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Estamos às vésperas das eleições para a Presidência da República, para o Governo do Es-
tado, para o Senado Federal, para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa do 
Estado. A fé não é alheia à política. Embora a política não seja tudo, tudo é político, isto é, 

tem consequências políticas. O voto do cristão deve ser consciente e responsável. O Reino de Deus 
está em construção na história, ainda que ultrapasse a história. Devemos utilizar critérios éticos e 
de acordo com o Evangelho em nossas escolhas, pensando no bem comum e com atenção especial 
para com os mais pobres e marginalizados da sociedade. Pare, pense, reze e vote com seriedade! 
Nosso voto tem consequências! Aproveite este subsídio preparado pela Dimensão Sócio-Política 
da Ação Pastoral da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Viçosa, 14 de setembro de 2014

Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco



RECOMENDAÇÕES PARA OS ELEITORES
O poder político provém do povo
Votar é um exercício importante de 
cidadania; por isso, não deixe de par-
ticipar das eleições e de exercer bem 
esse poder. Lembre-se de que seu 
voto contribui para definir a vida po-
lítica do nosso País. 

O exercício do poder é um 
serviço ao povo 
Verifique se os candidatos estão com-
prometidos com as grandes questões 
do povo: a superação da pobreza, a 
promoção de uma economia voltada 
para a criação de postos de trabalho e 
justa distribuição da renda, educação 
de qualidade para todos, saúde, mo-
radia, saneamento básico, respeito à 
vida e defesa do meio ambiente.

Governar é promover o 
bem comum 
Veja se os candidatos e seus partidos 
estão comprometidos com a justiça 
e a solidariedade social, a segurança 
pública, a superação da violência, a 
justiça no campo, a dignidade da pes-
soa, os direitos humanos, a cultura da 
paz e o respeito pleno pela vida hu-
mana. 

O bom governante governa 
para todos
Observe se os candidatos represen-
tam o interesse apenas de seu grupo 
ou se pretendem promover políticas 
que beneficiem as camadas sociais 
mais frágeis e necessitadas da aten-
ção do poder público.

O homem público deve ter 
idoneidade moral
Dê seu voto apenas a candidatos com 
“ficha limpa”, dignos de confiança, 
capazes de governar com prudência e 
equidade e de fazer leis boas e justas 
para o convívio social.

Voto não é mercadoria 
Fique atento à prática da corrupção 
eleitoral, ao abuso do poder econô-
mico, à compra de votos. Candida-
tos com um histórico de corrupção 
ou má gestão dos recursos públicos 
não devem receber nosso apoio nas 
eleições.

Voto consciente não é troca de 
favores, mas uma escolha livre
Procure conhecer os candidatos, sua 
história pessoal, suas ideias e as pro-
postas defendidas por eles e os parti-
dos aos quais estão filiados.

A religião pertence à identidade 
de um povo 
Vote em candidatos que respeitem a 
liberdade de consciência, as convic-

ções religiosas dos cidadãos, seus 
símbolos religiosos e a livre mani-
festação de sua fé.

A Família é a base da sociedade
Ajude a promover, com seu voto, a 
proteção da família contra todas as 
ameaças à sua missão e identidade 
natural. A sociedade que descuida da 
família destrói as próprias bases.

Votar é importante, mas ainda 
não é tudo
Acompanhe, depois das eleições, as 
ações e decisões políticas e adminis-
trativas dos governantes e parlamen-
tares, para cobrar deles o cumpri-
mento das promessas de campanha e 
apoiar as decisões acertadas.

ENTÃO, QUEM ESCOLHER?
Votar em quem...

Apresenta uma sincera adesão aos 
valores cristãos, efetiva competên-
cia política e reconhecida capacida-
de de liderança;

Defende a vida, desde a concepção 
até o seu fim natural, e a dignidade 
do ser humano;

Defende a família, segundo o plano 
de Deus;

Possui histórico de comprometi-
mento com as causas dos mais ne-
cessitados; 

Garante a liberdade de educação 
salvaguardando o ensino religioso 
confessional e plural, de acordo 
com o princípio constitucional da 
liberdade religiosa, reconhecido no 
Acordo entre o Brasil e a Santa Sé;

É coerente em relação ao seu dis-
curso e atitudes (se o candidato tiver 
um engajamento na Igreja Católica 
é digno de mais confiança ainda. 
Escolha pessoas que possuem vín-
culos com a Igreja, demonstrados 
antes da campanha eleitoral);

Manifesta um comportamento pú-
blico que inspira confiança e credi-
bilidade.

Não votar em quem...

É reconhecidamente desonesto;

Promete fazer aquilo que não é de 
sua competência; 

O dito popular “ele rouba, mas faz”, 
não pode prevalecer na mente e no 
coração dos cristãos comprometi-
dos com o bem. E é bom “ficar de 
olho” nos altos gastos das campa-
nhas: quem muito gasta vai querer 
o seu dinheiro de volta, se eleito; só 
aparece no tempo da campanha.

