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 Em outubro de 2014, escolheremos, através do 
voto, os nossos representantes políticos para o 
Poder Executivo e para o Poder Legislativo, na 
esfera estadual e federal.  

 Nas eleições de 2014 elegeremos o/a presidente, 
deputados/as, senadores/as e governadores/as.  

 Essa eleição tem uma incidência muito grande na 
vida da sociedade, das nossas cidades, 
comunidades. 

 Está em jogo o projeto político, 
social e econômico para o Brasil. 
 



  
   A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) entende que é responsabilidade de 
todo cidadão, participar, conscientemente, 
da escolha de seus representantes.  

  Para os cristãos tal escolha deve ser 
iluminada pela fé e pelo amor cristãos, os 
quais exigem a universalização do acesso às 
condições necessárias para a vida digna de 
filhos de Deus. 



 “Uma fé autêntica nunca é cômoda 
nem individualista. Comporta sempre 
um profundo desejo de mudar o 
mundo, transmitir valores, deixar a 
terra um pouco melhor depois da 
nossa passagem por ela” (EG, 183) 

 Nossa fé requer que “todos tenham 
vida e a tenham em abundância”  

 (Jo 10,10).  



 

 Os meses antes das eleições constituem um 
momento privilegiado para a reflexão sobre 
tais situações injustas que se alastram no País. 

  É uma oportunidade para anunciar qual é o 
plano de Deus para seus filhos.  

 Somos chamados a empenhar-nos em viver o 
evangelho do Reino na esperança de vê-lo 
antecipado na terra.  

 Isso exige trabalho pela superação dos 
sofrimentos dos excluídos e não  respeitados 
em sua dignidade de pessoa humana. 
 



 





 
 A Lei da Ficha Limpa” (Lei 135/210) é fruto da 

mobilização e da participação política dos 
brasileiros no exercício de sua cidadania. 

 Fizeram valer seu desejo de serem representados 
por quem encarne os valores da ética e do 
compromisso com a sociedade. 

 Esta nova Lei criou a possibilidade de uma efetiva 
renovação nos políticos acostumados a usar 
cargos eletivos como profissão e a se 
beneficiarem de suas funções para proveito 
próprio e não como serviço ao público.  



 Os cidadãos brasileiros vão agora  às urnas 
depois das significativas manifestações de 
junho e julho de 2013, quando milhares de 
pessoas ocuparam as ruas exigindo melhores 
serviços de transporte, de saúde, de 
educação, além de outras políticas públicas.  

 Destaca-se no “discurso das ruas”, também, a 
insatisfação com a maneira os políticos 
eleitos vêm exercendo o poder. 



 





 

 Os cristãos devem contribuir oferecendo à 

sociedade sua proposta de construção de um 

mundo mais justo e igualitário: “não basta 

fazer o diagnóstico da atual crise; impõe-se 

uma tomada de decisão sobre os meios mais 

justos e eficientes para a sua superação, e 

esta é uma decisão política”.   

   



 

 A fé, à luz dos evangelhos, não deve ser 

entendida como simples mergulho numa 

interioridade mística, em busca de paz 

individual. Uma experiência cristã madura 

impõe o enfrentamento da realidade e sua 
transformação 



 “Rezo ao Senhor para que nos conceda  

  mais políticos, que tenham 

  verdadeiramente a peito 

  a sociedade,  o povo, a vida dos pobres.” 
 (Papa Francisco) 

   

 Se a política se tornou uma coisa “suja”, isso se 

deve também ao fato de que “os cristãos se 

envolveram na política sem espírito evangélico”  
 (Papa Francisco) 



 

 



 

 A participação política não se restringe aos atos 

formais de votar ou de se reunir em associações 

comunitárias, sindicatos e partidos políticos. 

 Inclui a participação em grupos culturais, étnicos, 

que ocorrem fora dos espaços institucionais. 

 Com essa concepção, ganha importância o 

monitoramento dos poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário nas esferas municipal, estadual e 

federal. 



 O combate à corrupção deve permear toda e 
qualquer ação cotidiana, na vida familiar, no 
mundo do trabalho, nas práticas religiosas. 

  Combater a corrupção significa enfrentar até 
mesmo os pequenos atos cometidos no 
cotidiano, os quais – não obstante a sua 
aparente insignificância – acabam por corroer 
as relações sociais.  

 No dia a dia, não é comum atitudes como a 
busca de apadrinhamento, a defesa de 
interesses particularistas. 



 
 Devemos reafirmar A ESPERANÇA.  
 O reconhecimento das dificuldades e impasses 

representa oportunidades de intervenção e 
mudanças. 

  Há uma demanda por mais espaços de 
participação e por maior controle popular.  Para 
responder a esse desejo de participação novas 
estruturas devem ser pensadas.  

