
 

 
 

 

 

CARTA ABERTA AO POVO PROMESSISTA 

BRASIL - ELEIÇÕES 2022 

 

Irmãos e irmãs promessistas de todo o Brasil, que esta encontre cada um de 

vocês, bem como suas famílias e igrejas locais desfrutando dos cuidados de 

Deus, experimentando o amor e paz que só Jesus pode nos proporcionar. 

Estamos próximos de mais um período eleitoral no Brasil, quando votaremos 

para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Em 

Romanos 13, o apóstolo Paulo, inspirado pela revelação de Deus, nos ensina 

que todo o governo é estabelecido por Deus (v.1) e por isso devemos respeitar 

os homens e mulheres que exercem cargos públicos. Em uma democracia, é 

através do voto que elegemos os nossos governantes. Mas, mesmo diante do 

poder do voto individual, livre e secreto, o texto bíblico encontra seu lugar e 

validade: sejam quais forem os vencedores, estamos diante do governo maior, 

do controle soberano do Deus da história. 

Essa fé deve mover o promessista nesse período. Assim, que cada eleitor apto 

exerça seu direito de voto, conforme sua consciência cristã, em consideração ao 

seu compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. Que a serenidade e o 

equilíbrio se façam presentes em nossos diálogos sobre o assunto entre irmãos 

na fé, familiares e amigos. Por isso mesmo, é nesse contexto das exortações 

sobre governantes que Paulo acrescenta que a única dívida que devemos ter 

uns para com os outros é quanto ao amor (v.8). Que o vínculo da paz seja 

preservado, que a bandeira do evangelho de Jesus que salvou e salva 

pecadores continue erguida. 

Quando as igrejas promessistas estiverem reunidas que o sentimento de 

comunhão prevaleça sobre as diferenças individuais, que haja respeito mútuo. 

Que dos púlpitos promessistas, pastores e líderes ecoem o som do evangelho 

de Jesus, pois a igreja reunida e o púlpito inflamado no poder do Espírito Santo 

testemunham do evangelho, falam do poder de Deus para salvar vidas, 

anunciam as boas novas do Reino de Deus, de paz e justiça. 

A Igreja Adventista da Promessa reforça sua posição, como tem feito ao longo 

dos anos, em prol do respeito, da maturidade, da reflexão sadia, da necessidade 

premente de que a verdade seja dita em amor. Candidatos derrotados ou eleitos 

passarão. Eles terão o seu tempo de atuação, mas a igreja de Jesus Cristo 

prossegue no tempo e no espaço. Sabemos que não há caminho fácil para quem 

escolhe viver pelo Evangelho de Jesus – é o estreito caminho do amor, do 

compromisso com Jesus, da luta constante contra o diabo, o mundo e a carne. 

 

 



 

 
 

 

Assim, naquilo que nos cabe como liderança institucional, conclamamos a todos 

que exerçam seu direito de voto, com liberdade de consciência, a partir da luz 

do evangelho de Cristo e da Palavra de Deus. O próprio evangelho nos ajuda a 

discernir bem e tomar a melhor decisão nas escolhas que todos nós faremos em 

2 de outubro de 2022. E, tendo a palavra de Deus com luz, insistimos para que 

pastores e líderes continuem na missão excelente da pregação do evangelho, 

para isso fomos chamados. Ainda reforçamos a necessidade da preservação da 

paz, do amor e da comunhão. Afinal, Jesus nos diz que é assim que o mundo 

virá a crer, por meio de nossa unidade (João 17.21), mesmo em meio à 

diversidade social, cultural e política que convivemos em nossas comunidades 

locais, na igreja, no trabalho, no bairro e na família. 

Por fim, também convocamos a todos os promessistas que oremos diária e 

constantemente por esse período tão importante de nosso país. A partir do dia 

17/09/2022, faremos quinze dias de oração pelo Brasil, para que o Espírito Santo 

dirija os rumos dessa grande nação. Que a eleição em todos os Estados e 

Municípios sejam pacificadas. Oremos também pelos candidatos e, depois, 

pelos eleitos, para que cumpram bem o seu trabalho.  

Que todos nós sejamos promotores da paz pois cremos que Deus está no 

controle de todas as coisas, inclusive do nosso futuro. Que haja convicção e 

segurança na palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo que nos exorta: 

“Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há 

autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele 

estabelecidas.” – Romanos 13.1. 

Que a graça e paz de Jesus Cristo, o grande amor de Deus o nosso pai e a 

comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre a igreja de Cristo e, por 

conseguinte, permaneçam sobre todos os promessistas, hoje e sempre! Amém. 

 

 

 

Diretoria da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa. 

Centro Administrativo Promessista – Cosmópolis/SP 

16 de setembro de 2022. 


