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Neste mês 
t e r e m o s 
e l e i ç õ e s . 
Nossa Diocese 

através da distribuição da 
“Cartilha de Orientação Política”, 
quer mostrar que a boa política está 
a serviço da vida e da paz, por isso 
devemos participar.

Por muitos anos se repetiu que o lugar 
da Igreja é na sacristia. Que a Igreja não 
deve se meter em política. Estas premissas 
supõem que a fé não tem nada a ver com 
a vida, ou seja, vivo minha fé desligada dos 
embates cotidianos da vida. Este é um erro 
apontado pelo Papa Pio XII que chamava de 
“heresia” de nosso tempo, a separação entre 
a fé e a vida. Acreditar em uma coisa e viver 
outra é hipocrisia. Na verdade, não existe fé 
verdadeira que não incida na prática.

A Igreja não faz política partidária, porém, 
sua missão evangelizadora exige que ela 
propague os princípios do Evangelho e seus 
valores fundamentais: Verdade, Liberdade 
e Justiça. O ensinamento social da Igreja 
não é intromissão no governo, mas é uma 
chamada à consciência, para cada fiel que, a 
partir de sua fé em Jesus Cristo e no projeto 
do Reino de Deus por Ele instaurado, deseja 
viver de forma coerente.

Qual é o sonho de Deus? A salvação e 
a felicidade dos seres humanos. Por isso, 
Jesus nos transmite a vontade de Deus que 
é vida plena para todos (cf. Jo 10, 10). Isto se 
traduz em buscas e realizações concretas, 
quais sejam: um país próspero, democrático, 
sem corrupção, socialmente igualitário, 
economicamente justo; onde se busca o 
bem comum, saúde, moradia, educação 
e emprego para todos. Quem de nós não 

deseja o fim da violência, da discriminação e 
das mentiras?

Para conseguir isto, somente temos 
duas armas: o canhão, ou seja, a força 
bruta que se impõe pela violência de uma 
ditadura; e o voto, ou seja, a livre escolha 
dos governantes por parte do povo, em um 
regime democrático. Daí a importância da 
Política. Neste mês, somos chamados a 
fazer uso do voto. Devemos tomar a sério 
a política e o dever de votar bem, com 
responsabilidade e consciência. O Papa São 
Paulo VI escreveu: “A política é uma forma 
exigente, se bem que não seja a única, de 
viver o compromisso cristão, a serviço dos 
outros” (AO 46).

O Papa Francisco faz um apelo: “Peço a 
todos que tem responsabilidade política que 
não se esqueçam de duas coisas: a dignidade 
humana e o bem comum” (Twitter, 1/1/2014). 
O papa deixa a entender que um bom católico 
interfere na política, oferecendo seu melhor 
para que o governante possa governar bem. 
A política bem feita é eminente forma de 
caridade, porque busca o bem comum.

Devemos escolher quem está 
comprometido com a promoção da dignidade 
humana e com o bem comum.

Que Deus abençoe a todos, com a bênção 
da saúde, paz e alegria!

Igreja e Política2

https://youtu.be/woBQIMA8RZE


A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), após 
reunião virtual de seu Conselho Permanente, divulgou uma 
mensagem sobre as Eleições municipais deste ano. No 
documento, criado à luz da Doutrina Social da Igreja Católica e 
do magistério do Papa Francisco, encontramos a compreensão 
sobre a política como um conjunto de ações pelas quais se busca 
uma forma de convivência entre indivíduos, grupos e nações que 
ofereçam condições para a realização do bem comum.

Um voto consciente é uma forma 
concreta de contribuir para um futuro 
melhor ao nosso país. Pensando nisso, 
e como modo de melhor conscientizar 
nossos eleitores, a região Sul 2 da CNBB 
lançou uma cartilha de orientação política. 

