


“Coragem! Sou eu. Não tenhais medo! (Mt
14, 27)

Aprender da história e da 
realidade



“não tenhais medo da esperança, 
não tenhais medo do futuro” "A 
Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, 
da criatividade de vocês (Papa 
Francisco)



NOVOS TEMPOS: A urgência de um novo 
processo de iniciação

Num momento de crise,

como este do mundo em 

mudança, somos 

profundamente 

questionados. O próprio 

Senhor nos retira da nossa 

acomodação e nos chama a

responder a esse novo 

desafio.

(n. 51)



O evangelho não mudou, mas mudaram os 

interlocutores. O que mudou foram os valores, os 

modelos, as alegrias e as esperanças, as tristezas e 

angústias dos homens e mulheres de hoje. Jesus nos 

convida a sair, a escutar, a servir, num movimento de 

transformação missionária de nossa Igreja. Essa 

atitude exige estarmos atentos aos sinais dos tempos. 



O processo é de escuta e atenção aos clamores do povo. Voltando-

nos assim para a “Samaria” dos nossos dias, como fez Jesus,

abrem-se novos espaços, livres, críticos, comunitários e fraternos, 

onde a fé cristã pode surgir, com uma renovada força, com um 

profetismo especial, que responda às necessidades da nossa 

realidade. (n. 51)



A crise atual da moral: Crise das 
instituições; avanço tecnológico; 
descrença e relativismo...



Para que o anúncio do Evangelho aconteça é 

preciso a devida atenção aos desafios da 

realidade. (n. 53)

a economia da exclusão, a idolatria do dinheiro, a 

desigualdade social que gera violência, a cultura 

do provisório, a proliferação de novos 

movimentos religiosos fundamentalistas, a 

promoção de uma espiritualidade sem-Deus, a 

perda do compromisso com o comunitário, o 

relativismo moral, a fragilidade dos vínculos 

familiares. (EG, n. 52-75.)



a) a fragilidade dos vínculos familiares 



b) a perda de sentido do sagrado



c) a perda do senso de pertença comunitária



d) a crise ética em virtude da perda de valores



e) a violência



f) a intolerância



g) O pluralismo religioso



h) a internet e as redes sociais



i) crise da consciência de pecado: 

• O pecado nunca esteve tão desacreditado 
como em nossos dias (Antônio MOSER). Ética 
do consenso, a opinião da maioria.  Nem tudo 
é pecado, mas nem tudo é sem pecado.  O 
cristão precisa ter a sabedoria para discernir o 
que é de Deus e o que é contra Deus. 

• Não podemos ser vigorosos na denúncia do 
pecado, se não formos mais vigorosos no 
anúncio do amor.  



j) a pastoral dos sacramentos da 

iniciação fechada



l) a pastoral de manutenção



UM CAMINHO AINDA A 
SER PERCORRIDO

Os sinais dos tempos, lidos à luz da fé, 

exigem de nós humildade, atitude de 

acolhida, criatividade e capacidade 

dialogal que, a exemplo do que 

aconteceu no encontro entre Jesus e a 

samaritana, possibilitem um 

itinerário que facilite a caminhada 

rumo à conversão. (n. 55)



A necessidade de uma conversão pastoral

Isto sinaliza a 

necessidade da 

conversão pastoral. É 

preciso estar em 

constante movimento 

de saída, de 

permanente formação, 

sem nos apegarmos a 

um modelo único (n. 55)

Dizer não ao “sempre fiz 

assim”.



“os cristãos não nascem, se fazem”.
(Tertuliano)

“não se começa a ser cristão por uma 

decisão ética ou uma grande ideia, mas 

pelo encontro com um acontecimento, 

com uma Pessoa, que dá novo horizonte à 

vida e, com isso, uma orientação 

decisiva”. (DAp. n. 12)      



Fazer da Igreja, uma casa 

da Iniciação à Vida Cristã é 

um caminho necessário 

para a evangelização no 

contexto atual.
(n. 61)



A ética à luz do Antigo Testamento

• A experiência ética do povo de Deus é uma 
experiência de fé que se expressa no contínuo 
apelo à conversão e à fidelidade: moral da 
aliança, uma experiência vocacional, 
preocupação com as questões sociais 



• O modelo do homem que a moral do Antigo 
Testamento apresenta é, ao mesmo tempo, 
grande à luz da Criação de Deus, de quem é 
imagem e representante, mas pequeno, frágil 
e pecador, quando olhado em si mesmo.



