propriedade pecu

liar dentre todos os

povos da terra e que

deveriam ser santos

(Éx 19.5,6). Porém, antes
desse ponto, Deus trouxe à

memória do povo que Ele foi seu

libertador, que livroua Israel da escravidão

do Egito (19.4).

Carojovem, nós devemos enxergar a
santificação não como um fardo imposto

sobre nós, mas como uma resposta à

grande libertação que nos alcançou,

pois só assim a caminhada cristã será

prazerosa.

Em 1 Pedro 1.16, o autor menciona

um trecho da fala do Senhor proferida

em Levítico 11.44:"Sede santos, porque

eu sou santo". Essa convocação divina

foi dirigida não somente a Israel, mas

também aos cristãos, daí a liberdade de

Pedro chamar seus ouvintes à santidade

(1 Pe 1.13-15).

3.1. O Código de Santidade. No livro

de Levítico, mencionado por Pedro, há

uma parte chamada por alguns teólogos

de "Código de Santidade", que são os

capítulos 17-27 Nesta porção, Israel é

chamado a adotar a santidade como um

estilo de vida, não como a observação

cega de regras. É possível observar no
"Código de Santidade" a disciplina para

a vida santa: a) na alimentação correta

(capitulo 17): b) na pureza sexual (18-20);

c) na pureza sacedortal (21-22); d) nas

festas sagradas; e) no lugar santo e o

nome santo; nos anos sabáticos

e no jubileu (25); f) nos dois

caminhos (26) e, g) nos

votos religiosos (27).

Deus não queria um

povo "santo" só em

termos de culto, ora

ções e jejuns, mas

a santidade exigida

por Deus vai além e

alcança todas as áreas

da vida humana.

Em Levítico 19, de acor

do com o teólogo Victor P. Ha

milton, "a santidade envolve o relacio

namento com os pais (v. 3), as crianças

(v. 29), Deus (vv. 4-8.26-28.30,31). os

pobres e estrangeiros (vv. 9.10.15.33,34).

as mulheres (vv. 20-22). o próximo e a

parentela (vv. 11-18,35,36). os mais ve

lhos (v. 32). os animais (v. 19). a terra (vv.

19.23-25) e os deficientes (v.14)"(Manual

do Pentateuco, CPAD. p.333).

3.2. Santidade no Século XXI. A

santidade é também necessária hoje

(1 Pe 1.16). pois devemos observar as

regras de condutas estabelecidas para

a Igreja, mas não somente sobre o

"A santidade envolve o

relacionamento com os

pais (v. 3), as crianças (v. 29),

Deus (vv. 4-0,26-20,30,31),

os pobres e estrangeiros (w.

9,10,15,33,34), as mulheres

(w. 20-22)".

•••••• mm • • •
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que podemos ou não fazer, pois Jesus

ensinou que o pecado não está ligado

somente às nossas ações, mas. sobre

tudo, em relação às motivações. A ação

de matar alguém é condenada, mas o

sentimento de ira também (Mt 5.22); o

adultério é pecado, mas cobiçar uma

mulher também (5.28); dar esmolas,

orar e jejuar é justo, contudo, o coração

deve estar voltado para Deus, não para

o homem (Mt 6.1-18).

Prezado aluno. Deus convida você a

ser santo em toda maneira de viver (1 Pe

1.15,16). Portanto, guarde o teu coração

da ira.dos pecados sexuais, da hipocrisia,

das obras da carne (Gl 5.19-21). Lembre-

-se de que ser santo não é ser perfeito,

mas é lutar para não viver pecando (1

Jo 36). É ser guiado pelo Espirito (Rm
8.14) em todas as áreas da vida (Rm 6.11).

pois, sem santificação. ninguém verá o

Senhor (Hb 12.14). •

PARA CONCLUIR

Inicialmente, apesar de não ser
igual a Deus, o homem refletia sua

Imagem. Mas em razão da Que
da, a possibilidade de o homem
refletir a imagem moral de Deus

foi afetada. No entanto, em Cristo

Jesus, é possível ser visto no
homem a santidade, justiça e

retidão de Deus. Sendo assim,

somos chamados por Deus, após
libertos da escravidão do pecado,
a adotarmos a santidade como um

estilo de vida em todas as nossas

relações, pensamentos e obras.

HORA DA REVISÃO

1. Podemos dividira imagem de Deus
em duas categorias. Quais são elas?

2. Liste as características da imagem

natural de Deus.

3. Liste as características da imagem

moral de Deus.

4. Qual porção do Pentateuco pode ser
chamada de "Código de Santidade"?

Além de ações corretas, o que Jesus
também requer do homem?
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Gn 1.27

E Deus criou homem e mulher

Gn 2.24

Deus estabelece o casamento

Gn 9.22

A falta de respeito na família

Êx 20.12

Deve-se honrar pai e mãe

Pv 3.1,2

Obedecer aos pais aumenta os anos

de vida #

Pv 10.1

O filho sábio é alegria de um pai

• •

Ética Cristã na Família

"Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua

mulher, e serão ambos uma só carne" (Gn 2.24).



Gênesis 2.18-25

18 E disse o Senhor Deus: Não é bom que o

homem esteja só; far-lhe-ei uma adjutora

que esteja como diante dele.

19 Havendo, pois. o Senhor Deus formado da

terra todo animal do campo e toda ave dos

céus. os trouxe a Adão. para este ver como

lhes chamaria: e tudo o que Adão chamou

a toda a alma vivente, isso foi o seu nome.

20 E Adão pôs os nomes a todo o gado. e às

aves dos céus, e a todo animal do campo:

mas para o homem não se achava adjutora

que estivesse como diante dele.

21 Então, o Senhor Deus fez cair um sono

pesado sobre Adão. e este adormeceu; e

tomou uma das suas costelas e cerrou a

carne em seu lugar.

22 E da costela que o Senhor Deus tomou do

homem formou uma mulher; e trouxe-a a

Adão.

23 E disse Adão: Esta é agora osso dos meus

ossos e carne da minha carne; esta será

chamada varoa, porquanto do varão foi

tomada.

24 Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua

mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão

ambos uma carne.

25 E ambos estavam nus, o homem e a sua

mulher; e não se envergonhavam.

1NTETIZANP0
>ta lição é de grande
lor para oscristãos do

éculoXXI, pois tratare-
ios doque a Bíblia Sagra-

ine como família, as

para suaformação
rgumentos divinos
lefesa do modelo

japresentado por
Portanto, caro

1, estejamos atentos
e o Senhor tem a

ar-nos neste texto,

3ua Palavraé inerran-

jrescreve o conceito

rdadelra família como

jjada pelo Criador.
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Nos dias atuais, não são

poucas as propostas para

definir um novo conceito de

família na sociedade. Vários

movimentos surgem em

meio à população e querem

que seu conceito de família

seja reconhecido como ade

quado à sociedade. Mas o

que diz a Bíblia Sagrada? Po

demos concordar com todas

as propostas apresentadas

atualmente para explicar o

que é família? Quais são as

bases para nossa convic

ção cristã? Devemos estar

preparados para defender

a fé (1 Pe 3.15).
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{1. O QUE É FAMÍLIA?

De acordo com a primeira lição,

sabemos que a base para a Ética
Cristã é a Bíblia Sagrada. E quando

o assunto é a família, isso não é

diferente.

O texto bíblico da lição mostra em

quais circunstâncias Deus criou a mulher.

Adão, o primeiro homem, estava sozinho

no Éden e trabalhava muito dando nome

a todos os animais, como os répteis e aves

criados por Deus. Contudo, não se achava

para Adão alguém como ele, que pudesse

lhe fazer companhia. Vendo que o homem

criado do barro estava só, Deus então

criou a mulher, Eva. Unindo-os

ali no jardim, Deus celebrou o

primeiro casamento (Gn

2.24). Noutra passagem.

Deus abençoou o ca

sal para que. unidos

em matrimônio, mul

tiplicasse os seres

humanos sobre a ter

ra (Gn 127,28). Falando

acerca da família, do

casamento e da forma

como ambos são descritos

em Gênesis, Jesus afirmou: "Por

tanto, o que Deus ajuntou não separe o

homem" (Mt 19.6b).

Podemos, então, definir as caracte

rísticas da família bíblica projetada por

Deus: a união heterossexual (um macho

e uma fêmea); monogámica (um único

homem para uma única mulher); indis

solúvel e com o propósito de gerar filhos.

2. A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
NO SÉCULO 21

Foi no seio da primeira família que

o pecado penetrou no mundo (Gn 3).

Logo depois, fora do paraíso, ocorreu

o primeiro homicídio na mesma família

entre dois irmãos (Gn 4.8-10). Assim,

como conseqüência da multiplicação

da violência, os seres viventes foram

destruídos sobre a face da terra. Entre

tanto, tudo tem novo inicio pela família

de Noé, mas lá também há noticia de

pecado (Gn 9.20-23).

Se cada um exercer o propósito de

Deus para família, estará salvando sua

casa, assim como a casa de Noé foi

salva (Gn 7). Devemos ainda promover

a expansão desse padrão divino para

conservação e salvação do maior número

de pessoas. Eis a importância da família

cristã neste século.

Vivemos tempos tra

balhosos (2 Tm 3.1). mas

Deus conta com sua

Igreja para batalhar

pela fé evangélica

(Jd 3), defendendo

os valores bíblicos

para preservação

da família. Mas qual o

papel do jovem cristão

nessa batalha?

a) Defender a fé: o jovem

cristão deve estar seguro de

que a Biblia é a Palavra de Deus (2 Tm

3.16), não permitindo que sua mente

seja moldada pelos valores do presente

século (Rm 12.2),pois "o mundo está no

maligno" (1 Jo 519): além disso, deve

estar pronto para responder à luz das

Sagradas Escrituras a qualquer um que

questionar sua fé (1 Pe 3.15), inclusive

acerca do modelo ideal de família.

b) Honrar pai e mãe: já nos Dez Man

damentos, Deus deixou clara a necessi

dade de os filhos honraremseus pais (Éx
20.12).o que também é repetido no Novo

Testamento (Ef6.1-3: Cl320); a questão

Se cada um exercer o

propósito de Deus para

família, estará salvando sua

casa, assim como a casa de Noé

foi salva (Gn 7).



é tão séria que. na Antiga Aliança, havia

pena de morte para os que desonrassem

os pais (Éx 21.15.17)- Você tem honrado
teus pais? Émandamento divino!

3. A VONTADE DE DEUS PARA

A FAMÍLIA

No Salmo 128, é possível observar um

belo modelo de família: um lar de pais

tementes a Deus, cuja renda do trabalho

honesto é suficiente para o sustento

familiar e a harmonia é observada na

comunhão cotidiana.

Aos pais cabe instruir os filhos no

caminho do Senhor (Dt 67-9.20-25). mas

os filhos precisam entender que devem

obediência, respeito, ajuda material, atos

de bondade aos país e também amá-los

como Cristo nos amou (Jo 15.12).

Assim, a vontade de Deus para a

família é que ela seja um núcleo em

que os seus membros reflitam a glória

de Deus, cada um exercendo seu pa

pel bíblico com amor, pois só através

do amor. seremos conhecidos como

cristãos (Jo 13.35). •

PARA CONCLUIR

Nesta lição, aprendemos qual a
origem da família e o modelo ideal

definido porDeus. Também fomos
convocados pelo Senhor a exercer
nosso papel nocontexto fami
liarpara o\ue a vontade de Deus
prevaleça. Para tanto, cumpramos
o cjue noscabecomo filhos e, mais
adiante, como pais e mães.
Carojovem, nãotrate teus pais
comdesprezo, ainda c\ue eles co
metam erros, pois o mandamento
divino de uma vida longa é paraos
c\ue honram pai e mãe (Ef6.1-3).

1. Quais as características de uma

família cristã?

2. Qual a importância da família

cristã no século XX ?

3. Qual o papel do jovem cristão na

defesa do modelo bíblico de família?

4. Qual o modelo de família apre

sentado no SI 128?

5. Qual a vontade de Deus para a

família?



QUI

SEX

SÁB

Não matarás

A vida vem de Deus

SI 139.16

Deus conhece o homem ainda

informe

Deus forma o homem no ventre

materno

A vida humana é valiosa

Hb 9.27

O fim natural do homem é a morte

Ética Cristã na

valorização da Vida

"Vede, agora, que eu, eu o sou. e mais nenhum deus comigo; eu

mato e eu faço viver; eu firo e eu saro, e ninguém há que escape

de minha mão"

• •



LEITURA

Salmos 1391-16

1 Senhor, tu me sondaste e me conheces.

2 Tu conheces o meu assentar e o meu levan

tar;de longe entendes o meu pensamento.

