
 

 
Encontro 02 – Valores morais e humanos 
Data: 03/04/2011 
Grupo: 14 a 16 anos 
 

Objetivo: Falar sobre moral e ética, seus conceitos e aplicações no cotidiano. 

Alguns dicionários definem moral como "conjunto de regras de conduta consideradas como 
válidas, éticas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupos ou 
pessoa determinada", ou seja, regras estabelecidas e aceitas pelas comunidades humanas 
durante determinados períodos de tempo. 

Busca mostrar o melhor modo de viver no cotidiano e na sociedade... 

Moral: o melhor modo de convívio fundamentado na obediência a normas, tabus, costumes ou 
mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos recebidos. 

Ética: o melhor modo de convívio fundamentado pelo pensamento humano. 

Ética pode ser definida como a ciência que estuda a conduta humana e a moral é a qualidade 
desta conduta, quando se julga do ponto de vista do Bem e do Mal. 

Vejamos um texto de Tabata Larissa publicado no site Brasil Escola: 

Desde o nascimento nos é ensinado o que é certo e errado e a partir disso reproduzimos os 
valores impostos pela sociedade. Antes de mais nada, valor moral pode ser definido como 
"respeito à vida", não apenas a vida individual mas sim a vida coletiva, já que vivemos 
coletivamente, dependendo uns dos outros. 

A última pesquisa de IVH (Índice de Valor Humano) mostrou que na opinião dos brasileiros, de 
forma geral, o que é necessário mudar no Brasil para a qualidade de vida melhorar de verdade 
é em primeiro lugar, a educação, seguida de política pública, violência, valores morais e 
emprego. Já no Estado de São Paulo houve uma variação em relação à opinião nacional, 
ficando valores morais em primeiro lugar. 

De qualquer modo, a discussão sobre os valores morais se mantém em posição de destaque, 
visto que a sua compreensão é deveras importante para o bom funcionamento da sociedadde 
como um todo. Mas como e quando ficou definido o que é correto e o que é considerado errado 
do ponto de vista social? Tanto religião quanto o livre arbítrio do homem se relacionam com a 
construção dos ideais de ética e moral, sendo que estes são passados de geração para 
geração, numa linha perpétua de integração em nossa sociedade. A religião oferece ao homem 
os pilares necessários para a interpretação sobre a distinção entre o certo e o errado, e ao 
homem cabe o livre-arbítrio e bom senso para " moldar" estes pilares de acordo com as 
necessidades coletivas. 

Mas por que os valores morais são tão importantes na sociedade? Ora, eles são os 
responsáveis pela manutenção da ordem entre as pessoas, sendo inclusive ensinados desde o 
berço. É fácil imaginar em que situação o mundo se encontraria atualmente caso o homem 
ignorasse as leis formuladas a partir dos conceitos de ética e moralidade. É certo que o homem 
possui o direito de ter sua liberdade de expressão e escolha, porém tudo é passivo de limites. 
Caso contrário, diante de quaisquer adversidades que surgissem em nosso caminho, 



 

retornaríamos ao nosso estado primitivo e resolveríamos todos os problemas de maneira 
antiquada, desprovida de ética e moral, como fazem os criminosos, notadamente não 
seguidores dos valores morais. 

Em síntese, valor moral além de ser um instrumento indispensável para o bom funcionamento 
da sociedade e integração dos indivíduos nela, também significa respeito à vida. À nossa vida 
e à vida das pessoas ao nosso redor. 

ÉTICA E DIREITO 

A ética não deve ser confundida com a lei, embora com certa freqüência a lei tenha como base 
princípios éticos. Ao contrário do que ocorre com a lei, nenhum indivíduo pode ser compelido, 
pelo Estado ou por outros indivíduos, a cumprir as normas éticas, nem sofrer qualquer sanção 
pela desobediência a estas; por outro lado, a lei pode ser omissa quanto a questões 
abrangidas no escopo da ética. Nem todas as regras Morais são regras jurídicas. O campo da 
moral é mais amplo.  

A moral tem por objeto o comportamento humano regido por regras e valores morais, que se 
encontram gravados em nossas consciências, e em nenhum código da Lei, comportamento 
resultante de decisão da vontade que torna o homem, por ser livre, responsável por sua culpa 
quando agir contra as regras morais.” 

Direito Moral 
Heterônomo: por ser imposto ou garantido 
pela autoridade competente, mesmo contra a 
vontade de seus destinatários. 

Autônoma, pois é imposta pela consciência ao 
homem. 

Bilateral: em virtude de se operar entre 
indivíduos (partes) que se colocam como 
sujeitos, um de direitos e outro de obrigações. 

Unilateral: por dizer respeito apenas ao 
indivíduo. 

Coercível: porque o dever jurídico deve ser 
cumprido sob pena de sofrer o devedor os 
efeitos da sanção organizada, aplicável pelos 
órgãos especializados da sociedade. 

Incoercível: o dever moral não é exigível por 
ninguém, reduzindo-se a dever de 
consciência. 

 

E as Leis Morais? 

