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 Mentoria on line e ao vivo aplicando a Ética 

tendo como base o Novo Testamento  

 

 

Sobre a Mentoria 

É uma seção personalizada "online" e ao vivo, entre o cliente (Mentorado) e o Mentor. Tenha 

em conta que atendemos pessoas físicas como também pessoas jurídicas.  

 

Objetivo  

 

Como sabemos a Ética
*1 

pode ser definida como a ciência critica embasada na moralidade, 

procurando responder como uma ação pode ser moralmente errada ou não. 

O termo ética é de origem grega, “ethos” modo de ser. Os romanos adotaram esse termo para o 

latim “mos” costume. Com base nessas duas definições, podemos afirmar que o ser humano não 

nasce com os princípios éticos inserido em seu ser, pois ela é moldada através dos 

relacionamentos com pessoas da sociedade onde o indivíduo nasce e vive. Não existiria ética sem 

relacionamentos, para o homem viver é conviver, e nessa convivência social, com os surgimentos 

dos problemas, surge algumas indagações morais: O que devo fazer? Como agir em determinada 

situação? Como me comportar perante o outro? Diante da corrupção e das injustiças, o que fazer? 

[1]“A ética pressupõe que as escolhas morais não são simples questões de acaso; não são 

fortuitas e completamente imprevisíveis”. 

O ponto de vista bíblico, se fizermos um estudo com a finalidade de encontrarmos relatos que 

transmitam essência da ética, ficaremos surpresos com a gama de informações encontradas nas 

escrituras. Encontraremos pensamentos e normas éticas tanto no Antigo Testamento como no 

Novo testamento. Através da bíblia, podemos perceber gradativamente padrões éticos para a 

melhoria da vida, tanto na saúde de cada um como na sociedade de forma geral.  
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No antigo testamento encontramos várias lições importantes para o bom andamento da vida, vejam 

alguns exemplos: No princípio o ser humano não teve outra opção para a procriação senão casar-

se com parentes bem próximos, depois, encontramos instruções que nos foram reveladas através 

de Moises para povo de Israel quanto a esse assunto. Levítico 18. 6-7. “ [2] Nenhum de vós se 

aproxime daquela que é sua parenta por sangue, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não 

descobriras a nudez de teu pai, nem a nudez de tua mãe; ela é tua mãe, não descubras sua nudez 

“ 

Notamos que o Senhor estava dando um novo rumo ético e moral para esse povo. Encontraremos 

leis acerca da propriedade encontrada em Êxodo 22, tratando de beneficiar a pessoa que foi 

furtado, lei acerca do homicida Êxodo 21, lei contra o falso testemunho Êxodo 23, encontramos a 

bioética no Antigo Testamento, Êxodo 23. 10-13 Deus está tratando com o povo a questão da 

bioética na natureza, as instruções eram bem claras, (v 11) “[3] Semearás durante seis anos tua 

terra, e recolheras seus frutos. Mas no sétimo ano a farás repousar e ficar em descanso” notamos 

Deus instruindo seu povo a preservação da terra, com isso a terra descansaria e o homem seria 

privilegiado com isso. Na continuação do verso, Deus está dando lições de ética social e bioética. 

“[4] Para que os pobres de teu povo possam comer, e do que estes deixarem, os animais de 

campo comam”. 

E tratando-se agora do Novo Testamento [5] “Admite-se que a ética ensinada por Jesus foi a 

melhor jamais conhecida pelo homem”. Boa parte do ensino de Jesus estava relacionada à boa 

conduta humana. Segundo a opinião do escritor George Eldon Ladd em seu livro Teologia do Novo 

Testamento
*2

, o Monte das Bem-aventuranças, e a Parábola do Bom Samaritano podem ser 

contadas dentre as literaturas éticas mundiais. Sabemos que boa parte dos ensinos éticos de 

Cristo, pode ser colocada lada a lado com os ensinos judaicos, mas nenhum ensino ético judaico 

causou tanto impacto quanto o ensino ético de Cristo, assim como nenhum órgão religioso, por 

intermédio das suas filosofias conseguiu ser tão ético e moral de forma contextual como Cristo. 