3 Cercas o meu andar e o meu deitar; e co

nheces todos os meus caminhos.

4 Sem que haja uma palavra na minha lingua,
eis que. ó Senhor, tudo conheces.

5 Tu me cercaste em volta e puseste sobre

mim a tua mão.

6 Tal ciência é para mim maravilhosíssima;

tão alta, que não a posso atingir.

7 Para onde me irei do teu Espirito ou para

onde fugirei da tua face?

8 Se subir ao céu. tu ai estás; se fizer no Seol

a minha cama, eis que tu ali estás também;

9 se tomar as asas da alva, se habitar nas

extremidades do mar,

10 até ali a tua mão me guiará e a tua destra

me susterá.

11 Se disser: decerto que as trevas me enco

brirão; então, a noite será luz à roda de mim.

12 Nem ainda as trevas me escondem de ti;

mas a noite resplandece como o dia; as

trevas e a luz são para ti a mesma coisa.

13 Pois possuiste o meu interior; entreteces-

te-me no ventre de minha mãe.

14 Eu te louvarei, porque de um modo terrível

e tão maravilhoso fui formado; maravilhosas

são as tuas obras, e a minha alma o sabe

muito bem.

15 Os meus ossos não te foram encobertos,

quando no oculto fui formado e entretecido

como nas profundezas da terra.

16 Os teus olhos viram o meu corpo ainda

informe, e no teu livro todas estas coisas

foram escritas, as quais iam sendo dia a dia

formadas, quando nem ainda uma delas

havia.

INTETIZANDO
[ue Lição especial! Trata-
>mos hojeda valorização
-~J-\ humana discorren-

re dois assuntos

importantes: abor-
itanásia. Há algum
I, essestemasvêm

anhando espaço namídia,
>necessário que o
1cristão saiba refletir

3desses assuntos à
Bíblia. Abordaremos

finições de aborto
jnásia, bem como

entaremos as bases

as para que nosposi-
itnos a favor da vida.

o

><

O

O

Todos nós valorizamos a

nossa vida, pois mesmo em

situação de enfermidade ex

trema, lutamos para viver. No

entanto, quando o assunto

é uma gravidez indesejada,

uma gestação como fruto de

um crime de estupro ou um

doente em estado terminal,

muitas perguntas começam

a surgir. Àluzdas Sagradas
Escrituras, vejamos o quanto

a vida deve ser valorizada e

defendida por nós cristãos,

respondamos acerca dos

questionamentos sobre o

aborto e a eutanásia.



1. POR QUE SOMOS CONTRA

O ABORTO?

O aborto pode ser definido como

a privação do nascimento do em

brião (ser humano no ventre, ainda

sem forma), ou do feto (ser humano

após a fase do embrião), causando-lhe

a morte; pode ser espontâneo, quan

do ocorre naturalmente por alguma

complicação de saúde, ou provocado

(intencionalmente).

1.10 feto não é subumano. Há quem

defenda o aborto alegando que o feto é

subumano (não é realmente humano),

uma extensão do corpo da mãe e, por

isso, ela teria o direito de decidir

sobre seu próprio corpo.

Esse argumento não

procede, pois a nova

vida no útero mater

no, depois de alguns

dias, tem ondas

cerebrais próprias,

impressões digitais

exclusivas e tipo san

güíneo próprio, sendo

essas características

mantidas por toda a vida;

o que ocorre é que o feto está

aninhado no útero materno, ali ficando

até se tornar plenamente desenvolvido

para a vida do lado de fora.

1.2 O feto é um ser humano em po

tencial. Com plena possibilidade de se

tornar um de nós. tal humanidade será

desenvolvida ao longo da gestação até

o nascimento.

No Salmo 139.15.16, o escritor afirma

que Deus o conhecia quando era uma

substância ainda informe. Jeremias

testemunha que foi escolhido por Deus

antes de seu nascimento Ur 1.5).Portanto,

ainda na concepção, somos humanos.

1.3 O feto é plenamente humano.

No livro de Êxodo, há duas sentenças
para quem ferisse uma mulher grávida:
a) se houvesse nascimento prematuro,

o agressor deveria pagarumamulta (Éx
21.22); b) se houvesse morte da mulher

ou do feto, o agressor deveria ser morto
(Éx 21.23). Esse texto mostra que Deus
considera a vida da mãe e da criança,

ainda no ventre, de mesmo valor, isto

é, humanos!

Outros argumentos bíblicos são

apresentados para demonstrar a hu

manidade do feto e, assim, apresentar

que, perante Deus, o aborto constitui

pecado: ainda no útero, Jesus já

era tratado como humano

(Mt 1.20.21); Lucas mostra

João Batista saltando

no ventre (Lc 1.44);

o já citado Salmo

13913 deixa claro

que a formação do

embrião é divina;

antes mesmo de

nascer, Deus já havia

escolhido: Jacó maior

que Esaú (Gn 25.22,23);San-

são (Jz 13.2-7); Jesus (Is 49-1.5):

e Paulo (Gl 1.15).

Deus considera o ser humano como

vida ainda no ventre. Sendo assim, e

com base nos preceitos bíblicos, somos

contra o aborto e, para todos os efeitos,

estamos convictos de que a vida começa

na concepção.

1.4. No Brasil, porém, são admitidos

três tipos de aborto:

a) Em caso de gravidez fruto de estu

pro:o aborto não é obrigatório. Apesar de

dolorosa e angustiante a situção de gerar

um filho fruto de um etupro. é possível

ajuda psicológica, assistência pastoral



e, em último caso. adoção da criança,
mas não seria a morte do indefeso feto

que resolveria a questão.

b) Emcaso de feto anencêfalo: após

decisão judicial pelo Supremo Tribunal

Federal em 2013, foi possibilitado o

aborto de feto com ausência parcial do
encéfalo (centro do sistema nervoso

cerebral). Aqui também vemos a violação

da vida. pois o anencêfalo é humano e

não deve ser morto.

c) Em caso de risco de morte para a

mãe: também conhecido como aborto

necessário. Se considerarmos que nesse

caso o que ocorre é o salvamento da

vida da mãe, então estaremos diante

da preservação da vida de um ser hu

mano, mas que infelizmente terá como

conseqüência a morte de outro. Nesse

caso. além de legal, é também aceito

pela Ética Cristã, mas em todos os ca
sos, deve ser comprovado que esse é

o último recurso.

2. POR QUE SOMOS CONTRA A

EUTANASIA?

Diferenciemos dois termos: eutanasia

e ortotanásia.

2.1 Eutanasia. Apelidada também

de "boa morte", a Eutanasia tem como

objetivo "tirar a vida para evitar o sofri

mento" de alguém que esteja em situação

gravíssima de saúde, o que pode ocorrer:

1) com o consentimento do doente; e,

2) sem o consentimento. No primeiro

caso. estaremos diante de um suicídio,

e quem induz. auxilia ou instiga comete

crime; e no segundo, de um homicídio,

hipótese em que os responsáveis devem

ser punidos.

Em Êxodo 20.13. encontramos o
mandamento "não matarás". A pres

crição bíblica adverte-nos de que o

inocente não deve ser morto, seja ele

no ventre (aborto), criança ou adulto,

independentemente de sua enfermida

de, pois só Deus pode dar e tirar a vida

(Dt 32.39)- Deus também pode curar o

doente (Dt 32.39: Tg 5.14.15). Ezequias

foi acometido por uma doença mortal,

mas orou a Deus e foi curado (Is 38.1-5).

Pode ser essa a vontade divina! A Bíblia

também ensina ainda que se aprende

muito em momentos de provação (Tg

1.2.3; Rm 53.4).

Devemos rejeitar toda proposta de

eutanasia. seja ela a pedido do doente

ou contra sua vontade, pois as duas

propostas violam a santidade da vida e

colocam o homem em lugar de Deus para

determinar o fim da existência humana.

2.2 Ortotanásia. Consiste na suspen

são dos meios artificiais de prolongaçao

da vida em situações de doença irrever

sível, o que terá como conseqüência

a morte natural do paciente. Nessa

PROBLEMA COMPATÍVEL COM

A ÉTICA CRISTÃ?
É CRIME NO

BRASIL?

Aborto em geral Nao Sim

Aborto em caso de estupro Nao Nao

Aborto de feto anencêfalo Nao Não

Aborto necessário Sim Não

Eutanasia Nao Sim

Ortotanásia Sun Não
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situação, não há expectativa de resta

belecer a vida do doente e, em alguns

casos extraordinários, os tratamentos

são mais penosos ainda. Nesse caso,

tomada a decisão sob oração e de forma

conjunta (Pv 24.6), devem ser aplicados

medicamentos que aliviam a dor e suas

conseqüências. Sob oração, rogando o

favor de Deus e tendo pelo próximo o

sentimento de amor como o que Jesus

teve por nós (Jo 13-34). a família confia

as possibilidades de cura nas mãos de

Deus, pois o milagre sempre é possível.

Por outro lado, se Deus não intervier e

houver morte natural, será cumprida

a Palavra do Senhor (Ec 12.7; Hb 9.27).

3. DEUS É O AUTOR DA VIDA
A vida e a morte estão nas mãos da

quele que faz nascer e morrer (Dt 32.39),

Deus é quem concede a vida (Gn 2.7;

At 1725): e o sangue do inocente morto

clama ao Senhor (Gn 410).

Por sua soberana vontade, Deus criou

o homem, deu-lhe o fôlego de vida e o

fez alma vivente. Sendo assim, só o autor

da vida pode tomá-la, não concordemos

com práticas egoístas e desprovidas de

amor: não ao aborto e à eutanasia. 0

1. Defina o que é aborto.

2. De acordocom Êxodo 21.22.23, quais
eram as duas sentenças para quem
ferisse uma mulher grávida?

3. De acordo com a lição, o que é
eutanasia?

4. Quem foi o rei que adoeceu mor

talmente e o que lhe aconteceu?

5. No caso da ortotanásia, como deve

ser tratado o paciente?

PARA CONCLUIR

Concluímos que o feto é um ser
humano, já conhecido por Deus,
mesmo ainda em substância

informe. Também verificamos

c\ue a eutanasiaé contráriaaos
princípios bíblicosporconcederão
homem o exercíciodo papel de Deus
em decidir o fim da vida humana,

sendo sua prática pecadoe crime.
Poroutro lado,a ortotanásia pode
ser admitida dentro dos padrões
da ÉticaCristã. Porfim, ficamos
convictos de <\ue Deus é o autor da
vidae de c\ue só Elepode determi
nar o fim da existência humana.

s~
*^

\
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7 de Agosto de 2016 LIÇÃO

QUA

QUI

SEX

SÁB

Um novo mandamento

Jo 13-35

O amor como sinal de conversão

Pv 26.20

Não se deve espalhar contenda

Hb 10.2a

Incentivando uns aos outros ao

amor

GI6.9

Fazendo o bem em todo o tempo

SI 34-13

Guarde a língua do mal

• •

A Ética Cristã

e 0 BuLLying

"Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho

também vós, porque esta é a lei e os profetas" (Mt 712).



SINTETIZANDO
^Estamos chegando àme

tade do trimestre e, nesta
lição, estudaremos acerca

\ de umtema conhecido
dajuventude: obullying.
Veremos que essapráti
danosa, queàs vezesé
tidacomo brincadeira, na
verdade não écompatí
vel com a Ética Cristã e
ainda podecausar males
imensos.

Todos nós vivemos em so

ciedade, e especialmente no

âmbito escolar, o jovem con

vive com pessoas da mesma

faixa etária. Porém, muitas

diferenças são notadas em

cada um: altura, cor da pele,

dimensões do corpo etc. As

diferenças entre os seres

humanos não devem ser

usadas para zombarmos uns

dos outros. Não devem ser

combustível para o bullying,

pois o homem foi criado à

imagem e semelhança de

Deus e não deve ser alvo

de agressões.

O

<

Z)

Q

O

QZ
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Tiago 3.3-12

Ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos,

para que nos obedeçam; e conseguimos

dirigir todo o seu corpo.

Vede, também, as naus que, sendo tão

grandes, e levadas de impetuosos ventos,

se viram com um bem pequeno leme,

para onde quiser a vontade daquele que

as governa.

