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dedicar com generosidade e 
valentia os cristãos leigos, 

«A política é uma tarefa muito 
importante, a que se devem 

magistério da Igreja e animados 
pela caridade de Cristo»

iluminados pela fé e pelo 

Discurso no 4º Congresso Eclesiástico 
Italiano, 19/10/2006

Papa emérito Bento XVI, 

diversidade de formas, níveis, 

«Todos e cada um têm 

São João Paulo II, 

política, embora em 
o direito e o dever de participar da 

funções e responsabilidades»

Christifideles Laici, 42.

Encontro com representantes das 
Escolas Jesuítas, 07/06/2013

«Para o cristão, é uma obri-
gação envolver-se na políti-
ca. Nós, cristãos, não pode-

mos fazer como Pilatos, lavar 
as mãos. Não podemos!»

Papa Francisco, 



1. «TIRAR A POLÍTICA DO ALTAR»

 Como vimos nas frases acima, os últimos Papas – na linha da 
mais pura Doutrina Social da Igreja – encorajam os cristãos a tomar 
parte ativa na política, enquanto processo de busca, defesa e promo-
ção do bem comum.

No dia 15 de novembro, 
os cristãos devem ir às 
urnas para escolher o 
prefeito e os vereado-
res dos municípios. Infe-
lizmente, nas pequenas 
cidades da nossa Dioce-
se vemos muitas divi-
sões, feridas e embates 
entre os candidatos e, 
em alguns lugares, até 
mesmo dentro das comu-
nidades eclesiais. Este 
clima de animosidade e 
guerra está contra o Evan-
gelho.

 O que não pode acontecer é tirar a política das preocupações e 
dos compromissos de cada cristão, embora muitos homens e mulheres 
estejam cansados e desencantados com a política brasi-
leira em geral e aquela municipal em particular.

2. VOTAR COM CONSCIÊNCIA NAS 
PRÓXIMAS ELEIÇÕES

 Naturalmente, a Igreja não é partidária e não apoia nenhum 
partido, nem de esquerda e nem de direita. Se isso aconteceu no pas-
sado, foi um grave erro. «É preciso tirar a política do altar!» - grita-
ram muitos católicos em tempos recentes. É justo e certo esse clamor 
e tomara que assim seja de agora em diante: nenhum partido e 
nenhum político, seja ele de direita, de centro ou de esquerda, use a 
Igreja para promover a si mesmo, as ideologias do seu partido ou os 
valores que sustenta.
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 São simples conselhos. Mas são uma ferramenta poderosa de 
transformação social nas mãos de todos aqueles que, tocados por Cris-
to, desejam o bem de todos e a vida plena para todos!

 d) O que o candidato conhece da real situação da cidade? 
Ele sabe quais são os problemas do povo? O que ele pretende para 
buscar melhores condições de vida, sobretudo para os pobres (habita-
ção, água de qualidade, esgoto tratado, cuidado do meio ambiente, 
saúde para todos, educação acessível e boa etc)?

AQUI SEGUEM 4 CONSELHOS PARA VIVER DE 

 a) Primeiro, consulte a sua consciência, em oração. Peça a 
luz do Espírito Santo para analisar cada candidato sem «rabo preso» 
ou sem desejo de «vantagens pessoais». Peça a Deus para mostrar-
lhe quem é o mais apto para o cargo.

 b) Vote em gente conhecida pelo seu compromisso com as 
causas da população, sobretudo aquela mais pobre. O candidato se 
preocupa com a cidade? Ou quer apenas poder e um salário? Isso não é 
difícil no nosso contexto; sabemos muito bem identificar quem são os 
lobos em pele de cordeiro. 

 c) Outra pergunta a fazer-se: o candidato é candidato de 
quem? É livre e independente para estar do lado do povo ou está atre-
lado aos poderosos, a certos interesses de comandantes das pequenas 
cidades ou de grupos específicos (inclusive religiosos)? Candidato do 
coronel fulano não serve. Candidato da igreja tal não serve. O bom 
político é de todos e para todos.
 

MANEIRA CRISTÃ O MOMENTO ELEITORAL:


