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Eleições 2010
A Convenção Batista Brasileira (CBB) não presta apoio oficial a nenhum partido ou candidato,
tampouco autoriza o uso do seu nome por partidos, candidatos ou campanhas. Porém, a CBB
estimula o voto ético e consciente.

Nesse espírito de conscientização política, estão postados aqui várias ferramentas que podem
ajudar você e a sua igreja. Baixe, copie e divulgue à vontade entre colegas e na igreja.

Folder "Eleições 2010" - Este folder traz considerações sobre as funções dos cargos
governamentais e como avaliar candidatos. Pode ser distribuído no culto, talvez junto com o
boletim dominical.

Decálogo do Voto Ético - Trata de um espécie de cartilha de como o evangélico deve encarar
o momento político. Pode ser usado como uma palavra pastoral no boletim dominical.

www.excelencias.org.br - Neste site você pode pesquisar o histórico de todos os atuais
parlamentares, tanto pelo nome quanto pela área geográfica. É bastante útil no caso de
candidatos a reeleição.

Roteiros para organizar um debate na igreja - clique nos links para fazer o download
- Roteiro para organizar um debate entre candidatos políticos
- Roteiro de oficinas para elaboração de perguntas para o debate entre candidatos
políticos

Espaço para reflexão e debate
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Queremos iniciar um grande debate sobre as eleições e a atuação evangélica nelas: Clique
nos títulos dos artigos abaixo para ler e comentar. As opiniões são dos autores - você concorda
com eles?

Batistas na poltica - Alonso Gonçalves

As relações do protestantismo com a política sempre foram ambíguas. Lutero, por exemplo,
não queria uma separação entre igreja e Estado. Já Calvino foi prefeito de Genebra e governou
a cidade com mãos de ferro, para ele a cidade seria uma aristocracia dos eleitos de Deus.
Apenas um ramo do protestantismo, o inglês naturalmente, e entre no meio dele os batistas,
sempre pontuou a separação entre igreja e Estado. Leia mais e comente...

Em quem devemos votar? - Natanael Menezes Cruz

Nos dias de hoje, este assunto está em alta, pois existe um ambiente de acentuada corrupção
na política brasileira, com algumas exceções é claro. Isto nos leva a, antes de votar, fazer uma
análise de aspecto tríplice: Moral, organizacional e espiritual. Leia mais e comente...

A hora do voto consciente - Carlos Alberto Cacau de Brito
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O voto é uma arma de extrema importância nas mãos do cidadão. Lamentavelmente, uma
expressiva parcela do povo brasileiro ainda não aprendeu a fazer o uso correto dessa arma. A
prova disso é o descrédito generalizado que a classe política brasileira sofre hoje no país. É de
se perguntar se a culpa é só dos políticos ou se ela não recai também sobre os ombros dos
eleitores, uma vez que muitos destes só votam em candidatos que lhes prometem ou lhes dão
algo em troca, o que é péssimo para a democracia. Leia mais e comente...

A copa e as Eleições - Valdemar Figueredo Filho

A Copa terminou e o período eleitoral começou. O esporte oferece-nos exemplos para
pensarmos na dinâmica da vida. Sei que a aproximação não é original, muitos articulistas com
diferentes intenções já relacionaram os temas em questão. Quero aproveitar a ideia da pátria
de chuteiras para tentar elaborar uma pedagogia política entre os batistas brasileiros. Leia
mais e comente...

Na eleição, você é quem manda - Reflexão bíblica sobre a democracia - Mark Greenwood
Hoje, no Brasil, vivemos em um sistema político chamado democracia. Essa palavra vem de
duas palavras gregas - demos (povo) e kratos (força) - e significa governo pelo povo. Seguindo
a lógica de Paulo em Romanos 13.1, a autoridade instituída por Deus hoje no Brasil, com a
qual devemos cooperar e pela qual devemos orar, é o povo. Muitas vezes este fato nos escapa
no desenrolar dos fatos políticos após as eleições. Leia mais e comente...

Voto Nulo? - Edvar Gimenes de Oliveira
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Foi-se o tempo em que se anulava voto escrevendo na cédula eleitoral palavrões, nome de
animais de zoológico ou piadas. Com o advento das urnas eletrônicas, o uso da palavra, como
manifestação de insatisfação, perdeu muito do seu poder catártico. Leia mais e comente...

Eleições, democracia e monitoramento de políticas públicas - Geter Borges

Estamos em mais um ano eleitoral e, como cristãos, somos obrigados a refletir sobre eleições
na perspectiva do compromisso com o nosso sofrimento enquanto povo brasileiro. A filosofia
de ação social da Convenção Batista Brasileira (CBB) orienta que... as igrejas “serão
estimuladoras da cidadania, da ação e engajamento político de seus membros, inclusive para a
participação partidária e eletiva”. Leia mais e comente...

Hora de votar - O fato e a versão - Macéias Nunes
Eleição chegando daquele notório jeito de vale-tudo e a sentença clássica de Clausewitz - “a
guerra é a continuação da política por outros meios” - volta à mente. Invertendo a mão, tem-se
a algo do tipo “a política é um tipo de guerra por meios não-militares”. E apelando para um dito
popular, o que aparece é o certeiro “em tempo de guerra, mentira como terra”. Leia mais, e
comente...

Evangélicos e política no Brasil contemporâneo - Valdemar Figueredo Filho
Não consigo identificar o motivo, mas é fato que existe um estranho silêncio entre nós batistas
quando o tema é a política. Quero propor algumas ideias para estimular o debate sobre a
participação política dos evangélicos no Brasil. Leia mais e comente...
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Os evangélicos e o voto consciente - Nilo Tavares Silva
O envolvimento político sadio é imprescindível para a saúde da própria igreja, assim como para
o bem da sociedade. E, como a comunidade evangélica brasileira é a segunda maior do
mundo, entendo que podemos, como sal da terra e luz do mundo, contribuir de maneira
positiva para a resolução dos problemas existentes na realidade com a boa política e a boa
espiritualidade. Leia mais e comente...

Por final trazemos textos do livro "Religião e política, sim, igreja e estado, não", de Paul
Freston
, publicado pela editora Ultimato.
-

A conjuntura eclesiástica e a política evangélica
A campanha eleitoral: raiz de todos os males
A reforma da igreja e a presença política: irmãs gêmeas
As Mentiras que os evangélicos contam
Discussão sobre o voto nulo
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