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INTRODUÇÃO 

a)Novos tempos: criam novos problemas e exigem novas respostas.  

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

tempo de desconstrução,  pode ser também de reconstrução.  Fazer o bem realmente faz bem.  

c)A 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.   

d)Renovação: Se falamos de crise, também podemos falar de necessidades de renovação. 

 

ÉTICA À LUZ DA PALAVRA DE DEUS E DOS DOCUMENTOS DA IGREJA 

1- A ética à luz do Antigo Testamento: experiência de fé, experiência vocacional,  apelo à 

conversão e à fidelidade e à preocupação com as questões sociais: moral da aliança 

2- A Moral à luz do Novo Testamento: Jesus Cristo é a Nova Lei, modelo para nossa vida. Amor  

e misericórdia 

3- 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.  

4-A liberdade: Uma consciência livre é consequentemente 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)  

5- 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 

cristão precisa ter sua consciência formada pela luz do Evangelho.   

 

ETICA SEXUAL 

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. c)  

3)Educação sexual, educação para o amor: Desvincular a sexualidade do pecado, para vinculá-la 

novamente à Deus e ao bem da própria pessoa.  

4) Ética sexual católica: Sexualidade: comunhão matrimonial, fecundidade e procriação: Todo o 

ato matrimonial deve, por si mesmo, estar aberto à transmissão da vida (J. PAULO II. Evangelium 

Vitae. 11) 

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. A 

caridade verdadeira é sempre sem merecimento, incondicional e gratuita(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. Um vez que o grau de responsabilidade não é igual para todos os casos e 

também, aplicação da disciplina sacramental não deve ser sempre a mesma (Papa Francisco). 

f)A homossexualidade: A moral católica afirma que as pessoas homossexuais devem ser acolhidas, 

amadas e respeitadas, pois ninguém pode ser discriminado por causa de sua condição sexual, no 

entanto, considera que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados (CIC, 2357). 

Uniões homossexuais e adoção por pessoas homossexuais. 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) (Humanae Vitae, 12) 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 em que o filho é pretendido custe o que custar, 

a adoção pode ser o melhor caminho para essa realização. 

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. 

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) 


