


Procura apresentar-te a Deus 
aprovado, como obreiro que não 
tem do que se envergonhar e que 
maneja corretamente a Palavra da 
Verdade
II Tm. 2:15



QUALIDADE INDISPENSÁVEIS 
PARA UMA LÍDER CRISTÃ:

Conhecimento bíblico;
Bom testemunho- Ética e caráter;
Trato Social - Etiqueta



O QUE É 

ÉTICA?



Ethos, do gr. Costume, hábito, disposição.

ÉTICA = Conjunto de regras e preceitos 
de ordem valorativa e moral que norteiam a 
conduta de um grupo  social ou de uma 
sociedade



Numa definição concisa, ética é

a ciência da conduta .



Ética cristã – é a ciência que tem por objetivo 
orientar não apenas o cristão, mas também o 
não cristão, quanto aos ensinamentos da 
Bíblia Sagrada para a conduta pessoal, 
familiar e pública.



O QUE É 
MODERNIDADE 

LÍQUIDA?

Cenário



É o termo cunhado pelo filósofo polonês 
Zygmunt Bauman para definir a atual 
sociedade. Ele analisa e define 
as relações e comportamentos rápidos e 
fluidos do mundo contemporâneo, 
impactados pelo capitalismo globalizado.



O autor trabalha com a ideia de que a sociedade 
não vive uma pós-modernidade. As novas 
formações sociais e institucionais originam uma 
modernidade líquida, que superou a 
modernidade sólida da primeira metade do 
século XX



A negação dos absolutos.

os pós-modernos questionam o 
conceito de verdade universal e 

refutam os valores morais 
absolutos”. 



Razão pela qual a Bíblia Sagrada faz-
se tão necessária à humanidade, pois 
é um livro que trata com valores 
absolutos, pois absoluto Ele é (Dt
32.4; Sl 31.5; Jo 14.6; 17.17; Jo 16.13).



A relativização dos valores.
Defendem que valores éticos e 
morais  são relativos ao tempo, 
lugar, cultura ou há um grupo. 



Ensinam que nada é certo e 
nada pode ser considerado 
errado. Tudo depende da 
subjetividade do momento. 



No relativismo não há uma fonte 
transcendente de verdade moral, e 
cada um pode construir sua própria 
ética e moralidade. Todo princípio é 
reduzido a uma preferência pessoal. 



Em contraste, os cristãos acreditam em um 
Deus que tem falado, que revelou um 
padrão absoluto e imutável de certo e 
errado, na Sua Palavra (Êx 20.1-17), baseado 
em Seu próprio caráter santo (Lv 11.45; 
20.26; 1 Pe 1.16).



A inversão de valores. Entende-se por 

inversão de valores, a negação ou substituição dos 
valores absolutos conforme descritos na Palavra de 
Deus, por valores temporais, relativistas e 
circunstanciais, que são facilmente ajustáveis às 
épocas em que estão inseridos. 



O profeta Isaías reprovou severamente a inversão 
de valores (Is 5.20). 

Paulo disse que os homens pagãos “[…] mudaram 
a verdade de Deus em mentira […]” (Rm 1.25).



Enquanto o mundo tem os seus valores deturpados 
pelos formadores de opinião que utilizam as artes, a 
televisão e a internet para disseminarem suas ideias, 
nós cristãos, no entanto, fomos chamados para fazer 
a diferença, como sal da terra e luz do mundo (Mt
5.13,14). 



Nosso formador de opinião é o Espírito da 
Verdade que nos guia em toda a verdade, 
que é a Sua Palavra (Jo 16.13; 17.15).



Vivemos em uma
Cultura centrada no EU – EGOÍSTA E EGÓLATRA;
Cultura hedonista.
E isso tem afetado muitas igrejas/
Enquanto que o.

O Evangelho prega a AUTONEGAÇÃO



Vivemos um tempo de visível INSTABILIDADE;
Um tempo de inversão de valores;
desconstrução de princípios  e destruição de 
FUNDAMENTOS.
É preciso retornar os fundamentos.



