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Salvador, 17 de outubro de 2018 

 
NOTA OFICIAL DA CBBA SOBRE AS ELEIÇÕES 2018 

 
Caríssimos Irmãos e Irmãs, 
 
Declaração pública da posição da CBBA neste pleito eleitoral:  
 
Vemos com gravíssima preocupação o acirramento de ânimos e a polarização exacerbada neste momento da vida 
nacional. Por conta disso, cremos que este deve ser um tempo de, com sensatez e firmeza, contribuirmos para a 
construção de uma cultura de paz, que será essencial no momento pós-eleitoral. 
 
A trilha que temos que abrir para a construção do caminho da paz passa pelo respeito às diferenças e à diversidade de 
pensamentos e concepções de mundo. É preciso entender que num ambiente democrático e numa democracia madura 
não deve haver espaço para intolerâncias, imposições e votos direcionados. 
 
Como batistas temos como princípios o respeito à pessoa e o reconhecimento da dignidade humana, marcadamente por 
ser imagem e semelhança de Deus, bem como a ampla defesa da liberdade individual e a separação entre igreja e 
Estado.  
 
O princípio batista da liberdade individual declara que a autoridade de definir o dever de cada pessoa e as suas 
respostas às situações concretas da vida pertence unicamente a ela própria, e baseia-se na Escritura Sagrada a partir da 
liberdade que a pessoa tem de interpretá-la, não estando ela mesma sujeita a nenhuma outra pessoa ou instituição.  
 
“Tal liberdade não é privilégio para ser concedido, rejeitado ou meramente tolerado – nem pelo Estado, nem por qualquer 
outro grupo religioso – é um direito outorgado por Deus. Cada pessoa é livre perante Deus em todas as questões de 
consciência (...)”. http://cbbaiana.org/html/index.php/quem-somos/principios-batistas. 
 
Por conta disso, sendo fiéis aos nossos princípios, declaramos que institucionalmente a CBBA é uma organização 
composta de igrejas autônomas, cujos membros são livres, segundo as suas consciências, para tomarem as decisões 
políticas, que à luz da Escritura são capazes de interpretar como sendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que 
entendam estejam em consonância com o ensino dos Evangelhos e da pregação de Nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. 
 
Portanto, não havendo uma decisão em Assembleia e obedecendo ao princípio que declara explicitamente a liberdade 
individual, entendemos ser este um assunto da pessoa e que nenhuma outra pessoa ou autoridade deve lhe impor 
vontade ou mandamento. 
 
Declaramos de maneira explícita que a CBBA não manifesta apoio a nenhuma candidatura em especial e que o voto 
deve ser livre, pessoal e intransferível. 
 
Oramos, para que a lucidez democrática governe nossa nação e que a escolha tomada no próximo dia 28 resulte em 
tempos de paz e prosperidade para todo o povo e em especial os menos favorecidos socialmente. 
 
Oramos ainda para que o resultado das urnas seja respeitado por todos e num gesto democrático e humanista possamos 
vencer este tempo de acirramento de ânimos e experimentar tempos de paz. 
 
A Diretoria da CBBA assim se manifesta oficialmente, de forma que, qualquer nota que diga que apoiamos oficialmente 
essa ou aquela candidatura tem procedência enganosa e alheia à verdade. 
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