Assim, também, a língua é um pequeno

membro, e gloria-se de grandes coisas.

Vede quão grande bosque um pequeno

fogo incendeia.

A língua, também, é um fogo; como mundo

de iniqüidade, a lingua está posta entre os

nossos membros, e contamina todo o corpo,

e inflama o curso da natureza, e é inflamada

pelo inferno.

Porque toda a natureza, tanto de bestas-feras

como de aves, tanto de répteis como de

animais do mar. se amansa e foi domada

pela natureza humana;

Mas nenhum homem pode domar a lingua.

Éum mal que não se pode refrear; está
cheia de peçonha mortal.

Com ela bendizemos a Deus. o Pai, e com

ela amaldiçoamos os homens, feitos à

semelhança de Deus:

De uma mesma boca procede bênção e

maldição. Meus irmãos, não convém que

isto se faça assim.

Porventura deita alguma fonte, de um mesmo

manancial, água doce e água amargosa?

Meus irmãos, pode, também, a figueira

produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim

tão-pouco pode uma fonte dar água salgada

e doce.



{1.0 QUE É BULLYING?
Do inglês bully (valentão, brigão),

a palavra é usada para descrever

atos violentos, intencionais ou

repetidos, que englobam tanto

o aspecto físico quanto o psicológi

co do indivíduo ou grupos em que o

adolescente se torna vítima de dor e

angústia dentro de uma relação desi

gual de poder. As conseqüências são

inúmeras. Para as vitimas, a tristeza, o

choro constante, a exclusão, a humi

lhação, o isolamento, a discriminação;

para o autor, a sensação de poder, de

realização, força etc.

Na prática, o bullying pode

ser exercido pessoalmente

no contato direto entre

agressor e vitima, ou

ainda através das re

des sociais ou meios

de comunicação

eletrônicos. Nesse

caso. conhecido

como cyberbullying.

1.1 Tipos mais co

muns. Na PeNSE - Pes

quisa Nacional da Saúde do

Escolar de 2012. o IBGE cons

tatou que 72% dos alunos do 90 ano do

ensino fundamental (13 a 15 anos), nos

30 dias que antecederam a pesquisa,

quase sempre ou sempre se sentiram

humilhados pelas provocações de cole

gas da escola, ou seja, sofreram bullying:
entre os homens, o índice sobe para 7.6%;

entre as meninas, 6.5%.

Os tipos mais comuns de bullyingsão

atribuir apelidos pejorativos aos colegas,

como zoação, esculachar, mangar, hu

milhar, intimidar o outro em razão dos

aspectos físicos, magreza ou obesidade,

ser muito alto ou muito baixo, ter deficiência

• • • •

física, alguma característica que mais se

destaca como narize orelhas grandes, bem

como em razão da condição social, dentre

outras. Contudo, segundo pesquisa do IPEA

- Instituto de Pesquisa Econòminca Aplica

da, divulgada em 6/2/14 (www.ipea.gov.

br) o peso corporalé fator predominante

para o bullyingfreqüente. De acordo com

a análise dessa pesquisa, na rede pública,

54%dos estudantes que se acham "muito

gordos" se dizem vítimas de bullying. Nas

escolas particulares, o índice é ainda mais

alto, 63%. Entre as garotas, 34% das que

se consideram "muito magras" sentem-se

quase sempre sozinhas. Já no caso dos

meninos. 19% dos que se encai

xam nesse perfil se sentem

da mesma forma. Será

que não contribuímos

para esses números,

agredindo algum co

lega na escola?
Será cjue nãocontribuímos

para esses númerosagredindo

algum colega na escola?
2. NAO HA JUS

TIFICATIVA PARA

USAR O EXPEDIEN

TE DO BULLUYINC

Tendo o próprio Jesus

dado exemplo de inigualável

humildade (Fp 2.7,8), morrendo por todos

(Jo 3.16; Rm 5.6), não por amigos, mas

por pecadores (Rm 5.7.8). os cristãos

devem considerar os outros superiores

a si mesmo (Fp 2.3). Um ensinamento de

Jesus ficou conhecido como "A Regra

de Ouro" e se encontra em Mateus 7.12a:

"Portanto, tudo o que vós quereis que os

homens vos façam, fazei-lho também

vós". Com base na vida e obra de Jesus,

não há como alegar qualquerjustificativa
para o bullying.

No caso do cristão, como poderia

sua boca bendizer a Deus e, ao mesmo

• • •
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tempo, praticar bullying? O texto bíblico da

Lição nos adverte quanto a isso (Tg3.10).

Para combater esse mal social, tam

bém foi aprovada, em 6/11/15. a Lei

13.185/15 que institui o Programa de

Combate ao Bullying.

3. BEM-AVENTURADOS OS PA

CIFICADORES

Há três personagens envolvidos no

bullying:o agressor, a vitima e a testemu

nha. O agressor deve ser conscientizado

de seus atos e ser convocado a mudar

de comportamento; a vitima tem de sa

ber se comportar diante das agressões

e dizer, firmemente, que não aceita ser

vítima de bullying;já a testemunha não

pode apenas contemplar o mal, mas

opor-se (Ef 5.11), pois fomos chamados

para sermos pacificadores (Mt 5.9).Afinal,

somos filhos de Deus.

Se você for agressor, pare. mude e

peça perdão; se testemunha, não con

corde calado, tente ajudar; se for vítima,

conte aos pais, peça ajuda. No que de

pender de nós, devemos ter a paz com

todos (Rm 12.18)

Qual o nome dado ao Bullying pra
ticado através da Internet?

De acordo com a lição, aponte um
fator predominante para o bullying
freqüente.

Como ficou conhecido o ensina

mento de Jesus em Mateus 7.12 e

em que consiste?

Órgão quedeve serdominado para
combater o bullying?

Como serão chamados os pacifi
cadores?

^

PARA CONCLUIR

Além de grave problemasocial,o
bullying é pecado. Considerando
todo ensinamento de Cristo e dos

apóstolos, nãoencontramosqual
quer justificativa paraa prática
desse mal. Pelo contrário, somos

advertidos a amar uns aos outros

(Jo 15.12). Sendo assim, ojovem
cristão não pode ser umagressor,
mas sim lutar contra a práticado
bullying e a promoção da paz,pois
os pacificadores serão chamados
filhos de Deus.



QUA

QUI

SAB

Gn 6.11

A terra estava cheia de violência nos

dias de Noé

SI 11.5

Deus aborrece o que ama a

violência

Êx 20.15

0 furto é condenado

Ef a.28

Quem furtava, não furte mais

Mc 10.19

Jesus condena o furto

1 Co 6.10

Os ladrões não herdarão o Reino

de Deus

A Ética Cristã e a
violência na menoridade

"Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos,

atentos às suas orações; mas o rosto do Senhor é contra os que

fazem males" (1 Pe 312).
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í INTE riZANI o
>Hoje, abordaremos ac\ues-
I tãoda violência praticada

por menores de idade.

Definiremos oc[ueévlo-
i láncia apontando ainda os

direitos e deveres de to
dos, mesmo adolescen

'-TCIHO: li. Ul ' í . impi
de práticas criminosas c\ue
devem estar longe da p
tica dos cristãos. Afiní

devemos viver o Evange
de forma digna, com um
conduta irrepreensível.

Não é raro ver na mídia

noticias em que menores

praticaram crimes cruéis

como furto, roubo, homicí

dios, seqüestras etc. Isso é

extremamente preocupante,

e a igreja deve estar aten

ta .demonstrando, como

nesta lição, que, desde a

infância e a adolescência,

o ser humano deve viver de

acordo com a Ética Cristã

que estabelece parâmetros

para todas as áreas da vida,

pois é impossível viver em

sociedade sem cumprir de

veres para. então, desfrutar

de direitos.

O
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Romanos 13.1-7

Toda alma esteja sujeita às autoridades

superiores; porque não há autoridade que

não venha de Deus; e as autoridades que

há foram ordenadas por Deus.

Porisso. quem resiste à autoridade resiste
à ordenação de Deus; e os que resistem

trarão sobre si mesmos a condenação.

Porque os magistrados não são terror para

as boas obras, mas para as más. Queres tu.

pois, não temer a autoridade? Faze o bem

e terás louvor dela.

Porque ela é ministro de Deus para teu

bem. Mas, se fizeres o mal. teme. pois não

traz debalde a espada; porque é ministro

de Deus e vingador para castigar o que faz

o mal.

Portanto, é necessário que lhe estejais

sujeitos, não somente pelo castigo, mas

também pela consciência.

Por esta razão também pagais tributos,

porque são ministros de Deus, atendendo

sempre a isto mesmo.

Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem

tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a

quem temor, temor; a quem honra, honra.



{1. O QUE ÉVIOLÊNCIA
Pode-se classificar violência como

constrangimento exercido sobre

alguma pessoa para fazer ou
deixar de fazer alguma coisa

mediante violência ou grave ameaça;
é o abuso de força, opressão e ato de
violentar.

Conforme dados da Unesco pu
blicados em 2015 acerca do Brasil,

"os jovens são as maiores vitimas das

mortes por armas de fogo no Brasil. Do

total de 42.416 óbitos por disparo de

armas de fogo em 2012. 24.882 foram

de pessoas na faixa de 15 a 29 anos,

o equivalente a 59%"- É alar
mante o número de jovens

envolvidos em crimes,

mesmo como vitimas.

Como Deus vê tal

questão? Sua Pa

lavra diz que a ter

ra estava cheia de

violência nos dias

de Noé. Então. Deus

decidiu destruir toda

a humanidade (Gn 6.13).

Portanto, o Senhor abomi

na a violência.

2. DIREITOS E DEVERES

De acordo com Gênesis 2.15-17. no

Éden. o homemjá tinha direitos (comerde
toda a árvore do jardim), deveres (lavrar e

guardar ojardim), uma proibição (comer

da árvore do conhecimento do bem e do

mal) e conseqüência, pena. sanção, para

a desobediência ("pois. no dia em que

dela comeres, certamente morrerás").

De acordo com o texto bíblico da lição,

Paulo, ao escrever aos Romanos, disse

que as autoridades deveriam ser temidas

por aqueles que praticam o mal (Rm

• • • •

13.1-4)- Porém, a sujeição às autoridades

não deveria ser somente em razão do

castigo, mas também pela consciência (v.

5). As leis humanas são necessárias para
proteger a sociedade do caos que veio

como conseqüência do pecado, bem

como garantir direitos ao povo.

De acordo com o Estatuto da Criança

e do Adolescente (o ECA). criança é a

pessoa de até doze anos incompletos,

e o adolescente é aquele que tem entre
12 e 18 anos. Segundo o ECA, quem

praticou furto, roubo ou outros atos não

receberá uma tipificação de crime, mas

de um ato infracional. O menor receberá

um tratamento diferente, de

natureza mais branda em

relação ao cidadão de

18 anos de idade.

O ECA busca

proteger o menor

visando a correção

de sua conduta

para um futuro lon

ge do crime. Além

de obedecer às leis

> humanas compatíveis

com as Escrituras, o cristão

deve ir além. deve orar pelas

autoridades para que a sociedade viva

dias de paz dTm 2.1.2); não deve tomar

mal por mal, mas ser misericordioso e

amável com os irmãos (1 Pe 3.8.9); nem

aos inimigos podemos dar o mal como

recompensa, mas amá-los e orar por

eles (Mt 5.43-44). Tais comportamentos

vão ajudar a evitar a prática da violência

em nosso meio.

O menor tem direitos que devem

ser protegidos pelos governos, pela

sociedade e pela família. Por outro lado.

não deve dar motivos para ser punido

pela prática do mal (1 Pe 3.17).

0 menor temdireitos que

devemser protegidospelos

governos,pelasociedade e pela

família, poroutro lado, nãodeve

dar motivos para ser punido pela

prática do mal (1 Pe3.17).

• • •



3. NAO SE PODE MENTIR, ROU

BAR E MATAR...

Além de ser condenada por Deus

(Pv 195.9; At 5.4: Cl39; Ef 4.25). a mentira

tem por pai o Diabo (Jo 8.44)- Ela era

tratada com rigor no AT(Dt 19.16-21),e

hoje, a mentira pode ser considerada

crime de "falso testemunho", conforme

o art. 342 do Código Penal Brasileiro

(CPB). Os amantes e praticantes da

mentira ficarão fora do Reino de Deus

(Ap 22.15).

