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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tim 4:9  

 

 



ÉTICA CRISTÃ  
“INTRODUÇÃO” 

     
 O Propósito Do Curso: 

 1) Aprender a andar em integridade 

 2) Praticar a justiça 

 3) Evitar escândalos pessoais e ministeriais 

 4) Saber como se comportar na casa de Deus 

 5) Eliminar as raposinhas na vida cristã e na Igreja 

 6) Fazer sempre o que honra a Deus, o ministério e a Igreja 

          7) Permitir que o Espírito Santo lide com áreas específicas da vida pessoal 

          8) Aprender melhor como se comportar na Igreja e em outros eventos públicos 

          9) Para que o corpo de Cristo fique informado em como tratar seus ministros 

        10) Andar naquilo que somos: santos, filhos, justiça e luz no mundo 

 

  Objetivos Do Curso: 

        Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de 

1) Se comportar dignamente perante O Senhor, no público ou em casa 

2) Saber o que é comportamento correto para honrar a Deus e ao ministério 

3) Aborrecer o mal e amar o bem 

4) Amar o seu próximo como a si mesmo 

5) Conscientizar-se do comportamento que é aceitável pelo Senhor 

6) Reconhecer o que precisa mudar na sua própria vida ou ministério 

7) Preparar-se melhor de como andar em amor na prática para c/ o seu irmão em Cristo Jesus 

8) Glorificar o Senhor Jesus mediante a sua vida 

9) Reconhecer a diferença entre direito e privilégio 

         10) Amar a Deus através dos Seus filhos em Cristo Jesus 
 

 



ÉTICA CRISTÃ 
“O MOTIVO DE ANDAR EM INTEGRIDADE” 

LIÇÃO UM 
 

I - O Motivo Para Aprender A Ética Cristã: 
A) Ética; A disciplina que lida com princípios do bem e do mal e com o dever moral.  

B) Depois de mais de vinte e oito anos no ministério em tempo integral, tenho visto e 
passado diversas experiências que preferia não ter passado. Pela falta de 
conhecimento o meu povo está sendo destruído. O tempo é e já chegou em que o 
corpo de Cristo ande na luz de Cristo. Se a glória de Deus vai cair acima da Igreja 
como foi profetizado, então seus ministros e leigos vão ter que viver em justiça 
dentro e fora do púlpito. Andando em amor é mais do que ser simplesmente ser um 
carismático e repetir a frase, te amo irmão. Deus vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. 
Deus, que criou os céus e a terra, enviou Jesus aos homens para mostrar seu 
grande amor para conosco e pagou tamanho preço para redimir a Igreja das garras 
do diabo e morte espiritual. Andar habitualmente pisando na herança de Deus é 
falta de revelação e amor. Creio, de todo meu coração, que esta área é algo um 
tanto necessário do que Fundamentos Da Fé ou Realidades Da Redenção. Se o 
corpo de Cristo não aprender andar em Cristo, então vamos continuar a ganhar 
cinco para o Senhor e afastar outros quatro. Abra o seu coração para aprender 
como andar. 

C) Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus,  
     que é a Igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade: 1 Tm 3:15. 
D) Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles: Lc 6:31. 
E) Aquele que diz que permanece Nele, esse deve também andar assim como Ele 

andou: 1 Jo 2:6. 
F) Se alguém disser: Amo Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso; pois aquele que 

não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê: 1 Jo 4:20. 
G) Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto: Não adulterás, não matarás, 

não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta 
palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo: Rm 13:9. 

H) Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 
exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pd 2:9 

I) Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito: Gl 5:25. 
J) E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem; abusando: 1 Cor 7:31. 
K) Eram trevas, porém, agora, sois luz no Senhor; andai como filhos da luz: Ef 5:8. 
L) Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para 

transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos: 1 Tm 1:9. 
M) Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devassam os vinhedos: Cant 2:15. 
N) Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, 

sustentastes grandes lutas e sofrimentos: Hb 10:32. 
O) Não apagueis o Espírito: 1 Ts 5:19 



ÉTICA CRISTÃ 
“ÉTICA MINISTERIAL - MINISTROS DE FORA” 

LIÇÃO DOIS 
 

I - Recebendo Ministros De Fora: 
A) E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para 

evangelistas e outros para pastores e mestres. Não toqueis nos meus ungidos, nem 
maltrateis os meus profetas. Recebendo os dons ministeriais é recebendo o que o 
Cristo ressurreto enviou em Seu lugar: Ef 4:11; 1 Cr 16:22; Sl 105:15. 

B) Quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me 
enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de 
profeta. Trate os ministros do Senhor como deveria tratar o próprio Cristo: Mt 10:40 

C) Honrando a unção / o manto acima do ministro, é honrar o Senhor: 2 Sm 1:13-16. 
D) Quando combinar para trazer o ministro de fora, envie um convite por escrito. O 

ministro deve requer por escrito e assinado pelo pastor responsável: 
1 - Os departamentos, que operam fora da cobertura do pastor, tornam-se. 
     Independentes e nem sempre estão aos conhecimentos das autoridades 
2 - Uma carta esclarecerá que está autorizado para vir: 2 Cor 3:1 

E) Não convide ministros do nível em que você não pode acomodar bem: Lc 14:28 
1 - Seja claro e sincero na forma em que a Igreja pretende abençoar o preletor 
 A - Bilhetes, passagens, hotel, hospedagem e oferta especial. 
 b - Não seja obscuro; vamos abençoar o irmão, vamos receber uma oferta. 
2 - Os Ministros vivem pela fé, mas não de ar somente 
 A - Não atarás a boca do boi quando pisa o trigo: 1 Cor 9:9; 1 Tm 5:18. 
 b - Não sabes vós que os que prestam serviços sagrados dos próprios 

templos se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu 
sustento? 1 Cor 9:13 

  3 - O pastor, da Igreja local, precisa encorajar os irmãos da Igreja a dar: Lc 6:38. 
   A - Ensinar à Igreja que dando ao ministro vincula à unção: 2 Rs 4:8-17 

F) Ofertas recebidas em nome do ministro devem ser entregues ao mesmo: Mt 5:37 
1 - Não use o pregador somente para juntar a multidão ou receber maiores ofertas 

2 - Recebendo ofertas desonestamente, ao longo prazo, o povo vai sair da Igreja. 
G) Os Pastores tem a responsabilidade de cuidar que os ministros itinerantes venham 

e não tosquiem o rebanho / tomando ofertas em nome do pregador e usando para 
outros fins: 2 Rs 5:16, 20-27 

H) Quando ministros de fora vêm, recebê-los c/ amor e em Nome de Jesus: Rm 12:10. 
1 - As viagens longas e cansativas devem ter alta consideração: Rm 13:7 
2 - Dar a melhor hospedagem possível dentro de suas condições / sacrificar 
 A - Se não puder colocar em hotel, então na melhor casa dos irmãos 
 b - Nunca abandone no hotel ou casa / leve-o ao restaurante ou casa 
3 - Tenha certeza que ele está sendo bem servido e confortável: Rm 13:9 
4 - Se o pastor não puder supervisionar, então delegue outro líder qualificado 
5 - Ministros especiais são recebidos no aeroporto ou rodoviários: Jo 1:11 

I) Reconheça outros pastores nas reuniões / pastores precisam ser anunciados de sua 
presença. 



ÉTICA CRISTÃ 
“ÉTICA MINISTERIAL - MINISTROS DE FORA” 

LIÇÃO DOIS (continuação) 
 

II - Ética No Púlpito Para Ministros De Fora: 
A) Ministros de fora, não procurem informações sobre a Igreja p/ meio de outros 
B) Reconheça a unção na casa onde está: Gn 28:16 
C) Não critique outras Igrejas ou ministros no púlpito: Ap 12:10 
D) Permita que o preletor seja guiado pelo Espírito; não exija certos temas: Rm 8:14 
E) Dê ao pregador amplo tempo para ministrar a Palavra: Mc 8:2 
F) Não fale dos problemas das ovelhas dentro ou fora do púlpito: Ef 4:29 
G) Não contradizer, de propósito, o pastor da Igreja local ou da denominação. 
H) Se o pastor pedir que fique dentro de certos limites de tempo, obedeça: Hb 5:8 
I) Procure sempre amar as ovelhas, não exorte as ovelhas dos outros: Jo 10:14 
J) Sendo doce no falar é melhor do que vinagre: Pv 16:21 
K) Flua com o que o Espírito está fazendo na Igreja onde for; seja flexível: 2 Cor 12:10 
L) Melhor vestir-se a mais, terno e gravata, do que casual demais: 1 Cor 10:33 
M) Não convide pessoas de fora, e depois critique a mensagem pregada 
N) Não levante depois da mensagem e pregue outra mensagem sobre a 1ª mensagem. 
O) Não dê remédio para ovelhas sãs, somente para as doentes: Lc 5:32 
P) Não reclame, nem murmure, o Senhor é Jeová-Jiré pra você: Fl 2:14 
Q) Não escandalize o pastor da Igreja, mesmo que este esteja errado: Is 53:7 
R) Não use palavras, expressões ou exemplos considerados vulgares ou impuros. Ef 4:29 
S) Se a doutrina da Igreja que visite seja diferente ou mesmo errado evite tal assunto 
T) Nunca dê indicações a respeito do que você quer, precisa ou tamanho de oferta 
U) Procura dar elogios do povo, a cidade deles, a obra sendo feito Deus ti ajude  

 

III - Comportamento Fora Do Púlpito: 
A) Lembre-se que você é um visitante e irá querer voltar um dia novamente: 1 Cor 13:5 
B) Mantenha a seriedade mesmo que não esteja pregando; não fique sempre brincando 

C) No púlpito poderá ser  um leão, porém, fora do púlpito você é cordeiro: Mt 11:29 
D) Seja pontual, não faça o pastor esperar na porta do hotel ou casa: arrume-se logo 
E) Coma a comida servida / não tem que comer tudo; cabeça de lagartixa, macaco  
F) Sempre agradeça à dona da casa pela hospedagem e a comida servida 
G) Não escute comentários sobre o pastor ou sobre o ministério que está visitando: Mt 11:19 

