
ENCANTAR A POLÍTICA: 
VAMOS FAZER A BOA POLÍTICA?!

Caminhos para o fortalecimento 

da democracia no Brasil com 

protagonismo dos setores 

populares e excluídos.



A IGREJA E O FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA
- De 1977 a 1981, a CNBB tomou vários posicionamentos: Exigências Cristãs de uma 
ordem política (1981)

- Coleta de Assinaturas para emendas populares na Constituição Federal de 1988 e 
incidência política na Assembleia Nacional Constituinte (1986 a 1988)

- Exigências Éticas da ordem Democrática (1989)

- Movimento pela Ética na Política – Impeachment de Collor (1989-1992)

- Iniciativa Popular de Combate à Corrupção Eleitoral (Lei 9.840/99 e Comitês 
Populares)

- Plesbicito contra ALCA – Grito dos Excluídos/as de 2002

- Iniciativa Popular para Lei da Ficha Limpa (Lei complementar 135/2010)

- Iniciativa Popular pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas (2014-16)

- Mobilização do Laicato para o Pacto pela Vida e pelo Brasil (2020-22)





FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DO ELEITORADO 
BRASILEIRO

Tanto nas eleições municipais, como nas Eleições Gerais, a CNBB 
ofereceu subsídios: 

- Para formação crítica sobre a importância do voto consciente, 
denunciando as práticas clientelistas de utilização da máquina 
administrativa; 

- Denunciando a compra de votos, corrupção eleitoral, apadrinhamento 
político, entre outras práticas que reforçavam as práticas políticas 
autoritárias e populistas.

- Apontando para a necessidade da cidadania ativa, realizando o 
Controle Social e garantindo a participação social e popular nas 
políticas públicas.



NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020...
O CNLB assumiu um protagonismo e articulou com o CEFEP – Centro Nacional de Fé e 
Política Dom Helder Câmara; a CBJP – Comissão Brasileira Justiça e Paz e o NESP/PUC –
Minas e lançou um Caderno de Reflexões de acesso gratuito num hotsite com vídeos e 
outras cartilhas para animação do trabalho de base no período eleitoral. Em 45 dias teve 
mais de 600 mil acessos... 





ELEIÇÕES DE 2022, ENCANTAR A POLÍTICA!
- Passadas as Eleições Municipais de 2020, este grupo seguiu dialogando, quando avaliaram
a experiência anterior, ampliaram as parceiras e propuseram o Projeto “Encantar a Política”,
com três inovações para as Eleições Gerais de 2022:

A) Ofertar materiais para formação - elaboração de um Caderno de Formação Política
para as Eleições de 2022 (em parceria com a CNBB), disponibilizado num hotsite recheado
com vídeos, podcasts, cards para redes sociais, declarações de dioceses, outros subsídios.

B) Promover Curso sobre Planejamento de Campanha Eleitoral em parceria com a Escola
Casa Comum, ligada ao NESP da PUC-Minas para contribuir na organização e na eficácia
dos resultados eleitorais das candidaturas cristãs e populares realizada de forma virtual.

C) Identificar candidaturas a Mandatos Populares ou Mandatos Coletivos, para que
possam ser apoiadas, valorizando as eleições para Assembleias Legislativas, Câmara
Legislativa (DF), Câmara dos Deputados e Senado Federal, com assinatura de uma Carta de
Compromisso, feito o discernimento com as forças vivas em cada estado brasileiro e no DF.





A) Caderno de Formação Política 
“Encantar a Política”

• Para isso, ampliou-se a parceira além do CNLB, CBJP, CEFEP e NESP/PUC-Minas para 
outras redes e organizações: CELP/CNBB, CEPAST/CNBB, Mov. Nac. Fé e Política, REFEP, 
6ª SSB, PJ, PJMP, Padres da Caminhada, Rede Brasileira Justiça e Paz e outras 
organizações participantes delas. 

