
UM CONCEITO BÍBLICO DA ÉTICA 
 

        A ética bíblica está ancorada de modo firme na natureza imutável de um Deus pessoal, 

relacional, de justiça e amor perfeitos. O discípulo de Cristo evita a dicotomia falsa que afirma:  

ou que a ética é baseada na vontade arbitrária de Deus, ou então, que Deus está sujeito a algo 

além de Si mesmo. Em resumo, a moralidade está baseada não na vontade arbitrária de um 

poder tirano, supremo e impessoal. A moralidade bíblica está fundamentada na natureza de um 

Pai amoroso, pessoal e afetivo. 

        O Deus das Escrituras tem muitos atributos importantes para o entendimento e o alicerce 

da ética cristã. Ele é amor, sendo o amor da própria essência de Deus (1 João 4.16). Ele é justo 

(Deuteronômio 32.4); logo, temos segurança de que Seu amor será perfeito. 

        Em Sua soberania, Deus sabia que nem todos os homens teriam acesso às verdades da 

Escritura (Revelação Especial), de modo que inscreveu uma lei no coração deles. O apóstolo 

Paulo escreveu: "Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de 

conformidade com a lei, não tendo lei [escrita], servem eles de lei para si mesmos. Estes 

mostram a norma da lei, gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a 

consciência..." (Romanos 2: 14-15). 

        A teologia cristã acredita que Deus Se revelou em duas esferas disponíveis aos homens: no 

Seu mundo (inclusive a humanidade) e na Sua Palavra (as Escrituras). A primeira é chamada 

"Revelação Geral ou Natural" (por ser disponível a todos os homens), e a segunda, "Revelação 

Especial". É importante destacar que uma revelação não se torna especial só porque alguém lê 

e decodifica as palavras da Bíblia, necessário se faz o agir do Espírito Santo. Muitos têm acesso 

à Bíblia, conseguem discutir vários aspectos e doutrinas com notável articulação, mas é só isso. 

        A Bíblia atesta essa dupla revelação de Deus: (a) uma revelação na natureza, na consciência 

e no governo providencial do mundo; e (b) uma revelação progressiva e especial na Bíblia que 

tem o seu clímax na pessoa de Jesus Cristo. 

        A ética bíblica é descoberta pelo homem, não criada por ele. Uma diferença marcante 

entre a ética bíblica e a ética não fundamentada na Bíblia, é que, para o discípulo de Cristo, os 

valores sobre os quais os princípios morais são alicerçados não são o resultado de mera 

especulação humana. Os valores para o cristão, são revelados. por Deus e desvendados pelo 

homem. 



      Outro aspecto fundamental é que a ética bíblica fornece um modelo pessoal, perfeito e 

histórico: Jesus Cristo. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é Deus encarnado,ou seja, em carne 

humana: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua 

glória, glória como o unigênito do Pai" (João 1:14). 

Pastor Júnior Sipaúba 

 


