


A liberdade de expressão é a garantia e a
capacidade dada a um indivíduo, que lhe
permite expressar as suas opiniões e crenças
sem ser censurado. Apesar disso, estão previstos
alguns casos em que se verifica a restrição
legítima da liberdade de expressão, quando a
opinião ou crença tem o objetivo discriminar
uma pessoa ou grupo específico através de
declarações injuriosas e difamatórias.
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Com origem no termo em latim libertas, a palavra liberdade também
pode ser usada em sentido figurado, podendo ser sinônimo de
ousadia, franqueza ou familiaridade. Ex: Como você chegou tarde, eu
tomei a liberdade de pedir o jantar para você.
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De acordo com a ética, a liberdade está relacionada com
responsabilidade, uma vez que um indivíduo tem todo o
direito de ter liberdade, desde que essa atitude não
desrespeite ninguém, não passe por cima de princípios
éticos e legais.

LIBERDADE E ÉTICA
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Liberdade na Bíblia

Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: "Se vocês
permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão
meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará".

Jo 8, 31-32

"Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da
liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-
vos servos uns dos outros pela caridade,"

Gálatas, 5, 13
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É o amor que as pessoas têm por si
mesmas. Muitas vezes as pessoas, por
causa de fraquezas antigas, de crises
mais recentes, não conseguem defender
seus interesses para satisfazer suas
necessidades.

Não significa que a pessoa deva ter sempre seus desejos satisfeitos,
ser egoísta ou pisar nos outros.
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1. Boas Vindas – 2ª PARTE

2. Apresentação do conteúdo

3. Valores e atitudes: 
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VERDADE 

E 

JUSTIÇA

Justiça
Existem graves situações de injustiça social, criadas por aqueles
que não têm escrúpulos em enriquecer à custa da pobreza de
muitos. Quando se trata de dinheiro, os homens facilmente
esquecem os seus princípios morais, embora gostem de exibir em
público uma imagem de respeitabilidade.

8



• É urgente um pacto com a verdade e um laço, bem atado, com a
justiça. Os valores humanos andam escassos, as assinaturas já não
possuem a credibilidade do passado, os documentos recebem
interpretações diversas.

• A transparência não pode ser apenas um portal, necessita ser uma
atitude sustentada pela convicção.

• A sinceridade, para consigo mesmo e com os outros, pode abrir
muitas portas e indicar infinitos caminhos.

• Tudo seria diferente se a tonalidade da transparência substituísse
as cores da indiferença e da falta de respeito.
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