
O CRISTÃO E O ESTADO 

 

Introdução 

O crente deve ser bom cidadão. A Palavra de Deus ensina que o crente deve obedecer 
às leis e também ensina lealdade ao país. A lealdade e o amor pela Pátria não significam que 
não possamos criticar leis que contrariam a Palavra de Deus. 

Como deve ser um governo bíblico? Como o cristão deve entender o Estado e a política? 
Nós, cristãos, podemos debater sobre Estado e política? 
 

1. Um governo bíblico não deve impor uma religião 

Quando Jesus foi contestado se deveria dar tributos a César, disse: “Dai, pois, a César o 
que é de César e a Deus o que é de Deus” (Mt 22.21). O Estado não pode nos obrigar a ter 
uma religião instituída por ele, mesmo que fosse o Cristianismo, pois, nesse caso, surgiriam 
falsas conversões, pessoas que forçadamente professam a Cristo. E se fosse outra crença, 
imagina você, cristão, ser forçado a professar outra religião que não é a sua. Este tipo de 
governo tem resultado em perseguição em várias partes do mundo. 

 

2. Um governo bíblico não deve excluir a religião 

Um outro extremo errado é que o governo não deve excluir a religião. Existem países em 
que o governo manda retirar cruzes, Bíblias, impede orações e leituras bíblicas em público. 
Nossos argumentos por serem todos como religiosos não são mais válidos. Mas, as pessoas 
podem defender suas crenças baseadas em Karl Marx, Platão, em qualquer outra coisa que 
elas acreditam e este argumento é considerado válido e aceito. Porém, quando você defende 
um argumento a partir de um ensino bíblico, isto é desconsiderado, pois é tido como um 
argumento religioso.  

Nós não podemos concordar com este modelo, pois argumentar de forma fundamentada 
na Bíblia não é o mesmo que impor uma religião. Nas Escrituras governos pagãos foram 
contestados com base na moralidade de Deus, como Daniel, que contestou o rei 
Nabucodonosor (Dn 6.1-11) e João Batista contestou Herodes com base na sua crença em 
Deus (Mc 6.17-18). 

 

3. Os cristãos não devem pensar que o Estado, Governo e Política são 

coisas do diabo 

Há cristãos que defendem a posição que não devemos nem falar ou pensar sobre isso. 
Contudo, quando lemos Romanos 13.1-7, entendemos que o Estado deve ser um servo de 
Deus para promover o bem e restringir o mal. Observamos no livro de Juízes que quando o 
povo não tinha rei, não tinha quem os governasse, havia um caos moral, pois cada um fazia o 
que bem entendia (Jz 17.6; 18.1; 19.1; 21.25). O governo é instituído como um servo tanto para 
restringir o mal quanto para promover o bem. Sabemos que Satanás pode influenciar pessoas 
e as mesmas, por seu pecado, podem deturpar o papel do Estado, exercendo lideranças 
corruptas e tiranas. Porém, não devemos ter o pensamento de que todo tipo de governo e toda 
forma de política pertencem ao diabo. 

 

4. Há cristãos chamados para a política 

Entendemos que a principal tarefa do cristão está na propagação do Evangelho, no 
entanto, o Deus soberano chama cristãos para exercerem influência direta na política. Um 
cristão autêntico pode estar dentro do Congresso, remando contra a maré de corrupção e sendo 
luz no meio da escuridão (Mt 5.14-16; Fp 2.15), lutando contra a aprovação de leis perversas. 
Na história, cristãos exerceram um importante papel político como Martyn Luther King que nos 
Estados Unidos lutou contra a segregação, o racismo. William Wilberforce, político britânico, 
lutou contra o tráfico de escravos nos navios britânicos e prosseguiu combatendo a escravidão. 