H) Não levante exageradamente tarde, especialmente após visitas longas 
I) Não dê diretas ou indiretas sobre o que você gostaria de ganhar de presente: Fl 4:6 
J) Não peça coisas ou dê idéias do que quer; o ministro do Senhor não é mendigo 
K) Vista-se de maneira que venha ser honrado como um servo do Senhor: Ex 20:26 
L) Você está na cidade para ministrar a Palavra do Senhor, não para fazer turismo: Js 3:5 

M) Não fale sobre outros ministros; ninguém é ungido para criticar o ungido do Senhor 
N) Aprenda a comer com o garfo e a faca corretamente - c/ pessoa educada: Jo 16:33 
O) Não procure elogios sobre a pregação; o Senhor é o teu galardão: Gn 15:1 
P) Não sente na cadeira do dono da casa ou entre em áreas privadas da casa 
Q) Use bastante as palavras: obrigado, perdão, por favor: Mt 12:37 



 

ÉTICA CRISTÃ 

“ÉTICA MINISTERIAL - OFERTAS” 
LIÇÃO TRÊS 

 

I - Recebendo Ofertas: 
A) Ofertas levantadas p/ determinados fins deverão ser usadas  p/ os mesmos: Mc 4:22 

1 - Dinheiro para compra de prédio não deve comprar carro / casa pastoral 
2 - Ofertas p/o evangelista /missionário, devem ser dadas para eles mesmos 
 A - A Igreja que veio nos visitar em Arcoverde os casais ofertaram passagens 

 b - Igreja que levantou ofertas mensais e deram $25.00 / mês 
 c - Tendo conferência para missões, mas n/ usando fundos p/ os mesmos 
 d - Levantando novas ofertas para projetos que já estão supridos 

B) Se você prometeu uma oferta para o ministro, então não pratique enganos 
C) Há diferença entre levantando ofertas para si, e ofertas para o ministério: 1 Cr 29 
D) Quando estiver no púlpito de outro pastor, peça permissão sobre quantos minutos 

poderão ser usados para falar sobre oferta. Mais do que quinze minutos pode ser 
abusivo, se não for p/ ocasiões especiais e combinado c/a autoridade da Igreja local 
antes: Ef 5:21 

E) Toda oferta deve ser contabilizada no mínimo por duas pessoas: 2 Cor 13:1 
1 - Contas bancárias devem ser em nome do presidente e tesoureiro; segurança 
2 - Departamentos não devem ter contas bancárias separadas. O adversário 
     procura criar escândalos, não dês lugar a ele: Ap 12:10; Ef 4:27 

F) Existe meio legítimo para suprir necessidades, sem falsidade: 2 Tm 2:19; 3:13 
1 - Venda de óleo, lenços, sal, sabonete, shampoo, rosas, orações especiais  
2 - Água, terra, pedras ou outros objetos da terra de Israel 

G) O que o Senhor supriu gratuitamente, em redenção, é dado: Mt 10:8 
1 - Salvação não pode ser comprada, portanto, não deve ser vendida 
2 - A Igreja de Roma, por séculos, vendeu indulgências, direito p/ pecar 
3 - Cura, libertação ou qualquer benção do Senhor é dada por Deus: 2 Cor 1:20 

H) Não pode comprar as benções de Deus, porém, pode dizer obrigado: Dt 8:18 
I) Jesus, ainda, continua ser vendido por prata: Mt 26:15 

1 - Hoje em dia, o nome de Jesus é colocado em copos, pratos, relógios a venda 
2 - Em Cristo, o meio não é justificado pelos fins 
3 - Livrarias cobram 3 x mais por algo que tem o nome de Jesus estampado 

J) Por causa dos abusos, na área de levantar dinheiro, o mundo tem “pulga atrás da orelha” 

K) Quando você recebe ofertas, não olhe imediatamente o valor, ore com o doador em 
concordância para o retorno para ele, como se fosse R$ 1.000.000,00: At 10:34. 

L) Se alguém dá a você, pastor ou líder, um valor, e aquilo não é especificamente 
esclarecido, sem sombra de dúvida, que é para você pessoalmente, então 
automaticamente é subentendido que é dado à Igreja: Mc 12:41 

M) Integridade não é provada com pequenos valores, mas sim c/ grandes: 2 Rs 5:20-27 

1 - As raposinhas, que devassam os vinhedos: Cântares 2:15 
2 - Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine; então serei 
     Irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão: Sl 19:13 



ÉTICA CRISTÃ 

“ÉTICA MINISTERIAL - PRESENTES” 
LIÇÃO  QUATRO 

 

I - Recebendo Presentes: 
A) Atitudes a respeito do porque algo é dado, vai determinar se o ministro deve ou não 

receber a doação; o Espírito sonda os pensamentos e propósitos: Hb 4:12. 
1 - Neófitos na fé ou cristãos carnais poderão não conhecer seu próprio coração, e 

assim também, o motivo pelo que está dando. O motivo correto de dar é abençoar, 
sem qualquer motivo de manipular ou influenciar o recebedor. Qualquer influência 
além da Palavra ou do Espírito não provém de Deus. Procurando ganhar favor com 
pastores, ministros ou outros líderes cristãos com presentes, podem ser usados 
como instrumentos do mal para perverter o coração dos servos de Deus e tirar os 
mais espirituais das verdadeiras riquezas em Cristo Jesus. 

