O cristão e a política:
risco ou oportunidade?
John Wesley Taylor V

O compromisso de viver uma vida como
Cristo, de Cristo e para Cristo em todos
os momentos.

Como um cristão deveria se relacionar
com a política? Deveria, por exemplo,
envolver-se em causas sociais, empenharse na militância política ou praticar a
desobediência civil? Um cristão deveria
votar, aderir a um partido político, ou
fazer campanha para uma pessoa ou um
partido? O que dizer de um cristão ser
eleito ou nomeado funcionário do governo, ou ainda buscar legislar em questões
morais?
Neste artigo, primeiramente vamos
buscar identificar uma base para a posição do cristão na política. Então, vamos
considerar como a perspectiva bíblica
pode se relacionar com uma série de
questões sociopolíticas.

realidade, é um cidadão do abrangente
reino de Deus (veja Salmos 47:8).
Ao mesmo tempo, o cristão reconhece
que a humanidade está envolvida no
conflito cósmico entre o bem e o mal,
entre Cristo e Satanás (veja Gênesis 3,
Apocalipse 12:17). Essa perspectiva da
grande controvérsia reconhece as manifestações tanto do bem quanto do mal
em cada aspecto da sociedade, incluindo
a política.
Em qualquer aspecto da vida, é essencial considerar os princípios bíblicos para
a formulação de uma posição cristã. Ao
longo das Escrituras, várias passagens
apresentam princípios orientadores sobre
a relação entre o cristão e a política (veja
a Figura 3). Nós encontramos também
o caso de pessoas como José, Moisés,
Débora, Davi, Eliseu, Daniel, Neemias,
Mardoqueu, João Batista, Pedro, Paulo
e Jesus Cristo, que exemplificaram esses
princípios em ação. Vamos construir
sobre esses princípios e casos, à medida
que analisarmos a questões sociopolíticas
específicas.

não se limita a alimentar os famintos
e satisfazer as necessidades dos doentes, por mais importante que seja isso.
Como adventistas, também devemos
usar a nossa influência para aumentar a
sensibilidade da sociedade e contribuir
para mobilizar as pessoas para a ação.
Precisamos procurar corrigir o que está
errado para que os membros mais desfavorecidos de nossa comunidade possam
ter uma oportunidade de recuperar a sua
autossuficiência e autoestima.2
Como adventistas, não devemos concentrar a atenção apenas nos indivíduos.
Também é preciso olhar para a sociedade em geral. Não podemos simplesmente “funcionar como ‘ambulâncias’ que
atendem as vítimas ensanguentadas das
destrutivas estruturas sociais”.3 Muito
mais do que isso, devemos procurar
mudar as próprias estruturas, construindo alternativas positivas em lugar do
mal existente. É através do compromisso
com um mundo que sofre que poderemos tornar relevante a mensagem de
Cristo na cultura predominante.

Envolvimento em causas sociais

Engajamento
na militância política

Um suporte bíblico

Vamos iniciar com uma questão
fundamental: como um cristão deve
se relacionar com a política? Diversas
perspectivas têm sido oferecidas. Podem
ser definidas como: (1) a rejeição, (2) o
paradoxo, (3) a colaboração crítica, (4) a
síntese e (5) a imposição.1 Embora cada
posição (ver resumo na Figura 1) possa
ser uma resposta adequada em uma
circunstância específica, é necessário
identificar uma base unificadora para o
posicionamento cristão.
Essa resposta dominante pode ser
descrita como a posição do Senhorio
– o reconhecimento de que Jesus Cristo
é o Senhor de todos (veja Atos 10:36;
1 Coríntios 1:2). Sendo assim, a sociedade, em cada uma de suas dimensões,
deve estar ciente de Sua Soberania (veja
a Figura 3). Esse reconhecimento do
Senhorio de Cristo se estende para a
arena política (ver Colossenses 3:17,
1 Coríntios 10:31). Por conseguinte, o
crente não possui dupla cidadania. Na
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Como cristãos, não podemos ignorar as urgentes necessidades sociais.
Seguindo os passos de Jesus, devemos
prestar assistência aos economicamente
necessitados, levar a liberdade aos oprimidos, proteger os vulneráveis e impotentes, e conceder voz aos marginalizados e abandonados (ver Mateus 25:36,
Lucas 4:18). Como mordomos da Terra
(Gênesis 2:15; Apocalipse 11:18), devemos trabalhar para proteger a criação de
Deus e melhorar a vida dos outros. Em
essência, devemos amar o próximo como
a nós mesmos (Mateus 22:39).
Essa responsabilidade, no entanto,