ÉTICA CRISTÃ 
X

MODERNIDADE 
LÍQUIDA



Champlin diz que “A ética cristã normal e 
ortodoxa é uma forma de ética 
absoluta”, cujo pressuposto básico “é que 
os princípios morais alicerçam-se sobre 
padrões imutáveis, que não se alteram em 
face de situações ou de indivíduos”.



A ética cristã é UNIVERSAL
os valores que ela apregoa são 
válidos para todos os homens em 
todo mundo.



A ética cristã é SUPRACULTURAL
Está acima das culturas locais, podendo 
até mesmo ajustá-las ou transformá-las, 
para que elas se adequem aos valores 
cristãos. (poligamia, violência contra a mulher, infanticídio, etc.)



A ética cristã é ATEMPORAL, não tem prazo 

de validade. 
Aquilo que o Evangelho apresenta como regra de 
fé e prática deve ser obedecido em todo mundo e 
em todo tempo. A ética cristã traz os marcos 
antigos que não podem ser removidos! (Pv 22.28; 
2Ts 3.6)



O principal fundamento da ética cristã é 
a Palavra de Deus, a Bíblia sagrada. 
Neste sentido, é preciso considerar que 
a Bíblia é a Palavra inspirada, inerrante
e infalível de Deus. 



Os fundamentos da ética cristã podem ser vistos 
do começo ao fim das Escrituras. A Bíblia revela 
explicitamente o padrão moral de Deus. 
Síntese da ética bíblica
No A.T – os dez mandamentos - Êxodo 20:2-17
No N.T - O sermão da montanha - Mateus 5-7



Romper com estes pressupostos – como 
fizeram os teólogos liberais e/ou 
ecumênicos – é romper também a 
noção dos valores absolutos da Bíblia 
Sagrada. 



Uma ética de 
contracultura



Contracultura cristã é um sistema de 
valores cristãos, padrão ético, devoção 
religiosa, estilo de vida e 
relacionamentos; onde os padrões, 
valores e maneira de viver são 
delineados pelo governo de Deus.



A ÉTICA DO SERMÃO DA MONTANHA
Jesus ensinou princípios éticos 
TEÍSTAS absolutistas ou categóricos –
que foram dados por DEUS e que não 
estão sujeitos  a modificações. 



Bem-aventurados

os humildes de espírito,    
porque deles é o 

reino dos céus

Mat.5:3



HUMILDADE
Reconhecimento de que não temos 
qualquer auto-suficiência , somos 
completamente dependentes da graça, 
do poder e do cuidado divino.



Bem-aventurados os 
que choram, porque eles 

serão consolados.

Mat 5:4



QUEBRANTAMENTO
Aqui, chorar é contristar-se 

profundamente por causa das nossas 
próprias fraquezas quando nos medimos 
com o padrão divino de justiça. 

.



Bem-aventurados os 
mansos, porque eles 

herdarão a terra.

Mat. 5:5



MANSIDÃO
Amabilidade, docilidade
É a qualidade de uma pessoa que está 
debaixo do controle de Deus

.



Bem-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça 

porque eles serão 
fartos.

Mt 5:6



JUSTIÇA
Não é suficiente saber que os nossos 
pecados estão perdoados. Quem tem 
fome e sede de justiça deseja 
ardentemente ser transformado. Ele tem 
sede de santidade.



John Stott,diz que a justiça bíblica 
tem três aspectos: legal, moral e 
social. 
Legal- justificação – relacionamento 
com DEUS (perspectiva soteriológica)



A justiça moral trata da conduta que 
agrada a Deus, a justiça interior, de 
coração de mente e de motivações.



A justiça social refere-se à busca pela 
libertação do homem de toda opressão, 
junto com a promoção dos direitos civis, de 
justiça nos tribunais, da integridade nos 
negócios e da honra no lar e nos 
relacionamentos familiares.