2 - Dando com o propósito de ganhar votos, acesso, direito formar opiniões do  
ministério, construir o templo como você quiser etc, é o equivalente de 
comprar o ministério. Ministérios que podem ser comprados não pertencem 
ao Senhor Jesus,  este mesmo, tem fundamento de areia: Mt 7:26,27 

  3 - Ministros q/ vendem-se p/ favores tornam-se comprados e a quem vos  
                         ofereceis c/ servos, desses mesmos a quem obedeceis sóis servos: Rm 6:16.  
  4 - Necessidade é a prova de integridade; José na casa de Potifar: Gn 39:7-12. 
   a - A carne procura convencer que merece aquilo que não é seu: Jr 17:9 
   b - A mente natural raciocina; todos fazem ou ninguém vai saber: Mc 4:22. 
   c - Se sofrer com injustiça, Deus te exaltará em tempo devido: 1 Pd 5:6-9. 

B) O propósito de estar no ministério é para obedecer ao chamado, não R$: Fl 3:8. 
C) Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as cousas que tendes: Hb 13:5 
D) Não conte ou olhe em frente do doador ou  de outros quanto ganhou, mas ore: Mc 4:20. 

E) Sua vida é mais do que relógios, ouro, carros, casas. Se perder sua vida, então vai 
ganhar a Dele,  a unção. A unção não pode ser comprada, porém, pode vender. 

1 - Nem haja algum impuro, ou profano, como foi Esaú, o qual, por um 
     repasto, vendeu o seu direito de primogenitura: Hb 12:16 
2 - Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma: Mt 16:26 

F) Pastores devem evitar um estilo de vida muito superior ao povo que pastoreia 
G) Evite pessoas que administram seus dízimos. Dando o que não é seu: 2 Sm 1:10-16 

1 - Jim Baker recebeu comissões e prêmios do ministério PTL e acabou na  
     Prisão. Ele agora está restaurado p/ Senhor e escreveu um livro sobre o assunto. 
2 - Geazi procurou a glória que Eliseu rejeitou e que pertence; só ao Senhor: 2 Rs 5:15 

H) Os filhos de Eli perderam a glória roubando as ofertas do Senhor: 1 Sm 2:12-17 
I) Ministros devem evitar falar sobre R$, o que eu preciso ou o que eu quero: Fl 4:6. 
J) Permita que outros administrem o dinheiro. Até nisto santificais-vos: Fl 4:8 
K) A Quem Deus vai usar precisa provar que Jeová Jiré é seu provedor: Gn 13:5-14 
L) Paulo advertiu; De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes: At 20:33 
M) A única coisa que o homem leva ao sepulcro com ele é sua integridade 



 

ÉTICA CRISTÃ 

“O LÍDER E A INTEGRIDADE”   
LIÇÃO CINCO 

 

I - Integridade E Fruto Do Espírito Reinando Em Sua Vida: 
A) Integridade;  prosperidade; inocência; sendo completo, cheio, e reto; Uma qualidade 

de completa honestidade, sinceridade, virtude, sem qualquer engano 
B) A integridade dos retos os guia; as decisões difíceis são tomadas: Pv 11:3; 191; 20:7. 
C) Em Cristo temos tudo no espírito; o potencial é realizado em Cristo: Cl 3:10; 2 Pd 1:4. 
D) Estou andando no espírito e pela fé enquanto prossigo para o alvo: Fl 3:14 
E) O Espírito Santo vai levar você de glória em glória: 2 Co 3:18 
A) Os homens mais inocentes, sábios, e fortes todos caíram da mesma forma 

 

II - Integridade E As Palavras Da Sua Boca: 
A) Seja a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que disto passar vem do maligno: Mt 5:37 

 1 - Faça promessas que possa realizar; pedindo dinheiro emprestado; cheques pré-
datados; cartão de crédito; dividas em geral. 

2 - Ananias e Safira morreram porque contaram a metade da verdade: At 5:1-11; Pv 13:5. 
3 - Pagando dívidas; o ímpio toma emprestado e não paga: Sl 37:21. 
4 - Quando você dá sua palavra, você fez o juramento sem usar a palavra “jurar”.  
5 - Falando sobre outros em graça: Ef 4:29; Tg 4:11; 1 Pd 3:10. 

B) Não fale contra a liderança; Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis: 1 Cr 16:22. 
C) Confiança pastoral; o que pessoas contam em segredo não revele aos outros: Rm 8:36. 
D) Piadas sem graça podem manchar sua integridade; doutrinas estranhas: 1 Tm 6:20. 

1  - A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos: Pv 15:2. 
2 - As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados: Ec 12:11. 

E) No muito falar não falta transgressão; normalmente baixa estima própria: Pv 10:19a. 
F) O diabo é pai da mentira; o justo aborrece a palavra da mentira: Jo 8:44. 

 

III - Integridade E Compromisso Com Jeová: 
A) A vaca, a galinha, e o porco tinham uma festa para o fazendeiro; quem era comprometido? 
B) Determine andar em aliança com O Senhor, não com o mundo: Rm 12:2. 
C) Deus assumiu o compromisso com cada uma das suas promessas: Hb 1:3; 6:16-19. 

