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de fraternidade. 

O mundo não muda com milagres, 

Papa Francisco, Mensagem para o 9º Festival da Doutrina Social 

da Igreja. Verona,21-24/11/2019

qualidades e seus próprios dons 

pode se tornar um construtor 

muda se todos fizerem diariamente 

o que devem fazer»

«Cada um com suas próprias 

 Existem alguns critérios que podem ajudar a «cobrar» dos 
políticos um claro posicionamento e boas atitudes corresponden-
tes ao cargo.

 As eleições chegarão mais tarde este ano. Porém, o cristão 
consciente deve conhecer, se envolver no processo, analisar, deba-
ter, gozar o direito de votar e cumprir o dever moral de escolher. E 
depois? Depois vem uma parte importante da política: acompa-
nhar os eleitos e fazer com que cumpram o mandato para o qual 
foram escolhidos, com honestidade, princípios éticos, qualifica-
ção e busca do bem comum. Para tanto, antes, durante e depois, 
eleitores, elegíveis e eleitos são chamados a refletir sobre as con-
sequências da sua atuação política.

 1. Políticos bons e político ideal

 Políticos bons são comprometidos com a honestidade, a) 
ou seja, não envolvidos com o tráfico de drogas, com a apropria-
ção indevida do dinheiro público e de propriedades urbanas e rura-
is. Não se mancham pela corrupção ou tem seus nomes atrelados a 
processos injustos e a fraudes em concursos públicos; não são 
conhecidos por favorecer a contratação de parentes e amigos dos 
poderosos, nem envolvidos em licitações duvidosas. São pessoas 
de palavra (cumprem o que falam) e claramente do lado da justiça 
e dos mais pobres.



 c) Político ideal é o que busca formar-se, qualificar-se e 
crescer na arte de fazer política. Detém o mínimo de conheci-
mento das suas atribuições, sabe como funciona a Prefeitura e a 
Câmara Municipal, conhece e faz valer os processos de participa-
ção no poder público como o Orçamento Participativo, a Tribuna 
Livre na Câmara Municipal e os Conselhos Municipais. Também é 
importante que tenha um mínimo de cultura e de senso crítico e, 
principalmente, que esteja em contato direto com a população 
para ouvir as solicitações, reclamações e propostas.

 b) Políticos bons se guiam por princípios éticos. Não com-
pram eleitores (oferecendo dinheiro, vantagens, favores etc) e 
nem se vendem a políticos mais fortes ou grupos podero-
sos/religiosos (em troca de vantagens pessoais). São comprome-
tidos com a responsabilidade do cargo, a transmissão de infor-
mações verdadeiras à população e não cedem a conchavos para 
privilegiar alguns em detrimento da maioria.
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 Ultimamente, vemos alguns católicos e evangélicos mais 
fortes e engajados nas políticas municipais. Não podem, porém, 
ser o vereador desta ou daquela Igreja e sim, homens e mulheres 
que buscam o bem comum. 
 Infelizmente, apesar do aumento de personalidades cris-
tãs em número e influência na sociedade e na política, nosso 
povo tem conhecido índices alarmantes de injustiça, violência, 
desigualdade, corrupção. Apesar de muito político «se conver-
tendo», as mudanças sociais e estruturais têm demorado a acon-
tecer.  É um paradoxo: aumenta o número de cristãos na políti-
ca, mas os valores cristãos não conseguem ainda ser tão presen-
tes. 

 2. Políticos «católicos e evangélicos»

 Quem garante que prefeitos, vices, vereadores, deputa-
dos e senadores que fazem campanha usando o título «católico» 
ou «evangélico» serão mesmo a diferença na administração e 
legislação de nossas cidades, estados e país? 
 O risco é que, no embalo das análises, nestas eleições 
municipais os cristãos mais ingênuos terminem fazendo campa-
nha ou elegendo candidatos apenas por serem desta ou daquela 
denominação, desta ou daquela religião e não a partir da ficha 
limpa, da coerência de vida e de propósitos, da capacidade de 
governar e legislar para todos, da busca do bem comum. 
 Nossos candidatos, podem e devem manifestar sua reli-
gião, mas, antes de tudo, manifestar sua capacidade prática de 
transformar a fé em vida, convicção, e princípio norteador das 
decisões e interesses pessoais em vista do bem comum.


