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Emmos. Srs. Cardeais 

Exmos. Srs. Arcebispos e Bispos das Arqui (dioceses) do Estado de São Paulo 

Revmos. Padres Subsecretários e Coordenadores Diocesanos de Pastoral 

Prezados/as coordenadores/as de Organismo, Pastoral e entidade 

 

 

“O Brasil vive uma grave crise – sanitária, econômica, social e política –  

exigindo de todos, especialmente de governantes e representantes  

do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios  

da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável, na 

busca de soluções conjuntas para o bem comum, 

 particularmente dos mais pobres e vulneráveis.  

(Pacto pela Vida e pelo Brasil p. 1) 

 

 

De olho na urna, de olho no processo eleitoral !!! 

 

“Se a política é o meio mais nobre de fazer caridade”, como nos alerta o papa Francisco, 

é necessário acompanhar de perto o processo eleitoral. 

Já estamos em pleno período da propaganda eleitoral, após a homologação das 

candidaturas na justiça eleitoral. E, neste clima, segue nosso primeiro comunicado às nossas 

paróquias, comunidades, pastorais, grupos e movimentos no desejo de ajudar nosso povo a viver 

este período com responsabilidade e compromisso.  

Até o dia das eleições, marcadas para 15 de novembro – primeiro turno - e 29 de 

novembro – segundo turno em algumas cidades - vamos destacar ações com o intuito de 

contribuir para “votar e votar bem”, pois sabemos que “voto não tem preço, voto tem 

consequência” 

A partir de agora, recomendamos intensificar a reflexão sobre a importância das eleições 

municipais e de uma escolha consciente sobre em quem votar, assim como, apresentar critérios 

para que nossas irmãs e nossos irmãos possam discernir e fazer uma escolha consciente.  



 

 

 

 

Dentre algumas iniciativas importantes relembramos: examinar  a atuação do partido 

político e a vida pregressa do/a candidato/a; orientar a não se manter alheio, indiferente, 

acomodado ao processo eleitoral; seguir o horário gratuito de modo a conhecer as posições e 

promessas de cada partido e de seus candidatos/as; combater a  desinformação e a fake News – 

notícia falsa. 

Como Pastoral Fé e Política, Regional Sul I da CNBB, nos propomos a colaborar no 

indispensável processo da formação da consciência crítica diante dos fatos sociopolíticos, e 

oferecer dicas úteis para o exercício de uma cidadania destemida, a serviço do humanismo 

integral e edificação de uma sociedade fraterna e pacífica.  

Pedimos a gentileza de disponibilizarem este e os próximos comunicados nas redes sociais 

da paróquia e comunidades – fecebook, Instagram, quadro de avisos etc.   

Certos da sua compreensão e ajuda, reiteramos nossos votos de elevada estima e distinta 

consideração. Até o próximo comunicado.  

 

 

Dom Luiz Carlos Dias 

Bispo referencial da Pastoral Fé e Política do Regional Su1 da CNBB 

 

 

 

Pe. Antônio Carlos Frizzo 

Assessor Eclesiástico da Pastoral Fé e Política do Regional Sul 1 da CNBB 

 

 

 

Mônica de Cássia Vieira Lopes 

Coordenadora Estadual da Pastoral Fé e Política 

 

 

 
 