1 - Seu compromisso será provado: Gn 22:1; Dt 8:2; Jz 2:21, 22; Sl 26:2; Lc 4:1, 2. 
2 - O Senhor convida-nos a prová-LO: Ml 3:10    

D) A idéia que não dá para ser honesto no seu ramo de trabalho é fortaleza do adversário 
E) O que jura com dano próprio e não se retrata: Sl 15:4b 

1 - Guarde compromissos e cumpra-os; o caráter é edificado com altos custos 
2 - Não pode ser uma pessoa de fé até aprender a falar com convicção: Mc 11:23,24  
3 - Honestidade é provada quando o que quer está acessível: Gn 39:7-13; 1 Sm 24:1-10 

F) Integridade é provada no meio da necessidade: necessidade chama de furto a provisão 
do Senhor quando não está andando em graça: 2 Rs 5:19-27 

G) Não tenha medo de fazer compromisso; compromisso mostra fé em ação: Ec 5:5, 6 
H) Conheça sua aliança com Jeová: Is 43:25 
I) Se vai trabalhar para uma firma ou ministério, faça com todo o seu coração: Cl 3:17 
J) Mostra-me com quem anda, e eu te  mostrarei quem é; amizades limitam: 1 Co 15:33 
K) Somente promete fazer aquilo que vai realizar / convites, contribuir, visitar 



 

ÉTICA CRISTÃ 

“O LÍDER E A INTEGRIDADE”   
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

IV -  Tomando O Que Não É Seu:  
A) Porque pelo fruto se conhece a árvore: Mt 12:33 

1 - Jim Baker; vendia muitos discos e livros e justificou seus altos salários 
2 - Jimmy Swaggart; o criticou e acabou no mesmo erro: Rm 2:1 

B) Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos: Ct 2:15. 
1 - Livros pedidos emprestados e devolvidos no prazo mostram a  integridade da pessoa 
2 - Mais que 300 fitas do IBVC foram emprestadas e não voltaram ao IBVC pelos alunos 

C) Geazi o prato e as vestes revelaram as intenções do seu coração: 2 Rs 5:19-27 
D) Se algo não é seu, e você levou, é necessário devolver para o dono 
E) O homem é provado pelos louvores que recebe; sempre devolva ao Dono: Pv 27:21. 

 

V -  José Não Quis Levar Nada De Potifar: Gn 39:4, 5. 
A) Logrou José mercê perante ele, a quem servia; e ele o pôs pôr mordomo de sua casa e lhe 

passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo 
o que tinha. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me pôr mordomo o 
meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas 
mãos; como, pois me cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus?  

B) De ninguém cobiçarás prata, ouro, dinheiro, roupa, carros, casas ou nada: At 20:33. 
C) O ministério não se vende; não pratique acepção de pessoas: Rm 2:11; Ef 6:9; Tg 2:1. 
D) Tentação é um convite para errar o alvo; integridade escolhe a Deus: Mt 6:33; Mc 4:22. 
E) No momento da tentação Deus é auxilio, porém, em longo prazo só o caráter vai ti 

sustentar no dia a dia: 2 Pd 1:5-10. 
1 - E não nos  deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal: Mt 6:13.  
2 - Vigiai e orai, para que não entreis em tentação: Mt 26: 41. 
3 - Cair é espontâneo devido às circunstâncias, pois não fora antes  meditado e planejado 
 

VI -  Não Sente Na Roda Dos Escarnecedores:  
A) Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se 

assenta na roda dos escarnecedores: Sl 1:1. 
B) Israel virou-se contra Davi na rebelião de Absalão: 2 Sm 15 
C) Um pouco de fermento leveda todo o pão; fé e mentiras vêm por meio de ouvi-las: Mc 4:24. 
D) O diabo tenta afastar você de quem mais tem condições de ajudá-lo: Ef 4:26 
E) Depois que o coração está contaminado com más notícias, já não tem comunhão com 

liderança, e os contaminados procuram se justificar mediante contaminando outros: Nm 16. 
 

VII -  Ministros Mostram Exemplo Na Maneira Em Que Se Vestem:  
A) Para que a tua nudez não seja ali exposta: Ex 20:26 
B) Vestuário correto é; composto, discreto, limpo, n/ é  extremos: Pd 1:16; Tg 1:13; 1 Pd 3:3. 
C) Extremos são raramente à vontade de Deus; mantenha um balanço: Pv 11:1; 16:11; 20:23. 
D) Cultura entra em alguns casos; todas as coisas para todos os homens: 1 Cor 10:33. 
E) Não permita que sua liberdade sirva para vir a tropeçar os fracos: 1 Cor 8:9 
F) Não deve ser pela lei - o temor de homem - mas porque serve O Deus vivo - liberdade 

 



 

ÉTICA CRISTÃ 

“O MERCENÁRIO É PERVERSO” 
LIÇÃO SEIS 

 

