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Carta sobre as eleições Municipais, 2020 

 
 

 Prezados sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas da Diocese 

de Bragança do Pará. 

 Paz e alegria no Senhor Jesus Cristo. 
 

 Como já sabemos, no dia 15 de novembro de 2020, acontecerá o primeiro turno 

das eleições municipais em todo o território nacional e os eleitores de cada município, 

exercendo o seu direito cidadão, escolherão os seus prefeitos e vereadores. 

 

 A Diocese de Bragança do Pará, considera que é seu dever orientar os católicos e 

pessoas de boa vontade no exercício da cidadania, indicando critérios de discernimento 

e orientações, a partir de nossa realidade amazônica, para o exercício consciente e 

responsável do dever eleitoral. 

 

 Antes de tudo, consideramos necessário ressaltar a importância das eleições para 

a vida do povo, levando em conta que este exercício da cidadania faz parte de todo “um 

processo contínuo rumo a uma sociedade justa. As eleições são etapas que podem fazer 

avançar decididamente este processo”1. Neste sentido as eleições não podem ser 

consideradas simplesmente como momentos irrelevantes e isolados, sem conexão com a 

história de lutas e conquistas do povo brasileiro. 

 

 Assim, todos são chamados a exercer o seu dever e direito com o voto. O Papa 

João Paulo II, na Exortação Os Fieis Leigos2, nos lembra que “os cristãos não podem 

abdicar da participação na política e são chamados a trabalhar pelo bem comum da 

sociedade”. Na década dos anos setenta o Papa Paulo VI escrevia que “o engajamento 

na política é uma das formas nobres de realizar o compromisso cristão”3.  

 

 Reconhecemos, entretanto, que escolher um bom candidato é uma difícil arte. O 

voto deve ir precedido de um discernimento sério que leve em conta a história, o 

programa e as declarações de intenção do candidato. Com bastante freqüência, no 

passado, fomos enganados e traídos por candidatos que, após a sua eleição, fizeram o 

contrário daquilo que tinham prometido. 

 

 Diante do desencanto e descrédito pelo processo político eleitoral, notadamente 

dos jovens, as paróquias e comunidades eclesiais devem trabalhar na formação da 

                                                           
1  Cfr. Documentos da CNBB, 67 
2  Christifidelis Laici, 42 
3  Octogésima Adveniens, 24 



consciência crítica e incentivar a participação dos eleitores nas próximas eleições 

municipais, como forma de ajudar a construir uma sociedade menos corrupta e 

promover o bem comum de todos, especialmente dos mais pobres. 

 

 Neste sentido, parece-nos importante que os nossos jovens e, em geral, todos os 

eleitores conheçam a estrutura do governo e do legislativo municipal e as diversas 

responsabilidades dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Desta forma, eles não serão 

cobrados por aquilo que não é da sua competência; porém, exigidos naquilo que lhes 

compete. 

 

 Declaramos que a Igreja católica na Diocese de Bragança não deverá impor 

nomes de candidatos ou partidos para serem votados, porém deverá orientar os católicos 

a fazerem suas escolhas dentro dos critérios cristãos que os levarão a exercer a política, 

a partir da fé e da ética. 

  

 Incentivamos as paróquias e as comunidades eclesiais a organizarem seminários 

e debates com os diversos candidatos a prefeitos e vereadores, a fim de conhecer seus 

programas políticos e avaliar, de forma mais precisa, sua índole humana e ética. O 

confronto público de candidatos é uma excelente maneira de conhecer melhor àqueles 

que pretendem ser pessoas públicas. 

 

 O objetivo primeiro da política deve ser o bem comum da população. É preciso 

verificar a real motivação que leva os candidatos a entrarem na política ou a renovar 

suas candidaturas. Não podemos nos deixar enganar por discursos bonitos, porém, de 

retórica vazia, ou por constantes ataques pessoais aos outros candidatos que só servem 

para abaixar o nível da campanha eleitoral e esconder a falta de um programa de 

governo. O respeito pelos adversários é um dos critérios de avaliação que manifesta a 

estatura moral e a dignidade do candidato. 

 

 Sabemos que governar não é fácil e que muitas vezes o governante se vê 

limitado por alianças, pressões do próprio partido e pelos escassos recursos econômicos 

municipais. Desconfiemos dos candidatos que prometem resolver todos os problemas 

do município; eles, caso sejam eleitos, dificilmente poderão cumprir as promessas de 

campanha, pois, muitos dos problemas dos nossos municípios não podem ser resolvidos 

em quatro anos. 