Como adventistas, devemos tomar
cuidado com a passividade. Fomos chamados para fazer diferença (veja Mateus
5:13-15). Além disso, um crente que
não tome posição contra a iniquidade,
de certa forma, compartilha a culpa de
quem a comete (veja Ezequiel 3:17-19).
Deus não espera que os crentes se retirem da sociedade e deixem o controle
sociopolítico nas mãos dos ímpios (veja
Provérbios 29:2). Ironicamente, “não
fazer nada” é em si uma ação política.
Na prática, significa uma abdicação que
abre caminho para o controle político
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por parte daqueles que não defendem os
valores cristãos.
Parece claro que o cristão tem uma
responsabilidade onde as questões
morais estão envolvidas, como a legalização dos casamentos do mesmo sexo,
o ato de fumar em lugares públicos, e
várias formas de jogo. Em outras áreas,
o crente deve decidir, sob a orientação
do Espírito Santo, se uma determinada
forma de ativismo constitui um serviço
cristão aceitável ou está fora do mandato
do evangelho.
Independentemente da questão
específica, temos também de analisar
a forma de ativismo. Enquanto os cristãos devem evitar as formas antiéticas
ou violentas de ativismo político, pode
haver formas de ativismo que se harmonizem com os valores e crenças cristãos,
e forneçam uma alternativa para “praticar a justiça, amar a benevolência”
(Mateus 26:52, Miqueias 6:8). Isso pode
envolver a cobrança para que os líderes
civis prestem contas de seus atos diante
de promessas que eles fizeram, e que
assumam o papel que Deus lhes deu de
estabelecer a justiça e manter a ordem
civil (veja Romanos 13). Esse ativismo
pode incluir a necessidade de criticar o
governo, e também propor estratégias
para melhorar o bem-estar da sociedade
(ver Gênesis 41; 2 Samuel 12:1-15; 1
Reis 13:1-9; Mateus 14:1-4; Atos 24:25).
Pode ser necessário falar contra políticas
governamentais que promovem a dominação, opressão ou escravidão. Pode
exigir uma posição contra o nacionalismo militante que ignora a fraternidade
de todos os homens (veja Atos 17:26).
Talvez, o mais significativo de tudo é
que esse ativismo esteja voltado às necessidades dos indefesos, à mediação e à
conciliação.4

A desobediência civil

Tendo em conta tanto a diretriz de
submissão ao governo quanto o compromisso supremo do crente para com Deus
(veja Atos 4:19, 5:29, 1 Pedro 2:13-15;
Romanos 13:1-7), o que o cristão faz
quando o Estado exige o que é contrário
à vontade divina? Essa tensão se expressa
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na desobediência civil cristã – trata-se
de uma ação ou recusa à ação consciente
e não-violenta, tratada por autoridades
governamentais como uma violação
da lei.
Há amplo precedente para a desobediência civil religiosa. Josefo5 narra a
história da resistência judaica a Pilatos
quando este introduziu imagens do
imperador em Jerusalém. Nessa ocasião,
muitos judeus se deitaram no pátio,
durante cinco dias de protesto. Quando
Pilatos ordenou aos soldados que os cercassem e os ameaçassem com um morticínio se não se submetessem, os judeus
descobriram o pescoço e disseram que
o morticínio era preferível à profanação.
Pilatos cedeu. As imagens do imperador
foram removidas.
Marcellus, um centurião romano
martirizado em 298 d.C., recusou-se a
adorar o imperador, o que era requisito
obrigatório para o serviço militar. Em
lugar disso, ele declarou: “Eu dou por
terminado este serviço militar de seus
imperadores, e desprezo a adoração aos
seus deuses de pedra e madeira, que são
ídolos surdos e mudos. Se essa é a situação daqueles que prestam serviço militar,
sendo obrigado a sacrificar aos deuses
e imperadores, então eu jogo a minha
lança e cinto, renuncio às normas, e me
recuso a servir como um soldado.”6
Do mesmo modo, no século 16, os
anabatistas violaram a lei ao não batizarem os seus filhos e ao rebatizarem
os adultos. O resultado foi uma perseguição que quase resultou em aniquilamento.7 Mais recentemente, como
consequência da escravidão na América
do Norte, Martin Luther King efetivamente utilizou a desobediência civil na
luta contra a discriminação. Na África
do Sul, Nelson Mandela e o Bispo Tutu
mantiveram-se firmes contra o apartheid, envolvendo-se na desobediência
civil cristã com grande custo pessoal.8
Com tão altas apostas de risco, o
cristão deve encontrar um meio eficaz
de testar se uma dada situação realmente exige desobediência civil. Isso pode
incluir os seguintes parâmetros: (1) A lei
à qual se estabelece a oposição precisa estar