I - Características Do Mercenário: 
A) Mercenário; servindo simplesmente pôr causa de salário ou benefícios visíveis 
B) Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas: Jo 10:11 
C) O mercenário serve pôr causa da  sombra e do salário, beneficiando-se a si mesmo 

quer o maior salário pelo  menor trabalho feito. Ele não tem interesse nas ovelhas, 
somente  da  aparência 

D) Não entende o que é sacrifício, serviço, andar a segunda milha, não tem visão 
 

II - Características Do Perverso: 
A) Perverso; “Um que deixou o que é certo ou bom; para corromper-se; opondo-se ao 

que é certo” 
E) O perverso é muito paciente e astuto para aguardar uma oportunidade para o golpe 
B) Absalão era um perverso, que esperava anos para realizar um golpe ao reino 

1 - Aguardou 2 anos para vingar Tamar, matando Amnom: 2 Sm 13:23, 28 
2 - Fugiu do rei em Gesur por 3 anos; Soma de 5 anos: 2 Sm 13:38 
3 - Depois o exílio, ele aguardou mais 2 anos sem ver o rei; Soma de 7: 2 Sm 14:28 
4 - Depois que ganhou confiança, ele exerceu o comércio de influência no 
     Portão da cidade, furtando os corações dos homens de Israel  para realizar o  
     golpe do trono do seu pai. Ao cabo de quatro anos. Total 11 anos: 2 Sm 15:7 

C) Os Perversos tem uma habilidade: 
1 - Como cobras é muito astuto p/ pegarem a presa, podem aguardar anos 
2 - Desejam poder, domínio e dinheiro 
3 - Procuram honra p/ si mesmos; n/ admitem p/ os  outros / hipocrisia: 2 Sm 15:4 
4 - Tem aperfeiçoado a habilidade de manipular pessoas: 2 Sm 14:28-31 
5 - O fim justifica os meios, independente do custo 
6 - Amizades e até parentes tornam-se como peões (escravos) nas mãos deles. 
7 - O gosto da derrota é insuportável para eles 
8 - Procuram as entrada da Igreja; os lugares de influência: 2 Sm 15:2 
9 - Procuram fofocas, boatos, murmurações e adoram escândalos: Mc 4:24 

                  10 - Desejam acesso à vida de autoridades, empresários ou outros com R$. 
         11 - Toda humildade é falsa, um espírito de competição domina ele: 1 Tm 1:19,20 

D) Roboão também era perverso, sem misericórdia pelo  povo: 2 Cr 10:7-11,14 
1 - Deseja poder de dominar acima do bem estar do povo 
2 - Divisão é uma característica do perverso 
3 - Não escuta  o bom conselho de líderes mais experientes: 2 Cr 10:15 
4 - Teimoso e de coração duro; é  convencido pelo seu próprio ego: 2 Cr 10:11 

E) Dê acesso aos q/ merecem depois de serem provados; despenseiros fiéis: 1 Cor 4:2 
 
 



 

 ÉTICA CRISTÃ  

“ÉTICA NO MINISTÉRIO LOCAL”   
LIÇÃO SETE 

 

I - Nos Cultos: 1 Cor 14:40 
A) Reverenciar ao Senhor, não converse durante qualquer parte do cultos: Tg 1:19 

1 - Não é permitido no céu ou na terra, falar quando Deus está falando 
2 - Rindo em tempos não apropriados é falta de domínio próprio 
3 - Recados urgentes devem ser comunicados  por escrito 

B) Línguas com interpretação p / edificação do corpo só é permitido quando não há outro 
ministrando, por exemplo; louvor, testemunhos, ofertando, pregação ou ensino 

C) Usa-se a lixeira para depositar papel e especialmente chiclete: Jo 2:17 
D) Procure não levantar p/ usar o toillet  ou beber água durante o culto: Sl 46:10 
E) Controle seus filhos, ensinando reverência ao Senhor desde já: Dt 4:9,10; Is 54:13 
F) Flui na casa onde estiver, sem abandonar suas convicções: Ex 3:14 
G) Não seja um crente camaleão, mudando seu comportamento e doutrina conforme o 

lugar que você se encontra: Lc 22:58 
H) Vista-se de acordo com o estilo que eles usam naquela Igreja, modesto: 1 Cor 8:9 

1 - Moças e mulheres, não devem usar roupas que chamem a atenção do corpo 
2 - Saias devem ser longas, suficientes para cobrir os joelhos  
3 - Homens e rapazes usam roupas sociais, meias com sapatos sociais 
4 - Fechar a camisa e usar fora das calças somente se a roupa for feita para ser 
    usada assim 

I) Não usar tanto perfume / colônia forte demais; nem todos gostam sua fragrância 
J) Crentes devem ser exemplos para toda sociedade. Jogue sempre seu lixo na lixeira! 