Convém dar toda atenção aos ensinamentos morais e éticos do Novo Testamento para 

determinarmos o que é a fé autentica e o que devemos fazer para levar realmente uma vida 

moralmente correta. 
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Sumário
*3

 

1 Jesus e a ética cristã 

1.1 As raízes veterotestamentárias 

1.2 O Mestre exemplar 

1.3 O mandamento novo 

2 A ética do Reino no Sermão da Montanha 

2.1 A superação do legalismo 

2.2 Uma nova forma de piedade 

2.3 Um caminho de comunhão 

3 A ética da comunidade cristã 

3.1 "Um só coração e uma só alma" 

3.2 Solidariedade com os empobrecidos e marginalizados 

3.3 A exigência do perdão e da reconciliação 

4 A ética do amor misericordioso 

4.1 "Quem permanece no amor, permanece em Deus" 

4.2 "A maior é a caridade!" 

4.3 "Faze isto e viverás!" 

5 Desafio atual 

 

 

 

http://www.grupotreinar.com.br/


     

www.grupotreinar.com.br                  central de atendimento -> 55(11) 4063-0077 ou atendimento@grupotreinar.com.br 

 

 

Benefícios 

 

O Mentorado irá trabalhar com estratégias que, independentemente de sua profissão, cargo ou 

negócio próprio, vão lhe dar um roteiro específico para que a sua conduta seja percebida com mais 

clareza à luz da ética cristã, bem como terá uma fonte infinita de inspiração em suas tomadas de 

decisão.  

 

Como é realizada a Mentoria no GrupoTreinar? 

É muito simples, pois basta o cliente escolher a Mentoria desejada e fazer a inscrição. Caso 

houver qualquer dúvida ou caso desejar algo mais personalizado, basta entrar contato que iremos 

atende-lo e assim entender em mais detalhes as suas necessidades específicas e desta forma 

buscar o Mentor ideal para te ajudar. 

Todos os encontros serão on-line e ao vivo , preferencialmente por meio da tecnologia ZOOM e/ou 

opcionalmente através do GOOGLE MEET ou Microsoft Teams. Nos dias e horários pré-

agendados, Mentor e Mentorado receberão um convite via e-mail para que iniciem a mentoria 

conforme combinado. 

Como funciona o Fórum do GrupoTreinar? 

O nosso fórum (https://mentoria.grupotreinar.com.br/) é uma base de conhecimento construída à 

partir de perguntas e respostas entre os  Mentorados e os nossos Mentores. Esta funcionalidade 

foi criada para servir de apoio para todos que buscam informações de forma rápida e objetiva. Ela 

é atualizada continuamente e assim, caso você não encontre uma resposta para o que esteja 

procurando, basta criar o seu perfil, nos submeter as suas questões que iremos dar início ao 

processo de Mentoria. 
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*1 -> Fonte: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/religiao/etica-crista.htm 

[1] Gardner. E.C. Fé Bíblica e ética Social. São Paulo. Aste.1965-pg(19-22). Para Gardner, o 

princípio da ética esta embasado nos relacionamentos. 

 

[2] Bíblia com estudos adicionais. RJ Alfalit. 

[3] Ibid. 

[4] Ib 

[5] Thomas. J. D. Razão Ciência e Fé. Belo Horizonte MG ED Vida Cristã. Para Thomas. J. D. Sendo a ética de Jesus 

a melhor jamais conhecida pelo homem, podemos afirmar perfeitamente que temos um ponto de apoio ou 

elemento construtivo para uma base razoável da fé cristã. 

*2->https://www.amazon.com.br/Teologia-Novo-Testamento-George-Eldon/dp/8589320170 

*3
http://theologicalatinoamericana.com/?p=206 

 

 

 

 

 

Material desenvolvido para o 
em parceria com o 
GrupoTreinar.  É proibida a 
cópia deste conteúdo, no todo 
ou em parte, sem autorização 
prévia. 
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