A prática da mentira e da violência

afronta a Deus, pois a Bíblia atribui como

pecado tal prática.

3.1. "Ficarão de fora os

roubadores" (1 Co 6.10). O

livro de Êxodo traz leis

sobre a propriedade

(Éx 22.1-15), prevendo
que apropriar-se de

um bem do outro

é crime e deve ser

punido.

Quando tratamos

de crimes, alguns ter

mos legais no Brasil são

diferentes dos empregados

na Bíblia. Você saberia diferen

ciar furto e roubo?

a) Furto: a Bíblia usa a expressão

"furto" em vários textos (Êx20.15, 21.16,
22.1) para descrever a subtração de algo

do outro. Contudo, no Brasil, esse crime

ocorre quando alguém subtrai um bem

de outra pessoa, mas sem o emprego

de violência, conforme o art. 155 do CPB.

b) Furtar um homem: a Lei de Moisés

condena esse crime (Éx. 21.16) fazendo

o emprego da palavra "furtar". Mais uma

vez, verificando as leis brasileiras, em

nosso país esse crime seria seqüestro

ou cárcere privado (art. 148 do CPB).

c) Roubo: é mencionado na Bíblia

às vezes como sinônimo de furto (Pv

22.22.23: 28.24: Is 10.2). mas no Brasil é

a prática de subtrair um bem de outra

pessoa com emprego de violência ou

grave ameaça. Éo que vemos no no
ticiário, quando alguém, usando uma

faca, uma arma de fogo ou a força toma

algo de outro. Para esse crime, a pena

é prisão de quatro a dez anos e multa

(art. 157 do CPB).

Embora tenha sido necessário ao

Direito Penal Brasileiro fazer diferença

entre os crimes, para tratar cada um in
dividualmente, o Texto Sagrado condena

todas essas práticas (1Co 6.10).

Boa parte desses crimes

está ligada a outro: o trá

fico de drogas. Muitos

entram para o mun

do do crime pelas

portas do tráfico,

dai alguns passam

a furtar, roubar e até

matar. Afaste-se do

homem mau. peça a

Deus que o guarde do

violento (SI 140.1) e recuse

todo tipo de proposta diabólica

que possa estar envolvida com o crime.

4. VIVENDO DE MODO DIGNO

DO EVANGELHO

O texto de Gênesis 6 informa que

a prática da violência foi decisiva para

que Deus decidisse destruir os seres

humanos nos dias de Noé. Isso ocorre

pelo fato de Deus ter criado o homem

para o bem.

Caro aluno, Deus espera de nós

uma conduta santa, compatível com

os valores bíblicos, longe de práticas

perversas que são pecado e que fa-

A práticada mentirae da

violência afronta a Deus,

pois a Bíblia atribui como

pecado tal prática.

®



zem aumentar os problemas sociais.

Portanto, não devemos cobiçar o que é

do próximo (Éx 20.17), tampouco tomar
algo de outros para nós (Éx 20.15), pois,
além de pecado, é crime. Se acharmos

algum bem de outra pessoa, deveremos

devolver (Dt 22.1-4).

Longe da prática de males, devemos

ter cuidado com nossas amizades, pois

muitos jovens são aliciados por crimino

• • •

sos com promessas de dinheiro e uma

vida melhor materialmente. Mas em

pouco tempo, são logo presos, ou em

alguns casos trágicos, mortos.

Se você conhece alguém envolvido

com práticas criminosas, ore por ele,

evangelize-o: não podemos ver a mídia

noticiar o envolvimento de menores em

crimes bárbaros e não sentir o coração

comovido. •

PARA CONCLUIR
Não vivemos dias diferentes dos

dias do Dilúvio, pois a violência
jorra no noticiário da TV e na

Internet, e o pior é ver tantos
menores envolvidos com o crime.

Todos têm direitos, mas tam

bém deveres a serem cumpridos,
dentre eles o de andar de acordo

com as leis divinas e humanas.

Fiquemos longe da violência e da
prática de crimes, clamemos a
Deus por nosso país e por nossa
juventude, para que seja salva,
para c\ue seja livre.

HORA DA REVISÃO

1. De acordo com a lição, o que é

violência?

2. Quais eram os direitos e deveres

do homem no jardim do Éden?

3. Além de pecado, a prática da men

tira pode ser crime? Qual?

4. Qual a diferença entre furto e roubo

no Direito Penal Brasileiro?

5. Em dias tão maus, qual deve ser a

conduta do jovem cristão?



SAB

2 Co 6.14-18

O namoro deve ser entre dois cristãos

Am 3-3

Unidade de fé e objetivos

Fp 4.6.7

Orando e sentindo paz pela vida

sentimental

Pv 3.5.6

Firme-se no Senhor e não no

próprio entendimento

Gn 2.24

O casamento faz do casal uma só

carne

Mt 19.6

O casamento é indissolúvel

Ética Cristã no Namoro

"Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis" (2 Co 6.14a).



2 coríntios 6.11-18

11 Ócorintios. a nossa boca estáaberta para
vós, o nosso coração está dilatado.

12 Não estais estreitados em nós; mas estais

estreitados nos vossos próprios afetos.

13 Ora, em recompensa disso (falo como a

filhos), dilatai-vos também vós.

14 Não vos prendais a um jugo desigual com os

infiéis; porque que sociedade tem a justiça

com a injustiça? E que comunhão tem a luz

com as trevas?

15 E que concórdia há entre Cristo e Belial?

Ou que parte tem o fiel com o infiel?

16 E que consenso tem o templo de Deus

com os ídolos? Porque vós sois o templo

do Deus vivente. como Deus disse: Neles

habitarei e entre eles andarei; e eu serei o

seu Deus. e eles serão o meu povo.

17 Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos.

diz o Senhor; e não toqueis nada imundo,

e eu vos receberei;

18 e eu serei para vós Pai.e vós sereis para mim

filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.

INTETIZANDO
imos falar sobre namo-

? Esse é o tema da lição
-:-.Como para todas

stões da vida, a

]\atem orientação. Ve

mos oc\ue aÉtica Cristã
jde falar sobre o namoro,

imo deve ser o relaclona-

lento no âmbito familiar
>desfrutar dessa

ílhosa fase da vida.

O
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O assunto de hoje está pre

sente em todos os ambien

tes que abrigam jovens e

adolescentes. Além disso,

não é difícil notar que cada

vez mais cedo os adoles

centes iniciam um namoro.

Contudo, é preciso parar

um pouco e refletir sobre

qual o propósito do namoro

e quais os padrões bíblicos

para o mesmo Esteja certo.

Deus tem interesse em tua

felicidade sentimental.



f 1.0 QUE ÉE PARAQUE SERVE
I ONAMORO

•^ Onamoro éafase que antecede ao
I casamento, é oespaço adequado
V, para conhecimento emocional e es

piritual. Namoro não é fase de intimidade

fisica, pois. como veremos na próxima

lição, isso deve ocorrer no casamento

(Hb 13.4; 1 Ts 4.3-5: Cl 3.5-6). Sob a pers

pectiva da Ética Cristã, é possível lançar
fundamentos para o namoro cristão:

a) Jovens cristãos: ambos já devem ter

passado pela experiência da conversão

(Rm 10.9,10):

b) Idade compatível e maturidade:

tendo em vista que o objetivo é

o casamento, não parece ser

aconselhável iniciar um

relacionamento muito

cedo; a imaturidade

pode acarretar sé

rios problemas:

c) Autorização

dos pais: como res

ponsáveis e por de

sejarem o bem dos

filhos, os pais devem

participar dessa decisão,

devem ser honrados (Ef 6.1-3);

d) O conselho pastoral: o pastor é

responsável pelas ovelhas e dará conta

delas diante de Deus (Hb 13.17); ouça-o

com atenção antes de decidir namorar.

1.1. Período de observações. Énessa
etapa do relacionamento que algumas

coisas devem ser observadas:

a) Nele: Se for temente a Deus, terá

o hábito de orar. ler a Bíblia e freqüentar

as reuniõesda igreja. Éresponsávelcom
suas obrigações? Gosta de trabalhar e de

estudar? Lida bem com o dinheiro? Tem

domínio próprio sobre suas emoções e

impulsos? Honra o pai e a mãe? É res

peitoso com osidosos e com opastor? É
capaz de assumir uma responsabilidade,
sendo responsável pelo lar espiritual e

a vida financeira?

b) Nela: Se também for temente a

Deus, terá o hábito de orar. ler a Bíblia

e freqüentar as reuniões da igreja. É
responsável com suas obrigações? Tem

domínio próprio sobre suas emoções e

impulsos? Honra o pai e a mãe? É res
peitosa com os idosos e com o pastor?

Por que essas dicas? Porque o namo

ro não é lazer ou brincadeira, e sim uma

preparação para o casamento, para que

os namorados deixem o lar dos pais e

unam-se um ao outro e sejam

uma só carne (Gn 2.24).

0 namoro não é lazer 2. RESPEITO AO NA

MORADO (A) E Â
SUA FAMÍLIA

Sabendo que o

namoro é a época

ideal para observa

ções, deve-se ava

liar o respeito entre o

casal, pois se durante o

período que antecede ao

casamento não houver res

peito mútuo, dificilmente haverá após

o matrimônio. Não avançar os limites

da intimidade física é sinal de respeito;

pode, ainda, a condição física, social ou

financeira ser motivo de crise no namo

ro, mas o respeito e o diálogo entre o

casal mostrará a melhor saida para os

problemas.

Na cultura hebraica, os pais esco

lhiam os cônjuges para os filhos. Embora

não haja qualquer intenção de agirmos

assim na atualidade, os pais são dignos

de respeito por parte dos namorados. O

rapaz não deve desonrar os pais da moça,

ou brincadeira, e sim uma

preparação parao casamento,

para c\ue os namorados deixem

o lardos paise unam-se um ao

outro e sejam uma só carne

{Gn 2.24).

c::#$



nem esta desonrar os pais do rapaz,
pois onde não há respeito pelos pais,

os quais devem ser honrados (Ef6.1-3),

certamente o fim não será o melhor (SI

42.7). Os limites estabelecidos pelos pais
como dias e horários para encontro, locais

que podem freqüentar sozinhos, dentre

outros devem ser observados à risca.

3. SE BEM APROVEITADO. O NA

MORO É UMAFASEMARAVILHO
SA DA JUVENTUDE

Desfrutado dentro dos padrões bíbli

cos, o namoro é o período que antecede

• • • •

• • • •

a melhor união humana: o casamento. A

vontade de Deus é que o jovem cristão

se lembre do namoro como um tempo
de alegrias, sorrisos, conhecimento do

(a) amado (a) rumo ao matrimônio. Por

isso. projete o namoro como uma ben

ção, uma dádiva divina que terá como

conseqüência a benção do casamento, o

qual não pode ser desfeito pelo homem

(Mc 10.9). •

PARA CONCLUIR

Quem querviver sozinho portoda
avida? No entanto, para viver um
casamento feliz, é indispensável um
namoro dentro dos padrões bíbli
cos, pois a vontade do Senhor é que
sejamos felizes (Jo 15.11). Sendo

assim,esforce-se para observarto
das as orientações do Senhor, mas

nãotenha pressa em namorar, não
fique ansioso,espere o momento
certo. Mas, se forotempo de iniciar
um relacionamentoparao casamen
to, siga a vontade divina com temor,

respeito pelo (a) namorado (a)e sua
família e seja feliz!

HORA DA REVISÃO

1. 0 que é e para que serve o namoro?

2. Que tipo de conhecimento não deve

avançar durante o namoro?

3. Quais os fundamentos para o início

de um namoro cristão?

U. Qual o objetivo do namoro cristão?

5. Cite dois exemplos de limites im

postos pelos pais e que devem ser

observados pelos namorados como

sinal de respeito.
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SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

Ct 4-12

Guardando-se puro para o casa

mento

Gn20.8-i£j

O adultério é condenado

Lv 18.22: Rm 1.26.27

0 homossexualismo é abominação

Lv 18.23

A zoofilia ou bestialismo é confusão

1 Co 6.18

Fuja da imoralidade sexual

Fpa-8

Guarde a mente da impureza sexual

Ética Cristã e a

Sexualidade

"Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do

corpo; mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo" (1 Co 6.18).



1 Co 6.12-20

12 Todas as coisas me são licitas, mas nem

todas as coisas convém; todas as coisas me

são licitas, mas eu não me deixarei dominar

por nenhuma.

