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Líderes religiosos são a favor de orientar
fiéis
Maioria defende aconselhamento indireto, que ofereça parâmetros morais para avaliação de
candidatos, e liberdade para que cada um faça sua escolha
30 de outubro de 2010 | 0h 00

Amanda Romanelli e Alexandre Gonçalves - O Estado de S.Paulo

Representantes religiosos ouvidos pelo Estado coincidem em um ponto: consideram
positivo orientar os fiéis em matéria política. Mas a maioria defende uma orientação
indireta. A religião serviria para oferecer os parâmetros morais usados na avaliação dos
candidatos. Depois, cada fiel eleitor realizaria sua escolha com liberdade.

Em alguma medida, concordam com a linha oficial adotada pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB). Na quinta-feira, o papa Bento XVI recordou aos bispos
brasileiros "o grave dever de emitir um juízo moral, mesmo em matérias políticas",
sublinhando, no entanto, a liberdade e responsabilidade de cada fiel.

"A única diretriz é que (as pessoas) expressem com coerência a fé em todas as
circunstâncias da vida", explica o padre Gregório Teodoro, da Catedral Metropolitana
Ortodoxa de São Paulo. Ele afirma que as igrejas da comunhão ortodoxa não costumam
apoiar candidatos, mas procuram difundir valores cristãos. De modo indireto, tais
valores orientam as escolhas dos fiéis.

Não há unidade de posição nas igrejas evangélicas. As igrejas históricas costumam
concordar com a linha adotada por ortodoxos e católicos. A Igreja Metodista, por
exemplo, elaborou a cartilha do voto ético, assinada pelo presidente do Colégio
Episcopal, bispo João Carlos Lopes. O documento condena os votos em branco e nulo.
Proíbe também qualquer propaganda política durante cultos. E orienta a não votar em
candidatos apenas por que são evangélicos. "Procurem identificar nos políticos propostas
que se harmonizam com as nossas."
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COMENTÁRIOS PARA ESTE POST 10 COMENTE TAMBÉM  

A cartilha chama atenção para a credibilidade de Lula, os avanços sociais e econômicos.
Ao mesmo tempo, cita escândalos de corrupção e a recente aprovação da Lei da Ficha
Limpa.

Algumas igrejas, no entanto, apoiam formalmente os candidatos. A Igreja Universal do
Reino de Deus, por exemplo, manifestou apoio oficial à candidatura de Dilma Rousseff.
Já o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, apoia José Serra.

De acordo com Geraldo Campetti, diretor executivo da Federação Espírita Brasileira, a
proposição política não faz parte das reuniões que ocorrem nos centros. "Não há
orientação direta. Cada um tem a sua consciência. Como o voto é secreto e universal,
cada um tem o direito de escolher o próprio candidato de acordo com seu livre arbítrio."

Já a União Nacional das Entidades Islâmicas (UNI) não só orienta os fiéis como
recomenda o voto em Dilma. "Existe uma recomendação da UNI que se vote na
continuidade", diz o xeque Jihad Hassan Hammadeh, presidente do conselho de ética da
UNI. "As pessoas são livres, mas vemos muitas opiniões favoráveis a Dilma. Deixamos as
mesquitas abertas para que os candidatos pudessem expor seus programas." O xeque
explica que religião e política não são assuntos dissociados na comunidade islâmica.
"Nós seguimos o seguinte princípio: a religião rege a vida do muçulmano em todos os
seus aspectos. O xeque é um líder religioso e também político."

A monja Coen, adepta do zen-budismo, define a política como o momento maior para
pensar o bem comum. Na eleição, segundo ela, "é preciso avaliar as propostas para ver
quais correspondem aos seus valores e propostas de vida". 

Tópicos: , Brasil, Versão impressa

 10  dilma mentiras
30 DE OUTUBRO DE 2010 | 14H 29 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

O pior é o que fica ao final de tudo, ao encerrar das cortinas, mentiras e falsidades, os fins justificam os
meios no afã de arregimentar votos. Ouvimos da própria boca de candidatos, proferido ser favoravel ao
aborto, mas não só ao aborto, e sim ao fim das instituições e a democracia, e ficamos calados. Maior que
o caso Aborto, é o PNDH3, assinado por Dilma Roussef. Ela realmente podera agora assinar qualquer
documento dizendo que não assinara nada, SE ELEITA, favoravel ao aborto. Ela não precisa, pois já
encaminharam a LEI toda para o congresso. Subestimão a nossa inteligencia, mas o resultado das urnas,
será a resposta a Ateus, que proferem de sua própria boca, dúvidas sobre a existencia de Deus, que
compromisso terão a favor da igreja, se nem em Deus confiam, a não ser para angariar votos.

http://cartadilma.blogspot.com/

http://www.brasilwiki.com.br/noticia.php?id_noticia=35046

 9  Roberto de Freitas
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Sobre a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) apoiar a Dilma, segue até o esperado, já que ela,
possuindo uma Record e desejando conquistar espaço maior de audiência, bem como fatia maior do
mercado publicitário para a emissora, se posicionará como sendo simpática à candidata.

Como também me parece lógico a União Nacional das Entidades Islâmicas (UNI) se voltar para a Dilma, já
que seu vice é o Michel Temer, que, por seu sobrenome, sugere ser descendente de árabes. O estranho
aqui, mas que não é tanto assim, se vermos a situação acima, é o representante dela, xeque Jihad
Hassan Hammadeh, ser presidente do conselho de ética da UNI.

O estranho mesmo, é se ter a pregação de que política e religião não se discute. Mas como, se para
termos uma paz interior e nossos anseios levados adiante, dependemos das duas?

 8  Rodrigo Motta
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Sr"Leonardo Penkovsky" só para lhe informar melhor; quando houve a expanção árabe/mulçumana o
mundo conheceu um bom exemplo de tolerância e avano científico. Porém quando houve a expanção
cristã, o que vimos foi um rastro de destruição, ódio e recentimento. Basta ver o que foi feito na África e na
Ásia, que curiosamente ao se desfazerem desses "valores" começaram a se reerguer e sairem de guerras
civís. Só para lembrar na China os líderes religiosos(cristãos) insentivavam os seus fiéis a aceitarem a
tomada de suas terras pelos europeus e o uso de ópio quedestruiu muitas vidas para defender os
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