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Um retrato da realidade
• Vocabulário do cotidiano: fiz o que estava a fim de fazer
... meu coraçã o ma ndou ... eu fiz
Zeca Pa godinho: Deixa a vida me leva r

• Reality shows: espelham os ideais éticos
contemporâneos
Big Brother Brasil
Brasil: intrigas, paixões e polêmicas (que
ressaltam os instintos incontrolados do “eu”)
Acorrentados: um rapaz acorrentado a seis moças por
Acorrentados
24 horas (que buscam os extremos do “eu”)
• Incertezas no campo político, social e econômico
• Erotização – sodomização coletiva
• Textos de auto-ajuda è indicam o desespero humano
em busca de socorro
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Um retrato da realidade
• Relativismo: cada um é dono da verdade –
não temos mais um relativismo intelectual,
mas dos instintos/paixões
• Nitezsche: o sub-solo da ética
contemporânea à uma ética das paixões e
dos instintos
• Ética do cotidiano:
à redução animalesca da vida
- individualismo / egoísmo
- situacionismo
- niilismo à vida sem sentido

• Sociedade que busca a gratificação
imediata
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Estilo “Snoopy
Snoopy”” de vida
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Ética dos instintos
Paixão e impulsos internos como
paradigma é tico irresistí
irresist ível
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Tendências nesta
virada pós -moderna
de século
6
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ü Triunfo do indiv
indivíí duo
ü Esp
Espíírito critico
critico,, mas falta de criativi dade
ü Gera
Geraçção da afeti vidade e relacionamentos solitá
solitários e
descompromissados
ü Troca: sociedade manual/industrial para sociedade do
conhecimento/informaçção
conhecimento/informa
ü Gera
Geraçção da velocidade
ü Realidade virtual
ü Substitui
Substituiçção do humano pela má quina
ü Aumento dos dilemas éticos
ü Atenua
Atenuaçção de fronteiras
ü Crescente processo paradoxal de seculariza
secularizaçção e
misticismo
ü Amplia
Ampliaçção da lideranç
liderança da mulher
ü Processo de urbaniza
urbanizaçção em convulsão
ü Aumento de doenç
doenças ocupacionais e urbanas
ü Predominância numé
numérica de jovens / aumento de i dosos

ü Predominância numé
numérica de jovens / aumento de i dosos
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Qual a forç
força de modelagem,
de resistência e de participaç
participação
que a fé
fé cristã oferece numa
situaç
situa
ção cultural
caracterizada por palavraspalavraschave como globalizaç
globalização,
diferenciaç
diferencia
ção, individualizaç
individualização
e orientaç
orientação para a vivência da
satisfaç
satisfa
ção imediata?
imediata?
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Gratificaç
Gratifica
ção Imediata
A gratificação imediata tem sido
a chave global para a interpretação
do homem contemporâneo.
A má
máxima da sociedade da gratificaç
gratificação
imediata é produzir experiências
constitutivas do serser-pessoa que importa
alcanç
alcan
çar tamb
també
é m nessa sociedade que é
comprometida com o
“ projeto de uma vida boa”
boa” .
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Mundo desencantado
No passado o mundo foi desencantado
para dar lugar à razão.
Depois para dar lugar à funcionalidade.
Mais adiante à existência.
Hoje o desencantamento do mundo é para
dar lugar às paixões, aos instintos
individuais em que está
está havendo a perda do
sentido da construç
construção da histó
história.
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O supersuper- homem de Nietzsche
No super homem há
há uma
transformaçção de valores
transforma
humildade, piedade, amor