Ou seja, a influência de cristãos diretamente na política foi decisiva para a aprovação de 
algumas leis que são fundamentais para nós hoje. Entretanto, um pastor que está a frente de 
um rebanho não deve estar mais focado em política do que no seu ministério ou deve rever o 
seu próprio chamado. Quando eu era pastor na Igreja Presbiteriana de Caieiras, fui convidado 
para concorrer como vice-prefeito de um candidato a prefeito forte na época. Orei, pensei e 
declinei meu nome, por entender que no meu caso, o chamado pastoral estava acima do 
chamado para política. 

 

5. Não podemos colocar na política uma expectativa redentiva 

Outro extremo que também não deve acontecer é colocarmos na política uma expectativa 
redentiva, ou seja, acharmos que a política vai resolver todos os problemas do ser humano. 
Embora o governo possa criar boas leis, ele não pode criar boas pessoas; mesmo que crie leis 
que, favoreçam os padrões bíblicos, ele não pode transformar o coração de uma pessoa. O 
coração do homem sem Cristo é enganoso, corrupto (Jr 17.9).  

O que transforma a vida de uma pessoa é o Evangelho (Rm 1.16), é a ação do Espírito 
Santo operando um novo nascimento no indivíduo (Jo 3.3-8; Tt 3.5). Por isso, a igreja precisa 
se concentrar no Evangelho. Não podemos pensar que vamos fazer uma transformação social 
que causará uma mudança geral na sociedade e todos os problemas irão acabar. A igreja 
precisa estar centrada no Evangelho e pregá-lo, pois este é o poder de Deus para a salvação 
daquele que crê (Rm 1.16).  

Nós cristãos, portanto, entendemos que a redenção social, a justiça social plena, só pode 
ser encontrada em Cristo e será implantada somente na eternidade, quando todo pecado for 
eliminado e os santos glorificados na presença de nosso Governante, Senhor soberano e 
eterno, antes disso podemos presenciar melhoras temporais, mas não a redenção social e 
muito menos uma regressão dos efeitos do pecado. 

Sendo assim, a forma correta que temos que pensar é que nós devemos buscar influenciar 
a política com uma ética bíblica, com padrões cristãos. Aqui no Brasil, por exemplo, quando 
formos votar devemos observar cuidadosamente nossos candidatos e o que os mesmos 
pensam a respeito de temas que são claros nas Escrituras como família, casamento, aborto, 
função do Estado, etc. Precisamos mostrar para eles qual é a ética bíblica. A igreja precisa ser 
uma bússola moral e ética para o governo, para verem como devem proceder. Portanto, 
devemos, à medida do possível, influenciar o Estado com uma ética bíblica. Como José do 
Egito (Gn 41.37-46), Daniel com o rei Nabucodonosor (Dn 6.1-11), João Batista combatendo 
Herodes (Mc 6.17-18), Paulo perante Félix, Festo e Agripa (At 24.22-25; 26.1-29), etc. 

 

Conclusão 

O Estado deveria ser um instrumento de Deus para restringir o mal e promover o bem. 
Devemos orar pelos nossos governantes (1 Tm 2.1-3) e buscar de acordo com as nossas 
possibilidades influenciar o governo com uma ética bíblica. Temos a responsabilidade de 
escolher bem em quem vamos votar e procurar saber o que nossos candidatos pensam a 
respeito de pontos cruciais. Além disso, devemos conhecer sua reputação e planos. 

Como cidadãos, devemos pagar os nossos impostos (Mt 22.21), evitar ficar com o nome 
sujo na praça, na realidade não é correto devermos nada para ninguém exceto o amor (Rm 
13.8). Além de sermos cidadãos descentes e coerentes, honestos em nossos negócios e 
quando necessário nos posicionarmos à medida de nossas possibilidades contra aquilo que 
contraria o ensino da Palavra de Deus, agindo como João Batista que condenou o pecado de 
Herodes (Mc 6.18). 

Devemos ser obedientes às autoridades. Quando elas vão contra a Palavra de Deus, é 
preciso obedecer a Deus do que aos homens (At 5.29). Se uma autoridade forçar você a negar 
a Cristo, você não o negará, pois Cristo como Senhor e Salvador está acima do Estado. 
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