
Algumas pessoas, lideranças de comunidades católicas, fizeram duas perguntas - motivadas ou 

ocasionais - no período eleitoral: “É possível ser do PT e não ser socialista? Ser cristão, petista e 

defender a vida ao mesmo tempo?” Não é uma dicotomia, e a resposta é sim, basta que haja coerência e 

convicção de valores. É isso o que desejamos demonstrar a seguir.

 O PT nasceu com “um pé no Sindicato e outro na Igreja Católica”. Depois foram se 

unindo ao partido outros setores da sociedade e, aos poucos, o partido tinha uma referência ideológica 

socialista, natural daquela época da fundação do partido. Com o passar do tempo, o PT não copiou outros 

modelos mundiais de socialismo já existentes, como França, Cuba, URSS, Espanha ou China, mas criou 

o seu “jeito brasileiro” de socialismo. Essa condição não é imposta aos seus filiados e, prova disso, é que 

até o Presidente Lula declarou que nunca foi socialista. Portanto, qualquer um pode ser filiado ao PT 

sem ter uma identidade socialista. O compromisso partidário é o da construção de uma sociedade 

melhor e para todos, isso é o fundamental, que deve ser cobrado dos filiados.

 É sabido que boa parte dos quadros partidários do PT defendem a descriminalização do 

aborto. Também é conhecido que existem muitos cristãos petistas que se posicionam contrários a isso. 

Como resolver tal situação conflitante? No estatuto do partido existe um artigo que já foi utilizado e 

consolidado: “...por decisão conjunta da bancada de deputados e direção partidária, precedida de 

amplo debate, o parlamentar poderá ser dispensado do cumprimento e ter seu voto livre em caso de 

objeções de natureza ética, filosófica ou religiosa...” Isso significa, na prática, que todo cristão petista 

pode votar a favor da vida em quaisquer circunstâncias. Neutraliza a resolução pró-aborto que surgiu 

depois deste artigo estatutário mas sem revogá-lo. Essa condição de liberdade já é aceita no partido e na 

bancada federal, senão vejamos: 1- o presidente da Frente em Defesa da Vida e Contra o Aborto no 

Congresso Nacional é um parlamentar petista; 2- deputados federais petistas já relataram e votaram 

contra projetos de lei que previam a descriminalização do aborto, sem sofrer nenhuma retaliação por 

parte da direção nacional do partido; 3- existe um contingente enorme de vereadores e vereadoras 

petistas que são católicos e contrários ao aborto; 4- Na votação do projeto de lei que permitia o uso de 

células-tronco embrionárias cerca de 15 deputados petistas votaram contra este item e a favor da vida. 

Assim, numa análise mais pragmática, o PT comete uma “burrice estratégica” ao querer formalizar o 

que um segmento interno defende - que é a descriminalização do aborto - quando suas bases e muitos 

parlamentares reagem de forma diferente, respaldados pelo estatuto, convicções pessoais e práticas de 

liberdade já consolidadas dentro do partido há muito tempo. São sintomas que aparecem de vez em 

quando em toda organização: “a cabeça pensa de um jeito, mas o corpo responde de outro”.

 As cidades de Sodoma e Gomorra seriam poupadas caso os anjos do Senhor 

encontrassem ali ao menos alguns poucos justos em meio a milhares de infiéis injustos. Atitude inversa 

a este ensinamento bíblico foi feito para com o PT. Setores da Igreja Católica estão pedindo para negar o 

voto ao candidato que for cristão e petista, generalizando: “O PT é Abortista” ou “Quem é do PT é a favor 

do Aborto”. Na contramão dos ensinamentos cristãos, queimam a todos: os que são a favor da vida junto 

com e os que defendem o aborto. Agora, não importa a pessoa do candidato - suas atitudes e práticas 

éticas e moral cristãs - o que importa é queimar o PT, sem perdão e excluindo a todos!  Fomos 

informados de que em algumas dioceses, tinha padres e até bispos que, de maneira discreta, orientavam 

muitas lideranças para não votarem no PT, criando uma situação excludente e constrangedora para 

com quem sempre defendeu a vida: bastava ser petista e já estava “condenado”. Os partidos não serão 

julgados no “final dos tempos”, as pessoas e suas ações - sejam em que partidos estiverem - sim. Nós 

cristãos-petistas queremos ser “sal e luz”, principalmente onde mais se precisa e, como parece ser a 

opinião de alguns, no PT é onde pode estar “faltando mais sal”, não é verdade? Se a história do PT ficou 

abalada por alguns fatos e posturas inadequadas, vamos lutar para que melhore. Na religião que 

escolhemos também é assim: mesmo quando ocorrem problemas sérios na nossa igreja, devemos 

perdoar e tentar ao máximo corrigir os erros, não é isso? Somos cristãos, petistas e defensores da vida, 

isso é possível. O PT só não é melhor porque falta você.   (NOV/2008)
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