Valores inferiores ao próximo, bondade,
Valores
superiores

objetividade
orgulho, personalidade
criadora, risco (sem medo),
amor ao distante (busca do
super-homem)
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Críítica de Nietzsche à ética cristã
Cr
n

n

n

Valorizando os instintos e a exaltaç
exaltação da
vontade de potência, Nietzsche critica a moral
tradicional (cristã).
Para Nietzsche, Kant constró
constró i uma moral como
que uma má
máquina para dominar os outros e
onde o prazer é negado e trocado pelo dever.
A moral kantiana possui o imperativo
categóó rico (dever
categ
(dever--ser
ser)) e o imperativo hipoté
hipotético.
Nietzsche propõe o imperativo da natureza
natureza,, isto
é, o resgate dos instintos da natureza humana. A
ética nietzscheana é a superaç
superação do imperativo
categóó rico de Kant.
categ
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Moral dos Fracos e Moral dos Fortes
(Nietzsche)

Moral dos Fracos Moral dos Fortes
humildade, bondade

valoriza o belo e o esté
estético

piedade, paciência
moral de escravos

agir como manda o
coraçção
cora
moral dos aristocratas

negaçção de si mesmo
nega

glorificaçção de si mesmo
glorifica

escravidão dentro de um
sistema ético

alé
al
ém do bem e do mal
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Nietzsche & Cristianismo

Cristianismo

Nietzsche

já, mas ainda
não

já e agora
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Nietzsche e o Evangelho
Conceito

Nietzsche

Evangelho

Home m ide al

Super-home m

Nova criatura

Coraç
Cora
çã o

Fazer o que o coração
ma nda

O cora çã o é
enga noso

“Eu
Eu””

Vonta de de potê ncia,
exaltar o “ eu”

Mortificar o “e u”
colocando Cristo
no lugar

O pró
pr óximo

Sobrevivê ncia dos
ma is a ptos,
competiçã o

Companhe irismo,
comple menta ção

Se duç
du çã o sexual

Deixar-se le var pelos
impulsos

Lealdade a o 1º
amor
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Nietzsche e o Evangelho
Conceito

Nietzsche

Evangelho

Tapa na fa ce

Revidar

Dar outra face

Inimigo com
fome/sede

Proble ma dele,
odiar o inimigo

Dar de
comer/ be ber, a mar

Ser perseguido por
ca usa da justiç
justi ça

Revidar, retaliar,
vingar-- se, olhovingar
olho por-- olho
por

Sofrer o da no, nã o
resistir a o
perverso, deixar p/
Deus

Dene grir a
reputaç ão do
reputaç
difa mador

Conf iar no
julga me nto de
Deus

Ser dif a ma do
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Nietzsche e o Evangelho
Conceito

Nietzsche

Evangelho

Satisfaç
Satisfa
çã o

Buscar, custe o
que custar

A diar, se ferir
algum princípio

Ser ofe ndido,
leva do à ira

Ser paciente
Revidar, vingarser

Passar por
tribula ção ou
tribulaç
sofrime nto

Fugir da
tribula ção. B uscar
satisfa ção
imediata

O sofrime nto
pode ser didá tico.
Ser paciente,
alegre

Indivíí duo
Indiv

A uto-ref erido

Depe nde nte de
Deus e seus
princípios
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Nietzsche – uma leitura crí
crítica
• A vontade de potência defendida por
Nietzsche nada mais é do que a arrogância
dos instintos pessoais, dos íntimos
desejos e sagacidades do “ eu
eu”” . Veja Isaí
Isaías
5.20
• O coraç
coração é mais enganoso do que todas
as coisas e desesperadamente corrupto,
quem o conhecerá
conhecerá? Jeremias 17.9
• A proposta é tica de Nietzsche é para uma
vida orientada por uma visão est
esté
é tica e
instintiva em vez de uma visão orientada
por valores e princí
princípios
pios..
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Nietzsche – uma leitura crí
crítica
• A ética nietzscheana gera um conceito
irrelevante da histó
história pessoal.
pessoal.
• Antes as coisas tinham passado, presente
e futuro.
futuro. Havia projeto histó
histórico, ideal
histó
hist
órico, compromisso histó
histórico.
• Não dá
dá para ser cristão sem subjacência
histó
hist
órica
rica.. Nosso Deus tem um currí
currículo,
tem biografia, é o Deus de Abraão, Isaque
e Jacó
Jacó.
• A hist
histó
ória acabou,
acabou, hoje não vivemos o
presente, lembrando do passado ou
construindo o futuro, vivemos a
SIMULTANEIDADE.
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Ai dos que ao mal
chamam bem, e ao bem
mal; que põe as trevas por
luz, e a luz por trevas, e o
amargo por doce e o doce
por amargo.
Isaias 5.20
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As entregas de Deus
Romano s 1.19 ss

