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Nota da CNBB  

Por ocasião do segundo turno das eleições de 2018 

Jesus Cristo é a nossa paz! (cf. Ef 2,14) 

O Brasil volta às urnas para eleger seu novo presidente e, em alguns Estados e no Distrito Federal, seu 

governador. Fiel à sua missão evangelizadora, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio 

de seu Conselho Episcopal Pastoral (Consep), reunido em Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de outubro, vem 

ratificar sua posição e orientações a respeito deste importante momento para o País.  

Eleições são ocasião de exercício da democracia que requer dos candidatos propostas e projetos que 

apontem para a construção de uma sociedade em que reinem a justiça e a paz social. Cabe à população julgar, 

na liberdade de sua consciência, o projeto que melhor responda aos princípios do bem comum, da dignidade 

da pessoa humana, do combate à sonegação e à corrupção, do respeito às instituições do Estado democrático 

de direito e da observância da Constituição Federal.  

Na missão de pastores e profetas, nós, bispos católicos, ao assumirmos posicionamentos pastorais em 

questões sociais, econômicas e políticas, o fazemos, não por ideologia, mas por exigência do Evangelho que 

nos manda amar e servir a todos, preferencialmente aos pobres. Por isso, “a Igreja reivindica sempre a 

liberdade, a que tem direito, para pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais, sempre que os 

direitos fundamentais da pessoa, o bem comum ou a salvação humana o exigirem (cf. Gaudium et Spes, 76). 

Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência 

instaurada” (CNBB - Mensagem ao Povo de Deus – 19 de abril de 2018). Inúmeros são os testemunhos de 

bispos que, na história do país, se doaram e se doam no serviço da Igreja em favor de uma sociedade 

democrática, justa e fraterna. 

A CNBB reafirma seu compromisso, sobretudo através do diálogo, de colaborar na busca do bem 

comum com as instituições sociais e aqueles que, respaldados pelo voto popular, forem eleitos para governar 

o País. 

Exortamos a que se deponham armas de ódio e de vingança que têm gerado um clima de violência, 

estimulado por notícias falsas, discursos e posturas radicais, que colocam em risco as bases democráticas da 

sociedade brasileira. Toda atitude que incita à divisão, à discriminação, à intolerância e à violência, deve ser 

superada. Revistamo-nos, portanto, do amor e da reconciliação, e trilhemos o caminho da paz! 

Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, invocamos a bênção de Deus para o 

povo brasileiro. 
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