LEIS NATURAIS 
É o mesmo que Leis de Deus...dividem-se em leis Físicas (ou científicas) e Morais 

LEIS FÍSICAS LEIS MORAIS 

Aquela que estabelece entre os fatos, relações 
mensuráveis universais e necessárias, permitindo 
que se realizem previsões. Ex.: "a água ferve a 
100º c"; "dois corpos não podem ocupar ao 
mesmo tempo o mesmo lugar no espaço". 

Paralelamente à lei física, que cabe às ciências 
particulares buscar as explicações, temos as leis 
morais. Estas pertencem à alma e concernem às 
noções do bem e do mal. Conjunto de princípios 
ou regras relativos à conduta humana. 



 

SÍNTESE DAS DEZ LEIS MORAIS 

Lei de Adoração – Mostra o sentimento inato que todos os viventes possuem da divindade. 

Lei do Trabalho – É uma necessidade. A necessidade é a consciência de que os falta algo. 
Não se deve confundir trabalho com emprego. Alguns trabalham e não têm emprego; outros 
têm emprego e não trabalham. 

Lei de Reprodução – Relativo à reencarnação. Mostra a necessidade de purificação do 
Espírito. 

Lei de Conservação – Depois da vida, todos sentimos intuitivamente a necessidade de 
progredir e aperfeiçoar. 

Lei de Destruição – A destruição é necessária para que novos corpos apareçam, mais 
inteligentes e mais argutos. É a renovação e melhoria dos seres vivos. 

Lei de Sociedade – Todos os indivíduos têm responsabilidade para com os outros seres 
humanos. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos; os mais inteligentes, os menos. 

Lei de Progresso – Há uma inexorabilidade. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, 
todos estaremos sujeitos à lei do progresso. 

Lei de Igualdade – Embora todos os Espíritos tenham partido de um mesmo ponto, uns 
progrediram mais do que os outros. A desigualdade refere-se apenas ao mérito. 

Lei de Liberdade – Quanto maior for a obediência à lei de Deus, maior a liberdade dos seres 
humanos. 

Lei de Justiça, Amor e Caridade – É a mais importante, porque resume as leis anteriores. 

 
DINÂMICA: LABIRINTO 

 
O homem vive em sociedade, convive com outros homens e, portanto, cabe-lhe pensar e 
responder à seguinte pergunta: 
 

“Como devo agir perante os outros e perante as situações?” 
 
Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil de ser respondida. Ora, esta é a 
questão central da Ética e da Moral. 
 
Para refletir... 

a) Enfrentar situações sem conhecimento e sem ajuda... 
b) Enfrentar situações sem conhecimento e com ajuda... 
c) Enfrentar situações com conhecimento e com ajuda... 

 
 



 

PARA REFLETIR 
 

1) Todas as leis da Natureza são divinas, pois que Deus é o seu Autor. Abrangem tanto as leis 
físicas como as leis morais; 
 
2) O Universo é regido por leis naturais que sustentam seu equilíbrio. A história da ciência é o 
histórico dessas leis; 
 
3) A própria Terra com seus sistemas ecológicos, geológicos, climatológicos, hidrográficos é 
um imenso organismo, orientado por leis naturais que sustentam a vida; 
 
4) Cada vez mais, os cientistas vão se convencendo da necessidade de se respeitar a 
Natureza, que sempre reagirá aos abusos do homem com males variados, resultantes do 
chamado desequilíbrio ecológico; 
 
5) Muitos homens admitem ser o Universo regido por leis rigorosas, mas negam a presença de 
um criador que o planejou e sustenta. É algo como apreciar um relógio sem reconhecer a 
existência do relojoeiro; 
 
6) É muito difícil explicar o Universo sem Deus; 
 
7) Deus é o Pai Celeste, de infinito amor e misericórdia, a trabalhar incessantemente pela 
felicidade de seus filhos; 
 
8) A Terra é um planeta habitado por espíritos em estágios primários de evolução – daí as 
desigualdades e sofrimentos do mundo; 
 
9) Mal saímos da agressividade que caracteriza os brutos, orientados unicamente pela 
satisfação de suas necessidades. E ainda nos comportamos como crianças preocupadas com 
o próprio bem-estar, incapazes de assumir plenamente nossas responsabilidades; 
 
10) Em favor de nossa evolução funcionam leis naturais que um dia farão parte dos princípios 
da ciência oficial; 
 
11) À exceção dos marginais, normalmente as pessoas procuram cumprir as leis do país onde 
vivem, entendendo que isto é fundamental, em favor de sua própria tranqüilidade, evitando 
onerosas multas ou indesejável estágio na prisão. Descuidam-se, entretanto, das leis que 
operam em sua própria consciência, cuja inobservância pode levá-los ao desajuste e à 
infelicidade; 
 
12) Em nosso benefício, devemos, ao colocar a cabeça no travesseiro para o repouso noturno, 
examinar nossa consciência, à luz das Leis Morais. Como responsáveis cidadãos do Universo, 
estamos observando estas Leis para conquistar paz e harmonia? 
 

 
TENHAM UMA BOA SEMANA! 