• “moral da aliança”: representa uma novidade 
em relação aos códigos éticos que regiam a 
vida dos povos vizinhos de Israel. 

• íntima relação de Deus com o seu povo. 

• vida moral: diálogo de amor e misericórdia.

• Experiência vocacional: chamado e resposta.



• A preocupação com as questões sociais 
interpretadas à luz da experiência de Deus.

• Os profetas acusam como vã a religião sem 
preocupações com a prática da justiça (Cf Am
5, 21-25; Is 1, 10-16; Mq 6, 5-8; Sl 50 5-15; 51, 
18-19). 

• “Quero amor e não sacrifícios, conhecimento 
de Deus mais que holocaustos” (Os 6,6).



• Jejum: 

• Sabeis qual é o jejum que aprecio? Diz o 
Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, 
desatar as cordas do jugo; dar abrigo aos 
infelizes, mandar embora livres os oprimidos e 
quebrar toda espécie de jugo. É repartir o seu 
alimento com o faminto, dar abrigo aos 
infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos... (Is 
58, 3-11).



• Os mandamentos de Deus:

• É um caminho ético de libertação social.  

• Os mandamentos visam a construção de uma 
sociedade diferente, onde a fé e a 
fraternidade sejam o principais valores.



• O Deus da criação e da aliança é  o Deus da 
libertação. 

• Não podemos ser coniventes com a situação 
de exploração, injustiça e desumanidade 
provocada especialmente pelos sistemas 
econômicos e políticos. 

• Precisamos ser profetas para salvaguardar a 
dignidade do ser humano como imagem de 
Deus.



A Moral à luz do Novo Testamento

• Jesus Cristo é a Nova Lei: Amor  e misericórdia
• Das ações e das palavras de Jesus saem os 

compromissos éticos.
• O fundamento primeiro está no preceito do amor (Jo

13,34), que se desdobra no amor a Deus e ao 
próximo (Mt 22,34-40; Mc 12,28-34; Lc 10,25-28). 

• O amor pelos inimigos e perseguidores (Mt 5,44-45).  
No novo e maior mandamento (Jo 15,12) e resume 
toda lei e os profetas (Mt 7,12). 

• E Jesus é o modelo desse amor: ‘Assim como eu vos 
amei, amai-vos também uns aos outros’ (Jo 13, 34). 



Princípios e comportamentos da Nova 
Lei

• 1- A lei e a justiça (Mt 5, 17-20) – “Não 
pensem que eu vim abolir a lei e o Profetas. 
Não vim abolir, mas dar-lhes pleno 
cumprimento.

• Se a justiça de vocês não superar a dos 
doutores da Lei e dos Fariseus, vocês não 
entrarão no Reio do Céu”.



• 2- Ofensa e Reconciliação (Mt 5, 21-26): 
“Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: 
Não mate! Quem matar será condenado pelo 
tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele 
que ficar com raiva do seu irmão se torna réu 
perante o tribunal...

• Se se lembrar que seu irmão tem alguma coisa 
contra você, vá primeiro fazer as pazes com 
ele, depois apresenta a oferta...



• 3- Adultério e Fidelidade (Mt 5, 27-32): “ 
Vocês ouviram o que foi dito: “Não cometa 
adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele 
que olha para uma mulher e deseja possuí-la, 
já cometeu adultério, com ela no coração...



• 4- Juramento e verdade (Mt 5,  33-37): “Vocês 
ouviram também o que foi dito aos antigos: 
não jure falso, mas cumpra os seus 
juramentos para com o Senhor. Eu porém, lhes 
digo: não jurem de modo algum...

• Diga apenas sim, quando é sim e não, quando 
é não...