13 Os manjares são para o ventre, e o ventre,

para os manjares; Deus. porém, aniquilará

tanto um como os outros. Mas o corpo não

é para a prostituição, senão para o Senhor,

e o Senhor para o corpo.

14 Ora. Deus, que também ressuscitou o Senhor,

nos ressuscitará a nós pelo seu poder.

15 Não sabeis vós que os vossos corpos são

membros de Cristo? Tomarei, pois, os mem

bros de Cristo e fá-los-ei membros de uma

meretriz? Não. por certo.

16 Ou não sabeis que o que se ajunta com a

meretriz faz-se um corpo com ela? Porque

serão, disse, dois numa só carne.

17 Mas o que se ajunta com o Senhor é um

mesmo espirito.

18 Fugi da prostituição. Todo pecado que o

homem comete é fora do corpo; mas o

que se prostitui peca contra o seu próprio

corpo.

19 Ou não sabeis que o nosso corpo é o tem

plo do Espirito Santo, que habita em vós.

proveniente de Deus, e que não sois de vós

mesmos?

20 Porque fostes comprados por bom preço;

glorificai, pois. a Deus no vosso corpo e no

vosso espirito, os quais pertencem a Deus.

• • •

INTETIZANPO
a lição deste domingo,
alaremos de um assunto

ue está em todos os lu
ares: sexualidade. Vamos

efinir oque é sexualidade
seus contornos à luz da

•íblia, pois em um mundo
ominado pelo erotismo a
adadia, pode parecerque

ia condena o sexo e

icomo algoimundo,

isso verdade? Ao

é necessário estar

siente do que as
turas dizem sobre

o e decidir lutar por

vida sexualmente

O
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Prezado jovem, de acordo

com pesquisa realizada pelo

IBGE em 2012, quase 30% de

adolescentes entre 13 e 15

anos afirmaram já ter tido

alguma relação sexual. O

distanciamento dos valores

bíblicos e a banalização do

sexo fazem que a cada dia

os brasileiros iniciem mais

cedo a vida sexual, o que

traz graves conseqüências

para a sociedade e para

os envolvidos. Essas pes

soas ainda descumprem

os planos de Deus para a

intimidade que deve ser

desfrutada no casamento.



Ç 1. OQUE ESEXUALIDADE?
De acordo com o Dicionário Aurélio

^ On Line, sexualidade éa"qualidade
do que é sexual". A palavra está

^ relacionada a fatores físicos, inter
nos e externos, bem como emocionais

relacionados ao desejo sexual.

Trataria a Bíblia deste assunto? Sexo

não é algo condenado por Deus e que

deve estar longe do cristão? É isso
mesmo?

2.A DISTORÇÃO DO SISTEMA DE
COMUNICAÇÃO
As mídias como TV e Internet es

palham material pornográfico

mundo a fora com acesso

facilitado a todos. Na

TV.pode-se dizer que

há certa restrição

em razão de nor

mas para exibição

do conteúdo, mas

já existem canais

especializados em

pornografia, e mesmo

os programas "para a

família" apresentam cenas

de nudez que estimulam a

sexualidade.

Na Internet, o acesso é irrestrito,

pois os usuários estão a um clique de

consumir pornografia bem diante de

seus olhos. Outro meio que espalha

vídeos, fotos sexuais e de nudez são as

redes sociais. Nela, o usuário sente-se

à vontade para consumir pornografia.

Assim, os sistemas de comunicação,

principalmente a Internet, são meios

eficazes para banalizar o sexo e dis

torcer o seu propósito bíblico. Para o

presente século, a sexualidade é assunto

que cada um trata como quer e que a

regra é fazer tudo o que dá prazer. Tal
pensamento só é possível em razão do

afastamento dos padrões da Ética Cristã,
mas somos advertidos pelo Senhor a

não nos conformarmos com o padrão

deste mundo (Rm 12.2).

3. O QUE DIZ AS ESCRITURAS?

Deus celebrou a união do primeiro

casal e deu-lhes uma ordem: "frutificai.

e multiplicai-vos" (Gn 1.28). Tal ordem

pressupõe, obviamente, o desen

volvimento da sexualidade, mas em

um contexto totalmente diferente do

mundo atual.

Quando o escritor bíblico

narra que Adão conheceu

sua mulher e que ela

concebeu, está dizen

do que eles tiveram

intimidade sexual

(Gn 41). Logo, a Bí

blia não condena

os impulsos sexuais;

mas o que as Escri

turas ensinam sobre

o sexo, como criação

divina, é que ele deve ser

apreciado somente no contexto

do casamento (Hb 134; Gn 2.24: Ct 412; 1

Ts 43-5: Cl 3.5-6; 1 Co 6.15-20; 2 Tm 2.22).

Em Provérbios 517-19. o escritor

exalta a intimidade sexual dentro do

contexto do casamento; Cantares de

Salomão exalta a união de um casal

heterossexual e celebra a beleza da

intimidade. Em 1 Coríntios 7.1-5. Paulo

orienta aos casais que satisfaçam os

desejos sexuais normais um do outro.

3.1. Qual o problema do sexo en

tão? O problema está no uso fora dos

padrões bíblicos, fora dos padrões

de pureza. O propósito divino é a vir-

Para o presente século,a

sexualidadeé assunto que cada

um trata como quer e que a regra

é fazer tudo quedá prazer.

• • •
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gindade e abstinência sexual até o

casamento (Ct 4.12).

Deus advertiu o seu povo sobre um

dos graves problemas dos cananitas.

Esse problema era justamente a per
versão sexual, pois eles perverteram

a prática sexual registrada em Levítico

18.1-20,22-27 (examine-a bem) e essa

perversão sexual foi o motivo para o

povo de Canaã ser vomitado da terra

(v.28); quando os irmãos de Jacó viram

sua irmã estuprada, armaram uma cilada

e mataram uma multidão de pessoas

(Gn 34): Davi adulterou com Bate-Seba e

matou seu marido (2 Sm 11): um filho de

Davi. Amnon, estuprou sua irmã Tamar,

cometendo incesto, e foi morto pelo

próprio irmão Absalão (2 Sm 13). Esses

são alguns exemplos de confusões e

graves conseqüências da perversão

sexual narrada pela Bíblia.

Ainda destacamos três práticas se

xuais cultivadas na cultura secular, mas

condenadas por Deus: a) adultério: rela

ção sexual de uma pessoa casada com

outra que nãosejaseu cônjuge (Êx 20.14:
Lv18.20; 10.10:1 Co 6.10); b) fornicação

ou prostituição: é o sexo de uma pessoa

não casada com outra casada ou não (Lv

19.29; Lv 21.7: Mt 5.32:15.19; Mc 7.21:1 Co

6.16: Ap 21.8): c) homossexualismo: ato

sexual entre pessoas do mesmo sexo

(Lv 18.22; Rm 1.26,27).

3.2.Quais atos podem ser tidos como

sexuais? Segundo o Pr.Josh McDowell.

na obra "A Verdade Nua e Crua" (CPAD,

2014, p.79). é ato sexual:

a) oral-genital (sexo oral)

b) manual-genital (caricias íntimas)

c) genital-genital

d) penetração

Embora alguém possa pensar que a

prática do sexo oral, por exemplo, man

tém ainda a pessoa virgem, isso pode ser
dito do ponto de vista "técnico", humano,

mas a pureza está comprometida, pois o

corpo só deve ser entrege a outra pessoa

para prezeres sexuais dentro dos padrões

do casamento. Nos casos citados, ainda

que não haja penetração, o ó-gão sexual
mais poderoso, o cérebro, age como se
houvesse o ato sexual pleno: marcas que

nunca se apagarão e ficarão registradas

para cada momento, até mesmo depois

do casamento.

3.3. Propósito do sexo. Biblicamente

são três: a) reprodução (Gn 1.28); b) uni

dade (Gn 2.24); c) recreação (Pv 5.18,19).

Esses são os propósitos bíblicos para o

sexo e estão à disposição para todos os

que esperarem em Deus; do contrário,

muitos problemas podem alcançar o

jovem: doenças sexualmente trans

missíveis, gravidez indesejada. aborto,

sentimentos de culpa, abandono e, o

mais danoso, o pecado.

3.4. Guardando o "órgão sexual" mais

poderoso. As reações que acontecem

em nosso corpo são comandadas pelo

cérebro, o qual recebe impulsos e é ali

mentadoporaquilo que permitimos. Éele
que comanda toda preparação do corpo

para o ato sexual. Então devemos estar

atentos ao que estamos dando ao nosso

cérebro para ele trabalhar. Para protegè-

-lo. devemos extrair alguns princípios da

Palavra de Deus: a) tenha cuidado onde

coloca os olhos (Mt 6.22.23; SI 101.3): b) a

mente não deve ser ocupada com coisas

ruins (Fp 4.8);c) não confie no teu coração,

pois é enganoso (Jr 17.9), o pecado tem

origem nele (Mt 1519) e e necessário

clamar a Deus para que o purifque (SI

51.10). Discipline os teus olhos, mente e

coração para que andem de acordo com

o que é justo.

• • • •

• ••••• • •



4. EU ERREI! O QUE FAZER?

Àqueles que até aqui fizeram uso
indevido da sua sexualidade, a Palavra

do Senhor afirma que o Deus de amor

é pronto a perdoar (SI 86.5) e que não

rejeita um coração quebrantado (SI51.17).

Arrependa-se. peça perdão e prossiga

PARA CONCLUIR

Carojovem, a sexualidade é divina.
Deus criou o homem e a mulher com

o propósito de ambosdesfruta
rem de uma vida sexual sadia. Mas

o pecado, tendo afetado toda a
raça humana, fez da perversão
sexual um de seus instrumentos

mais úteis paradistanciar o ser
humano de Deus. Portanto, decida

esperar, guardeseu corpo para a
pessoa com quem vaise unirem
Cristo. Por fim, seja teve alguma

experiência sexual, decida agora
esperar em Deus e não mais come
ter tal erro, Eleperdoa e purifica
os quebrantados de coração.

HORADAREWSAO

1. 0 que é sexualidade?

2. Cite três condutas aceitas pelo
mundo atualmente que demons

tram a prática indevida do sexo.

3. Quais são os propósitos bíblicos do
sexo?

4. Qual o órgão sexual mais poderoso
e que deve ser guardado?

5. 0 que deve fazer agora quem já
teve experiências sexuais fora do

padrão divino?

com a decisão de viver separado para

Deus, aguardando o momento certo

para desfrutar do que Ele preparou

para ser celebrado no casamento. Fuja
da imoralidade sexual como José (Gn

39.1-11) e não peque contra o templo do

Espirito Santo, o seu corpo (1Co 6.19).•
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Gn 2.22,23

A alegria de relacionar-se

Tg 2.23

Abraão, amigo de Deus

Jo 15.12

Amando como fomos amados

TgZM»
Amizade abominável

1 Co 511

Relacionamento a ser evitado

Jo 15.15

Jesus, o melhor amigo

Ética Cristã no
Relacionamento

"E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só..." (Gn 2.18).



SINTETIZANDO
\ Hoje falaremos derelacio-
I namentos, poisDeuscriou

oser humano não para
] viver só, mas em comuni

dade. Inserido nomundo, o
homem tem experiência
cotidianas com os mais

diversos tipos de pessoas,
crentes e não-crentes, e
em todosos casos,deve BL^,
saber portar-se bem. Com
preenderemos também K^9
<\ue boas amizades podem
ser de muito valor para H •
o ser humano. Na verda

de, elas são necessárias

e devemos buscá-las e
cultivá-las.

Ávida humana é feita, em

boa parte, de relaciona

mentos. Nascemos a partir

de relacionamentos, cres

cemos assim e vivemos

assim. Tendo o Criador feito

o homem para estabele

cer laços afetivos, também

apresenta os padrões para

o relacionamento com Ele,

em primeiro lugar: em se

gundo, com o próximo. É
impossível ser cristão fora

dos relacionamentos, pois

através deles conhecemos

o Senhor e apresentamos o

Salvador aos que estão ao

nosso redor.

O

<<

Z>

O

o
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Rute 1.11-19

11 Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por

que irieis comigo? Tenho eu ainda no meu
ventre mais filhos, para que vos fossem por

maridos?

12 Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já

mui velha sou parater marido;ainda quando

eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que

esta noite tivesse marido, e ainda tivesse

filhos,

13 esperá-los-ieis até que viessem a ser gran

des? Deter-vos-ieis por eles. sem tomardes

marido? Não. filhas minhas, que mais amargo

é a mim do que a vós mesmas; porquanto a

mão do Senhor se descarregou contra mim.