 

 É preciso olhar o passado do candidato; por ele conheceremos como têm sido 

suas atuações anteriores ou como vivencia a ética e a responsabilidade pessoal na 

família, nas relações de trabalho, no envolvimento da Igreja, etc. Quem hoje vive de 

forma ética, provavelmente, depois de eleito, pautará pela ética sua atuação política. 

Aquele que só pensa em si mesmo, não duvidará em pisar a ética e a honestidade para 

conseguir seus fins. 

 

 Quem já trocou em diversas ocasiões de partido manifesta, muitas vezes, sua 

falta de fidelidade a um compromisso partidário, a ausência de identificação com um 

partido concreto e, em alguns casos, interesses pessoais que são os que realmente 

direcionam a sua atuação política. O partido, as alianças e a campanha política acabam 

ficando a serviço de interesses pessoais nem sempre declarados e honestos. 

 



 Os partidos que incluem entre os seus candidatos indivíduos reconhecidos como 

“fichas sujas”, pessoas inescrupulosas ou comprovadamente desonestas na 

administração dos recursos públicos, não merecem nossa confiança, nem o nosso voto.  

 

 O fato de um partido que tem uma história de luta pela ética e pelo bem comum 

ou apresenta um programa coerente, nem sempre é garantia de que o candidato seja bom 

político. Por isso, não basta olhar o partido, é preciso discernir o candidato. Por isso, 

como nos diz o número 53 do Documento 67 da CNBB, deve-se estimular a escolha do 

candidato a partir do seu programa e do seu comportamento ético. 

 

 Desconfiemos de quem, para se eleger, promete empregos ou qualquer outra 

vantagem (material de construção, alimentação, dinheiro, etc.). Ele está comprando o 

voto e cometendo um crime eleitoral. Entre nós, ainda, existem pessoas de consciência 

ingênua que não percebem a manipulação de certos políticos e continuam elegendo 

aproveitadores do povo para cargos públicos. Também é certo que a corrupção está 

presente no povo de forma que, alguns eleitores, malformados no espírito democrático e 

guiados por interesses pessoais, aproveitam a oportunidade para vender seu voto, 

contribuindo, desta forma, com o clima generalizado de corrupção eleitoral. 

 

 A Igreja Católica, através da CNBB, incentiva a criação, nas paróquias, de 

comitês contra a corrupção eleitoral e a divulgação e aplicação da Lei nº: 9.840 que 

proíbe a compra de votos e o uso da máquina administrativa na campanha eleitoral. É 

importante divulgar o número de telefone do DISQUE DENUNCIA que, em todas as 

eleições, a justiça eleitoral do Pará disponibiliza para combater a corrupção. 

 

 Nossas prefeituras precisam de bons administradores que saibam aplicar 

corretamente os escassos recursos dos municípios. Quem não é capaz de administrar 

bem os próprios bens, embarcando-se em dívidas, dificilmente será capaz de realizar 

uma boa administração pública. 

 

 Pela sua coerência de fé e vida, o eleitor católico deverá evitar votar em 

candidatos que defendem claros posicionamentos contrários à fé cristã, como por 

exemplo: defesa do aborto, do divórcio, das uniões homossexuais equiparadas ao 

matrimônio, dos meios artificiais de controle da natalidade, da eutanásia, etc. 

 

 Nossos municípios geralmente têm vilas de considerável tamanho que, por causa 

da dispersão dos votos, acabam não conseguindo eleger um representante ante a câmara 

municipal. Nestes casos, é aconselhável, e não vai contra a ética, trabalhar pela 

concentração de votos num candidato local empenhado com o bem comum da vila ou 

localidade, buscando na comunidade eclesial parcerias com outras instituições e até 

outras igrejas. 

 

 Precisamos valorizar os candidatos católicos, haja vista, que muitas vezes os 

leigos são incentivados a entrar na política, mas, uma vez dentro, são olhados com 

desconfiança e até discriminados, vendo em seu agir e falar motivos unicamente 

eleitoreiros.  “A Igreja considera digno de louvor o trabalho daqueles que se dedicam 

ao bem da coisa pública a serviço dos homens”4. 

                                                           
4 Cfr. GS, 75. 
 



 


