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              POLÍTICA E RELIGIÃO NA HORA DE DECIDIR, VOTE COM CONSCIÊNCIA  

 

"Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo." 

  

Seu próximo não é coisa, e amá-lo é não deixá-lo desempregado, prostituído, violento, violentado, 

injustiçado, excluído, coisificado, mas, com o seu voto, você pode mudar esse quadro tão humilhante 

ao ser humano. Portanto, participe, discuta, se envolva, demonstre o seu amor a Deus e ao seu 

próximo. A política, como afirma a Igreja, "é a forma mais sublime de viver a caridade". Deus é 

Amor, a política deve ser uma expressão do Amor, uma expressão de Deus.  Por isso é necessário 

conhecer quem são os candidatos. Você os conhece? Já os escolheu? O seu passado, o seu discurso, 

as suas promessas, o programa do seu partido, a sua fidelidade, poderão colaborar nas mudanças tão 

necessárias para o bem comum? Se eleitos serão expressão da caridade? Caso contrário, mude 

urgentemente, não estrague o seu voto. Se você ainda não escolheu em quem votar estude com 

profundidade, reúna-se em grupo, em comunidade, para uma escolha que seja boa para a sua cidade, 

pois é nela que você vive e precisa ser feliz. Veja como você é importante!  

 

As Equipes de Nossa Senhora, enquanto movimento religioso, (como aliás a própria Igreja enquanto 

instituição), não podem, nem devem manifestar apoio a qualquer partido ou ideologia política nem, 

tampouco, recomendar, nem mesmo influenciar seus membros a votar em qualquer candidato em 

particular dentre os muitos que se apresentam. Acreditamos, contudo, que a nossa vocação de 

cristãos e a nossa condição de equipistas, e, portanto, de pessoas profundamente comprometidas com 

o Evangelho, faz com que a nossa responsabilidade seja ainda maior do que a dos demais cidadãos 

quanto ao exercício consciente do voto.  

No Brasil de hoje, continua atual a exigência de transformações profundas, estruturais, sem as quais 

a nossa sociedade não se tornará plenamente democrática, nem a dignidade da pessoa humana será 

plenamente reconhecida, mas nós cristãos rejeitamos o uso da violência como meio de realizar as 

mudanças sociais tão urgentes em nosso país. Acreditamos que haja crescente consenso da nação 

amadurecida pelos longos anos de arbítrio e pela difícil conjuntura por eles legada, de que as 

mudanças devem processar-se de forma democrática, dentro dos espaços abertos pela nova 

Constituição.  

A luz do Evangelho e com base nas informações que iremos receber e das informações de que já 

dispomos sobre o histórico político, público, pessoal e moral de cada candidato, saberemos "separar 

o joio do trigo". 
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Atenção, as eleições vão passar. A Igreja permanecerá. A sua comunidade permanecerá. A sua 

Equipe permanecerá. Não permita que a divisão entre no seio de sua equipe por disputas políticas. O 

que deve ser expressão de caridade pode se transformar facilmente em motivo de divisão. 

 

Como já afirmaram os bispos do Brasil, “as eleições municipais têm uma atração e uma força própria 

pela proximidade dos candidatos com os eleitores. Se por um lado, isso desperta mais interesse e 

facilita as relações, por outro, pode levar a práticas condenáveis como a compra e venda de votos, a 

divisão de famílias e da comunidade. Na política, é fundamental respeitar as diferenças e não fazer 

delas motivo para inimizades ou animosidades que desemboquem em violência de qualquer ordem.”1 

 

Respeite os grupos virtuais de comunicação. É expressamente proibido dentro das ENS fazer 

campanha política usando dos meios que o movimento dispõe para comunicar-se. Desde a SRB 

até a Equipe de Base. 

 

Tudo isso é para que possamos exercer nosso direito de voto e continuarmos, como movimento, 

respeitando os que pensam diferentes, na busca da Santidade. 

 

Equipes de Nossa Senhora 
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1 CNBB, MENSAGEM DA CNBB PARA AS ELEIÇÕES 2016. 