K) Desligue o beeper / celular antes de entrar no templo. O Senhor esta em 1  lugar 
L) Não permita que seus filhos corram  no templo. Não é permitido, e não é ético 

1 - O lugar p/ treiná-los e educá-los é em casa, antes que aconteça na Igreja 
2 - Não permita que seus filhos subam no palco ou toque instrumentos; somente os levitas 

3 - Nenês  chorando? é tempo p/ levá-los  p/ fora do santuário p/ acalmá-los 
M) Respeite o tipo de culto onde estiver, independente se parecer  diferente p/ você 

 

II - "Coronelismo" Na Igreja:  
A) Coronelismo na Igreja é “ofertando com o propósito de controlar e manipular” 

1 - Fazendo menção de geração a geração quem ofertou o terreno 
2 - Colocando seu dizimo c/ a atitude de quem está sempre sustentando a Igreja 

B) Terrenos ou bens de altos valores s/ dados para abençoar não controlar: 2 Pd 2:15 
C)  A Igreja do Senhor Jesus tem um só Dono, Deus Pai, Filho e Espírito: At 20:28 
D)  Dizer q/ dízimos não são administrados, eles são pagos ao Dono legitimo: Hb 7:9 
E) Igrejas no nordeste do Brasil, tem a tendência de ficar pequenas porque o adversário 

consegue levantar o espírito de contenções e coronelismo nas Igrejas: Nm 16:1-35 

F) Se Deus usar você de uma  forma extraordinária, aprenda a ser  humilde:  
Venha e aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração: Mt 11:29 

 



 

ÉTICA CRISTÃ 

“HÓSPEDE NA CASA DOS OUTROS”   
LIÇÃO OITO 

 

I - Como Se Comportar Na Casa Dos Outros: 
A) A expressão: minha casa é a tua casa ou fica como se fosse em casa são 

figurativos de ficar a vontade, não que, em fato, você esteja na sua própria casa. 
Seu comportamento, em fato, deve sempre ter a consideração que você está 
hospedado na casa de outro. Você é o visitante 

B) Não sejas freqüente na casa do teu próximo, para que não enfade de ti, e te 
aborreça: Pv 25:17 

1 - Antes de entrar na casa dos outros, esclareça quanto tempo pretende ficar 
2 - Não chegue simplesmente e diga; estamos aqui, com a intenção de ficar o mês 

3 - Abusando da bondade dos outros é uma das faltas de éticas mais comuns 
4 - Dependendo da duração da sua visita, levar um  presente seria muito próprio 
     para dizer obrigado pela atenção, refeições e por tudo  que tem feito 

C) Seu comportamento deve refletir o fato que possivelmente vai querer voltar um dia 
D) Quando hospedado na casa dos outros, respeite os quartos, cômodos, armários e 

todos os lugares particulares dos donos da casa 
1 - Edivaldo, em Arcoverde, limpando nossos armários 
2 - Júnior de Batel, quebrando os brinquedos de Cássio, usando as camisetas,  
     sabonete e colônia, invadindo a privacidade 

E) Nunca mexa em  particulares dos donos da casa; contas, contra-cheques, cartas, 
entrar no computador sem permissão 

F) Sempre limpe seu quarto imediatamente após levantar-se 
G) Sempre limpe os pratos e panelas que usar e toda sujeira de comida que fizer 
H) Não faça de seu hóspede a sua empregada doméstica 
I) Quando  sair  de uma sala, desligue todas as luzes e aparelhos 
J) Não fique assistindo televisão / CDs até altas horas da noite ou até de madrugada 
K) Procura tomar banho bem objetivo - não precisa 40 minutos de hydro terapia 
L) Tenha muito cuidado com seus filhos pequenos, não permita que eles mexam, 

esperando que seus hospedeiros os corrijam quando chegar ao limite absoluto 
M) Se levantar mais cedo para orar, respeite o sonho dos outros na casa,... silêncio! 
N) Comunicar seus sinceros e calorosos agradecimentos por carta, telegrama ou telefone 

 

II - Comendo Na Mesa Dos Outros: 
A) Aprenda a comer com a boca fechada, use o guardanapo, não a toalha da mesa 
B) Aprenda a manusear os utensílios corretamente; faca, garfo e colher 
C) Respeite enquanto as pessoas estiverem na mesa, se a comida não dá p/ todos, então não 

coloque muita comida em seu prato, especialmente se for servido em 1º lugar 

D) Não volte a  2ª vez, se todos não comeram a 1ª vez; exemplo - jantares na Igreja 
E) Receba a segunda porção somente si a dona insiste mesmo 
F) Não comer o último pedaço de torta, último gole de Coca Cola que tiver 
G) Se uma sobremesa ou outro prato esteja na geladeira e não tenha sido partido, não 

abuse de sua liberdade, não invada a privacidade dos outros, respeite 
H) Na restaurante não pede refrigerante, sobre mesa ou extras si o hospede não indica 

 



 

ÉTICA CRISTÃ 
“SAINDO DE UMA IGREJA CORRETAMENTE”   

LIÇÃO NOVE 
 

I - Permita Que O Espírito Guia Você À Próxima Igreja: 
A) Obediência opera bênçãos de Deus; espírito, alma e corpo: Dt 28:1 
B) Bendito será ao entrares, e bendito ao saíres: Dt 28:6 
C) Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus: Rm 8:14 
D) Todos que tem Jesus como Senhor precisa de uma Igreja / pastor. Para estar na 

perfeita vontade de Deus, primeiramente é necessário permitir que o Espírito oriente 
você a respeito de qual Igreja deve ir: Rm 12:2 

E) Há um tempo para todas as coisas. Se for  tempo de sair, então, Ele vai mostrar com um 
sinal de paz;  se não for,  haverá falta da mesma em seu coração: Ec 3:1; Cl 2:16 

