
E se o seu candidato não ganhar?

preferido, mas também considera a outra opção como 
algo impensável, uma escolha absurda que é intolerável. 
E este raciocínio vale para os dois lados.

Em vista deste radicalismo, é fato que os muitos 
cristãos que apóiam o lado que se veri�car perdedor 
estarão diante de um desa�o expressivo: terão como seu 
futuro governante alguém que consideram, seja como 
�gura pessoal, seja como representante de um 
pensamento, algo inconcebível. Não obstante, as 
orientações das Escrituras para o crente diante de seus 
governantes continuam válidas. Logo, se for este seu 
caso, não deixe que alguém que lhe é intragável seja o 
motivo de você deixar de fazer aquilo que Deus espera. 

Considerando o presente contexto brasileiro, sejam 
quem for o vencedor, as di�culdades esperadas para se 
governar serão imensas.  A Bíblia nos diz que "A oração 
de um justo é poderosa e e�caz." (Tg 5:16). Suas orações, 
tenha seu candidato vencido ou não as eleições, serão 
um componente importante para o sucesso de qualquer 
governo. 

Hoje é um dia particularmente importante para nosso 
país, com o 2º turno das eleições, momento tão aguardado 
em especial no que diz respeito ao cargo de Presidente da 
República.

Muito já foi falado sobre os critérios que um cristão 
deve levar em conta ao exercer seu direito e dever como 
eleitor, sobre a importância de escolher candidatos com 
base em princípios alinhados com as Escrituras, e a 
necessidade de orar quando se está diante de uma 
importante decisão como esta.  Ainda que se siga um 
"processo de escolha" semelhante, a resultante deste 
processo varia de crente para crente, e temos irmãos 
alinhados com nomes de distintos candidatos.

Porém a escolha de um candidato é apenas a primeira 
parte desta história. Apurados os votos e de�nidos os 
ganhadores, aqueles que serão nossos futuros 
governantes, há algumas orientações muito claras nas 
Escrituras que devem ser seguidas. Submeter-se às 
autoridades reconhecendo que vem de Deus (Rm 13), orar 
pelos governantes (1 Tm 2), pagar os impostos (Mt 22.21) 
são algumas das responsabilidades do cristão perante seus 
líderes, sejam eles quais forem. 

Não podemos ignorar o fato que estas eleições 
apresentam um grau de rivalidade como há muito tempo 
não se via. A animosidade entre as partes envolvidas 
contagiou de maneira impressionante uma parcela 
expressiva do contingente de apoiadores de cada um dos 
lados, e as trocas de farpas, inclusive entre irmãos, 
infelizmente são uma realidade. 

Uma característica peculiar dessa eleição é que boa 
parte dos eleitores não apenas tem seu candidato 
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