• 5- Violência e resistência (Mt 5, 38-42): “Vocês 
ouviram o que foi dito: olho por olho e dente 
por dente! Eu porém, lhes digo: não vinguem 
de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário: se 
alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça 
também a esquerda”!...



• 6- Amar como o Pai ama (Mt 5, 43-48): “Vocês 
ouviram o que foi dito: Ame o seu próximo, e 
odeie o seu inimigo! Eu, porém, lhes digo: 
amem os seus inimigos, rezem por aqueles 
que perseguem vocês!... Se vocês amam 
somente aqueles que os amam, que 
recompensa tereis?...



• 7- Superar a justiça dos hipócritas (Mt 6, 1): 
“Não pratiquem a justiça de vocês diante dos 
homens, só para serem elogiados por eles. 
Fazendo assim, vocês não terão a recompensa 
do Pai...”



• 8- A escolha fundamental (Mt 6, 19-24): “Não 
ajuntem riquezas na terra, onde a traça e a 
ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam 
e roubam. Ajuntem riquezas no céu...

• Vocês não podem servir a Deus e às riquezas...



• 9- Ninguém pode julgar (Mt 7, 1-5): “Não 
julguem, e vocês não serão julgados. Vocês 
serão julgados com o mesmo julgamento com 
que vocês julgarem...”

• Por que você fica olhando o cisco no olho do 
seu irmão, e não presta atenção à trave que 
está no seu próprio olho?...



• 10- Regra de ouro (Mt 7, 12): “Tudo o que 
vocês desejam que outros façam a vocês, 
façam vocês também a eles. Pois nisso 
consistem a Lei e os Profetas”.



A ética à luz do Concílio Vaticano II: 

• Nova postura moral: 

• Misericórdia X pecado, resposta pessoal e livre 
X  obrigações, a acolhida X condenações,  a 
comunhão X excomunhão. 



• “Nenhuma ambição terrena move a Igreja, 
mas unicamente este objetivo: continuar, sob 
a direção do Espírito Consolador, a obra de 
Cristo que veio ao mundo para dar 
testemunho da verdade (Cf. Jo 18, 37), para 
salvar e não para julgar, para servir e não para 
ser servido (Cf. Mc 10, 45)” (Gaudium et Spes)



Liberdade e Responsabilidde

• A liberdade verdadeira é um sinal privilegiado 
da imagem divina no homem. Pois, diz o 
Eclesiástico: “Deus quis deixar o homem 
entregue à sua própria decisão’, para que 
busque por si mesmo o seu Criador, a 
ninguém ele mandou ser ímpio e a ninguém 
Ele deu licença de pecar (Cf. Ecl, 15, 14-20)



• Uma consciência livre é uma consciência responsável. 

• "A família é a primeira escola dos valores humanos, 
onde se aprende o bom uso da liberdade" (Papa 
Francisco)  

• "Quando as crianças ou adolescentes não são 
educados para aceitar que algumas coisas devem 
esperar, tornam prepotentes, submetem tudo à 
satisfação das suas necessidades imediatas e crescem 
com o vício do "tudo e rápido". Este é um grande 
engano que não favorece a liberdade; antes, intoxica-
a" (Papa Francisco) 



• Quando cada indivíduo pensa que pode fazer 
tudo, sem limites e sanções, a vida social se 
torna impossível. 

• É indispensável, portanto, educar a criança e o 
adolescente para se darem conta que as más 
ações têm consequências.



• Uma criança corrigida com amor, sente-se 
importante, considerada e valorizada. 

• Porém, tanto os pais, como os catequistas 
devem reconhecer que algumas más ações 
são frutos das fragilidades e dos limites 
próprios da idade. 

• Toda correção deve ser fruto do amor e da 
preocupação pelo bem da pessoa. Só desse 
modo surtirá efeitos positivos. 



• Algumas vezes, a formação ética provoca 
desprezo devido ao abandono, carências afetivas 
e experiências traumáticas que a criança e/ou 
adolescente sofre. Por isso, eles vêem os valores 
morais como "muito bonitos", mas muito 
distantes de sua vida real.  

