
 

 

Como um cristão deve se envolver com política? 

Em Fé Cristã e Ação Política, Pedro Dulci apresenta as mais recentes contribuições para a 

participação e presença pública dos cristãos. 

 

O que os pensadores do passado e também do presente sugerem e quais as possibilidades de atuação da 

igreja local para o bem público da sociedade? 

 

Dizer que “Igreja” e “Estado” são espaços independentes e regidos por leis próprias não é o mesmo que 

dizer que a religião se limita aos templos, ao domingo e aos cristãos, nem que a esfera política é restrita aos 

partidos, à Câmara Municipal ou à Assembleia Legislativa.  

 

Para Pedro Dulci, as instituições sociais são “incubadoras de virtudes”: elas nos mostram o poder político 

da família, da escola, da empresa e, acima de tudo, da igreja. E, mais do que ocupar determinado espaço, a 

presença pública cristã diz respeito às nossas ações, diante de Deus, em tudo o que fazemos para o bem 

comum e o florescimento do ser humano. Além de abordar os princípios para a participação e presença 

pública dos cristãos, Dulci e aponta para a militância política centrada no discipulado. 
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Sobre o autor 
 
Pedro Dulci - Filósofo e pastor presbiteriano, é casado com Carolinne e pai de Benjamin. Tem graduação 

em teologia (SPBC) e é doutorando em filosofia (UFG) com pesquisa em Ética e Filosofia Política 

Contemporânea. Em 2016 recebeu uma bolsa da John Templeton Foundation através do Ian Ramsey 

Centre, da Universidade de Oxford, para realizar estudos sobre o diálogo entre ciência e religião na 

Universidade Livre de Amsterdã, onde acompanhou as atividades do Abraham Kuyper Center e do Herman 

Bavinck Center sob a supervisão do professor Gerrit Glas. É pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Bereia, 

capelão do Instituto Presbiteriano de Educação e professor de filosofia no Seminário Presbiteriano Brasil 

Central, em Goiânia.  

https://www.ultimato.com.br/loja/produtos/fe-crista-e-acao-politica


 

 

 
O que disseram: 
 

Além de lançar fundamentos para a compreensão das relações entre fé cristã, teologia e política, Pedro 

Dulci analisa o sentido de esfera pública, o pluralismo social e o lugar da igreja local diante dos desafios 

políticos e da necessidade de envolvimento cristão. 

– Rodolfo Amorim Carlos de Souza 

 

Em um momento eivado de fanatismos, fundamentalismos, discursos de ódio e apatia política, Fé Cristã e 

Ação Política é uma obra oportuna e necessária para uma igreja que quer ser sal e luz no mundo. Um 

marco nos estudos brasileiros em teologia pública. 

– Leonardo Ramos 

 

Escrito a partir de uma teologia pública fundada no senhorio de Cristo, Fé Cristã e Ação Política sugere um 

horizonte de ativismo político cristão prudente e que não subestime o potencial da igreja local para a 

produção de virtudes públicas. Pedro Dulci oferece os contornos de uma narrativa que exige coragem 

ortodoxa enquanto resguarda cristãos do ufanismo político e ideológico. 

– Igor Miguel 

 

Fé Cristã e Ação Política é um livro fundamental para aqueles que buscam integrar a fé pessoal às 

diferentes esferas públicas. 

– Ricardo Barbosa 

 

Com sólido arcabouço bíblico-teológico e ampla percepção dos impasses filosóficos atuais, Pedro Dulci 

demonstra a força da fé cristã para a transformação social.  

– Davi Lago 
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Frases: 
 
Não podemos agir na temporalidade presente sem sermos direcionados pelas firmes certezas da 
eternidade. 
*** 
Não existe nenhum centímetro da realidade que não esteja debaixo da autoridade de Deus. Não existe 
atividade pública alguma que não deixe de expressar a vontade de Deus aos seres humanos naquela área. 
*** 
Precisamos fazer com que cada domínio sob nossa responsabilidade volte a obedecer a Deus e satisfazer-se 
nele. 
*** 
Em política, portanto, nossa esperança não é o aumento da liberdade, a igualdade de gênero ou mesmo o 
fim da opressão econômica. Estamos esperando o rei com novos céus e nova terra. 


