
Deus o Senhor da Ética               Robério Soares de Souza 
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, 

de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de 

todas as tuas forças. (...) Amarás o teu próximo como 

a ti mesmo.     Marcos 

12:30,31 

  

 A ética e práxis cristã só são possíveis a partir da percepção da ética, i.e.: da 

percepção da pessoa de Deus. “De mim se dirá: Tão somente no senhor há 

justiça [...]” unicamente Deus é a fonte da ética, pois, unicamente n’Ele inexiste 

corrupção. Toda a tentativa humana de manifestar justiça baseada apenas em 

paradigmas sociológicos torna-se imperfeita e transitória. É exeqüível em atos 

isolados, porém, torna-se ineficaz contra a corrupção da humanidade e sua 

ontologia de uma maneira histórica e constante.  

Se considerarmos que a ética não está existindo apenas a partir das atitudes, 

mas, antes nas motivações dos homens, como disse Jesus em Mateus 5:27 e 

28: “Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo 

aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu 

adultério com ela.” 

Esta realidade enuncia de uma maneira mais clara o que afirmamos nos 

parágrafos anteriores, quanto a ineficácia e inconstância da ética na práxis 

humana. 

Não podemos dizer que a ética é Deus, no entanto toda a ética está contida em 

Deus e tem nele a sua fonte. A Escritura afirma que quando o homem acabar 

de fazer toda a sua justiça, diante de Deus, será esta como trapos de 

imundícia, e o servo após haver encerrado toda a sua tarefa será reputado 

como servo inútil. A intrepidez destes textos não nos propõe desestímulo, 

antes, sim, um profundo sentimento de dependência quanto ao exercício ético-

cristão. 



O amor de Deus a Deus e ao próximo, apenas nesta exata ordem é possível. E 

esta dinâmica é o fundamento existencial de toda ética na práxis cristã. Essa 

afirmação é encontrada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Trata-se 

de uma temática tão relevante no contexto religioso e social das etnias que, 

somente a partir de uma práxis contextualizada, a justiça se torna o conteúdo 

de toda a posição cristã enquanto ethos. Conforme afirma a seqüência da 

narrativa bíblica o amor ao próximo encontra-se definitiva e teologicamente 

possível apenas a partir do amor de Deus concedido por Ele mesmo aos 

homens. E que esta amor pelos homens é unicamente fundamentado no amor 

de Deus pela sua própria pessoa. Não tendo isso jamais, nenhuma 

semelhança com qualquer vã antropopatia (egoísmo). O amor de Deus por Ele 

mesmo é biblicamente expresso, claro, legitimo, santo e perfeito. Pois, sendo 

perfeito, pode se amar. Deus se ama, nos ama, quer ser amado por nós, e por 

último, quer que nós nos amemos. 

Gráfico 1 

        DEUS, DE MANEIRA  

          SANTA E PERFEITA SE AMA ,E EM GRAÇA    

                      E MISERICÓRDIA AMA A SUA CRIAÇÃO 

 

         O HOMEM DEPRAVADO     O HOMEM REGENERADO 

VAIDOSAMENTE É EGOÍSTA                    ENTENDE-SE AMADO POR DEUS, 

            NÃO ADORA A DEUS E NÃO PODE        O ADORA E ASSIM ENTÃO PODE AMAR 

                  AMAR O SEU PRÓXIMO                O PRÓXIMO E TODA A CRIAÇÃO 

 

 

2.1.1 Deus se ama 

Salmo 23:3 > Refrigera a minha alma; guia-me 

nas veredas da justiça por amor do seu nome.  



Isaías 42: 8 > Eu sou o Senhor; este é o meu 

nome; a minha glória, pois, a outrem não a darei, nem 

o meu louvor às imagens esculpidas. 

Êxodo 9: 16> mas, na verdade, para isso te hei 

mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para 

que o meu nome seja anunciado em toda a terra.  

Êxodo 20:24 > um altar de terra me farás, e 

sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas 

ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em 

todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei 

a ti e te abençoarei. 

