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4/4/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: 1 Pedro 2:13-17  

PALAVRAS CHAVE: Política. Estado. Cristão. 

OBJETIVO: Aprender como o cristão deve lidar com a política à luz do evangelho. 

 

Para entender a passagem 

“Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens; seja ao rei, 

como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que 

praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando 

o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem 

a liberdade como desculpa para fazer o mal; vivam como servos de Deus. Tratem a todos 

com o devido respeito: amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei.” 

 

1 Pedro 2:13-17 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Na aula de hoje, trataremos do último assunto da série “Temas da atualidade 

à luz do Evangelho”, meditaremos sobre a Política sob a ótica da cosmovisão cristã. 

Vivemos um período sem precedentes em nosso país, dada a atual crise sanitária 

mundial decorrente da pandemia de COVID-19, mas, no entanto, sem desprezar a 

real e destrutiva crise política e ideológica em todos os níveis sociais. 

Ao longo deste estudo, aprenderemos mais sobre este assunto, superando 

alguns mitos e quebrando alguns paradigmas, de sorte que sejamos bíblicos quanto 

ao nosso entendimento e posicionamento político, bem como sejamos modelos 

públicos de exercício de cidadania, não mais omissos as mazelas e a toda sorte de 

corrupção que tanto nos cercam. 

Sem dúvida não esgotaremos a abordagem do tema em questão, mas nosso 

desafio, é encarar alguns pontos acerca da política e, inclusive, do cenário público 

atual, apresentando a má relação do cristão com a política, decorrente da prática 

incoerente e não alicerçada nos ensinos bíblicos, ao passo em que também 

meditaremos sobre a correta compreensão e conduta sob a cosmovisão cristã: 

 

I. NEM ESQUERDA E NEM DIREITA, O EVANGELHO!___________________________________ 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: O CRISTÃO E A POLÍTICA 
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A realidade brasileira revela um ambiente de polaridade política, antes, 

inexistente devido a hegemonia da mentalidade à esquerda. Em meio a isso, temos 

crentes em grande confusão diante das constantes guerras de narrativas que 

diariamente estão sendo bombardeados, procurando se identificar com um dos 

lados ou bandeiras a defender.  

Ocorre que esse “falso dilema” não deveria existir para o cristão (2 Co 10:3-

5). Isso porque todos os “ismos” das visões e ideologias outras, não passam de meras 

ilusões. É exatamente isso que a obra “Visões e ilusões políticas” nos apresenta: 

“Toda visão está sujeita à distorção, e damos o nome de “ilusões” às visões 

distorcidas. Uma ilusão nos dá uma falsa interpretação do mundo, mas sua falácia 

nem sempre é imediatamente evidente para todos aos menos à primeira vista. Pelo 

contrário, uma ilusão pode ser persuasiva a ponto de convencer um sem-número 

de pessoas de que suas pretensões representam a verdade total”. 

Infelizmente, muitos cristãos tem se iludido com outras visões de mundo, as 

quais capturam apenas um aspecto da realidade e se propõem a resolver o 

problema do mundo e da humanidade. Como já temos estudado ao longo deste 

ano, apenas o Evangelho é capaz de nos fazer enxergar a totalidade da realidade 

e apresentar a real solução para o problema humano (Rm 1:16-17), isso porque, 

afinal, apenas as Escrituras revelam a causa, o problema, a solução e o propósito 

de todas as coisas (Criação, queda e redenção).  Essa certeza não nos permite 

abrirmos nossos corações e mentes para outra narrativa que não seja a mensagem 

do Evangelho (Rm 3:23-24), nossa mente deve estar cativa a Cristo.  

 

II. A IDOLATRIA PARTIDÁRIA E IDEOLÓGICA________________________________________ 

Não importa qual seja a ideologia, seja liberal, nacionalista, conservadora, 

marxista, comunista, socialista, todas elas, são potencialmente idolatras. A verdade 

é que nenhum partido político irá salvar sua alma, nem seu corpo e nem a 

integralidade da sua vida. Não existe nenhuma ideologia que seja literalmente 

conforme a Palavra de Deus, o que haverá é alguns elementos que podem ser 

compatíveis ou semelhantes com a visão bíblica de mundo.  

Sobre isso, o pastor Tim Keller, em seu livro “Deuses falsos”, apresenta: “A 

palavra ideologia pode ser usada para designar qualquer conjunto de ideias sobre 

um assunto, mas também pode ter uma conotação negativa próxima à de uma 

palavra parecida, a idolatria. Uma ideologia, assim como um ídolo, é uma 

descrição parcial e limitada da realidade que foi promovida ao nível da palavra 

final sobre as coisas. Ideólogos acreditam que a sua escola ou partido têm a 

resposta real e completa para os problemas da sociedade”. 

Diante desta realidade, o cristão, não pode, de modo algum, tornar os 

ensinos ideológicos como substitutos para as doutrinas cristãs, em uma elevação de 

transcendência, em que o líder ou a figura por trás da ideologia se tornam o seu 
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ídolo, o partido a sua religião ou as suas bases intelectuais a plena verdade, tal 

como o povo de Israel no passado (2Re 17:8-12). 

Os cristãos, que buscam confessar sua fé em submissão às Escrituras, creem 

que há um só Senhor e Rei, o único Deus todo-poderoso. Os cristãos são súditos do 

“bendito e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores” (1Tm 6.15). E 

esperam a “pátria [que] está nos céus”, de onde aguardam “o Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo” (Fp 3.20), o único que traz o juízo e a salvação para toda a sociedade. 