• É preciso ajudá-los a percorrer um itinerário de 
cura deste mundo interior ferido, para poderem 
ter acesso à reconciliação consigo mesmas e com 
Deus.



• A catequese precisa trabalhar em conjunto 
com a família, sem substituir o papel dos pais;

• Como também, levar em conta os vários 
âmbitos da vida humana, tais como:  cultural, 
social e psicológico.



A consciência: 

• A consciência é o santuário do humano, onde 
ressoa a voz de Deus” (Gaudim et Spes). 

• “Todo ser humano pode errar, e errar 
tragicamente, com a melhor das intenções” 
(Boff).  

• O ser humano é especialista em enganar, não 
somente aos outros, mas principalmente, a si 
mesmo. 

• O cristão precisa ter sua consciência formada 
pela luz do Evangelho.  



ÉTICA SEXUAL NA PESPECTIVA 
CATÓLICA

• 1)Realidade atual: ditadura do prazer, 
consumismo, superficialidade, 
instantaneidade, cultura do descarte, 
"eternidade" terrena, descontrole perante o 
mundo virtual, redução da sexualidade ao 
sexo, violência sexual (pedofilia), ideologia de 
gênero.



• 2)Diversidade sexual. Não há uma forma 
única e pré-determinada de entender e viver a 
sexualidade.

• A catequese, não pode se isentar dessa 
realidade. Porém, é preciso conhecer a 
linguagem, as expressões e tratar o assunto 
com profundidade e coerência moral. 



• 3)Educação sexual, educação para o amor: 
Desvincular a sexualidade do pecado, para 
vinculá-la novamente à Deus e ao bem da própria 
pessoa. 

• O catequizando, que toma consciência do seu 
valor como pessoa aos olhos do mundo e, 
principalmente, aos olhos de Deus,  também 
perceberá a riqueza e o valor da própria 
sexualidade e reconhecerá a importância da auto-
proteção e valorização da riqueza e energia de 
comunhão que porta consigo. 



• Quanto mais me valorizo, mais reconheço que a 
sexualidade não é algo banal e os 
relacionamentos não podem ser simplesmente 
descartáveis, baseados na quantidade, mas sim, 
na profundidade e fidelidade, no sacrifício e no 
compromisso. 

• Sem valorização da pessoa, a sexualidade se 
aproxima do animalesco. E aí, as diversas 
experiências não enriquecem, pelo contrário, 
empobrecem. Nesse caso, quanto mais tem, 
menos se  realiza pessoalmente.



• Uma verdadeira educação sexual, não pode 
ser outra coisa, senão uma educação para o 
amor. 

• "Quanto mais íntimo e profundo for o amor, 
tanto mais exigirá o respeito pela liberdade e 
a capacidade de esperar que o outro abra aos 
poucos a porta do seu coração“ (Papa 
Francisco).



Ética sexual católica: Sexualidade: comunhão 
matrimonial, fecundidade e procriação

• a) A sexualidade também é fonte de alegria e de prazer. 
• b) Controle da natalidade: A continência 

periódica(recurso aos períodos infecundos) x 
anticoncepcionais.

• c)Sexualidade fora do casamento: prática gravemente 
contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade 
humana (CIC 2353). Formar a consciência quanto aos 
valores da sexualidade, do corpo e da pessoa.  

• d)Casais que moram juntos sem se casar: Acolher e 
acompanhar cada situação com amor, paciência e 
misericórdia, convidando-a a dar passos maiores e 
mais profundos de acordo com suas possibilidades. 



• e)Pessoas em segunda união: "O caminho da Igreja é o 
de não condenar eternamente ninguém(Papa 
Francisco). 

• Esses fiéis devem tomar consciência de sua situação, 
suas responsabilidades e  possibilidades de uma 
participação mais plena na vida da Igreja. E a partir 
dessa consciência, tomarem suas decisões pessoais 
perante Deus (Papa Francisco), no que corresponde à 
comunhão eclesial e também a comunhão 
sacramental. 

• O grau de responsabilidade não é igual para todos os 
casos. A aplicação da disciplina sacramental não deve 
ser sempre a mesma (Papa Francisco).