14 Então, levantaram a sua voz e tornaram a

chorar; e Orfabeijou a sua sogra; porém Rute

se apegou a ela.

15 Peloque disse:Eisque voltou tua cunhada ao
seu povoe aos seus deuses; volta tu também
após a tua cunhada.

16 Disse, porém, Rute: Não me instes para que

te deixe e me afaste de ti; porque, aonde

quer que tu fores, ireieu e, onde quer que
pousares à noite, ali pousarei eu; o teu povo
é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.

17 Onde quer que morreres, morrerei eu e ali
serei sepultada; me faça assim o Senhor e
outro tanto, se outra coisa que não seja a

morte me separar de ti.

18 Vendo ela. pois.que de todo estava resolvida

paraircom ela, deixou de lhe falarnisso.

19 Assim,pois. foram-seambas, até que chegaram
a Belém; e sucedeu que. entrando elas em

Belém, toda a cidade se comoveu por causa

delas, e diziam: Não é esta Noemi?



Ç 1. OSER HUMANO ÉUM SER
I SOCIAL

^ Desde o inicio, o próprio Deus
concluiu que não era bom que o

V homem vivesse só (Gn 2.18); sendo

assim, o Criador providenciou alguém
com quem Adão pudesse se relacio

nar: Eva (vv. 21-23). Com o propósito

de povoar a terra. Deus ordenou que
o primeiro casal se multiplicasse (Gn
1.28). Ora, o Senhor fixava ali também

a multiplicação dos relacionamentos,

iniciando-o no seio da família. Estava

ali a regra estabelecida: o ser humano

é um ser social, nasceu de relaciona

mentos e deve se relacionar

com outros iguais.

• • •

haver ódio no meio do povo de Deus (Pv

10.12). nem inimizade (Gl 5.20). nem ira

(SI 37.8), e toda obra da carne deve ser

abominável. Os relacionamentos na igreja
devem ser com ardoroso amor (1 Pe 1.22).

suprindo as necessidades espirituais (Tg
5.16), emocionais (Rm 12.15),e materiais

(Tg2.14-16)do próximo. Assim, o mundo

conhecerá que somos discípulos de

Cristo (Jo 1335).

Você encontra dificuldade em manter

bom relacionamento com algum cristão?
Lembre-se: problemas com o irmão em

Cristo podem até impedir o culto a Deus

(Mt 5.23.24).

2.2. Relacionamento com

não-crentes. Relacionan-

do-se fora do ambiente

eclesiástico, o jovem

cristão deve estar

ciente de que nem

todos confessam

sua fé. Contudo,

isso não deve levar

o crente a julgar-se

superior aos demais,

mas o cristão deve di

rigir-se aos outros com

total respeito e cordialidade,

ainda que com pessoas de outra fé. ou

ateus; Jesus deu o exemplo (Jo 4.1-30;

Mt 15.21-28).

Deve-se. porém, ter em mente, que
o relacionamento com pessoas não-

-crentes não pressupõe o sufocamento

da fé cristã, pois o servo de Deus deve

testemunhar da sua fé em todo tempo.

Cremos em Jesus como único e suficiente

salvador, como único caminho ao céu,

só Ele é o Caminho (Jo 14.6). Ainda que
essa convicção firaalguém, não devemos

abandoná-la, mas sim estar preparados
para responder com mansidão, sem

2. RELACIONA

MENTOS COM

CRENTES E

NÃO-CREN-
TES

Ciente de que o

homem foi feito para

manter laços de rela

cionamentos com outros

seres humanos, e diante da

pluralidade de pessoas na face

da terra, o cristão deve relacionar-se

com outros cristãos e também com

não-crentes.

2.1. Relacionamentos com crentes. O

amor fraternal é exigido dos cristãos (Rm
12.10), pois ninguém pode dizer que ama
a Deus se não ama o próximo (1Jo 4.20).

Amar uns aos outros é mandamento (1

Jo 4.21), e já no Antigo Testamento, havia

a previsão de amar um ao outro como a

si mesmo (Lv19.18). Mas Jesus deu aos

cristãos um novo mandamento (Jo 13.34;

1512): para que amemos ao próximo
como Ele nos amou. Portanto, não deve

[...] 0 cristão deve

dirigir-se aos outros com

total respeito e cordialidade,

ainda que com pessoas de

outra fé, ou ateus; Jesus deu o

exemplo (Jo 4.1-30;

Mt15.21-2Ô).

• • r% ••••••
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agressividade, sem pisar o próximo, a

quem pedir a razão da esperança que

há em nós d Pe 3.15).

3. UMA AMIZADE SINCERA É
BOA DEMAIS

Além do grande exemplo de Davi e

Jônatas (1Sm 18.1-4; 191-7). a Bíbliaconta a

bela história da amizade de Noemi e Rute.

Elimeleque. sua esposa Noemi e seus

filhos Malon e Quilion foram para terra de

Moabe; lá morreu Elimeleque. Seus filhos

casaram-se, um com Orfa e outro com

PARA CONCLUIR

Não fomos criados paravivermos
sozinhos, Isolados, mas mantendo

relacionamentoscom pessoas da
mesma fé ou, ainda, com não-cren

tes. Sendo assim, cabe ao cristão

saber se portar emtodos os
ambientes e em todos os níveis de

afetívldade, não sendo arrogante,

mas também sem abandonar ou se

envergonhar de suas convicções,

poisCristo é a Verdade. Sejamos
amigos fiéis e sinceros, assim como

Rute e Noemi; Davi e Jônatas.

HORA DA REVISÃO

1. Qual regra social foi estabelecida no
Éden?

2. Que tipo de amor é exigido do cristão
ao seu próximo?

3. Como deve ser o relacionamento

entre os cristãos na igreja?

4. Nos relacionamentos com não-

-crentes, como devemos responder

a questionamentos da nossa fé?

5. Cite dois exemplos de amizades

sinceras na Bíblia.

Rute. mas ambos também morreram.

Assim, Noemi ficou com as duas noras;

eram três viúvas. Decidida a voltar para

Belém, Noemi despediu suas noras, e

Orfa voltou para seu povo. mas Noemi
faz uma das mais lindas declarações de

fidelidade e amor fraterno (Rt 1.16.17). e

não deixa sua sogra.

Eis uma amizade mais chegada que a

de um irmão (Pv 18.24). nascida de forma

verdadeira e na dor (Pv 1717). que não é

inoportuna (Pv25.17). nem abandona (Pv

27.10). Seja um bom amigo! •
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Dê ouvidos para o conselho divino Sâl

SI 119.100

Guarde os mandamentos para ser

prudente

Pv 8.12

Sabedoria e prudência habitam

juntas

SI 101.3

Desviando os olhos do que é mal

Pv/+.5

Buscando a sabedoria

2Tm 45

Sobriedade em todo tempo

A Ética Cristã na Mídia
Virtual e no uso de
outras Tecnologias

"Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios,

mas como sábios" (Ef 5.15),



SINTETIZANDO
f Hoje trataremos de um
, assunto bem próximo da

juventude: mídias virtuais
e outras tecnologias. A
maioria dos jovensestó
ligadanomundo virtual o
tempo todo. Elaentende
das tendências tecno
lógicas ejá está de olho
no próximo item para 5^{
adquirir. Mas há perigos
edificuldades com os B
quais os jovens devemter
cuidado no mundo virtual,
além de discernir otempo
em c\ue vivemos a fim de

não sermos escravos do

consumismo tecnológico
Vamos à lição.

O jovem nunca esteve tão

conectado (veja o gráfico

da lição) em produtos ele

trônicos. Novos modelos

de smartphones e outros

eletrônicos são lançados a

cada dia. Vivendo de forma

sábia, guiado pelo Espírito

de Deus, o jovem cristão

deve ser apto a usar in

teligentemente todos os

recursos tenológicos dis

poníveis para o seu bem e o

do próximo. Quanto tempo

e como você gasta o tempo

nas midias virtuais? Alguma

coisa precisa melhorar?

O

<

Z>

O

o
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Provérbios 4.1-16

Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos

para conhecerdes a prudência.

Pois dou-vos boa doutrina; não deixeis a

minha lei.

Porque eu era filho de meu pai, tenro e

único em estima diante de minha mãe.

E ele ensinava-me e dizia-me: Retenha as

minhas palavras o teu coração; guarda os

meus mandamentos e vive.

Adquire a sabedoria, adquire a inteligência

e não te esqueças nem te apartes das

palavras da minha boca.

Não desampares a sabedoria, e ela te

guardará;ama-a, e ela te conservará.

A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois.

a sabedoria; sim. com tudo o que possuis,

adquire o conhecimento.

Exalta-a, e ela te exaltará; e, abraçando-a

tu, ela te honrará.

Dará à tua cabeça um diadema de graça e

uma coroa de glória te entregará.

Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras,

e se te multiplicarão os anos de vida. 11 No

caminho da sabedoria, te ensinei e, pelas

carreiras direitas, te fiz andar.

Por elas andando, não se embaraçarão os

teus passos; e, se correres, não tropeçarás.
13 Pega-te à correção e não a largues;

guarda-a, porque ela é a tua vida.

Não entres na vereda dos ímpios, nem andes

pelo caminho dos maus.

Evita-o; não passes por ele; desvia-te dele

e passa de largo.

Pois não dormem, se não fizerem mal e

foge deles o sono, se não fizerem tropeçar

alguém.



{1. A MÍDIA VIRTUAL, A TECNO
LOGIA E A PRIORIDADE DA VIDA

Você já ouviu falar em disco de

vinil? Vídeo cassete? Fita cassete?

Disquete para armazenar dados?

São apenas alguns itens que, quando

lançados, eram de alta tecnologia, mas
agora, com o avanço tecnológico em

alta, são "pré-históricos". Do disco de

vinilàs fitas cassetes, chegamos ao mp3:

os vídeos agora são reproduzidos em

smartphones. tablets e noteboohs; os

dados são armazenados em pequenos

pen drives ou em hd's virtuais.

O avanço da tecnologia, incluindo a

midia virtual, trouxe inúmeros

benefícios para os usuários.

Jornais, filmes, séries,

desenhos e muito

mais podem ser vis

tos a qualquer hora

e lugar pelo aces

so à Internet. Que

avanço! Contudo,

não é difícilnotar que

esses recursos tam

bém podem ser usados

de forma indevida e sem

sabedoria. Alguns usuários já

passam mais tempo conectados ao

mundo virtual do que em contato físico

com outros seres humanos; aquilo que

deveria ser um auxilio para o homem,

passa a dominá-lo em muitos aspectos.

Amigos virtuais passam a ser mais im

portantes do que as pessoas que nos

cercam. Isso é falta de sabedoria no uso

da tecnologia.

O homem também precisa relacio

nar-se pessoalmente; sorrir, olhar nos

olhos, abraçar, chorar, beijar, ajudar,

sentir o calor do outro. Deus mostrou

ao homem essa verdade, pois além de

Ele manter contato pessoal com Adão

e Eva (Gn 3.9), mostrou que o ser huma

no precisa de companhia que lhe seja

compatível (Gn 2.18).

2. O PERIGO DA VIOLÊNCIA NA
MÍDIA VIRTUAL
O primeiro ato de violência na face

da terra foi praticado por Caim ao matar

seu irmão violentamente (Gn 4.8-10).

Tempos depois, vemos Lameque (v.

23) cantar que matou dois homens.

Alguém poderia pensar: "se o homem

for impedido de manter contato físico

com o outro, então não haverá violência",

correto? Infelizmente não. O

problema está justamente

dentro do ser humano,

na sua natureza caída

(Jrizg).

Como vimos na

sexta lição, uma

prática comum no

mundo virtual é o

Cybe^bullying. pois

atrás de um teclado ou

um aparelho com acesso

à Internet o usuário faz-se

corajoso para agredir outros.

Também é comum o compartilhamento

de imagens pornográficas de crianças

- pedofilia, roubos de dados pessoais

como senhas de banco e cartão de

crédito, ameaças, calúnias, difamações,

divulgação de dados pessoais sem

autorização etc.

Ouçamos a instrução de nosso

Pai: "Não entres na vereda dos Ím

pios, nem andes pelo caminho dos

maus" (Pv 4-14). Não pratiquemos nem

apoiemos qualquer prática criminosa

pela Internet que atente contra os

princípios bíblicos.

