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O QUE É MORAL?

•
•

•
•

Algumas pessoas confundem Ética com Moral, mas a palavra
Ética vem do grego “ethos”, que significa modo de ser, enquanto
que e moral tem sua origem no latim, que vem de “mores”,
significando costumes.
Moral é um conjunto de normas e práticas que regulam o
comportamento do homem na sociedade.

Estas normas podem ser escritas ou não, e são adquiridas pela
educação, pela tradição e pelos costumes.
Uma pessoa que segue estes princípios
considerada de boa índole, de bom caráter.
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Moral é o oposto de Imoral, cujo sentido é de entendimento de qualquer pessoa, de
acordo com os hábitos e costumes do meio onde vive.

Imoral diz respeito aquilo que contraria as regras da moralidade, o que não é
decente, o que é devasso, libertino, obsceno.
=> Exemplos:

•
•

•

MORAL

1) palavras e atos obscenos;
2) falta de respeito ao próximo, não cumprir compromissos;
3) manipulação de pessoas, intimidação;
4) aborto ilegal;
5) mentira, traição;
6) assédio, etc.

Amoral diz respeito à pessoa que não tem senso do que seja moral, decente, ético.
Ter moral é uma questão de postura pessoal, de respeito ao próximo, às instituições,
aos costumes e hábitos da sociedade onde se vive.
A moral de uma pessoa normalmente está relacionada à sua formação, à educação
recebida dos pais, na escola, à pratica de religião e no relacionamento do meio em que
ela vive.
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NÓS PODEMOS MAIS!

NÓS PODEMOS FAZER MUITO MAIS PELO NOSSO PAÍS.
VISITE O NOSSO SITE www.cidadaoalerta.org.br e conheça mais sobre os
seus direitos e deveres, cidadania, patriotismo, ética, moral, leis importantes,
onde e como fazer denúncias, etc.

FAÇA A SUA PARTE:
- Divulgue estes princípios.
- Divulgue o site.
- Seja um multiplicador.
VENCEDORES FAZEM ACONTECER, PERDEDORES DEIXAM ACONTECER.
(Justin Herald)

www.cidadaoalerta.org.br

4