em conflito com uma norma mais elevada. Segundo esse princípio, os cristãos
estavam corretos, quando esconderam
judeus dos nazistas, durante a Segunda
Guerra Mundial. (2) Os recursos de não
desobediência devem ter se esgotado. Antes
de se engajar em desobediência civil, o
crente deve tentar o caminho da conciliação, solicitando uma legislação mais
favorável, por exemplo, ou usando os
tribunais para tentar anular uma lei que
viola os direitos humanos já protegidos.
Esses métodos têm sido utilizados com
sucesso, por exemplo, pelos menonitas
em questões de serviço militar e pagamento de impostos para a guerra. (3)
Deve haver disposição para aceitar a penalidade. Em essência, os crentes que praticam a desobediência civil devem estar
dispostos a se submeter às sanções do
governo e sofrer as consequências de sua
obediência a Deus – embora isso possa
significar a perda de bens, da liberdade
ou da própria vida. Com esses critérios9
estabelecidos, é mais provável que qualquer desobediência civil também seja
uma manifestação de obediência divina.

Compromisso político

Os cristãos, muitas vezes, recuam da
participação política, porque isso envolve
conflito e compromisso. Devemos reconhecer que a cooperação e o “encontrar
um terreno comum” são, de fato, formas
de compromisso essenciais em qualquer
sociedade eficaz.
O caso de Pilatos ao condenar injustamente Cristo à morte, no entanto, é
uma advertência contra os perigos do
comprometimento dos valores. Então, as
questões-chave são: Será que um envolvimento político, em particular, requer
um compromisso inevitável com o mal?
Pode um cristão na política preservar a
sua integridade moral? O fator decisivo
é, então, se os princípios bíblicos de
moralidade serão comprometidos.10
Quando isso não ocorrer, o crente
pode cooperar com os outros para alcançarem um ganho mútuo na solução do
conflito. Porém, quando os princípios
são sacrificados, é necessário traçar a
linha divisória – preparar-se até mesmo
13

para a renúncia ao mandato político se
não houver alternativa aceitável.

A votação

É apropriado para um cristão votar
sobre um assunto público ou dar seu
voto a um indivíduo específico? Seria
adequado persuadir outra pessoa a votar
em determinada direção? A Bíblia não
discute a votação diretamente, mesmo
porque as formas vigentes de governo na
época não eram democráticas. Talvez o
cenário mais próximo possa ser encontrado na escolha dos diáconos na igreja
cristã primitiva (Atos 6:1-7). Os crentes
foram aconselhados da seguinte forma:
“Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete
homens de boa reputação, cheios do
Espírito Santo e de sabedoria.” Assim,
parece que tanto a integridade moral
quanto um claro entendimento de
questões contemporâneas são critérios
fundamentais na seleção de candidatos
para o cargo.
Alguns cristãos argumentam que
Deus disse para orar pelos líderes civis
(1 Timóteo 2:1, 2), Ele não disse para
votar. O voto para um candidato, segundo alegam, equivaleria a colocar a confiança nos homens.11 Na realidade, o fato
de o cristão orar pelos líderes do governo
não o impede de ir à ação nas urnas.
Cristo também nos disse para orar pelo
pão nosso de cada dia. Devemos, então,
apenas sentar e deixar que Deus o forneça de forma mágica, ou devemos encontrar um emprego e deixar Deus nos usar
como um meio para responder à oração?
Certas decisões do governo impactam
a família, por exemplo, ao estabelecer
normas de decência para a mídia, ao
regular o abuso de drogas, ou ao definir
o que é ensinado na escola. Segundo as
Escrituras, os crentes têm a responsabilidade de sustentar as suas famílias e protegê-las do mal (Provérbios 22:6, Efésios
5:28, 29; 1 Timóteo 5:8).
Isso requer, evidentemente, que estejamos informados. Como cristãos e como
cidadãos, temos o dever de nos educarmos sobre questões e plataformas políticas. Reconhecemos, no entanto, que
cada indivíduo é um agente moral livre.
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Um político, uma vez estando em seu
escritório, pode agir de forma contrária
às suas crenças e posições que afirmou
antes das eleições. Nesse ponto, não
somos responsáveis por essas ações. Mas
devemos, por nossa influência, cobrar
responsabilidade diante dos compromissos assumidos.
Finalmente, como cristãos, reconhecemos e respeitamos a liberdade individual
de consciência e de crença. Por conseguinte, nunca devemos tentar coagir
as pessoas a votar de uma forma em
particular.12 Não devemos procurar criar
um poderoso bloco cristão e impor uma
agenda moral. Pelo contrário, no voto,
como em todos os outros aspectos da
vida, devemos procurar a paz e a justiça.

