
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As tarefas políticas mais urgentes da 

comunidade evangélica 
Por Paul Freston 

 

A igreja pode ser um exemplo para o debate político, em meio à 

diversidade de opiniões 

 

Na conturbada realidade do país hoje, quais são as tarefas políticas mais urgentes 

para a comunidade evangélica? Quero sugerir as seguintes: 

1. Defender a pluralidade política cristã. 

2. Conscientizar a sociedade a respeito da diversidade política evangélica. 

3. Dar exemplo para a sociedade de como lidar com a diversidade. 

4. Escolher sabiamente as batalhas. 

5. Debater pelo mérito as questões que surgem na sociedade. 

6. Ficar dentro dos parâmetros democráticos não por conveniência, mas por 

convicção. 

7. Afirmar, com todas as letras e sem restrição alguma, a não discriminação. 

 

Defender a pluralidade política cristã 

Como alguém que estuda e gosta de conversar sobre política, eu tenho as minhas 

próprias opiniões e, às vezes, gostaria que todos pensassem como eu. Contudo, 

reconheço que isso nunca acontecerá; e, no fundo, nem quero que aconteça, 

porque defendo, como algo não só inevitável, mas também desejável, 

a pluralidade política da comunidade cristã. 

 

Isso não significa abdicar do debate político sério e intenso, mas defender o direito 

de as pessoas discordarem. A pluralidade política da comunidade cristã é 



fundamental e, quando se tenta aboli-la, quem sai perdendo é a própria igreja, e 

quem sai danificada aos olhos da sociedade é a própria fé. 

 

Conscientizar a sociedade a respeito da diversidade política evangélica. 

Se, internamente, devemos defender o direito à discordância política, 

externamente, devemos conscientizar a sociedade a respeito da existência dessa 

diversidade, contestando os líderes eclesiásticos oportunistas que afirmam o 

contrário. 

 

Boa parte da sociedade tem a impressão de que “todos os evangélicos são 

eleitores de fulano” e de que, “na política, os evangélicos só se preocupam com 

tais e tais questões”. Combater essa ideia errônea é importante por vários motivos, 

inclusive porque a crença nela compromete o crescimento das igrejas, 

principalmente em certos meios sociais. 

 

Além disso, é importante conscientizar a classe política para que esta não acredite 

nos pastores que prometem todos os votos da sua igreja para um candidato em 

troca de determinado benefício. 

 

Dar exemplo para a sociedade de como lidar com a diversidade 

Não seria bom que a sociedade olhasse para as igrejas e pensasse: “Vocês todos 

pensam igual”; mas que olhasse e dissesse: “Vocês discordam politicamente uns 

dos outros tanto quanto nós, mas conseguem lidar melhor com isso do que a 

gente”. Se a igreja desse exemplo nesse sentido, este seria um testemunho 

impactante para a sociedade. 

 

Podemos pensar, por exemplo, no papel das igrejas, tanto em épocas eleitorais 

como fora delas. Um elemento nisso é o ensino consistente das dimensões 

políticas do discipulado. Além disso, a igreja não deve se comprometer com 

candidaturas, nem se envolver em disputas partidárias. Algo que a igreja pode 

fazer e que seria um exemplo para a sociedade é promover debates sérios com 

representantes de todas as candidaturas, sejam de dentro da igreja, de outras 

comunidades cristãs ou de fora. Nesses debates, os representantes exporiam os 

melhores argumentos dos seus candidatos, em um ambiente de seriedade e de 

paixão, mas também de respeito e paciência para ouvir o outro, numa postura de 

“eu acho que tenho razão, mas preciso ao menos ouvir os melhores argumentos 

do outro lado, tentar ver o mundo através dos olhos do outro, entender por que o 

outro vota diferentemente de mim”. 

 

Escolher sabiamente as batalhas 

Escolher uma batalha é fácil; escolher sabiamente é difícil. Algo que nos ajuda a 

avaliar a sabedoria de uma escolha é sua proporcionalidade bíblica. Isto significa 



que não falaremos quase o tempo todo de uma questão que aparece 

raríssimamente na Bíblia. Pelo contrário, falaremos muito das questões que 

aparecem repetidamente nas páginas das Escrituras, as quais podemos supor que 

sejam as mais importantes para a fé cristã. 

 

Debater pelo mérito as questões que surgem na sociedade 

Isto significa tratar do mérito intrínseco (ou da falta de mérito) da questão em 

debate, e não em primeiro lugar do possível efeito positivo ou negativo sobre nós 

mesmos. Por vezes somos uma comunidade autocentrada, focada no próprio 

umbigo; em muitas questões, nossa primeira reação é imaginar como elas nos 

afetariam, às vezes de uma maneira paranoica, partindo do pressuposto de que 

estão querendo “nos pegar”. Esse pressuposto de uma vontade persecutória nos 

leva a enxergar os acontecimentos por um prisma distorcido, em vez de avaliá-los 

quanto aos benefícios para a sociedade em geral. 

 

Ficar dentro dos parâmetros democráticos não por conveniência, mas por 

convicção 

Há uma famosa frase do teólogo Reinhold Niebuhr sobre a democracia: “A 

propensão humana para a justiça torna a democracia possível, mas a propensão 

humana para a injustiça torna a democracia necessária”. 

 

Tocqueville, um dos primeiros sociólogos a escrever sobre a era democrática, dizia 

que o cristianismo teria um papel importantíssimo nas democracias. Segundo ele, 

as democracias possuem várias virtudes, mas também alguns vícios, os quais 

precisam ser combatidos ou minimizados por outras qualidades que as igrejas, 

precisamente, podem proporcionar. Ele dá alguns exemplos: a fé cristã poderá se 

contrapor à tendência das democracias de se preocuparem excessivamente com 

questões materiais; poderá debelar os efeitos da inveja que a democracia 

incentiva; e poderá ajudar as pessoas a pensarem no longo prazo, contra a 

tendência das democracias de viverem do curto prazo do ciclo eleitoral. Aqui cabe 

a pergunta: será que o nosso cristianismo de fato tem ajudado a combater o 

materialismo excessivo, a inveja e o imediatismo? 

 

É palpável a decepção com a democracia brasileira mais de três décadas após a 

redemocratização. Entretanto, os cristãos que se encantam por pretensas 

soluções não democráticas deveriam recordar o famoso ditado de Churchill de que 

a democracia é o pior sistema de governo já inventado, com exceção de todos os 

outros. A distância no tempo nos faz romantizar os experimentos não democráticos 

do passado, procurando atalhos que se revelam como pistas falsas. Tanto a 

história como a boa teologia cristã nos confirmam isso. 

 

Afirmar, com todas as letras e sem restrição alguma, a não discriminação 



Isso é fundamental, não só por causa do clima político atual, mas sobretudo devido 

à gloriosa herança dos primeiros autores cristãos da Antiguidade. Voltarei a este 

tema na próxima edição. 
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