
Eleição e ética 

 

 

573. Em que consiste a missão dos 

Espíritos encarnados? 
— Instruir os homens, ajudá-los a 

avançar, melhorar as suas 

instituições por meios diretos e 

materiais.  

 

 

De acordo com o Dicionário Aulete Digital 

(http://www.aulete.com.br/%C3%A9tica#ixzz3ATNxssF3) ética é a parte da filosofia 

que trata das questões e dos preceitos que se relacionam aos valores morais e à conduta 

humana; noutro sentido é o conjunto de princípios, normas e regras que devem ser 

seguidos para que se estabeleça um comportamento moral exemplar. 

É no segundo sentido que tomaremos a palavra ética, conjunto de princípios 

morais como norte da conduta do homem perante si mesmo e perante a sociedade. 

Em época de eleição a questão ética tem que ser colocada na pauta do dia. 

Vamos eleger deputados e senadores que responderão pelo Poder Legislativo 

dos Estados e da União, bem como Governador e Presidente. Serão nossos 

representantes e deverão de alguma forma atuar em consonância com a nossa 

expectativa ao elegê-los. 

Mas quem elegeremos? 

Diante dos acontecimentos cotidianos veiculados na mídia constatamos que as 

coisas não vão bem. Violência de toda sorte, tráfico de drogas, acidentes de trânsito, 

hospitais caindo aos pedaços e sem recursos mínimos de atendimento a população, 

escolas precárias e ensino de má qualidade, exigindo ações urgentes e efetivas. 

Porém, o pior é a corrupção enraizada na estrutura dos poderes, corroendo ações 

bem intencionadas, desviando verbas vultosas para fins nem sempre escrupulosos. É 

preciso mudar e temos agora a oportunidade de fazê-lo. 

Precisamos nos perguntar que espécie de leis queremos? Como nossa sociedade 

deve ser estruturada, quanto de desigualdade deve ser reduzida? Como queremos que o 

nosso Estado e o País sejam administrados? Que devem priorizar para oferecer à 

sociedade condições de vida mais dignas? Como estes candidatos colocam a questão da 

educação e da saúde pública dentre outras igualmente relevantes? 

Conhecer o candidato é fundamental, para não nos iludimos com promessas que 

não serão cumpridas. Precisamos avaliar o que pensa acerca de questões que julgamos 

fundamentais. Verificar seu passado, sua história para decidirmos com segurança. 

 Depois, então optaremos por aquele que melhor represente nossos interesses e 

satisfaça nossos anseios por uma sociedade mais justa e igualitária. 

Se do candidato se espera cumprimento das metas de campanha e ações voltadas 

efetivamente para o bem comum, posto que eleitos como representantes da sociedade e 

nesta condição devem legislar e administrar de forma a atender as necessidades da 

população, o eleitor também deve agir com ética. Precisa estar consciente do valor de 

seu voto, instrumento de exercício pleno da cidadania, escolhendo os melhores 

candidatos, e jamais o utilizando como mercadoria de troca. Não se vende voto seja por 

dinheiro, por bens de qualquer natureza, seja por promessas de emprego e outras 

vantagens. Só existe políticos que compram votos porque existe eleitores que o vendem 

de forma irresponsável e descomprometido com a sociedade em que vivem. São os 

http://www.aulete.com.br/%C3%A9tica#ixzz3ATNxssF3


egoístas que só pensam em si, na satisfação imediata dos seus interesses em detrimento 

da coletividade. 

De acordo com os Espíritos superiores, temos por missão melhorar as 

instituições por meios diretos e materiais. Um dos meios de que dispomos é o voto 

consciente. Utilizemos, portanto, tal instrumento com responsabilidade, pois ficar de 

braços cruzados ou indiferentes aos acontecimentos que sucedem, lamentando as 

ocorrências dolorosas não nos levará ao progresso nem a melhoria das instituições. 

 Para não fazer o mal, basta a inação, a omissão. Para fazer o bem, contudo, é 

indispensável disposição e vontade firme. E fazer o bem por todos os meios é nosso 

dever. 

 

Yolanda Polimeni 

 

 

 

 