Neste campo é preciso tomar cui-
dado com os candidatos que se 
utilizam da potencialidade dos ca-
tólicos para se promover, mas não 
possuem qualquer vínculo com a 
Igreja Católica;

Não vote naquele que se mostra 
como político profissional: está no 
poder há muito tempo e nada faz de 
concreto para o povo;

Muda frequentemente de partido, 
sempre conforme suas conveniên-
cias, e sem comprometimento com 
os anseios do povo;

Político “engomadinho” que fala 
bonito, se apresenta bem, mas não 
tem conteúdo em suas propostas.



PRINCIPAIS 
FUNÇÕES DE QUEM 
SERÁ ELEITO

Qual é a missão dessas 
pessoas que exercem  
cargos públicos?

1. Presidente
É o cargo mais alto em âmbito nacional. Cabe a ele 
dirigir a administração federal, nomear os minis-
tros e outros colaboradores que o auxiliam no go-
verno do País. Compete-lhe propor ao Congresso 
planos, diretrizes e políticas de integração, com as 
devidas prioridades, para assegurar um amplo de-
senvolvimento econômico e social. Seu mandato é 
de quatro anos, podendo ser reeleito para mais um 
período.

2. Governador
É o cargo mais alto em âmbito estadual. Represen-
ta o Estado em suas relações jurídicas, políticas e 
administrativas. Comanda a segurança e nomeia 
secretários estaduais e outros cargos públicos de 
confiança. Apresenta projetos à Assembleia Legis-
lativa para aprovação com as prioridades orçamen-
tárias para políticas públicas. Confirma ou não leis 
aprovadas pelos deputados estaduais. Seu mandato 
é de quatro anos, podendo ser reeleito para mais 
um período.

3. Composição do Senado e da Câmara 
dos Deputados
O Congresso Nacional é bicameral (duas câma-
ras): Senado Federal e Câmara Federal.  O Senado 
Federal é integrado por 81 senadores, que repre-
sentam as 27 unidades federativas (26 Estados e o 
Distrito Federal). A Câmara Federal é integrada por 
513 deputados federais, que representam o povo, 
conforme o tamanho da sua população (Estados 
mais populosos, como São Paulo, podem eleger no 
máximo 70 deputados, ao passo que os menores, 
como o Acre, elegem, no mínimo, 8).

3.1 Senador
O senador tem a missão de representar os interes-
ses do Estado de sua proveniência no interior das 
questões políticas nacionais. É de competência do 
Senado Federal fiscalizar o Presidente, o Vice e os 
Ministros. Elaborar, em conjunto com o Presiden-
te da República, o orçamento nacional. O Senado 
legisla sobre temas de interesse nacional e vigia a 
aplicação dos recursos públicos. Cada um dos 27 
Estados elege três senadores. A cada quatro anos 
renova-se uma parte dos senadores: em 2010 fo-
ram eleitos dois senadores por Estado e em 2014 
será escolhido um e assim sucessivamente, sempre 
mantendo três representantes por Estado. O sena-
dor tem mandato de oito anos e não há limites para 
a reeleição.
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PRINCIPAIS FUNÇÕES DE QUEM SERÁ ELEITO
Qual é a missão dessas pessoas que exercem cargos públicos?

3.2 Deputado Federal
Os deputados federais são representantes da popu-
lação do país inteiro. Os deputados federais pro-
põem, debatem e aprovam leis de interesse nacio-
nal. Fiscalizam o Governo Federal e as instituições 
públicas. Elaboram o orçamento nacional junto 
com o Presidente e o Senado. Estabelecem Comis-
sões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para inves-
tigar atos do Governo nas diversas instâncias.
O número de deputados federais eleitos em cada 
Estado é calculado tomando-se por base o número 
de pessoas residentes naquele Estado. Em Minas 
Gerais são 53 vagas. Outro detalhe importante é 
que a eleição é pelo sistema proporcional, ou seja, 
primeiro se determina o número de cadeiras a que 

cada partido ou coligação tem direito e, em segun-
do plano, quais os candidatos que ocuparão essas 
cadeiras. Por esse sistema, se o eleitor não tem can-
didato, mas prestigia a proposta de determinado 
partido poderá votar somente no partido, digitando 
na urna eletrônica apenas os dois primeiros algaris-
mos e, em seguida, a tecla “confirma”. O mandato 
do deputado federal é de quatro anos e não há limi-
tes para a reeleição.

4. Deputado Estadual
Aplica-se aos deputados estaduais as mesmas fun-
ções que aos deputados federais, porém, sua atuação 
se limita ao âmbito estadual. Em Minas Gerais, as va-
gas para assembleia legislativa são de 77 deputados.