• f)A homossexualidade: As pessoas homossexuais 
devem ser acolhidas, amadas e respeitadas, pois 
ninguém pode ser discriminado por causa de sua 
condição sexual, no entanto, os atos de 
homossexualidade são intrinsecamente desordenados 
(CIC, 2357). 

• Uniões homossexuais e adoção por pessoas 
homossexuais. (Maternidade e paternidade)

• Ninguém está afastado de Deus pelo fato de ser 
homossexual, assim como ninguém está salvo pelo fato 
de ser heterossexual.  "Seremos julgados de acordo 
com a nossa conduta".



BIOÉTICA: Ética da vida

• a) Células tronco: A extração de células tronco 
do embrião humano vivo provoca 
inevitavelmente a sua destruição, o que a 
torna gravemente ilícita (Dignitas Personae) 



• b) Procriação assistida: "A procriação 
humana: união inseparável entre o significado 
unitivo (comunhão do casal) e o significado 
procriador" (geração da vida). O ato de amor 
conjugal é o único lugar digno da procriação 
humana. 



• Um filho nunca pode ser entendido como “um 
objeto do desejo” que se deve possuir custe o 
que custar, mas sim como um precioso dom que 
se deve aceitar com amor, se for concedido. 
Como afirma o Catecismo da Igreja Católica: o 
filho "não é uma dívida, mas uma dádiva(CIC, 
2372). 

• Além disso é número de embriões sacrificados é 
muito alto.

• Diante daquelas situações a adoção pode ser o 
melhor caminho.



• c)Aborto provocado: O ser humano deve ser 
respeitado e tratado como uma pessoa desde 
a sua concepção e, por isso, desde esse 
mesmo momento, devem-lhe ser 
reconhecidos os direitos da pessoa, entre os 
quais e primeiro de todos, o direito inviolável 
de cada ser humano inocente à vida 
(Evangelium Vitae, 60). 



• No aspecto legal, o Código Penal Brasileiro, no 
artigo 128, chama de "aborto necessário": se não 
há outro meio de salvar a vida da gestante ou 
aborto no caso de gravidez resultante de estupro, 
quando é precedido do consentimento da 
gestante ou, quando incapaz, de seu 
representante legal. E também, no ano de 2012, 
por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
passou a ser discriminalizado o aborto no caso de 
feto anencéfalo. O que se chama de "aborto 
necessário", é uma postura legal, porém, imoral.



• Por mais que uma vida surja num contexto 
dramático, não planejado e não seja fruto de 
uma decisão refletida e madura de amor, não 
há nenhuma justificativa plausível para a sua 
eliminação. 



• d) Eutanásia, ortotanásia e distanásia: 
Eutanásia - apressa a morte de um paciente 
incurável e em terrível sofrimento (ilícita). 
Ortotanásia -a suspensão dos meios artificiais 
de manutenção da vida de um paciente em 
coma irreversível. 

• Distanásia -emprego de todos os meios 
terapêuticos, inclusive os extraordinários e 
experimentais, num paciente terminal.  



• Enquanto com a ortotanásia se aceita o 
processo natural de morrer; com a distanásia, 
se impõe um tratamento insistente, 
desnecessário e prolongado, sem nenhuma 
certeza de sua eficácia. 

• Há uma distinção entre provocar a morte e 
deixar morrer.



ÉTICA ECOLÓGICA: Catequese e 
ecologia

• É urgente uma catequese ecológica que chame a 
atenção em relação a essas problemáticas e que 
oriente os cristãos a usarem de forma adequada 
e responsável os bens da criação. 

• É necessária uma ética ecológica que ajude 
efetivamente cada pessoa a crescer na 
solidariedade, na responsabilidade, no cuidado e 
na compaixão pela natureza (Papa Francisco,  
Laudado Sí)  "A consciência da gravidade da crise 
cultural e ecológica precisa traduzir-se em novos 
hábitos(Papa Francisco, Laudato Sí)



• “Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz 
no Senhor. Por isso, comportem-se como 
filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda 
bondade, justiça e verdade. Saibam discernir o 
que é agradável ao Senhor” (Ef 5, 8-10)