0 homem precisa relacionar-

se também pessoalmente;

sorrir,olhar nos olhos, abraçar,

chorar, beijar, ajudar, sentir o

calor do outro.



3. O PERIGO DO CARÁTER DES
CARTÁVEL DA TECNOLOGIA
Pergunte aos teus pais e avós quan

to tempo levavam para substituir a

geladeira, a lava-roupas ou o televisor.

Hoje, porém, a cada ano, mais lança

mentos eletrônicos fazem com que o

cidadão pense que seus equipamentos

eletrônicos estão velhos e precisam

ser trocados. Nesse sentido, o que

dizer dos smartphones, computadores

e tablets? Em alguns casos, nem há

avanço tecnológico; mas apenas uma

mudança no design e uma aparência

mais legal bastam para levar a pessoa

ao consumo. Muitas pessoas compram

para serem aceitas em determina

do grupo, para se exibir ou sentir-se

bem. Se estes forem os motivos para

comprar, há algo de errado, há falta

de contentação em Cristo (Fp 4.11-13;

lTm 6.6,7: Hbi3-5>-

É necessário ainda ressaltar que
muitos jovens acham que o fato de

•
• e es

m m •

terem um aparelho eletrônico novo

trará alguma mudança relevante em

sua vida ou que será mais bem aceito

no grupo ou será visto com outros

olhos etc. Entretanto, por trás disso

tudo, estão o aumento da cultura do

consumismo e uma demonstração da

substituição do "ser" pelo "ter"; para

ser aceito e bem colocado, as pessoas

compram e exibem os seus produtos.

Mas tudo isso em nada melhora sua

condição humana.

Em razão desse alto índice de con

sumo de produtos eletrônicos e do

caráter descartável da tecnologia, é

grande o número de lixo eletrônico nos
computadores ou aparelhos, o que traz

desperdício de dinheiro.

Podemos consumir tecnologia con

forme nossas condições, porém lem

brando em todo tempo que a visão do

mundo não deve dominar a nossa (Rm

12.2). O cristão deve saber discernir o

tempo em que vive (Lc 12.56), o bem e
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o mal (Hb 5.14).entender que devemos

viver de forma sóbria, aguardando o
nosso Senhor (Tt 2.12,13).

Jabal (Gn 420): já para Jubal, o domínio

sobre instrumentos musicais (v. 21); e

para Tubalcaim. irmão de ambos,

o desenvolvimento de obras

de cobre e de ferro.

Com acesso tão

amplo è grande rede.

o jovem pode, por

exemplo, estudar

com muito mais fa

cilidade, ter acesso

a livros e a docu

mentários que. há

alguns anos atrás, seria

impossível. Também fre

qüentar grandes bibliotecas

no ambiente virtual, ter acesso aos

clássicos da literatura brasileira como no

site Domínio Público, a museus como o

4. USANDO A MÍDIA
VIRTUAL EA TEC

NOLOGIA COM

INTELIGÊNCIA

Para aqueles

que. atentando

aos conselhos do

Pai. adquirem inte

ligência e sabedo

ria, a mídia virtual e

o avanço tecnológico

são incrivelmente úteis. Por

exemplo, nos tempos bíblicos, o

desenvolvimento tecnológico da época
possibilitou a habitação em tendas para

Á

Com acesso tão amploà

grande rede, ojovempode,

porexemplo, estudar com

muito mais facilidade, ter acesso

a livros e adocumentários que,

há alguns anos atrás, seria

impossível.

^

Percentual de pessoas que utilizaram a Internet, no período de
referência dos últimos três meses, na população de 10 anos ou

mais de idade, segundo os grupos de idade - Brasil - 2013

12.6
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Fonte- IBGE Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento Pesquisa NacionalporAmostra de Domicilia?oi3
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Casa de Portinari ou ao famoso francês

Louvre. dentre outros.

Para melhor compreensão do mun

do à nossa volta, são muitos os canais

de noticias que dão informações so

bre todo o globo terrestre e os mais
variados assuntos: política, economia,

esportes etc.

Como meio de propagar a fé e

aumentar o conhecimento, são mui

tos os sites e blogs que apresentam

artigos e noticias para fortalecimento

da fé cristã, como o CPADNEWS. É

possível ainda evangelizar. criar canais

de comunicação para divulgação da

fé, de sua igreja, reencontrar boas

amizades e manter contato com os

parentes distantes.

O problema não está nas mídias e

na tecnologia, mas no modo como o

homem as usa para o bem ou para o

mal. Vivamos em tudo. de forma digna

do Evangelho de Cristo (Fp 1.27;2.15). •

#4>

Cite três exemplos de objetos que

ficaram obsoletos em virtude do

avanço tecnológico.

Aponte três tipos de crimes que

ocorrem no mundo virtual.

Qual a conseqüência nos lares

do aumento descontrolado de

eletrônicos?

Quais os personagens bíblicos apre
sentados na lição como criadores
de tecnologia?

Destaque, a partir da lição, exem

plos de uso inteligente da mídia
virtual.

PARA CONCLUIR

Épraticamente impossível vi
vermos sem os avanços da mídia
virtual. No entanto, devemos saber

usá-la para o bem, nuncaparaa
prática do mal. Devemos conside
rarainda queser dominado pelas
novidades do mercado tecnológico

não éo plano de Deus para nós,
pois, como filhos doAltíssimoe
tendo domíniopróprio, saberemos
(\uando e como consumir. Por fim,
usemos nossa imaginação, tempo

e capacidade na mídia eletrônica
para a prática do bem!



SAB

SI 5012

O mundo pertence a Deus

Jo 3.16

O enviado para salvar o mundo

Mc 16.15

Cristo enviou os cristãos ao mundo

Mt 5.14

A luz do crente deve brilhar

SI 37.21 •

Ojusto é generoso

SI 1.6

O justo prevalecerá

Ética Cristã na
Vida Escolar

"Falou-lhes. pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do

mundo: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz

da vida" (Jo 8.12).

•••••••



SINTETIZANDO
Trataremos hoje sobre o
convívio noambiente es
colar, local ondeo cristão
écercado por pessoas de
todosos tipos. Entretan
to, inseridos neste mi

o cristão deve saber se-
sal e luzem todos os

lugares, não permitindo
(\ue a cultura ao seu reA
lhe sufoque ou lhe apa-
identidade cristã. Ao,
veremos que a sinceric

eahonestidade dojov
cristão são bons meioi

propagaro Evangelho.

Durante as muitas horas que

o jovem passa no ambien

te escolar e durante tanto

tempo de sua vida. a escola

se torna um ótimo campo

para semeadura da Palavra

de Deus, tanto verbalmente

como através do amor e da

conduta pessoal. O Senhor

convida seus filhos a brilhar

no mundo por intermédio de

suas atitudes santas, dando-

-Ihe sabor e iluminando os

que estão em trevas.
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Mateus 5.13-16 e 1 João 2.14-17

Mateus 5.13-16

Vós sois o sal da terra; e, se o sal for insípido,

com que se há de salgar? Para nada mais

presta, senão parase lançar forae ser pisado

pelos homens.

Vós sois a luz do mundo; não se pode

esconder uma cidade edificada sobre um

monte;

nem se acende a candeia e se coloca de

baixo do alqueire, mas, no velador. e dá luz

a todos que estão na casa.

Assim resplandeça a vossa luz diante dos

homens, para que vejam as vossas boas

obras e glorifiquem o vosso Pai, que está

nos céus.

1 João 2.14-17

Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes

aquele que é desde o principio. Eu vos

escrevi, jovens, porque sois fortes, e a pa

lavra de Deus está em vós. e já vencestes

o maligno.

Não ameis o mundo, nem o que no mundo

há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai

não está nele.

Porque tudo o que há no mundo, a concu-

piscência da carne, a concupiscência dos

olhos e a soberba da vida. não é do Pai, mas

do mundo.

Eo mundo passa, e a sua concupiscência;

mas aquele que faz a vontade de Deus

permanece para sempre.



{1. QUE MUNDO É ESTE?

A expressão "mundo" na Bíblia

Sagrada pode fazer referência à

Terra, criação divina (SI 93.1: Jo

17.24). ao sistema no qual vivemos

em sociedade (Mt 5.14:1 Jo 2.15) ou ao

gênero humano (Jo 3.16).

Tendo sido corrompida toda a raça

humana desde a Queda (Rm 3.23), o

homem já não consegue viver de forma

irrepreensível, sem pecado. Antes, todo

seu ser e tudo o que exerce domínio

estão contaminados pelo pecado.

Até a implantação literal do Reino de

Deus no Milênio, o mundo vive

sob influência do Maligno

(1Jo 5.19) e odeia a tota

lidade das verdades

bíblicas (Jo 15.18).

Nesse contexto,

fazer o que é certo é

estar errado, e fazer

até o que outrora
era absurdo, hoje é

certo. Desde os dias

de Isaias, essa inversão

de valores é condenada

(Is 520).

2. VIVENDO NUM CONTEXTO

DIFERENTE

No aspecto geográfico, o cristão vive

no mundo e, nesse sentido, diariamente

tem contato com os mais diversos tipos

de pessoas (1 Co 5-9.10). em todos os

ambientes, inclusive no escolar.

O contexto da escola não é o mes

mo da igreja, onde todos confessam

a mesma fé e defendem os mesmos

valores: mas justamente o contrário,

pois na escola encontramos colegas
dos mais diferentes credos religiosos,

valores morais, orientação sexual etc.

m 9 •
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Jesus não rogou a Deus que nos

tirasse do mundo, mas que nos livrasse

do pecado (Jo 1715).pois é o que está de

acordo com seu ensinamento no Sermão

da Montanha ao dizer que seus seguido

res são a luz do mundo (Jo 5.14: Mt 5.14).

3. COMO POSSO SER LUZ DO

MUNDO NA ESCOLA?

Primeiro, é bom entender que a luz

que tenho não é própria, mas Jesus é a

própria luz. e só seguindo-0 podemos

refleti-la (Jo 8.12; 1Jo 1.7) no mundo. Para

Jesus, sermos a luz do mundo (Jo 5.14)

implica fazer a nossa conduta

notória por onde passar

mos, sendo exemplos

"na palavra, no trato, na

caridade, no espírito,

na fé e na pureza" (1

Tm 4.12).

Não custa nada

ser gentil em todos

os lugares; dizer bom

dia, boa tarde e boa

noite é desejável Tratar

os colegas, os professores e

os colaboradores da escola com

cortesia é ter "espírito cristão". Oferecer

ajuda quando necessário e fazer o bem

são atitudes bíblicas (Gl6.9,10). Lembre-se

de que, antes de fazer o bem, Jesus não

perguntava aos seus ouvintes quais eram

as suas convicções religiosas para então

decidir se atenderia ou não alguém. À
mulher samaritana. Jesus expôs uma das

mais grandiosas verdades bíblicas (Jo 4.1-

26);ao desprezível Zaqueu. foi ter com ele

em sua casa (Lc 19.1-10); diante de uma

adúltera, perdoou seus pecados (Jo 8.1-

11). Semelhantemente a Jesus, devemos

atentar para as necessidades das pessoas

na escola onde estudamos, agindo com

Fazer o que é certo é estar

errado, e fazeraté oque

outrora era absurdo, hojeé

certo. Desde os dias de Isaias,

essa inversão de valores é

condenada (Is 5.20).

• • • •
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amor e companheirismo com os nossos

colegas. O ambiente escolar é o ambiente

onde há pessoas sedentas da Palavra de

Deus. Por isso, seja um instrumento do Pai

para abençoar os seus colegas!

4. EA HONESTIDADE INTELECTUAL?

Mesmo buscando fazer o bem ao

próximo, não devemos nos esquecer da

prática da justiça (Mt5.6).Ao ver que muitos

faziam da Casa de Deus um centro de

comércio, e mesmo sendo amoroso, Jesus

agiu com rigor necessário no Templo (Mt

21.12-14) e também combateu a hipocrisia

dos religiosos (Mt 6.2,5,16,75.157 22.18).

Nesse sentido, não podemos demonstrar

amor para com as práticas mundanas,

pois seríamos inimigos de Deus (1Jo 2.15:

Tg 4.4).Como brilharia tua luz no mundo

se, por exemplo, em uma avaliação em

sala de aula você "colasse" as respostas

do colega? E, se tendo um trabalho ex-

traclasse a ser feito, você o copiasse da

Internet? Por acaso, é honesto os meus

colegas colocarem meu nome em um

trabalho em que não participei de nada?

