
 

 

MENSAGEM DA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA SOBRE ELEIÇÕES 2012. 

 

Aos Católicos sobre as Eleições: 

A Arquidiocese de Juiz de Fora, consciente de sua responsabilidade social, 
deseja oferecer ao Povo de Deus algumas indicações práticas em vista das próximas 
eleições municipais, a fim de que o eleitor possa agir com liberdade e escolher com 
responsabilidade os seus candidatos. A Bíblia e a Doutrina Social da Igreja nos mostram 
que o compromisso político é uma das formas de realizarmos nosso dever cristão de 
servir ao próximo (Cf. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, nº 565). 

Convidamos a todos para olhar com atenção os seguintes pontos práticos: 
 
1 π bƛƴƎǳŞƳ ŘŜǾŜ ŀƴǳƭŀǊ ƻ Ǿƻǘƻ ƻǳ ǾƻǘŀǊ ŜƳ ōǊŀƴŎƻΦ bŜǎǎŜ ŎŀǎƻΣ ǇƻŘŜǊł ŜǎǘŀǊ 
favorecendo a quem não é digno. 
 
2 π Nunca se deve aceitar doações em dinheiro, ou em bens materiais, ou qualquer 
outro benefício de candidatos em troca do voto. Quem vende seu voto, vende sua 
dignidade. 
 
3 π h ŜƭŜƛǘƻǊ ŎŀǘƽƭƛŎƻ ŘŜŦŜƴŘŜ ŀ ǾƛŘŀΦ !ƻ ŘŀǊ ǎŜǳ ǾƻǘƻΣ ŘŜǾŜ ƛƴŦƻǊƳŀǊπǎŜ ŀ ǊŜǎǇŜƛǘƻ Řŀ 
postura do candidato, se uma vez eleito ele vai defender a vida humana desde a 
concepção (fecundação) até o seu fim natural, isto é, se ele vai lutar contra toda forma 
de aborto provocado e de eutanásia, não apoiando programas e nem parlamentares 
ou outros políticos contrários a estes princípios éticos. 
 
4 π h ŜƭŜƛǘƻǊ ŎŀǘƽƭƛŎƻ ŘŜǾŜ ƛƴŦƻǊƳŀǊπǎŜ ŀ ǊŜǎǇŜƛǘƻ Řƻ ŘŜǎŜƳǇŜƴƘƻ ǇƻƭƝǘƛŎƻ Řƻ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻ 
e se ele tem ficha limpa. Em caso de dúvida, procure um candidato mais idôneo para 
receber seu voto. Nunca vote em candidato que tenha histórico de corrupção. 
 
5 π h ŜƭŜƛǘor católico deve votar apenas em candidatos que vão se empenhar para que 
todas as pessoas tenham vida digna, sem discriminação de raça, religião ou situação 
social. O candidato deve trabalhar para que todos tenham educação adequada, 
assistência à saúde, proteção contra a violência, liberdade de ir e vir, direito a emprego 
ŘƛƎƴƻΣ Ŝ ǉǳŜ ŘŜŦŜƴŘŀ ŀ ƭƛōŜǊŘŀŘŜ ǊŜƭƛƎƛƻǎŀΣ ǎŀōŜƴŘƻπǎŜ ǉǳŜ ƻ 9ǎǘŀŘƻ ƭŀƛŎƻ ƴńƻ ǇƻŘŜ Ŝ 
nem deve impedir ou dificultar o livre exercício da religião e nem obrigar o cidadão a 
agir contra a sua consciência religiosa. 
 



6 π h ŜƭŜƛǘƻǊ ŎŀǘƽƭƛŎƻ ŘŜǾŜ ǎŜƴǘƛǊπǎŜ ŎƻƳǇǊƻƳŜǘƛŘƻ ŜƳ ŀŎƻƳǇŀƴƘŀǊ ŀ ǇǊƻǇŀƎŀƴŘŀ 
eleitoral, a fim de conhecer os candidatos e ter, assim, melhores condições na escolha. 
Porém, não deve confiar apenas na propaganda do candidato e dos partidos. 
 
7 π h ŜƭŜƛǘƻǊ ŎŀǘƽƭƛŎƻ ƴńƻ ŘŜǾŜ ŎƻƴŦƛŀǊ ƻ Ǿƻǘƻ ŀ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻǎ ǉǳŜ ǊŜǾŜƭŜƳ 
atitudes preconceituosas contra qualquer religião ou que, sendo eleitos, 
possam tentar prejudicar a Igreja Católica. 
 
8 π O eleitor católico deve avaliar a postura ética e as realizações feitas pelo candidato 
em ocasiões antecedentes. Se ele foi inoperante ou oportunista, se ele não tem 
ǇǊƻƧŜǘƻǎ ǎƻŎƛŀƛǎ ŀōǊŀƴƎŜƴǘŜǎΣ ƴńƻ ŘŜǾŜ ŎƻƴŦƛŀǊπƭƘŜ ƻ ǾƻǘƻΦ 9ƴǘǊŜ ƻǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻǎ 
católicos, deve escolher os que são realmente comprometidos com a comunidade 
católica e com o bem comum. 
 
9 π h ŎŀƴŘƛŘŀǘƻ ŘŜǾŜ ƳƻǎǘǊŀǊπǎŜ ŎƻƴǘǊłǊƛƻ ŀƻ ǳǎƻ Ŝ ŀƻ ǘǊłŦƛŎƻ ŘŜ ŘǊƻƎŀǎΤ ǎŜƧŀ ŎŀǇŀȊ ŘŜ 
apresentar políticas públicas eficazes que auxiliem a recuperação dos dependentes 
químicos e colaborem para a solução definitiva deste grave problema social. 
 
10 π 5ŜǎŜƧŀƳƻǎ ŀ ǘƻŘƻǎ ƻǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻǎ ǉǳŜ ƻ ǇŜǊƝƻŘƻ ŜƭŜƛǘƻǊŀƭ ǎŜƧŀ ƳŀǊŎŀŘƻ ǇŜƭƻ 
respeito e o diálogo. A discussão das idéias deve superar a possibilidade de ataques 
pessoais. É fundamental que os candidatos percebam na atividade política um meio 
para melhorar as condições de vida do nosso povo, especialmente dos menos 
favorecidos. Os princípios éticos da honestidade, justiça, partilha, verdade e 
solidariedade devem reger todas as propostas políticas. 

 
Peçamos a Deus a graça da sabedoria e da iluminação em nossas escolhas, pois 

para quem tem fé, nada deve ser feito sem a oração. 
 
!ƧǳŘŜπƴƻǎ ŀ ŜȄƻǊǘŀœńƻ Řŀ /ŀǊǘŀ ŀƻǎ IŜōǊŜǳǎ ǉǳŜ ŘƛȊΥ άQue o mesmo Deus vos 

torne aptos para todo bem, a fim de fazerdes a sua vontade. Que Ele  realize em nós o 
que lhe é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos 
séculos. AmémΗέ όIō моΣ нмύΦ 

 
Invoco as bênçãos de Deus sobre os eleitores e os candidatos para que as 

eleições resultem em tempos melhores para todos. 
 
 

Dom Gil Antônio Moreira 
Arcebispo Metropolitano 

 
Juiz de Fora, 7 de setembro de 2012. 

 
 

h.{Υ tŀǊŀ ǇŜǊƎǳƴǘŀǎΣ ƻǊƛŜƴǘŀœƿŜǎ Ŝ ŎƻƳŜƴǘłǊƛƻǎ ǳǘƛƭƛȊŜ ƻ ŜπƳŀƛƭΥ 
catolicosnapoliticajf@gmail.com 