• Foi aprovado pelo Conselho Permanente da CNBB em março de 2022 o Caderno 
“Encantar a Política” para Eleições de 2022, indicado e apoiado pela CNBB, além da 
cartilha do Regional Sul 2 da CNBB.

• A partir da Fratelli Tutti valorizamos a importância do participação nas eleições e da 
democracia; fazemos enfrentamento explícito ao projeto de morte atual; e orientamos 
o voto para candidaturas a partir de critérios e apoios, denunciando parlamentares que 
votaram de forma contrária às recomendações da CNBB na reforma trabalhista, teto de 
gastos, redução da maioridade penal, por exemplo, entre outros temas que demarcam 
o compromisso com a dignidade e com a vida.

• Serão realizados dois momentos nacionais: no dia 28 de ABRIL (às 20h de Brasília) e 
uma Capacitação Virtual de multiplicadoras/es no dia 14 de maio (das 9h às 12h).



https://cnlb.org.br/encantarapolitica
/wp-

content/uploads/2022/04/CADERN
O-ENCANTAR-A-POLITICA-DIGITAL-

1.pdf

https://cnlb.org.br/encantarapolitica/wp-content/uploads/2022/04/CADERNO-ENCANTAR-A-POLITICA-DIGITAL-1.pdf


Informações sobre Caderno Encantar a Política e Hotsite 
• Esse Caderno não pode contentar-se em ser mais um na rotina... Estamos vivendo um momento grave e 

decisivo da história do Brasil, que a participação nas Eleições Gerais de 2022 será crucial, mesmo 
reconhecendo os limites da Democracia formal e liberal!

• Os 5 temas serão perguntas para despertar a reflexão e o pensamento, e não “doutrinar”. Permeará o 
conteúdo o tripé: “Fé, política e defesa da Vida”. Há perguntas em meio ao texto e no final, propondo 
compromissos.

• Para as Arqui/Dioceses/Prelazias das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste receberão em média 200 
exemplares gratuitamente. Enviar endereço para cbjpagenda@gmail.com

• As demais regiões poderão imprimir o Caderno Encantar a Política com patrocínio próprio, em coerência 
com os critérios apresentados. Estamos em diálogo com Editoras Católicas (Vozes, Paulinas para vender).

• Utilizamos as luzes da Fratelli Tutti, Laudato Si e Alegria do Evangelho, trazendo as dificuldades do tempo 
atual.

• Valorizar e utilizar a metodologia do Ver-Julgar/Discernir- Agir- Rever- Celebrar. Propor textos bíblicos e 
referências do magistério social da Igreja.

• O Caderno na capa final tem QR code para o hotsite que tem vídeos, podcasts, artigos na internet, de 
forma que direcionando a câmara do celular esses recursos possam ser acessados.

• Haverá uma estratégia para formação de multiplicadoras/es na utilização do Caderno.

• O conteúdo do Caderno será traduzido em cards e pequenos vídeos para redes sociais e disponibilizados 
no hotsite: www.cnlb.org.br/encantarapolitica .

mailto:cbjpagenda@gmail.com
http://www.cnlb.org.br/encantarapolitica




B) Capacitação de lideranças populares para 
candidaturas coletivas nas Eleições Gerais de 2022

• Para as eleições municipais de 2020, a CBJP se associou ao CNLB, ao 
NESP-PUC-Minas, CEFEP, CELP/CNBB e CEPAST/CNBB para promover 
uma formação visando a eficácia no resultado eleitoral de candidaturas 
populares, representando mandatos coletivos, de forma plural no 
âmbito partidário. 

• A análise é que setores liberais e neoliberais se organizam para formar e 
apoiar candidaturas que defendam seus interesses em contradição com 
a ampliação das desigualdades sociais, inclusive, infelizmente, setores 
neopentecostais da Igreja Católica.

• A Capacitação está acontecendo em dois módulos: identidade popular e 
coletiva dos mandatos, o primeiro; o segundo é de planejamento da 
campanha, incluindo organização, aspectos jurídicos, financeiros e da 
comunicação. Na 1ª Edição são 101 participantes e temos mais 37 para 
a 2ª Edição.