 O momento do voto não esgota a possibilidade de 
ação do cidadão.  

 A democracia que se deseja construir supõe  que o 
povo possa exercer plenamente sua natureza 
política 



 
 A Igreja deposita confiança nos jovens. Insiste 

para que se abram a eles “canais de participação 
e envolvimento nas decisões”.  

 Trata-se de valorizar a participação dos jovens 
nos conselhos, reuniões de grupos, assembleias, 
equipes, nos processos de avaliação e 
planejamento”. 

 Essa pedagogia do engajamento na comunidade 
deve, por sua vez, motivar um envolvimento real 
dos jovens na construção de uma sociedade mais 
justa, impulsionando-os a uma participação mais 
efetiva nas decisões políticas. 
 



 





   
 O Estado hoje existente evidencia os limites da 

democracia. 
  Anseia-se por novas formas de vivência democrática 

que reconheçam o caráter pluricultural da nação e o 
direito à identidade cultural, individual e coletiva:  

 - o caráter de sujeito político dos povos de  
comunidades indígenas, campesinas, ribeirinhas e 
quilombolas; 

 -  o reconhecimento das diversas formas de 
participação destes povos...  

 Nesse sentido, defende-se a DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA como forma de ampliar a 
participação do povo na vida política. 



 

 Corremos o risco de ver limitado o poder 
transformador de nosso voto.  

 A campanha eleitoral é DOMINADA PELO PODER 

ECONÔMICO. Campanhas caríssimas cerceiam a 
disputa em condições de igualdade entre os 
candidatos e favorecem a corrupção. 

  O candidato eleito chegar ao poder refém de 
negociatas que o levam a agir em consonância com 
os interesses de quem o financiou. Parte do mesmo 
problema são as onerosas propagandas eleitorais.  



 

 A luta pela reforma política é a maneira de os 
cristãos se colocarem contra um sentimento de 
decepção e descrença na política institucional.  

 Pesquisas têm indicado uma baixa confiança da 
população nos poderes instituídos da República.  
 

 Duvida-se da honestidade dos políticos, 
nivelando-os por baixo. Desconfia-se dos 
programas partidários e, mesmo que haja tais 
programas, não se acredita que os políticos sejam 
fiéis a eles e demonstrem coerência. 

   

 É necessário evitar o desalento e encontrar 
oportunidades de agir em favor de 
mudanças consideradas como necessárias 



 
 Por convite da CNBB, um conjunto de Entidades 

organizadas da sociedade civil, vem se reunindo para 
definir uma proposta unificada de reforma política 
para o Brasil, em torno de um Projeto de lei de 
iniciativa popular. A este movimento deu-se 
o nome de “Coalizão pela Reforma Política 
Democrática e Eleições Limpas”.  

 Hoje são quase cem entidades apoiadoras, 
dentre elas, a própria CNBB, a OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), o MCCE (Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral), a Plataforma dos 
movimentos sociais... 



 

 



 A reflexão sobre a sustentabilidade, em suas 
múltiplas dimensões, tem papel central no debate 
sobre o desenvolvimento.  
 

 Três princípios devem orientar o pensamento 
e a ação: 

 1) o respeito ao ser humano - a vida humana 
deve ser o centro de todas as atividades 
sociais e econômicas; 

 2) a equidade, ou seja, a partilha justa e 
imparcial de bens, recursos e oportunidades;  

 3) o bem-estar das sociedades 
contemporâneas e futuras.  



  “Devemos dizer não a uma economia da exclusão e 
da desigualdade social. Essa economia mata. [...] 

  Em consequência dessa situação, grandes massas da 
população veem-se excluídas e marginalizadas(... ) 

 O ser humano é considerado, em si mesmo, como um 
bem de consumo que se pode usar e depois lançar 
fora. Assim teve início a cultura do descartável, que 
aliás chega a ser promovida.  

  Já não se trata simplesmente do fenômeno de 
exploração e opressão, mas de uma realidade nova: 
com a exclusão, fere-se, na própria raiz, a pertença à 
sociedade onde se vive(...) Os excluídos não são 
explorados, mas resíduos, sobras”.  EG, n.53. 

 



 Na resistência a esse modelo excludente, o direito 
a livre manifestação se constitui como dever cívico. 
Numa sociedade marcada pela violência, é preciso 
que o Estado atente para que a política de 
segurança pública seja a garantia dos direitos 
humanos e nunca limite o ser exercício. 
 

  “O movimento rumo à identificação e à 
proclamação dos direitos do homem é um dos 
mais relevantes esforços para responder de modo 
eficaz às exigências imprescindíveis da dignidade 
humana”.  
Assim, há que se reconhecer que, “a paz é fruto da 

justiça” (Is 32, 17).  
 



 Nesse momento político, “incentive-se cada 
vez mais a participação social e política dos 
cristãos nos diversos níveis e instituições, 
promovendo-se formação permanente e ações 
concretas”. 

