
 

    
 
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 
 
     O clamor silencioso de tantos pobres deve encontrar o povo de Deus na vanguarda, sempre e em 

toda parte, para lhes dar voz, defendê-los e solidarizar-se com eles face a tanta hipocrisia e tantas 

promessas não cumpridas, e para os convidar a participar na vida da comunidade.  

Mensagem do Santo Padre Francisco 

Para o IV dia Mundial dos Pobres - Novembro, 2020 

 

De olho na urna, de olho no processo eleitoral! 

O voto consciente é fundamental para o avanço da democracia e de políticas públicas em 

beneficio da população em geral, sobretudo aos mais pobres. 

A Pastoral Fé e Política do Regional Sul 1 da CNBB, nesse período eleitoral, se preocupou 

em enviar comunicados com reflexões e orientações necessárias para o “voto consciente”. O primeiro, 

chamou a atenção sobre: a atuação dos partidos políticos, a vida pregressa do/a candidato/a, a 

desinformação e as notícias falsas. O segundo destacou a urgências na efetivação de políticas públicas 

sólidas e efetivas e a superação de todas as formas de preconceito e discriminação. E ainda alertou 

para a vigilância quanto a práticas de compra de votos explícitas ou veladas, o clientelismo e a ‘troca 

de favores’. 

 Agora, este comunicado destaca a importância de escolher o melhor partido para votar bem. 

Votar bem porque, boas condições para a saúde, moradia, educação, emprego, mobilidade, cultura, 

lazer, acessibilidade, cuidado com crianças, adolescentes, juventude, idosos, dependem do exercício 

e decisões dos partidos e dos políticos. Nesse sentido, a política na visão da Igreja é um âmbito da 

caridade, do amor social que visa garantir o direito de todos e a busca do bem comum. E a vida em 

abundância citada por Jesus no Evangelho (Jo 10,10), implica todos os benefícios citados 

anteriormente.  

Por este motivo, vale o alerta: Se não quer arruinar tua cidade, não deposite lixo na urna! 

E uma forma do eleitor depositar lixo na urna, é votar sem conhecer os partidos, que são vários. Eles 

não são iguais, não são a mesma coisa. E quando alguém vota em um candidato, também escolhe um 

partido político.  

Pensamos em quatro dicas para orientar a escolha do partido: 1) o termo partido quer dizer – 

parte de um todo, pois um partido nunca representa tudo e todos; 2) procure saber de que lado o 



 

partido do candidato escolhido está. Faça essas perguntas importantes: o partido está 

do lado dos empresários? Dos operários? Dos donos dos bancos? Do lado dos fazendeiros? Dos 

pobres? Das comunidades indígenas? De que lado o tal partido tem atuado? 3) Outra questão é saber 

se o tal partido já esteve no exercício do poder e como procedeu quanto aos direitos da sociedade, 

procurou garanti-los ou retirou direitos.? Facilitou a participação do povo? Fortaleceu a democracia? 

4) Por fim, o partido se interessa pela preservação do meio ambiente? Eis um tema importantíssimo 

na atualidade. Preservar a natureza, rios, matas, animais, peixes e a flora às futuras gerações tem que 

necessariamente constar no projeto do partido, na linha do que diz o Papa Francisco na Laudato Si. 

Diante disso, agora é hora de você fazer a lição de casa. Escolha um tema de seu interesse 

(meio ambiente, saúde, educação, creche, saúde, moradia, cultura – teatro, dança, música - esporte) e 

compare as propostas entre os partidos. Se sua comunidade tiver dificuldade para este exercício, é 

oportuno recorrer a pessoas de movimentos populares, organizações sindicais ou de moradores para 

colaborar nesse esclarecimento. Procure por pessoas comprometidos com soluções para uma cidade 

cada vez melhor.  

Que as comunidades promovam espaço de oração para as eleições. Elevemos preces a Deus 

pedindo as luzes do Espírito Santo para votarmos bem. Podem ser propostos e organizados: Tríduo 

de orações, Terço na intenção das eleições e das necessidades dos cidadãos diante dos problemas 

enfrentados nas cidades. Enfim, é preciso orar para alimentar a esperança pela boa política, pelo bem 

comum e proteção de todo povo de Deus. 

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

consideração. Até o próximo comunicado. 

São Paulo, 09 de novembro de 2020 
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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 
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