Mensagem sobre as 
#ELEIÇÕES2020

CLIQUE AQUI E LEIA

CONFIRA O MATERIAL DE APOIO
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Algumas questões práticas nos ajudam a escolher um candidato ou candidata 
de maneira mais racional, e bem fundamentada. Candidatos que apelam para 
o seu emocional, buscando uma polarização ou mesmo sendo radical, não 

apresentam boas propostas para a cidade. Por isso, é preciso 
analisar e pesquisar cada candidato antes de votar, para 

que tenhamos a possibilidade de vida digna para todos.  
As políticas públicas devem ser entendidas como a 

ação que visa o bem comum, quebrando a lógica do 
clientelismo ou das trocas de favores.

Você conhece o
Processo Eleitoral?

Políticas Públicas: um dever 
de todo candidato

O que faz a 
Justiça Eleitoral?

O que é o 
Processo eleitoral?

Organiza, fiscaliza e realiza as 
eleições, regulamentando-as de acordo 
com o processo eleitoral. As fases mais 
conhecidas são: votação, totalização 
de votos e divulgação dos resultados. 
Fazem também o cadastro de políticos 
e partidos, prestação de contas e toda 
a logística eleitoral.

São as fases que compõem as 
eleições, incluindo um pequeno período 
posterior a elas. A Justiça eleitoral 
elabora regras nos âmbitos municipal, 
estadual e federal.

CLIQUE AQUI E CONHEÇA AS 
ETAPAS DO PROCESSO ELEITORAL 

CLIQUE AQUI E CONHEÇA
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A notícia falsa que passa por verdadeira 
tem uma origem, um inventor que é o 
mentiroso desde o princípio e pai da 
mentira (cf. Jo 8,44). Estamos agora às 
voltas com as notícias falsas na rede. A 
sedução dessas narrativas inventadas se 
tornou um problema sério.

Uma comunicação impregnada de fake 
news é envenenada e como todo veneno 
acaba intoxicando. A própria bíblia relata 

a consequência da atitude humana de 
se colocar no lugar de Deus: a confusão 
narrada pelo episódio da construção da 
torre de babel, cujo resultado é dispersão 
e frustração (cf. Gn 11,9).

Nada mais necessário hoje, para 
combater as fake news do que a 
imprensa livre,com profissionais honestos, 
buscadores da verdade e narradores da 
realidade como ela é.

Confira dicas para não cair na armadilha das fake news, um mal que 
assola este tempo eleitoral, e propague apenas notícias verdadeiras.

CLIQUE AQUI E LEIA O ARTIGO DE DOM PEDRO

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS
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•  A votação será das 7h às 17h, mas não deixe 
para última hora;
• Respeite o horário preferencial das 7h às 10h 
para maiores de 60 anos;

- Leve sua própria caneta, assim você evita 
contato com objetos;
- Mantenha distância de no mínimo 1 metro de 
outras pessoas;

- Saia de casa com a máscara, o uso é obrigatório em 
todas as seções;
- Se possível, não leve crianças e acompanhantes;

- Recorde-se da ordem de votação: primeiro 
vote para vereadores/vereadoras e depois para 
prefeitas/prefeitos;
- Utilize sempre o álcool em gel 

Sua missão é votar 
com segurança!
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Dicas práticas 

para o dia da votação



Como são os bastidores das 
eleições? Você sabe como funciona o 

trabalho dos mesários?

Você sabia que São Thomas More é o 
padroeiro dos políticos? Dom Pedro nos 
apresenta sua bela trajetória de vida e 
honestidade. Peçamos sua intercessão 
para escolhermos bons políticos que 
defendam principalmente o bem comum. 

CLIQUE AQUI E ENTENDA!

Democracia e o
Serviço do Mesário

CLIQUE AQUI E ENTENDA!

Padroeiro dos Políticos

Bispo Diocesano: Dom Pedro Carlos Cipollini
Conselho editorial: 
Dom Pedro Carlos Cipollini, Pe. Tiago Silva, 
Pe. Marcos Vinicius, Maria Tereza, Camila 
Vitor, Felipe Ribeiro e Fábio Sales. 
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Acesse nossas mídias:
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