  Indica-se a prática saudável de acompanhar o 
processo eleitoral por meio do conhecimento 
da história dos candidatos e do conhecimento 
da história do financiamento das campanhas 
de cada um deles.  

 . 



 A democratização da mídia exige que se 
discuta o modo como se comunica e se 
distribui a informação. É preciso que seja 
garantido o acesso desses sujeitos aos 
meios de comunicação.  

 Daí a necessidade de que se revejam as 
regras atuais de concessão do direito 
desses bens, cuja finalidade maior é o bem 
público, e não o benefício privado de seus 
detentores.  

 

 



 A mídia deve estar a serviço da verdade e do 
bem comum. Os meios de comunicação devem 
ser instrumentos que estimulem o debate e 
formem a consciência crítica cidadã. 

  Dessa forma, a mídia pode desempenhar um 
valioso papel no aprimoramento da 
democracia. 

  O combate à corrupção e a defesa dos valores 
éticos deve se sustentar no princípio da 
liberdade de expressão e de pensamento 



 Com o “Pensando o Brasil”, a CNBB convoca 
os cidadãos a se prepararem conscientemente 
para o momento da eleição.  

 O eleitor consciente deve conhecer o passado de 
seu candidato e averiguar se o discurso e a 
prática por ele apresentados se conformam aos 
valores da ética e do bem comum.  

 É preciso também exercer a missão profética de 
todo cristão e manter uma atitude de fiscalização 
e vigilância.  

 Diante de irregularidades, é necessário 
denunciar. O silêncio e a omissão também são 
responsáveis pela deterioração da democracia. 



 A fé não pode ser vivida isoladamente, mas 
em comunidade e no exercício da caridade. 
Essa virtude cristã se manifesta, sobretudo, 
no zelo pelo próximo, de modo que não 
sobre na mesa de poucos, aquilo que falta na 
mesa de muitos.  

 Daí a necessidade de que todos os cristãos se 
empenhem para que se efetivem, no País, os 
valores da igualdade, da dignidade humana e 
da justiça social. 

 



 

  Texto, aprovado durante a 52ª Assembleia 
Geral da Conferência (CNBB), realizada em 
Aparecida (SP), entre os dias 30 de abril e 9 
de maio. São orientações sobre o período 
eleitoral, no qual os brasileiros escolherão 
representantes para os cargos de presidente 
da República, governador, senador e 
deputados estaduais/distritais e federais. 

 



 “A política de partido é campo próprio dos leigos 

(GS 43). Corresponde à sua condição de leigo 

constituir e organizar partidos políticos, com 

ideologia e estratégia adequada para alcançar seus 

legítimos fins... Por seu lado, a hierarquia lhe 

garantirá sua solidariedade, favorecendo sua 

formação e sua vida espiritual e estimulando-o em 

sua criatividade para que procure opções cada vez 

mais conformes com o bem comum e as 

necessidades dos mais fracos”. 

 



 Para que os leigos/as desempenhem sua tarefa específica é 
importante que recebam  uma especial e adequada 
formação para participação política que lhe possibilite: 

 - aprender a fazer análise da realidade; 

 - conhecer as propostas e práticas dos partidos e 
candidatos, aprendendo a respeitar a opção partidária dos 
outros; 

 - adquirir consciência crítica frente à realidade política; 

 - desenvolver a sua formação na fé e adquirir sólido 
conhecimento da doutrina social da Igreja para discernir a 
avaliar com critérios evangélicos a realidade a ação 
política.  
 



 “É dever de todo o Povo de Deus... com 

ajuda do Espírito Santo, saber ouvir, 

discernir e interpretar as várias linguagens 

do nosso tempo e julgá-las à luz da Palavra 

de Deus, de modo que a verdade possa ser 

cada vez mais intimamente percebida, 

melhor compreendida e apresentada de um 

modo mais convincente” (GS, n. 44). 

 



 

 A consciência  que tem a Igreja da sua missão evangelizadora, leva 
a Igreja a; 

 -  publicar documentos sobre a nossa situação política e suas 
exigências de justiça social e de consciência moral; 

 - criar organismos de solidariedade em favor dos oprimidos e 
valorizar as organizações populares e suas iniciativas de participação; 

 - denunciar as violações dos direitos humanos, alertando contra 
novos mecanismos discriminatórios e contra entidades que se 
apresentam com falsa feição democrática; 

 - encorajar a opção evangélica pelos pobres e a suportar a 
perseguição e, às vezes, a morte, como testemunho de sua missão 
profética; 

 - Contribuir para a educação política a fim de que a pessoa 
humana seja sujeito de sua história e exerça com responsabilidade a 
sua cidadania política; 

 - acompanhar os cristãos engajados na política partidária. 
 