As quatro primeiras bem-aventuranças 
tratam da nossa relação com Deus. As 
outra envolvem nossa ação diante dos 
homens. As primeiras tratam da questão 
do ser, as últimas da questão do fazer.



Bem-aventurados os 
misericordiosos, porque 

eles alcançarão 
misericórdia.

Mt 5:7



MISERICÓRDIA
Misericórdia é o ato de ser compassivo 
com o próximo em seu estado de carência 
espiritual, moral e social.



Bem-aventurados os limpos 
de coração, porque eles 

verão a Deus.

Mt 5:8



PUREZA
Jesus afirmou: “Porque do coração procedem maus 
desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, 
furtos, falsos testemunhos, blasfêmias” (Mt. 15:19).
A pureza interior se manifestará na conduta e no 
estilo de vida



Bem-aventurados os 
pacificadores, porque eles   
serão chamados filhos de 

Deus.

Mt 5:9



PROMOÇÃO DA PAZ 

Temos paz com Deus, temos a paz de Deus 
e somos portadores da paz. 



Mt 5:10

Bem-aventurados os que 
são perseguidos 
por causa da justiça,
porque deles é o reino           

dos céus.



RESILIÊNCIA NA PERSEGUIÇÃO
Seguir a Cristo pressupõe em menor ou 
maior grau ser rejeitado e até mesmo 
perseguido. Há uma bem aventurança para 
quem sofre perseguições por causa de Jesus



QUEM SOU EU?



•Quanto mais conhecemos  a DEUS    
mais nos conhecemos.
•Quando nos conhecemos, mais correto é  
o nosso relacionamento com os outros



A IDENTIDADE FEMININA SEGUNDO JESUS
Jesus traz a mulher para o centro de suas 
reflexões sobre o Reino de Deus, retoma o valor 
do ser humano independente de sua sexualidade 
e mostra que, para Deus, todos somos igualmente 
importantes.



•JESUS conversou com as mulheres, curou 
as mulheres,
• Recebeu a adoração delas, livrou-as da 
morte, perdoou seus pecados, 
•Jesus revelou grandes verdades teológicas 
às mulheres



JESUS
RESGATOU A DIGNIDADE DA 
MULHER.



A conversa de JESUS com a mulher 
samaritana tem muito a nos ensinar:
-Independente do nosso passado, Jesus se 
importa conosco;
- Ainda que o nosso comportamento passado 
tenha sido  vergonhoso,  Cristo não quer nos 
condenar. 



É preciso ter um visão correta e sincera 
de si mesma
Jesus quer nos ensinar a adoração;
A verdadeira adoração é o contrário da 
idolatria e da egolatria.



Nós só teremos uma verdadeira 
transformação moral e ética a 
partir de um verdadeiro 
encontro com Jesus



Em Cristo temos uma identidade 
elevada como filhas amadas de 
Deus.
Ef. 1:5



Já que temos uma 
identidade em Cristo. 
Como devemos agir?



•Devemos viver para o louvor da sua 
gloriosa graça;
"Para louvor e glória da sua glória, pela qual nos fez 
agradáveis a si no Amado" (Ef 1.6).

•Devemos viver de modo digno da nossa 
vocação. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, 

que andeis como é digno da vocação com que           
fostes chamados. Ef. 4:1



AME A DEUS. AME AO PRÓXIMO COMO  
A SI MESMA
Respondeu Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu 
Deus de todo o seu coração, de toda a sua 
alma e de todo o seu entendimento’.
Este é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o 
seu próximo como a si mesmo’.                
Mt. 22:37-39



Seja confiável. Fale a verdade
Seja o vosso sim, sim e o vosso 
não,não
. Mat. 5:37



Aprenda a ouvir
O falar é prata mas o silêncio é ouro
“Toda mulher seja pronta para ouvir, tardia 
para falar, tardia para se irar. “
Tiago 1:19



Seja AMÁVEL
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, 
santos e amados, de entranhas de 
misericórdia, de benignidade, humildade, 
mansidão, longanimidade;

Col 3:12



Seja MODERADA
Seja a vossa moderação conhecida de 
todos os homens. Perto está o Senhor.
Fp 4:5



Seja GENEROSA
Provérbios 31:20 – Abre a mão 
ao aflito; e ainda a estende ao 
necessitado



Seja GENEROSA
Provérbios 31:20 – Abre a mão 
ao aflito; e ainda a estende ao 
necessitado



Honre as pessoas e respeite 
hierarquias
Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei 
a Deus. Honrai ao rei.
I Pe 2:17



Trate bem a TODOS
Jamais faça acepção de pessoas.