Entregas
Á rea da vida A ção correspondente
desejos dos
adoraç
adora
ção à cria
criaç
ção e
corações (vs
VONTADE
não ao Criador
24)
paixões infames
desvios sexuais
IMPULSOS
(vs 26)
(homossexualidade)
sentimentos
pervertidos ou
perversos (vs
28)

AFEIÇ
AFEI
ÇÃO

coisas inconvenientes,
iniqü
iniq
üidade, violência,
prostituiç
prostitui
ç ão, malí
malí cia,
avareza, maldade, inveja,
homicíí dio, contenda,
homic
engano, malignidade
malignidade,, etc.
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Cristianismo – sentido da vida

• Vivemos a vida uma só vez.
• A vida não é sem sentido
(nihilismo)
• Não estamos sozinhos – sem o
próximo e sem o transcendente.
• Deus estabeleceu propósitos para
nossa vida desde a Criação.
• Mesmo com a queda temos a
Redenção – restauração de nosso
estado original.
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A vida é repleta de escolhas
§ Desenvolver uma vida orientada por princípios
em vez de orientada por impulsos (Rm 7)
através da atuação da graça de Cristo (2 Co
12.7-10)
§ Pureza mental => pureza de caráter: Filipenses
4.8 – viver de modo irrepreensível
§ Renovação de mente – Rm 12.2; 2 Tm 3.16,17
§ As paixões são passageiras – 1 Tm 4.12 e 2 Tm
2.22
§ Sabendo como lidar com os impulsos –
colocando-os no trono de Deus – Rm 12.1; Lc
9.23
24
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A op
opç
ção será
ser á de cada um ...

• Ser humano => ser que decide.
• Cada um de nós deverá optar se deseja
viver orientado pelos instintos
(distorcidos pela queda) ou orientado
por princípios do Evangelho.
• A renovação da mente (Rm 12.2; 2 Tm
3.16,17) é um dos recursos para
habilitarmos a vida por princípios.
• O poder da ressurreição e a ação da
graça de Cristo é a força mobilizadora
para essa vida orientada por princípios.25

Como cristãos não podemos mais ser
consumidores da realidade, mas
instrumentos de sua transformaç
transformação e
construç
constru
ç ão
ão..
Não somos esponja ou óleo, mas sal
da terra e luz do mundo.
mundo.
Rm 8.18ss: o mundo aguarda a
expectaç
expecta
ção dos filhos de Deus
26
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Nossa iniciativa ...
Estamos vivendo a civilização do conhecimento,
mas não da sabedoria.
A sabedoria é o conhecimento temperado pelo juízo.
André Malraux

Não podemos todos ser apóstolos, mas podemos ser
“cartas vivas”.
William A. Sunda y

Quanto menos trato as plantas do pomar, mais
ampla é a invasão da erva daninha.
Anô nimo

Honestidade é o primeiro capítulo no livro da
sabedoria.
Thomas Jef fers on

Se cada um limpar a frente de sua casa, a rua toda
ficará limpa.
Anô nimo
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A quem serviremos ???
A Deus?

Ou às nossas paixões e instintos ???
A quem seguiremos? O desafio do profeta Elias –
optar entre impulsos, imediatismo ou princípios de
Deus – 1 Re 18.21
28
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Muito obrigado pela
sua atenção!

Lourenç
Louren
ço Stelio Rega
www.etica.pro.br
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