
 

Política: a busca pelo bem comum 

Por Diego Alvim 

 

O 1º turno das eleições chegou ao fim! Aqui em Mogi das Cruzes, no dia 29/11, 

teremos o 2º turno. Para muitos, em especial os jovens, falar sobre política não 

é algo agradável e comum, pois política está associada a coisas negativas: 

corrupção, interesse de grupos e por aí vai. Acontece que política não acontece 

apenas em anos de eleições (a cada dois anos) e durante a campanha eleitoral. 

Política acontece no nosso dia a dia e o próprio nome diz isso.   

A palavra “política” deriva do grego “politéia”. Palavra usada para se referir a tudo 

aquilo que estava relacionada à cidade-estado, sua organização e mediação de 

conflitos. Logo, a finalidade da política é a busca pelo bem comum. Sendo assim, 

não se preocupar com a política, no seu genuíno significado, é não se preocupar 

com o bem comum. 

Logo, se política é a preocupação com o bem comum e com os direitos 

fundamentais da criatura humana, então, política tem tudo a ver com o desejo 

de Deus. Segundo o Papa Francisco, é comum se ouvir: Um bom católico não 

se interessa pela política. Não é verdade, diz ele. Um bom católico interfere na 

política, oferecendo seu melhor para que o governante possa governar. Pois a 

política é uma das maiores formas de caridade. Diante disso, não se deve lavar 

as mãos: todos devemos fazer alguma coisa. 

Ao ler este texto, você já está dando um grande passo... interessando-se por um 

assunto que impacta vida de todos nós. Se no dia 15 você “votou por votar”, pela 

obrigação, saiba que você tem uma nova oportunidade de pensar no bem 

comum no dia 29/11 ao escolher o prefeito que conduzirá nossa cidade pelos 

próximos 4 anos. Mas a sua, a minha, a nossa missão se estende por estes 

quatros anos, fiscalizando nossos governantes para que trabalhem pelo bem 

comum. 

 

Fonte: Adaptado de Jovens Conectados 


