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Introdução1

Este ano vamos ter eleições. O país elegerá presidente, senadores e 
deputados federais. Nos estados elegeremos governador e deputados es-
taduais. Este é um subsídio de preparação para as eleições que estamos 
oferecendo para comunidades e grupos de reflexão.

Vão ser eleitos em 2014:

1 Presidente

27 Governadores

27 Senadores

513 Deputados Federais

1060 Deputados Estaduais

A política se ocupa de leis e de medidas concretas que organizam a 
sociedade e afetam diretamente os cidadãos, não apenas um grupo, mas a 
totalidade dos membros de uma comunidade (seja esta um município, um 

1 Esta Cartilha, publicada pelo CEBI, foi escrita pelo Iser Assessoria e se inspira na 
Cartilha “Eleições 2014: seu voto tem consequências: um novo mundo, uma nova 
sociedade”, redigida pelo Iser Assessoria e quatro outras entidades: o Centro Na-
cional de Fé e Política D. Helder Câmara (CEFEP), o Conselho Nacional do Laicato 
do Brasil (CNLB), o Núcleo de Estudos Sócio-Políticos (NESP) e a Comissão Bra-
sileira de Justiça e Paz (CBJP) (Centro de Pastoral Popular, Goiânia, 2014).
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estado, uma nação, a comunidade internacional). Assim, na medida em que 
a política pode propiciar o bem estar e a garantia de direitos a todos, deve 
ser compreendida pelos cristãos como um exercício de amor que se estende 
a inúmeras pessoas.

O compromisso político é uma expressão qualificada e exigente do 
engajamento cristão a serviço dos outros. A busca do bem comum, o exer-
cício do poder como serviço, a busca da justiça com uma atenção particular 
para com as situações de desigualdade, de pobreza e sofrimento, a urgência 
de se repensar a economia: eis os motivos e os objetivos que devem ser 
buscados pelos cristãos e cristãs em sua prática no mundo da política.

Tudo isso exige cuidado na preparação ao exercício do poder, que os 
cristãos devem assumir, especialmente quando são chamados a tais encar-
gos pela confiança dos cidadãos.

A política implica uma enorme responsabilidade. Da ação de cada 
um vai depender a sorte de muitas pessoas, para melhorar suas condições 
de vida, ou não. Cabe àquele que assume um cargo político assumir as rei-
vindicações dos cidadãos que lhe confiaram o mandato e lutar para que se 
tornem realidade. Se não o fizer, se se dedicar aos seus interesses particula-
res em lugar do bem comum, é a comunidade que perde. Se buscar atender 
aos interesses dos cidadãos, ganha a comunidade, ganha a sociedade no 
seu conjunto. Cabe aos cidadãos, aos eleitores, contribuir para que os/as 
eleitos/as exerçam seu mandato como um serviço.