Se, porém, fazeis acepção de pessoas
cometeis um pecado. Tiago 2:9



PRATIQUE A HOSPITALIDADE.
Receba bem as pessoas
Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. 
Rm. 12:13
Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o 
sabendo, hospedaram anjos.
Heb. 13:2



Administre bem as suas finanças
Não devam nada a ninguém, a não ser o amor 
de uns pelos outros..." (Rom 13:8)
"O rico domina sobre o pobre; quem toma 
emprestado é escravo de quem empresta" (PV. 
22:7).



Discrição, compostura
vestir-se com modéstia, moderação, decência, 
sobriedade;
Evite a ostentação, o exagero, a falta de 
compostura e a sensualidade. 



Na sua congregação e como 
convidada:
•Seja pontual;
•Cumprimente a todos com cortesia e respeito; 
•Se estiver assentada no palco, evite conversar, 
bocejar, rir.



Em festas:
Não ocupe os lugares mais importantes, 
espere ser convidada.
Mas quando você for convidada, ocupe o lugar menos importante, 
de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: 
‘Amiga, passe para um lugar mais importante’. Então você será 
honrada na presença de todos os convidados. Lc 14:10



Comportamento correto nas redes 
sociais
•Não se exponha em excesso;
•Cuidado com a idolatria do eu;



Comportamento correto nas redes 
sociais
•Cuidado com a síndrome de celebridade.
•Evite ofender, polemizar, discutir



QUALIDADES DE UMA 
MULHER ELEGANTE



1- Fala com sabedoria e amor
“Fala com sabedoria e ensina com amor” Provérbios 31:26
“Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor 
perdoa muitíssimos pecados.” 1 Pedro 4:8

2- É íntegra
.
“Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem 
segue veredas tortuosas será descoberto” Provérbios 10:9



3- É paciente
Ser paciente com os outros é um traço da elegância e que se 
tornou muito raro. 
“Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim, ser amável 
para com todos, apto para ensinar, paciente.”2 Timóteo 2:24
“Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, 
suportando uns aos outros com amor.” Efésios 4:2



4 - É grata
É um ato de reconhecimento por algo que alguém fez a você. Até 
mesmo a ciência vem comprovando que as pessoas que cultivam a 
compaixão e a gratidão são mais felizes e têm mais saúde.
“Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhuma de suas 
bênçãos!” Salmos 103:2
“Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável, sejamos 
agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com 
reverência e temor” Hebreus 12:28



5- Tem domínio próprio
Existem princípios que fundamentam nossa existência, um deles é 
o autogoverno. E. A mulher elegante domina suas atitudes, 
impulsos e reações.
“Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é a pessoa 
que não pode conter o seu espírito.” Provérbios 25:28.
“Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o 
seu espírito, do que o que toma uma cidade.”Provérbios 16.32



Reflexão final:
Portanto, vede prudentemente como andais, não 
como néscias, mas como sábias,
Remindo o tempo; porquanto os dias são maus. Por 
isso não sejais insensatas, mas entendei qual seja a 
vontade do Senhor. Ef. 5:15-17



Idolatria do ego - Renata Gandolfo - Fiel Mulheres 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Wlem0Bjl0kQ
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(3) R.N. Champlin. Dicionário de Bíblia, Teologia e Filosofia, vol. 2, Hagnos.
(4) Alan Pallister. Ética Cristã hoje: vivendo um Cristianismo coerente em uma 
sociedade em mudança rápida, Shedd Publicações.
(5) John Stot, Contracultura
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