ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 23/11/2021

QUESTÕES FUNDAMENTAIS DA ÉTICA CRISTÃ
INTRODUÇÃO

Definição de ética cristã
Paulo Wailleir da Silva apresenta quatro definições de ética cristã: Mt 7.7-12
1- Ciência que trata das origens, princípios e práticas do que é certo e do que é errado à luz das
sagradas Escrituras em adição à luz da natureza (J. S. Keyser).

1.1.

2- Estudo sistemático do modo de viver exemplificado e ensinado por Jesus, aplicado aos
múltiplos problemas e decisões da existência humana (Georgia Harkness).
3- Explanação sistemática do exemplo e ensino morais de Jesus aplicados a vida total do
indivíduo na sociedade e realizados com o auxílio do Espirito Santo (H. H. Barnette).
4- Ciência da conduta humana, determinada pela conduta divina (Emil Brunner).
Embora todas essas definições sejam boas, preferimos a seguinte:
Ética Cristã é o estudo sistemático e pratico da vida moral do homem determinado por seu valor e sua
norma cristã, como revelado nas Sagradas Escrituras.
Assim, definimos nossa reflexão ética como uma posição absolutista. Isto significa que cremos nos
absolutos morais revelados na Bíblia. Nela buscamos auxilio, diretrizes e orientação para nossas
decisões, sejam elas morais ou práticas.

1-Vocabulário
O vocabulário do pastor não deve ser recheado de gírias e palavras obscenas (Ef 5.3; Sl 34.13;
Pv 13.3; 21.23). Durante a pregação, devemos ter cuidado para não usar palavras “pesadas”, ou
então palavras incompreensíveis aos ouvintes. O vocabulário deve ser de acordo com o auditório.
Porém, é preferível usar um vocabulário simples para ser compreendido.
2-Tipo de Conversação
A palavra de Deus condena a conversação torpe e vã. Conversas fúteis, anedotas e piadas
constituem perda de tempo e pervertem os ouvintes. O pastor que se dá ao hábito de contar piadas
ou anedotas, contar fatos de sua vida ministerial, do seu relacionamento com membros, com o
objetivo de fazer gracejo ou até menosprezar irmãos humildes, perde o respeito e a autoridade.
(Ef 5.3,4; 1Co 15.33; Pv 17.27; Tt 2.7,8).
3- Educação
O obreiro deve observar regras simples de boa educação como aguardar sua vez de falar, pedir
licença ao sair e ao entrar, cumprimentar a todos quanto for possível, evitar gritarias, respeitar a
hierarquia funcional usando os pronomes de tratamento corretos (Sr ou você, pastor, presbítero
etc.), nisso estaremos todos em uma só ligação, além dessas regras existem outras, é só ter um
pouco de bom senso e seguir a Palavra de Deus, Mt 7.12. (Portanto, tudo o que vós quereis que
os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas.)
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... continuação
4- Ética
Ética são códigos de conduta para o bom relacionamento entre as pessoas dentro dos grupos, variam de
grupo para grupo, existem ética empresarial, ética política, etc. É também existe a ética cristã. São códigos
que se forem quebrados podem danificar os relacionamentos, prejudicar a imagem da instituição e até
trazer escândalos ao Corpo de Cristo, convém estar atento a alguns procedimentos:
a) Evitar conversas a parte com irmãs casadas ou entre obreiros casados e irmãs solteiras, a não ser
quando for necessário e por breve período de tempo.
b) Evitar beijos no rosto e abraços com as irmãs, que se conhece há pouco tempo ou novas
convertidas.
c) Evitar ficar do lado de fora da igreja durante o culto.
d) Evitar andar sem necessidade no meio da igreja durante o culto.
e) Ser breve nas oportunidades, evitando principalmente histórias particulares e infindáveis.
f) Evitar quaisquer atividades que tirem a ligação do culto, arrastar uma mesa, afinar uma guitarra
ou bateria, salvo o que for necessário, todo preparo do culto deve ser feito antes.
g) Não rebater pregações ou repregar. 1Co.1.10.
h) O obreiro deve aprender que a ética a ser praticada entre os irmãos do Ministério e destes para
com os membros da igreja, é aquela que leva em consideração a pessoa do próximo, seu nível
social, seus costumes, seu patamar espiritual, etc.
Diante disso entendemos que além da Ética Cristã, que é comum a todos os crentes, existe também a ética
social e a cultural que variam de indivíduo para indivíduo ou entre grupos, nem sempre o que é certo pra
mim, será para o meu irmão, um exemplo clássico disso é aquele irmão que tem o costume de
cumprimentar as irmãs com beijos no rosto ou às vezes com abraços, esse costume geralmente vem do
convívio familiar e não representa nada para aqueles que o praticam, sendo apenas uma mera saudação,
mas sabemos que nem todos veem com bons olhos esse hábito, sendo então recomendável que não se use
dessa prática no convívio entre os irmãos em Cristo quando se tratar de novos convertidos ou irmãs, cujos
maridos não são convertidos ainda. A manutenção da ética independe do que eu penso ou considero, e
sim, leva em conta a Palavra de Deus e o meu próximo.

5-Iniciativa
A iniciativa é uma qualidade que faz com que o indivíduo tome atitudes preventivas ou corretivas, sem
que para isso seja preciso alguma ordem. Essa é uma das qualidades que mais se espera de um obreiro,
isso é que ele desenvolva a iniciativa, a Obra de Deus sofre por causa de obreiros que não tem iniciativa.
Todo obreiro, ao verificar algo que precise ser feito, deve imediatamente fazer, e trabalho é o que não
falta. Lc 17.9,10.
Pr. Jefferson da Costa Cruz
Di r i g e n te d a ADTS Co l é g i o

PASTORES Aniversariantes da ADTS – NOVEMBRO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria, parabeniza os PASTORES
aniversariantes do mês de NOVEMBRO, desejando as mais abundantes bênçãos de Deus.
Dia 24
- Jonas Alves da Silva
JURAMENTO
Dia 29
- Jose Saturnino Silva
GERIZIM
Dia 30
- José Carlos de Oliveira
MATRIZ

Batismo 1° Domingo de Dezembro – Dia 5
A palestra deverá ser ministrada nas Congregações.
A documentação do batizando deverá, sem falta, ser entregue na Secretaria ou enviada pelo
WhatsApp até o dia 02/12/2021, sendo a seguinte: Ficha de batismo assinada pelo Dirigente,
Batizando e seu responsável, caso seja menor; xerox da identidade, do CPF e comprovante de
residência.
ATENÇÃO: A FOTO deve ser enviada por WhatsApp – 98428-2058
OBS: Quem ultrapassar a data acima ficará para o próximo batismo.