1 - O tempo do Senhor vai corresponder com os caminhos do Senhor: Sl 103:7 
2 - Quando o Espírito está harmonizando as coisas haverá ordem: 1 Cor 14:33 
3 - Aquele que crê não se apressa; há o chamado e a separação: Is 28:16 

F) Para todo propósito há tempo e método: Ec 8:6a 
G) Quando os crentes saem por causa de problemas, normalmente, eles levam com si 

mesmo para onde vão, assim repetindo a mesma cena e tornam-se  feridos ! 
H) Deus não nos chamou para fugir dos problemas, mas p/ confrontá-los: 2 Cor 2:14 
I) A Igreja local certa para cada crente é onde pode juntar com a visão e correr com ela 
J) Deus não chamou ninguém para dividir, portanto, junte-se à visão! Am 3:3 
K) Tudo começa com  você ficando ligado com a visão que Deus tem pra você: Pv 29:18 

 

II - Geometria De Segurança Sobre A Vontade De Deus: 
A) Primeiramente, as escrituras. Deus vai falar contigo na Sua Palavra: 2 Pd 1:19-21 
B) Um testemunho de paz do Espírito no homem interior: Rm 8:16 

1 - Um perigo p/ pessoas, com forte vontade própria, é a alma produzir um  
     falso senso de bem estar, pois é o que já deseja fazer: Jr 18:9 
2 - Quando não quer fazer, somente obedeça; Faça-se a Tua vontade: Mt 26:42 

C) Procura conselho de irmãos mais maduros na fé do que você: Pv 11:14 
D) Espere para as portas do Senhor abrirem não suas portas: Ap 3:7 
E) Circunstâncias sobrenaturais - Cristo operando e ficando anônimo: Mt 7:10 
F) Profecia, na nova aliança, serve como confirmação, não direção: 1 Cor 14:2 

 

III - Importância De Submeter Às Autoridades Quando Mudança Chega: 
A) Pessoas que não submetem à autoridade; ou a autoridade está fora de ordem  

B) Reúna com o pastor da Igreja local onde você está submetendo-se 
1 - Não fale com outros a respeito de sua saída até falar com o pastor. Ele  
     não deve ouvir isto de terceiros. Há coisas que n/ devem ser feitas p/ telefone 
2 - A benção vem através de entrando pela porta, na mesma maneira deve sair  
      pela porta da frente, não pela porta  de trás, ou seja, escondido: Jo 14:6 

 C) Peça para seu pastor orar para receber sabedoria e entendimento: Ef 1:19 



 

ÉTICA CRISTÃ 
“SAINDO DE UMA IGREJA CORRETAMENTE”   

LIÇÃO NOVE (continuação) 
 

III -  Submeter-se A Autoridade Quando Perceber Mudança Chegando: 
C) Fale com o pastor o que o Senhor tem colocado no seu coração: Jo 10:27 
D) Procura fazer tudo na graça e paz de Cristo, mesmo si houver disconcordança / 

concordar em ter opiniões diferentes em amor: Ef 5:2 
E) Peça pela benção da Igreja / pastor na saída: 1 Pd 4:10 
F) Condena toda conversa, fofoca, boato, fuxica, rumor, comentário a respeito sua 

saída 
G) Acima de tudo ore para o bem estar, sucesso, crescimento e a benção de Deus 

acima do ministério que esteja saindo  
 

IV - Quando Sair Falando: 
A) Quando alguém recebe uma ofensa, e não à entrega ao Senhor, muitas vezes o crente 
imaturo  procura a qualquer custo, se justificar; pois ele pensa que só ele tem a versão da 
história correta, com isto vai semeando porta a porta ou por telefone para defender a sua 
causa e, em fim, diretamente ou indiretamente acaba fazendo a obra do diabo: Jo 19:9 

B) Amargura, contenções e dureza de coração aumenta a cada vez que relata a 
alguém o problema ou ofensa que  o outro fez: Fl 2:14,15 

C) Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina; o que semeia  
     contendas entre irmãos: Pv 6:16-19 
D) Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em 
    desacordo com a doutrina que aprendestes; afastai-vos deles: Rm 16:17 
  1 - Para não ser contaminado com eles: Nm 16 
  2 - Para não entrar em condenação pôr  escutar ou ficar sempre escutando 
  3 - Para que eles não venham  crescer na convicção que pensam ser correta 
E) Terceiros que ”ouviu falar tal coisa” - não tomais ofensa dos outros:  

 

V - Quando Sai Da Maneira Errada De Uma Igreja: 
A) Não será bendito na saída ou bendito na entrada da próxima: Dt 28:6; Sl 18:1-3; 

34:10; 46:1 
B) As bênçãos de Deus não virão sobre ti e não te alcançarão: Dt 28:2 
C) Não vai poder guiar você em tudo quanto  fizer: Pv 3:5 
D) Não terão paz todos os dias da sua vida: Sl 23:2 
E) A perfeita vontade de Deus não se realizará na sua vida porque existe amargura no 

seu coração / guarda seu coração acima de todas as coisas: Rm 12:2; Pv 4:23 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       