Êxodo 23: 21 > Anda apercebido diante dele, e 

ouve a sua voz; não sejas rebelde contra ele, porque 

não perdoará a tua rebeldia; pois nele está o meu 

nome. 

Nm 6:27; Deut. 18:19 e 20; Juízes 13:18; I Reis 9:3; (...) 

 

2.1.2 Deus nos ama. 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 

o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele 

crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus 

enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o 

mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.           

João 3:16,17 

 

Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida 

por nós; e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 

        1ª João 

3:16 

2.1.3 Deus quer ser amado (adorado) pelos homens 



Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; 

porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 

Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o 

adorem em espírito e em verdade.               

João 4:23,24 

 

Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e 

divindade, são claramente vistos desde a criação do 

mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, 

de modo que eles são inescusáveis; porquanto, tendo 

conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como 

Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas 

especulações se desvaneceram, e o seu coração 

insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-

se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível 

em semelhança da imagem de homem corruptível, e de 

aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus 

os entregou, nas concupiscências de seus corações, à 

imundícia, para serem os seus corpos desonrados 

entre si; pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, 

e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, 

que é bendito eternamente. Amém.  

 Romanos 1:20-24 

 

Entendemos que a adoração, culto, veneração, e, ou até idolatria, traz em si 

uma influência tal sobre a vida do fiel, que o faz projetar-se em direção do ser 

adorado, comunicando imediatamente uma dinâmica semelhança entre ambos. 

Esta dinâmica da semelhança a partir da adoração é um princípio citado por 

Deus em algumas passagens bíblicas. Ex.: Salmo 115:8 Semelhantes a eles 

sejam os que fazem, e todos os que neles confiam. 

 “As pessoas que fabricam ídolos e neles confiam tornam-se 

como eles, sem poder na presença do Senhor Deus” (Allem P. Ross, in 

loc) Podemos dizer o mesmo acerca de toda a forma de idolatria e 

fabricação de ídolos, incluindo os tipos modernos que fazem das coisas 



e das atividades materiais o objetivo de sua vida. Todos nós temos 

algumas formas ridículas de idolatria que servem de pragas em nossas 

vidas. As idolatrias sutis são exatamente tão destrutivas como as 

formas crassas de idolatria. Até mesmo uma chamada pessoa 

espiritual pode fazer do trabalho espiritual o seu ídolo, visto que através 

disso obtém seu louvor e glória, em vez de render louvor e glória a 

Deus.1 

Vejo isso como um princípio, ocorrendo para o bem ou para o mal. Pois como 

exemplo positivo, além do que podemos atribuir a muitas característica de 

Cristo vistas em Paulo e em outros discípulos, podemos também lembrar do 

primeiro mártir cristão (Estevão), a narração da sua morte traz um valor 

pertinente a isso. Além do testemunho dos que estavam no sinédrio, afirma a 

narração que o seu rosto fora visto como o de um anjo, (Atos 6:15). Por fim ao 

começar a ser apedrejado, em seu discurso produziu as semelhantes frases 

faladas por Jesus na cruz, (Atos 7:59-60). 

 

2.1.4 Deus quer que os homens regenerados (cristãos) se amem uns aos 

outros. 

“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos 

outros.”          João 13:35 

A ética na práxis cristã pode ser compreendida a partir do vocábulo bíblico da 

justiça proclamada pelos profetas do Antigo Testamento prosseguindo 

linearmente até os éticos ensinos de Jesus, por exemplo, no grande sermão do 

monte (Mateus 5:1-48), nós dispomos de um código divino de ética. Com a sua 

fonte na absoluta ética, Deus.  

