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• É toda atividade que influencia no processo social.
• É organização da “pólis” = cidade, sociedade
• Temos dois níveis de política:

1. Como participação na vida social, no nível da “sociedade civil”
(corresponsabilidade)

2. Como luta pelo poder do Estado, seja para conquistá-lo (partidos,
movimentos...), seja para exercê-lo (governo). Esse é o nível da “sociedade
política”
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1. A partir do que estudamos, qual a relação entre a fé e a política?

2. Como você entende a relação Religião e Política?
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• Revela Deus como o Deus dos oprimidos que quer a sua libertação
concreta.

• A libertação divina na história é por um lado “libertação de” (do Egito =
escravidão) e, por outro, “libertação para” (terra prometida/nova
sociedade)
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• Anunciam Deus como o Deus da justiça e denunciam uma “religião separada
da vida” (Am 5,21-27; Is 58; 0s 6; Mq 6,5-8; Jr 7; Zc 7; ...)

• Preanunciam um mundo novo, onde reinará a justiça; mais ainda, o próprio
Deus (Is11; 60; 65; Jr 31; Ab 21; Zc 8 e 9; ...) A “mensagem política” dos
profetas parte sempre da “mensagem religiosa” mais ampla: A aliança de
Deus com seu povo, expressa nas Tábuas da Lei (Decálogo)
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• Jesus anuncia o Reino como “revolução absoluta”: a “libertação plena” 
para o mundo.

• Esse Reino inclui:
• Uma dimensão pessoal – fé e conversão
• Uma dimensão final – ressurreição e vida eterna
• Uma dimensão social – libertação das doenças, da fome, etc (Lc

4,1ss; 6,20-26; Mt 25,41s; ...)
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• Liberta o povo dos males concretos (sinais ou milagres/ Lc 7,21-23)

• Toma a defesa dos pequenos contra os grandes (Lc 13,10-17)

• É crucificado em consequência do seu compromisso libertador em
favor dos “perdidos” deste mundo – exigência da vontade do Pai (Mc
15,10; Jo 11,4)
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• A dimensão política da mensagem, vida e morte de Jesus é
apenas uma dimensão implicada em sua missão profética e
salvífica maior.

• Ele age em vista do Reino e para a salvação do gênero humano

• Por outro lado, trata-se de uma dimensão integrante
altamente significativa para nós hoje.