"Curso de Planejamento de Campanha Eleitoral"
• O Curso de Planejamento de Campanha Eleitoral é uma parceria inédita 

entre Escola Casa Comum do NESP (Núcleo de Estudos Sociopolíticos) da 
PUC Minas, o CEFEP (Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara), 
a CBJP (Comissão Brasileira de Justiça e Paz) e o CNLB (Conselho Nacional 
do Laicato do Brasil).

• Você é uma liderança cristã com disposição de participar das eleições de 
2022 ou se preparar para as eleições de 2024? Vamos juntos construir o 
planejamento de sua campanha com ferramentas elaboradas por 
especialistas na área?

• Nosso objetivo é potencializar o alcance político de lideranças 
comprometidas com o humanismo, a promoção da vida, a fraternidade, a 
solidariedade universal, a justiça e a paz.

• O curso será realizado entre 02 fevereiro a 04 de maio de 2022, com 80 
horas de duração. Os alunos devem ter uma dedicação semanal que varia 
entre 6 e 8 horas, em qualquer dia e horário, e contarão com o apoio de 
professores e tutores. Valor total R$ 450,00



C) OBSERVAR PARA APOIO A CANDIDATURAS
➢Importante observar se os candidatos, efetivamente, estão comprometidos com
a defesa da vida em todas as suas etapas – da fecundação à morte, durante a
vida em todas suas fases e riscos, até o declínio natural. Nomes que assumam
o compromisso de trabalhar por políticas públicas que assegurem a proteção das
mulheres, gestantes, nascituros, e também dos mais empobrecidos, principalmente
das periferias geográficas e existenciais, em situação de vulnerabilidade, vítimas
de violências, de discriminações, idosos, povos originários, indígenas e
comunidades tradicionais.
➢Ao assistir aos debates de candidato/as ao Poder Executivo (presidente e
governador/a), prestar atenção nos Planos de Governo apresentados. São
propostas viáveis ou planos mirabolantes?
➢É preciso que a escolha de candidato/as ao Poder Legislativo (deputado/as e
senador/a), seja coerente com a opção pelo/a candidato/a ao Executivo, visto
que no atual modelo político o chefe do Poder Executivo só governa com o apoio
parlamentar.
➢Lembrar-se que o voto para o Legislativo (deputado/a) vai primeiro para o
Partido e Federação Partidária ao qual o/a candidato/a pertence, e só depois
conta para a sua classificação entre os nomes eleitos.



C) OBSERVAR PARA APOIO A CANDIDATURAS
➢Por isso, é importante observar a lista dos candidatos/as do Partido (ou
Federação Partidária), para que o voto ajude a eleger uma pessoa com os
mesmos princípios da pessoa preferida, caso esta não tenha votação
suficiente para conquistar a vaga.
➢Se a pessoa está se apresentando à reeleição, checar como se comportou
em votações em que a CNBB se posicionou claramente. Não se deve votar,
por exemplo, em quem apoiou a Emenda Constitucional nº 95/2016 (que
estabelece o teto de gastos por 20 anos para políticas públicas), nem em
quem votou a favor da reforma trabalhista, da redução da maioridade
penal, da reforma da Previdência Social ou contra os povos indígenas, ou
favorável à legalização da grilagem ou ao “pacote do veneno” (autorização
para uso de agrotóxicos proibidos em outros países do mundo), por exemplo.
➢Questionar quem se apresenta como pessoa religiosa, mas que não
coloca seu mandato a serviço dos setores sociais mais esquecidos pelas
políticas sociais. Vale lembrar que o Estado é laico, ou seja, ele não pode
assumir uma religião, nem uma mistura de religiões, tampouco usá-las para
fins políticos, mas deve-se respeitar as religiões e igrejas de pertença das
pessoas.



