
 

    
 
Exmos. 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 
 

     “Convido uma vez mais a revalorizar a política, que «é uma sublime vocação,  
é uma das formas mais preciosas de caridade, 

                                porque busca o bem comum». (Fratelli Tutti, 180) 
 

De olho na urna, de olho no processo eleitoral! 

Na esperança de contribuir no processo de amadurecimento da relação entre a fé 

e política, dirigimo-nos novamente aos integrantes de nossas paróquias, comunidades, 

pastorais, grupos e movimentos.  Nosso intento é o de ajudar nosso povo a viver este 

período eleitoral com espírito crítico, responsabilidade e compromisso. Como dizia São 

Francisco de Assis: “é preciso ter a cabeça orientada para o Alto e os pés bem 

enraizados no chão”. 

Ainda estamos enfrentando a terrível realidade da pandemia do Covid 19, que 

escancarou a urgência de políticas públicas sólidas e efetivas nas diversas áreas da vida, 

em especial em saúde. É importante perceber a relação entre o voto e o acompanhamento 

dos(as) políticos(as) e dos(as) eleitos(as) com o avanço dessas políticas em nossos 

municípios. 

É primordial, de ‘urgência urgentíssima’, resgatar e requalificar o espaço 

político, tão avacalhado com as notícias de corrupção e descaso dos maus políticos. Os 

partidos, as câmaras municipais e prefeituras não são espaços para abrigar ou esconder 

políticos corruptos, mas sim, lugares de pessoas honestas, altivas, preparadas e 

comprometidas com o bem comum. Há urgência de que cristãs e cristãos leigos ocupem 

com consciência os espaços de atuação política, levando para esses ambientes os 

princípios dos Evangelhos, os modos de atuação dos seguidores de Jesus Cristo e as bases 

da Doutrina Social da Igreja. 

Outro problema a ser enfrentado no processo político é a superação do racismo, 

do machismo e de todas as formas de preconceito e discriminação. De acordo com 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres negras são 

menos de 1% na Câmara dos Deputados: dos 513 parlamentares, 52 são mulheres, sendo 



 

apenas 7 mulheres negras. No estado de São Paulo, dos atuais 94 

parlamentares da Assembleia Legislativa, somente quatro são negros (homens e 

mulheres), ou seja, o equivalente a 4,2% dos eleitos, realidades ainda mais acentuadas 

nas Câmaras Municipais. Nesse sentido, é fundamental elegermos candidatas mulheres e 

candidatas(os) negras(os), tão sub-representadas(os) para a superação das realidades do 

machismo e do racismo na política. 

Que todos estejam alertas para identificar práticas de compra de votos explícitas 

ou veladas como o clientelismo e a ‘troca de favores’. Não podemos fechar os olhos para 

vícios eleitorais antigos em pleno século 21, sobretudo com a negligência ou omissão do 

Estado. Estes crimes eleitorais precisam ser denunciados para que os fautores sejam 

punidos e essas práticas banidas. Lembremos que “voto não tem preço, tem 

consequências”.  

 Sigamos construindo em nossas comunidades a cultura do diálogo, da paz e da 

participação política com responsabilidade e compromisso ético, pela garantia de 

políticas públicas para a promoção dos direitos sociais, em especial dos(as) mais pobres 

e excluídos(as).  

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.  

São Paulo, 22 de outubro de 2020. 
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