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São Paulo, 04 09 2016 
 
Aos Padres e Diáconos, 
Religiosos/as e Leigos/as 
da Arquidiocese de São Paulo  
 

Caríssimos/as: 

Mais uma vez, nos confrontamos com as eleições municipais, que são a ocasião para 
escolher bons vereadores e o prefeito do nosso munícipio de São Paulo. 

Juntamente com os Bispos Auxiliares, desejo apresentar algumas diretrizes, que não são 
novas; mas são oportunas, quer para a orientação do povo, quer para as nossas posturas, 
enquanto ministros da Igreja. 

1. Na linha do ensino social da Igreja, de longa data, o Papa Francisco encorajou os 
católicos a se envolverem na vida política e na escolha de bons representantes 
para governar e legislar. É um dever de todo cristão trabalhar para o bem 
comum. “Os leigos cristãos devem trabalhar na política” (cf. discurso na sala 
Paulo VI, 7.06.2013). 

Os padres, no exercício do seu ministério pastoral, devem ajudar o povo católico 
a ter o senso do bem comum e da boa participação política, que não se restringe 
apenas às campanhas eleitorais e nas eleições. 

O ensino social da Igreja oferece os elementos para a formação política do povo 
católico. É desejável que essa formação seja permanente, voltada sobretudo à 
preparação de lideranças sociais, que possam oferecer sua contribuição nos 
vários campos da ação social e política nas comunidades. 

2. É sempre importante ter presente que a Igreja não é um partido político e sua 
ação pastoral e evangelizadora não pode ser reduzida ao programa de uma 
militância partidária. E as paróquias e comunidades eclesiais não devem se 
tornar “currais eleitorais” de um único candidato ou partido. Portanto, é preciso 
manter aberto o campo para as diversas opções partidárias legítimas, que não se 
oponham aos princípios do Evangelho e da doutrina da Igreja. O povo católico é 
cidadão e tem a liberdade de fazer suas escolhas políticas. 

3. Os sacerdotes evitem a sua própria identificação com um candidato ou partido, 
pelos inconvenientes que isso pode trazer para o seio da comunidade. O mundo 
da militância política é campo próprio de atuação do laicato, que deve ter suas 
iniciativas para o apoio a bons candidatos. Os sacerdotes procurem ajudar os 
leigos no necessário discernimento sobre os candidatos e os estimulem na sua 
organização para a ação política. 

4. Os critérios para a escolha de bons candidatos são conhecidos: sejam pessoas 
idôneas, honestas, capazes de liderança e atuação política e identificados com as 



questões urgentes e importantes da vida do povo. E que não tenham posturas 
contrárias aos princípios da Igreja Católica. 

5. Não é permitido fazer uso das celebrações litúrgicas, nem dos espaços sagrados, 
nem do púlpito para fazer campanha eleitoral. A própria lei eleitoral veta esses 
atos. É recomendado fazer reuniões para a reflexão, esclarecimento e 
discernimento eleitoral com as comunidades em outros espaços da paróquia 
(como salas ...), que não sejam as os templos. 

6. Candidatos podem ser convidados para o discernimento eleitoral, sobretudo os 
mais identificados com as comunidades e realidades locais. Nesse caso, cabe o 
protagonismo aos leigos, que podem se organizar em função do apoio a algum 
candidato. 

7. É importante a vigilância para que haja “eleições limpas” e que os candidatos 
tenham “ficha limpa”. Por isso, atenção a toda forma de “corrupção eleitoral” 
(Lei 9.840 contra a corrupção eleitoral). Também é preciso ter em conta a nova 
legislação sobre o financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais (Lei 
13.165, de 29.09.2015). 

8. Nunca é demais esclarecer o povo sobre o verdadeiro papel dos Vereadores e do 
Prefeito num município. Povo esclarecido tem a possibilidade de votar 
conscientemente e de participar ativamente da vida política da Cidade.  

9. Materiais úteis para o período político eleitoral, que podem ser usados e 
difundidos nas paróquias e comunidades: 

a. “Eleições Municipais 2016: Resgatar a dignidade da política”. Cartilha 
elaborada pelo Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, da CNBB.  

b. “A Igreja e as Eleições 2016. O Cidadão consciente participa da 
política”. Cartilha elaborada pelo Regional Sul 2 da CNBB. 

c. “Mensagem da CNBB para as eleições 2016” – da Assembleia Geral da 
CNBB, 13.04.2016. 

d. Orientações oferecidas pela Arquidiocese de São Paulo para as eleições 
municipais de 2012 (ver Portal da Arquidiocese: 
www.arquisp.org.br/eleicoes) 

Com estas orientações, que confio sobretudo aos padres que atuam nas paróquias da 
Arquidiocese de São Paulo, faço votos de bom fruto para seus trabalhos pastorais. Deus 
os ilumine, assista e conforte! São Paulo Apóstolo interceda por nós e por esta 
Metrópole junto a Deus. 

 

Cardeal Odilo Pedro Scherer 
Arcebispo de São Paulo 

 