Estude, vá aos livros! Deixe a tua

conduta falar mais alto acerca de você,

e, sabiamente, anuncie a Cristo. •

HORA DA REVISÃO

I
1. Esclareça o significado da expressão

"mundo".

2. Em qual período a terra não será

sujeita à influência maligna?

3. Segundo Paulo escreveu a Timóteo,

em quais áreas da vida ele deveria

ser exemplar?

Il Cite dois exemplos em que Jesus de

monstrou imenso amor frente ao erro.

5. Cite dois exemplos em que Jesus

agiu com rigor diante do pecado.

i *

f

PARA CONCLUIR
Deustem permitido que esteja
mos no mundo até agora, mas não

deseja que compartilhemos dos
valores mundanos. Por outro lado,

vivendo em um ambiente tão plural,
convivendo com os mais diversos

tipos de pessoas na escolae fora
dela, não devemos nos Isolar, e sim

agir de forma amorosa para com
o próximo, sendo "salda terra"e
"luz do mundo", influenciando as

pessoas ao nosso redor. Por fim,
lembremoscjue ser honesto Inte
lectualmente no ambiente escolar

é o nosso dever.

3B>
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Lv 19.15

Deus condena a injustiça

Dt 25.13-16

Deus requer que o homem seja

justo

Ec7.7

O suborno corrompe o coração

Pv 17.23

O suborno torce a justiça

Dt 27.25

Maldito quem aceita suborno para

ferir o inocente

Dt 26.16

Os mandamentos de Deus devem

ser cumpridos

• •

Diga não à Corrupção!

"E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos?

E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos

com o vosso soldo" (Lc 3.1^).

• •_•_•_•_



SINTETIZANDO
í Nesta lição, trataremos
1de um assunto que éco

nhecido dopovo brasileiro:
a corrupção. Vivemos dias

em que já não assusta ver
alguma notícia relatai

parece ser algo normal,
corriqueiro. Embora a so
ciedade esteja acostur,
dacom a prática da inju
tiça, para Deuselaaind;
condenada,odiadae deve
ser banida do nosso mel
Estudemos esse assun:
e vejamos como podemc
combatera corrupção.

O noticiário não para de falar

em corrupção: são tantos os

escândalos que nem geram

mais surpresa. Se aos olhos

humanos a corrupção do

homem é detestável, quanto

mais aos olhos do Altíssimo,

reto e justo! A sociedade

brasileira padece por esse

mal, e o cristão deve, além

de apregoar a retidão, viver

longe de todo e qualquer

envolvimento com o mal,

seja nas mínimas coisas

quanto em casos que en

volvam grandiosas somas

de dinheiro.
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1 Reis 21.8-16

Então, escreveu cartas em nome de Acabe,

e as selou com o seu sinete, e mandou as

cartas aos anciãos e aos nobres que havia

na sua cidade e habitavam com Nabote.

E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai

um jejum e ponde Nabote acima do povo.

10 E ponde defronte dele dois homens, filhos

de Belial, que testemunhem contra ele,

dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra

o rei;e trazei-o fora e apedrejai-o para que

morra.

11 E os homens da sua cidade, os anciãos e

os nobres que habitavam na sua cidade

fizeram como Jezabel lhes ordenara, con

forme estava escrito nas cartas que lhes

mandara.

12 Apregoaram um jejum e puseram Nabote

acima do povo.

13 Então, vieram dois homens, filhos de Belial,

e puseram-se defronte dele; e os homens,

filhos de Belial, testemunharam contra ele,

contra Nabote, perante o povo, dizendo:

Nabote blasfemou contra Deus e contra

o rei. E o levaram para fora da cidade e o

apedrejaram com pedras, e morreu.

14 Então, enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote

foi apedrejado e morreu.

15 Esucedeu que. ouvindo Jezabel que já fora

apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel

a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de

Nabote, o jezreelita. a qual ele te recusou

dar por dinheiro: porque Nabote não vive,

mas é morto.

16 Esucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote

era morto, Acabe se levantou, para descer

para a vinha de Nabote, o jezreelita, para

a possuir.
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{1. A CORRUPÇÃO ÉCOMO UM
CÂNCER PARA A SOCIEDADE
No sentido em que usaremos a

palavra corrupção, trata-se de
induzir ou praticar ato contrário ao

dever e à ética; está também associada

à palavra suborno: ato de dar dinheiro

ou outros valores para conseguir coisa

ilícita ou imoral.

No Código Penal Brasileiro, há a figura

do crime de corrupção: a) passiva, art.

317: "Solicitarou receber, para si ou para

outrem. direta ou indiretamente, ainda

que fora da função ou antes de assumi-la,

mas em razão dela, vantagem indevida,

ou aceitar promessa de tal vantagem";

e b) ativa: art. 333: "Oferecer ou prome

ter vantagem indevida a funcionário

público, para determiná-lo a praticar,

omitir ou retardar ato de oficio". As duas

condutas são criminosas. Além desses

dois exemplos, há vários outros que
podemos classificar como corrupção.

Em regra, a corrupção é motivada

pelo amor do dinheiro (1 Tm 6.10) e o

desejo desenfreado pelo poder. No
desejo descontrolado de ficarem ricos,

muitas pessoas desceram à perdição e

ruina (1Tm 6.9). Não há nada de errado

com o dinheiro. O problema aqui é o

amor dele. O problema é o que as pes

soas fazem para tê-lo mais e mais; uns

matam, outros desonram os pais. alguns
mentem, e assim por diante.

A prática da corrupção traz sérios

prejuízos para a sociedade. Podemos citar

os desvios de recursos financeiros que
deveriam ser destinados para a Saúde e

Educação; mas, em razão de atos crimi

nosos, o dinheiro é desviado e vai para
os bolsos dos corruptos ou para projetos

de poder de partidos políticos. Há ainda

ocorrências de superfaturamento de

obras públicas, como ginásios, viadutos e

escolas que, pagos com dinheiro público

acima do preço normal, também acabam

por aumentar os gastos da administração

pública e diminuem os investimentos para
benefício do povo. Em razão do suborno,

bem como discórdias e ganância pelo

dinheiro do crime, muitos também são

mortos. Acorrupção é uma doença terrível

no meio da sociedade que contamina

mais pessoas a cada dia e parece não ter

Ranking Mundial de Corrupção 2014

Dinamarca li

Nova Zelândia 12

Finlândia 1 3

Suécia 1 4

Canadá •P 10 • Posição no Ranking-

Japão T* 1S iniciando pelos menos

Chile

Cuba

Brasil

Coréia do Norte

(

tÊB 21 corruptoi

• 63

? -> ™

) 50 100 150 20C

Elaboradoa partirdos dados disponíveisem hllp//awwtransparencyorg/cpi20ui/resutls

• • • 4

• • • • ;::::::



• • •

cura. É como afirma a Bíblia, um abismo

chama outro abismo (SI 42.7).

Contudo, a corrupção não ocorre

somente entre as pessoas de alto poder

aquisitivo, mas também pessoas com

baixa renda cometem atos dessa natu

reza. Há noticias que, nos dias próximos

às eleições, cidadãos vendem seus votos.

Outros sugerem pagar uma quantia em

dinheiro para se verem livres de algum

problema legal etc. Como cobrar jus

tiça e retidão das altas autoridades se

muitos cidadãos praticam os mesmos

atos corruptos?

2. AS ESCRITURAS CONDENAM

A CORRUPÇÃO
Já no inicio da formação da nação de

Israel, Deus se preocupava em advertir o

seu povo acerca da prática da corrupção

(Èx 23.8). Em muitos outros textos, podeser
observada a preocupação divina sobre o

assunto: a) os juizes não deveriam aceitar

suborno (Dt 16.19-20); b) os soldados não

deveriam aumentar sua renda por meio

do crime (Lc 314). mas deveriam estar

satisfeitos com seu salário; c) os cobra

dores de impostos, que trabalhavam para

o governo, não deveriam cobrar mais do

que o justo (Lc 3.12,13).

2.1 Nabote foi morto por causa da

corrupção. O texto bíblico da lição mostra

o final da história de um homem reto,

Nabote, que não quis vender sua vinha

ao rei Acabe e. por isso, acabou morto.

Mas sua história deve ser analisada de

perto. Há nela uma rede de corrupção,

mentiras e injustiças.

O rei de Israel, Acabe, desejou a vinha

de seu vizinho Nabote, mas este alegou

que não a trocaria nem venderia (1 Rs

21.3). O rei, porém, voltou para a casa

entristecido diante da recusa de Nabote

• • •
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(v.4). Sua Mulher. Jezabel, consolou o rei e

lhe prometeu a vinha (v.7). Nos versículos

seguintes da trama, vemos que Jezabel

primeiro falsificoucartas em nome do rei (v.

8), enviou aos anciãos e nobres da cidade

que habitavam com Nabote para que

fizessem um jejum, separassem Nabote,

encontrassem duas testemunhas menti

rosas que afirmassem que Nabote tinha

basfemado contra Deus e contra o rei; a

blasfêmia seria punida com apedrejamento

(Lv 24.16). Da forma que receberam ordens,

fizeram os anciãos e nobres da cidade (1

Rs 21.11). e assim, Nabote foi morto após

ser apedrejado, por um crime que não

cometeu, mas pela injustiça da rainha e

dos anciãos e nobres daqueles dias.

A Leinão permitia a punição mediante

a palavra de uma só testemunha, mas sim

duas (Dt 19.15).Por isso. Jezabel mandou

separar duas pessoas para acusar Nabote;

em caso de mentira, a falsa testemunha

deveria receber o mal que intentou con

tra a vitima (vv. 16-21), ou seja. as falsas

testemunhas deveriam ser mortas. Mas

naquele dia, o palácio era corrupto, os

nobres e anciãos também, bem como

as testemunhas, O resultado não pode

ria ser outro: injustiça e sangue inocente

derramado: como aconteceu a Nabote.

também foicom Estevão (At 6.8-14:758,59)-

2.2 Outros exemplos bíblicos. Note

mos outros exemplos de corrupção e

suborno na Bíblia: Balaque (Nm 22.17);

Os filhos de Samuel (1 Sm 8.3); nos dias

de Habacuque (He 1.3,4); Judas (Mt26.15);
os soldados (Mt 28.12-15); falsas teste

munhas (Mt 26.59-61). e Félix (At 24.26).

3.SEJA UM CIDADÃO FICHA LIMPA
A expressão "ficha limpa" surgiu em

razão de um movimento popular que

conseguiu 1,6 milhão de assinaturas

• • • •

• • •



para apresentar uma proposta de lei

que impedisse cidadãos envolvidos

em corrupção e outros problemas de

se candidatarem para eleições. A ini

ciativa deu origem à LeiComplementar

135/2010. conhecida por Lei da Ficha

Limpa.

O candidato ficha limpa é aquele que
não está impedido de ser candidato pela

Lei.ou seja. tudo indica que é uma boa
pessoa para ser representante do povo

ou governante.

i

Como cristãos, não é possível separar

a vida "secular" da "sagrada", ao mesmo

tempo em que somos cristãos somos

cidadãos: não podemos estar envol

vidos em atos de corrupção, suborno,

injustiças etc. Nossa conduta deve ser

santa e irrepreensível (2 Pe 3.14), aten

tando para os conselhos do Altíssimo

e desviando-se do mal (Pv 2.11-15); os

justos serão abençoados (Is 33,15,16; Mt

56), o homem de bem alcançará o favor

do Senhor (Pv 12.2). •

PARA CONCLUIR
Acada ano, parece queo nível de
corrupção aumenta e, com isso, os
prejuízos para a sociedadetoda, hos
pitaissem atendimento adequado
para o povo, escolas emmal estado
etc.Além deser prejudicial aopovo, a
corrupção é condenada na Palavra de
Deus. No entanto, além de condenar

o erro (Ef 5.11), devemos agir com

justiça,não participando de qualquer
esquema de corrupção, seja pequeno
ou grande.Oremos incessantemente

para que Deustenha compaixão de
nossa nação!

1. O que quer dizer a palavra corrup
ção?

2. Defina a Palavra suborno.

3. Quem cooperou com o plano de
Jezabel para matar Nabote?

U. Cite três exemplos de personagens
bíblicos envolvidos com corrupção
e suborno.

5. Como cidadãos, qual deve ser nossa
conduta diante do mundo?
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