O alinhamento partidário

A Igreja Adventista do Sétimo Dia
nunca deve coligar-se com um determinado partido ou sistema político. Tal
identificação, observa Beach, “pode levar
a um rápido alfa de privilégio temporário, mas, inevitavelmente, vai varrer a
igreja para o escorregadio terreno político através do ômega da paralisia evangelística e profética”.13 O envolvimento
partidário acabaria com a separação
entre a Igreja e o Estado, e poderia finalmente levar à intolerância religiosa e à
corrupção da fé.
Ellen White, além do mais, adverte
quanto aos riscos de os pastores e professores empregados na denominação concorrerem a um cargo político ou exercerem atividades partidárias.14 A razão
é que a filiação política é polarizadora
e pode provocar divisão. Um pastor,
por exemplo, pode dividir a igreja ao se
posicionar do ponto de vista partidário,
enfraquecendo a sua capacidade para
ministrar a toda a congregação.
E quanto à filiação partidária em nível
individual? Existe uma diferença entre
a ação política e a participação em um
partido político? Embora a preocupação
quanto a um problema particular possa
nos levar a apoiar um determinado candidato que concorre em uma plataforma
partidária, não devemos confundir a
ação política moral com a política parti-

dária. Um cristão, portanto, deve absterse de votar em “um partido específico”
ou apoiar um candidato devido apenas à
filiação partidária. O endosso de certas
questões-chave morais pode, de fato,
cruzar as linhas partidárias, tendo em
conta a plataforma adotada e os candidatos envolvidos. Em essência, todo o
empenho partidário deve ser cauteloso e
condicional.15

Possuir uma função política

É adequado para um cristão possuir
um cargo público, seja eletivo ou por
nomeação? Como os cristãos podem
apresentar a sua candidatura sem dividir
a igreja da qual fazem parte? Pode um
político cristão realmente fazer muito na
política e ser verdadeiramente cristão?
Os políticos cristãos têm o direito de
colocar de lado a sua consciência e substituí-la pela opinião da maioria de seus
eleitores? Infelizmente, não há respostas
fáceis para essas questões. Como crentes,
no entanto, precisamos procurar com
cuidado uma resposta cristã.
Casos nas Escrituras como os de José,
Daniel e Neemias indicam que um
crente pode efetivamente ocupar um
cargo no governo secular sem sacrificar seus princípios morais. Da mesma
forma, Ellen White afirma que não há
nada de errado com aqueles que desejam
“assentar-vos em conselhos deliberativos
e legislativos, cooperando na elaboração
de leis para a nação”, desde que não
comprometa um princípio religioso.16
No entanto, a pessoa precisa examinar
sinceramente o motivo pelo qual procura uma função política. A motivação da
pessoa é o desejo de opor-se às injustiças
e aumentar o bem-estar dos outros, ou
está em busca de fama, poder, benefício
econômico ou autoengrandecimento?
Talvez o aspecto mais complexo, no
entanto, envolva a questão de identificação com um determinado partido
político, uma vez que a grande maioria
dos cargos eletivos e muitos compromissos civis envolvem filiação partidária. Se
um crente decide se filiar a um partido
político, a relação deve ser qualificada.
Um político adventista do sétimo dia
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simplesmente não pode assumir um
compromisso irrevogável de qualquer
coisa que não seja autenticamente cristã.
Além disso, ele ou ela deve ser sensível
à missão da Igreja e abster-se de palavras ou ações partidárias que possam
danificar a sua missão ou dividir a sua
comunidade.