ALGUNS CRITÉRIOS PARA APOIO A CANDIDATURAS
✓Alinhamento das propostas da candidatura com o Ensino Social da Igreja atualizado pelo Papa 
Francisco, apresentado nas Encíclicas comentadas; 

✓Coerência com as posições da CNBB ao tomar posição pública em defesa dos direitos sociais, 
humanos, ecológicos, econômicos e culturais;

✓Ter uma prática de compromisso com as lutas populares e dos setores marginalizados, pois não 
adianta “ser católico ou cristão” quem não defende os Direitos Humanos e a Mãe Terra;

✓Disposição para realizar um mandato popular, participativo, no modelo de mandatos coletivos 
que emergem de novas práticas na política partidária;

✓Valorizar candidaturas que representem setores e identidades que estão subrepresentadas nos 
parlamentos (assembleias estaduais, distrital, câmara e senado federal), por exemplo: indígenas, 
afrodescendentes (negros e negras, quilombolas), mulheres, minorias discriminadas, trabalhadores e 
trabalhadoras, desde que sejam pessoas atuantes em suas lutas emancipatórias em sintonia com um 
projeto de sociedade de Justiça, Paz e Integridade da Criação.

Cuidado: pluralidade de partidos que tenham candidaturas com o perfil apresentado.



OUTROS MATERIAIS E CAMPANHAS... 
QUE ESTARÃO NO HOTSITE DO ENCANTAR A POLÍTICA:

▪ Projeto “Pela verdade na política” (Comissão 
Dominicana Justiça e Paz)

▪ Campanha #EuVotoPelaAmazonia (REPAM Brasil)

▪ “Lobos com pele de cordeiro” 

▪ Outros vídeos, podcasts, cards para redes sociais 
online...



PELA VERDADE NA POLÍTICA

Objetivo - Oferecer à população brasileira, especialmente às comunidades e lideranças da Igreja,
instrumentos de educação popular para discernir com lucidez os fluxos de notícias, informações e
propagandas veiculadas em torno da disputa eleitoral, desvendando notícias falsas e/ou
descontestualizadas, interrompendo cadeias de fake news ou calúnias, embasando reflexões, debates e ações
de participação em defesa da verdade e dos valores do Evangelho.

Metodologia

Sugere-se a produção e divulgação de seis folhetos temáticos (um por mês, de maio a setembro). 

Propõe-se a seguinte estrutura:

- uma história de vida sobre o tema;

- uma reflexão de embasamento sobre o tema;

- algumas perguntas para diálogo em casa, num grupo de estudo ou de oração, ou com os vizinhos;

- algumas propostas concretas sobre o tema;

- alguns links para aprofundamento.

Responsável: Comissão Dominicana Justiça e Paz, trazendo mais uma parceria: CRB Nacional



CAMPANHA #EUVOTOPELAAMAZONIA

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MkccZq7t4vc

A REPAM-Brasil iniciou em 5 de maio de 2022 a Campanha #EuVotoPelaAmazonia, com o objetivo de
promover reflexões sobre o bioma amazônico e as eleições de 2022.

É dever de todo o cristão e um compromisso ético dos candidatos e candidatas priorizar o cuidado com
a Casa Comum, a fim de que todas as pessoas tenham dignidade em suas vidas, e que todos os seres
sejam guardados e cuidados em plenitude.

Diante de tantas ameaças, violência contra os povos amazônicos, desmatamento, queimadas e
desmonte de políticas de proteção ambiental, essa campanha clama pela vida da Amazônia e dos
seus povos.

Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e mobilize sua comunidade, sua família e seus amigos para
participar da campanha #EuVotoPelaAmazonia.

Portal: http://www.votopelaamazonia.org.br/

https://www.youtube.com/watch?v=MkccZq7t4vc
http://www.votopelaamazonia.org.br/


MATERIAIS:

https://repam.org.br/votopelaama
zonia/wp-

content/uploads/2022/05/Cartilh
a_EuvotopelaAmazonia.pdf

https://repam.org.br/votopelaamazonia/wp-content/uploads/2022/05/Cartilha_EuvotopelaAmazonia.pdf

