
 
Oração – Crise Política 

A crise política sem fim e sem precedentes sugere algumas reflexões sobre o problema da ética na 
política. O conceito de bem público variará de acordo com a ideologia ou os valores de cada 
político, mas o que se espera dele é que enquanto administrador o faça com prudência. O político ao 
administrar o bem público toma decisões estratégicas na vida de nações, estados e municípios que 
podem causar grandes influências e consequências sobre a vida das pessoas. 

É claro que existem princípios gerais, como não matar ou não roubar, mas entre a ética pessoal e a 
ética política há uma diferença básica:  

• Na vida pessoal deve-se esperar que cada indivíduo aja de acordo com o que Maximillian 
Carl Emil Weber, (intelectual alemão, jurista, economista, considerado um dos fundadores 
da Sociologia) chamou a ética da convicção, ou seja, a ética dos princípios morais aceitos 
em cada sociedade. 

• Na política deve prevalecer a ética da responsabilidade que precisa levar em consideração 
as consequências das decisões que o político adota. Em muitas ocasiões, o político é levado 
a tomar decisões que envolvem meios não muito nobres para alcançar os objetivos públicos. 
O político muitas vezes faz de conta que não existe a ética da responsabilidade e utilizando-
se de meios escusos, faz compromissos para alcançar maiorias. Não reflete sobre as 
consequências futuras que tais atos podem causar aos cidadãos que ele representa enquanto 
no poder.  

Diante de tantas mazelas dos nossos governantes, só nos resta rezar e pedir ao Pai que os iluminem.  

Rezemos então a oração feita pelo reverendo Joe Wright em Kansas, USA, por ocasição da 
inauguração da “'Kansas House of Representatives”.  

Oração 

Senhor, viemos diante de Ti neste dia, para Te pedir  perdão e a Tua direção. 

Sabemos que a Tua palavra disse: Maldição àqueles que  chamam ‘bem” ao que está “mal”, e 
é exatamente o que temos feito. 

Temos perdido o equilíbrio espiritual e mudado os nossos valores.   

Temos explorado o pobre e chamado a isso “sorte”. 

Temos recompensado a preguiça e chamamos de “Ajuda Social”. 

Temos matado os nossos filhos que ainda não nasceram e chamamos de “a livre escolha”. 

Temos abatido os nossos condenados e chamamos de “justiça”. 

Temos sido negligentes ao disciplinar os nossos filhos e chamamos de “desenvolver a sua auto-
estima”.  

Temos abusado do poder e temos chamado a isso de “Política”. 

Temos cobiçado os bens do nosso vizinho e a isso temos chamado de “ter ambição”. 

Temos contaminado as ondas de rádio e televisão com  muita grosseria e pornografia e temos 
chamado de “liberdade de expressão”.   

Temos ridicularizado os valores estabelecidos desde há muito tempo pelos nossos ancestrais e 
a isto temos chamado de “obsoleto e passado”. 

Oh Deus!, olha no profundo dos nossos corações. Purifíca-nos e livra-nos dos nossos  pecados. 

Amen.   



 

 

A oração me foi enviada por e-mail pela cantora e amiga Alciony Menegaz. 
 

 

  
 

Reverendo Joe Wright 
 
 
 

 
 

Kansas House of Representatives 
 

 



  

 

Central Catholic Church 

 

Esta Igreja recebe agora petições do mundo inteiro, da Índia, África, Ásia, para que o pároco Wright 
ore por eles. 

 

O comentarista Paul Harvey difundiu esta oração na sua emissão de rádio “ The Rest of the Story”, 
(O Resto da História), e recebeu um acolhimento muito  mais favorável por esta emissão, que por 
qualquer outra. 

 

 

comentarista Paul Harvey 

 

 



 

“Se não temos o valor de nos mantermos firmes nas  nossas convicções, então 
caíremos diante de qualquer outro argumento, ou inimigo”. 

 

 

 

 

“Não faça da sua vida um rascunho, pois pode não dar tempo de 
passar a limpo”. Ad. 
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