Legislar sobre moralidade

Devem os cristãos se esforçar para
legislar sobre moralidade? Existe uma
agenda política cristã que os crentes
devem procurar implementar? São
os cristãos chamados por Deus para
assumir o governo? Embora estejamos
preocupados com a promoção da justiça,
reconhecemos que não se pode fazer
bons indivíduos através da legislação.
Uma lei – seja ela civil ou bíblica – não
é, por si só, transformadora. Ela pode
simplesmente procurar exercer algum
controle sobre o comportamento humano. O governo, em sua essência, não
pode aperfeiçoar a humanidade. Pode
apenas ser uma proteção. Isso não significa que não possamos legislar a respeito
de assuntos morais. Do contrário, não
haveria nenhuma lei contra roubo, estupro ou morte.17 Assim, a questão não é
tanto se devemos ou não legislar sobre

moralidade, mas qual é o tipo de moralidade que devemos defender publicamente e como isso deve ser feito.
Qual a melhor maneira de um adventista contribuir para que as leis reflitam
um padrão moral bíblico? Podemos
identificar algumas vias de ação como
petições, o contato diretamente com um
dos representantes eleitos, o voto concedido a indivíduos que apóiem questões
morais, o protesto contra as más decisões
através da escrita ou pelo uso da fala e o
envolvimento direto como um político
no governo. Ao mesmo tempo, devemos
reconhecer que o esforço para legislar
contra todo o pecado pode resultar em
um sistema totalitário.
Em um artigo revelador,18 Richard
Neuhaus, descreve a “nudez da praça
pública”, onde os valores religiosos foram
retirados do discurso de arenas públicas. Ele também retrata a “santidade da
praça pública”, que visa arrogantemente
a impor valores religiosos pela força.
Ambas, segundo ele, estão erradas. O
que os cristãos devem promover é uma
“praça pública civil”, que permita um
debate aberto e vigoroso de questões
controversas. Para esse cenário, os adventistas devem trazer uma perspectiva
bíblica e apresentar de modo convincen-

te os seus valores quanto ao bem-estar
da sociedade.

Concluindo o pensamento

Em suma, embora a política por si só
não seja intrinsecamente boa ou má, há
perigos e oportunidades para nós, como
cristãos. Há perigo de um comprometimento de princípios e de corrupção de
valores, bem como o risco de envolvimento com a política se tornar o centro
da vida do crente. Ao mesmo tempo,
também há oportunidades significativas
de cumprir o mandato divino para ser
o “sal da terra” e a “luz do mundo”, servindo como uma testemunha eficaz para
Deus. Essa perspectiva pode nos levar a
uma radical reorientação do pensamento – da visão do engajamento cristão,
principalmente em termos de ação sociopolítica, à visualização da participação
política como a resposta fiel ao desafio
do testemunho.19
Além disso, como adventistas do
sétimo dia, temos de ver a política à luz
dos eventos finais, quando os sistemas
políticos vão tentar manipular a consciência e a conveniência procurará sobrepujar a verdade (ver Apocalipse 13:16
e 17). Devemos estar preparados para
falar em apoio à liberdade religiosa e aos

Figura 1 Perspectivas sobre a relação entre o cristianismo e a política
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Figura 2 A relação do cristianismo com a política – a posição de Senhorio
Foco
Cristo inspira e transforma a
política

Visão do Reino
Englobando o Reino

direitos humanos. Também precisamos
saber nos manifestar contra a discriminação e a decadência social. Devemos
permanecer fiéis ao nosso dever de adorar ao Criador do Céu e da Terra, do
qual o sábado é um sinal de fidelidade
(Apocalipse 14:6-12). Temos de tomar
posse da Palavra de Deus como a autoridade suprema em nossa vida, moldando
todas as nossas interações, incluindo a
nossa relação com a política.
Apesar de que o grau e a forma de
participação política possam ser variáveis
para a Igreja, para seus líderes e membros individuais, a missão do evangelho
deve sempre incluir tanto a proclamação
quanto a revelação concreta de quem é
Deus. Essa comissão permanente envolve voz e voto contra a imoralidade, e a
favor de tudo o que é justo e compassivo. Isso inclui cuidar da criação de Deus
em toda a sua diversidade, incluindo
“a um destes meus irmãos, mesmo dos
mais pequeninos” (Mateus 25:40). É
um compromisso de viver uma vida
como Cristo, de Cristo e para Cristo em
todos os sentidos.
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Educação da Associação Geral da
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao
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uma dúzia de países, sob uma variedade de sistemas políticos. E-mail:
taylorjw@gc.adventist.org
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