 

III. O ERRO DA IMPOSIÇÃO RELIGIOSA_____________________________________________ 

A própria história nos dá conta dos graves erros da tentativa de se impor a fé 

sobre a vida de outras pessoas, guerras religiosas, união entre o estado e a igreja, a 

tentativa de se instaurar teocracias, as quais revelam inúmeros excessos em nome 

de Deus. A atual concepção de liberdade a qual experimentamos e influenciou 

todo o ocidente decorre exatamente da compreensão cristã de que a imposição 

é algo incompatível aos ensinamentos de Jesus e a fé cristã (Zc 4:6).  

Muitos crentes, inclusive, parlamentares evangélicos, parecem “namorar” 

essa concepção, quando na verdade, embora tenhamos que de fato exercer 

influência na esfera pública, não podemos perder de vista de que o próprio Senhor 

Jesus fez distinção entre o reino de Deus e os reinos de mundo, inclusive o de César 

(Mt 22:17-21 / Jo 18:36). 

 

IV. O LIMITE DA TOLERÂNCIA: PLURALISMO CRISTÃO X PLURALISMO SECULAR_________ 

No contexto em que vivemos, de uma sociedade pluralista, a solução para o 

cristão está em compreender corretamente o real significado da palavra 

“tolerância” e suas implicações. Quanto a isso, vale esclarecer que tolerar não é 

procurar encontrar pontos em comum, abrir mão das suas convicções, mas, de 

fato, saber lidar com as diferenças, mesmo não concordando, mas respeitando a 

opinião contrária, não incorrendo no erro de querer fazer do cristianismo a única 

religião do país, uma obrigação de todos os homens, o que seria contrário a nossa 

concepção bíblica de conversão, a qual não se dá por vontade humana, nem por 

força ou por violência (Jo 16:8-11 / 2 Tm 2:25). 

A tolerância é a maneira de vivermos em uma sociedade com diversidade 

de cosmovisões. Nestes termos, nossa concepção cristã não nos impede de 

defendermos o respeito as diferenças e a diversidade (Mt 5:43-48), o que difere da 

concepção de pluralismo como cosmovisão secularizada e relativista. Tal fator é 

tão importante, ao ponto de se tornar pilar para a liberdade religiosa, de 

pensamento e de expressão, o que nos possibilita, como cristãos, de termos voz no 

debate público de ideias e o direito de sermos ouvidos e considerados na busca 
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pelo bem comum. Em consequência deste conceito, também temos a nossa 

liberdade de culto, cuja “autonomia da comunidade” deve ser respeitada, sem 

qualquer imposição externa ou afronta de nossa consciência ou ao nosso corpo de 

crenças. 

 

V. ENVOLVIMENTO MEDIANTE UMA INFLUÊNCIA EXPRESSIVA ________________________ 

Há uma falácia de que o crente não deve se envolver com política, que é 

algo perverso e do diabo. Sem dúvida a política sofre os efeitos da queda, no 

entanto, como redimidos em Cristo, cabe a nós, povo de Deus, sermos a voz 

profética do Senhor através deste instrumento. Há uma famosa frase do pastor 

batista Martin Luther King Jr., mundialmente reconhecido pela defesa da garantia 

dos direitos civis nos Estados Unidos, que denuncia exatamente a omissão: “O que 

me preocupa não é o grito dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons”. 

Atualmente, embora o Brasil seja formado em sua maioria populacional por 

pessoas que se declaram cristãs, ainda assim, o que se observa, é a invasão e 

domínio ideológico. Quanto a isso, o autor Wayne Grudem, nos ajuda a 

compreender melhor a influência que os cristãos devem exercer na política: “Os 

cristãos devem procurar influenciar o governo civil conforme os padrões morais de 

Deus e conforme os propósitos de Deus para o governo relevados na Bíblia e 

devidamente compreendidos”. Em outras palavras, o cristão não faz o bem apenas 

quando pratica obras de caridade, mas também quando lida com as estruturas de 

corrupção da sociedade e de injustiça social, cujos padrões morais reais não 

refletem os padrões do Reino. 

Temos exemplos bíblicos desta influência: Daniel e o governo da Babilônia (Dn 

4:27), o conselho de Jeremias e os judeus exilados (Jr 29:7), José como oficial no 

Egito (Gn 41:37-45; 45:8,9,26), João Batista e a repreensão a Herodes (Mt 14:3-4), 

Paulo perante o governador romano Félix (Atos 24:24-25),  entre tantos outros. Como 

embaixadores do Reino, é nosso dever sermos sal e luz para o mundo em trevas, 

para que por meio das nossas boas obras, as pessoas reconheçam o Rei dos Reis e 

Senhor dos Senhores (Mt 5:13-16 ; 1Pe 2:13-17). 

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

1. Nós, como cristãos, temos o dever de exercermos influência em todas as 

esferas da sociedade, inclusive na política, do contrário, os governos não 

terão uma clara “bússola moral”. Não podemos perder de vista que o real 

problema é o pecado e que o mundo carece de redenção. 

2. Como igreja, temos o dever de instruir cada crente na Palavra (2 Tm 3:16-

17), a fim de que façam a diferença no nosso contexto cultural. Se hoje 



 
 
 

 

 

4 de abril de 2021  Página 5 

nossos políticos evangélicos são ruins, é porque o dever da igreja em 

prepará-los não foi cumprido. 

3. Como crentes, devemos ser exemplos de cidadania, cumprindo com 

todas as nossas obrigações políticas no Senhor, não como a homens, mas 

como ao Senhor (Rm 13:1-7). 

4. Encaremos com seriedade o exercício do voto, analisando de modo 

responsável as propostas, os ideais, o passado político e a vida ética dos 

candidatos, tomando sua decisão com base em suas convicções 

alicerçadas nas Escrituras. 