Entendemos que para haver comunhão do ser humano para com Deus 

também depende d’Ele, é iniciativa d’Ele. E tudo isto provém de Deus que nos 

reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da 

reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 

não imputando aos homens os seus pecados. E nos confiou o ministério da 
                                                           
1
 Champlim, comentário A.T. vers. por vers. Vol.4, P2421. 



reconciliação.(2Co 5:18,19) E isto mediante o sacrifício expiatório de Cristo na 

cruz. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas 

para aquele que por eles morreu e ressurgiu.(v.15) 

Quanto ao amor ao próximo temos o texto áureo Marcos 12:30-31, neste, fica 

intrínseco que a medida mínima de amor dedicada ao próximo deve ser 

diretamente proporcional ao que eu sinto por mim mesmo.  

O fato é que essa difícil e quase inexeqüível maneira de amar parece o óbvio e 

mínimo esperado por Jesus. Este óbvio de Jesus, assim o é pelo fato da 

santidade exigida no exercício do perfeito amor, o que de forma leviana se 

torna quase impossível à realidade secular, Como também na concepção de 

servos verdadeiros de Cristo. 

O exercício do sentimento amor é concedido ao ser dos homens, no entanto, 

tal propriedade é soberanamente de Deus, ou seja, os direitos autorais e de 

uso pertencem a Deus, que não fazendo acepção de pessoas, não permite a 

prática indevida deste sentimento. O amor exercido de forma egoísta torna-se 

inadmissível. Assim, este sentimento perde as características divinas e toma 

semelhança da figura decaída e perversa da humanidade, descendo a vala 

comum dos sentimentos animais e de mera subsistência, próprios também ao 

homem depravado sem Deus.  

De maneira sumária a cerne da ética humana se encontra na matriz indexada 

do estado relacional do homem com Deus. A presença de Deus como Senhor é 

sine quanon à presença da ética na práxis deste ator. Um homem que se 

encontra no processo de conhecimento de Deus, negligenciar voluntariamente 

a realização desse amor.  Conforme afirma o Apóstolo Paulo na sua carta aos 

Romanos no capítulo I do verso 18 ao 32.  

 

Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e 

injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o 

que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lho 

manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e 



divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo 

percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são 

inescusáveis; porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o 

glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas 

especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se 

obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a 

glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem 

corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus 

os entregou, nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para 

serem os seus corpos desonrados entre si; pois trocaram a verdade de 

Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura antes que ao 

Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os 

entregou a paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o 

uso natural no que é contrário à natureza; semelhantemente, também 

os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua 

sensualidade uns para como os outros, varão com varão, cometendo 

torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. 

E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por 

sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas 

que não convêm; estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, 

maldade; cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade; 

sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, 

soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pais; 

néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia; os 

quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de 

morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas 

também aprovam os que as praticam. 

 

Neste cenário de caos do homem não regenerado, o que sempre temos visto, 

da mais remota narração da jornada humana aos tempos hodiernos é a 

síndrome de domínio do homem sobre o seu próprio semelhante, opondo-se 

totalmente sobre o que possa se denominar amor ao próximo, senão egoísmo. 

Percebemos que o comportamento humano dinamiza-se dentro do espectro 

das possibilidades de domínio, refletindo diretamente na sua situação ética 

diante de Deus e dos seus semelhantes. Weber em seu discurso reconhece no 

homem características de desejo de domínio e poder, que nos remetem a 

termos da narração bíblica atribuída ao diálogo celestial de Lúcifer intentando 



contra o poder de Javé (Ezequiel 28 e Isaías 14). Esta tendência do desejo de 

poder parece ser um fruto linear e constante na humanidade. Certamente é 

uma forma clara de comunicação das características luciferianas (da “queda”) 

inerentes ao ser humano. De forma que o homem buscará ocupar sempre o 

domínio de tudo aquilo que possa alcançar, falhando com a ética e o projeto de 

Deus. 

 Se decaído o homem afirmamos que o que sinta, em semelhança de amor não 

o é em sua plenitude, mas, assim como a imago Dei, o amor deformou-se. 

Existindo um imenso abismo entre o que seja o amor dos homens e o que é o 

amor de Deus, neste abismo cabem infinitamente mais do que todos os 

compêndios escritos, passados e futuros, sobre ética, justiça e amor. 

 


