
O primeiro passa para o engajamento político

“Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, 
orações, intercessões e ação de graças por todos os homens; 
pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que 
tenhamos uma vida tranquila e pací�ca, com toda a 
piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, 
nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam 
salvos e cheguem ao conhecimento da verdade”. 1 Timóteo 
2.1-4

Orar pelas nossas autoridades e pelo nosso país é 
essencial e precede o envolvimento com política. Por quê? 

• Porque o desejo do Senhor, de acordo com este texto 
é que eles, os políticos, cheguem ao conhecimento da 
verdade, que é Cristo;
• Porque conhecer a Cristo é bem melhor e mais 
profundo do que qualquer bem-estar que se possa 
desfrutar nesta vida;
• Porque ao passo que encontram a verdade, eles têm 
a responsabilidade e alegria de promover uma vida 
tranquila e pací�ca para o povo;
• Porque quando oramos por eles, reconhecemos 
diante de Deus que nossa esperança não está nesta 
vida passageira, mas na eternidade, onde viveremos 
com o Justo Senhor, no seu reino de paz.

Que o Senhor nos capacite a assumir um compromisso 
de oração pelas nossas autoridades e por nosso país e que, 
concordando ou não com governo atual e com o que virá, 
independentemente do cenário ou engajamento político, o 
nosso foco principal seja rogar a Deus para que todos 
cheguem ao conhecimento a verdade.

STOTT, John R. W. A mensagem de Romanos. São Paulo, SP. ABU 
Editora, 2007. (Página 414).

ELEIÇÕES – Esta é a pauta de muitas das nossas conversas, 
seja no almoço de Domingo, no cafezinho do trabalho ou até 
entre os amigos. A�nal, quem não fez ou teve que responder à 
pergunta: “E aí, vai votar em quem?!” Talvez você já tenha 
escolhido o seu candidato ou até mesmo esteja fazendo 
campanha para ele diante de sua família, amigos, colegas de 
trabalho ou até nas redes sociais. 

É no mínimo curioso pensar que a maioria dos brasileiros 
tem interesse por política somente em época de eleições e 
após o período de votação, todo o interesse e engajamento 
entra no sono profundo com duração de quatro anos. 

As Escrituras nos apresentam inúmeras denúncias contra 
as injustiças. Acredito que, como cidadãos, temos inúmeros 
compromissos com a nossa sociedade e um deles é a 
responsabilidade de estarmos sujeitos às autoridades 
instituídas por Deus (Romanos 13). Entretanto o que fazer 
quando sujeitar as autoridades instituídas vai na contramão do 
que Deus espera dos seus �lhos?!

John Stott responde essa pergunta quando comenta o 
capítulo treze de Romanos: “Nós devemos submeter-nos até o 
exato momento em que a obediência ao estado passa a 
implicar em desobediência a Deus. Mas se o estado exige 
aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe aquilo que Deus 
ordena, então, como cristãos, nosso dever é claro: resistir, não 
sujeitar-nos, desobedecer ao estado a �m de obedecer a Deus”.  

Acredito que é importante o engajamento político, desde 
a escolha do candidato à cobrança pelo cumprimento de suas 
propostas, e, na medida do possível, o envolvimento com o �m 
de viabilizar o bem-estar comum da sociedade seja nos macros 
e micros ambientes. Entretanto isso não é tudo, por isso o meu 
objetivo é trazer um elemento que nos ajudará a alinhar 
nossas expectativas diante do controverso tema que é a 
política. Minha ideia, na realidade é simples, pois quero apenas 
relembrar o que o apóstolo Paulo coloca como um primeiro 
passo para o engajamento político.
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