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A eleição este ano será especial. Ela 
poderá mudar a história do país. A 
história das gerações futuras. E você 
está convidado(a) a ser parte ativa 
dela. Participe destas eleições!

 Nesta cartilha 
você encontra informações importan-
tes e específicas sobre as eleições em 
2022, acompanhadas de trechos de 
algumas obras básicas de Allan 
Kardec, que poderão ajudar você a 
refletir, escolher e votar, de forma 
consciente e consistente, em candida-
tos(as), partidos e projetos políticos, 
com base em valores propostos pelos 
princípios espíritas. 

Para conferir os trechos citados, clique 
nos números de referência no texto.

Boa leitura! Vamos juntos(as)!

“Quando [o homem] praticar a lei de Deus, terá uma ordem social
fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor.” (1)

“Esperamos que [O Livro dos Espíritos] dará outro resultado, o de guiar
os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes, nestes estudos, um
fim grande e sublime: o do progresso individual e social, e o de lhes indicar
o caminho que conduz a esse fim.” (2) [grifos nossos]

Apresentação
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https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/3321/parte-quarta-das-esperancas-e-consolacoes/capitulo-i-das-penas-e-gozos-terrestres/felicidade-e-infelicidade-relativas/930
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/3/introducao-ao-estudo-da-doutrina-espirita


1. Reconheça
os valores em

que você acredita
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Para votar de forma consciente, 
é preciso reconhecer quais 
valores você considera impor-
tantes! Esta consciência permi-
te avaliar com mais precisão 
ideias, projetos, candidatos(as) 
e partidos que mais se aproxi-
mem dos seus valores.

Clique aqui e conheça o capítu-
lo III, As Leis Morais, de O Livro 
dos Espíritos. (3)
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“A lei natural é a lei de Deus. É a 
única verdadeira para a felicidade 
do homem. Indica-lhe o que deve 
fazer ou deixar de fazer e ele só 
é infeliz quando dela se afasta.” (4) 
[grifos nossos]

“Q. Onde está escrita a lei de 
Deus? R. Na consciência.” (5)

https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/82/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-i-da-lei-divina-ou-natural
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/1093/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-i-da-lei-divina-ou-natural/caracteres-da-lei-natural/614
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/1101/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-i-da-lei-divina-ou-natural/conhecimento-da-lei-natural/621
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/82/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-i-da-lei-divina-ou-natural
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2. Saiba para que
cargos haverá eleição

e suas atribuições

É importante saber que cargos estarão em 
disputa nestas eleições e quais as atri-
buições de cada um. 
Assim, podemos analisar criticamente as 
promessas dos candidatos.

Um governador, por exemplo, não pode 
garantir a execução de alguma promessa 
que dependa de uma lei que deve ser antes 
aprovada pelos deputados estaduais.

Clique aqui e se informe sobre as atri-
buições dos cargos em disputa nas eleições 
de 2022.

Sobre o verdadeiro homem de bem: “Se sob a sua dependência a 
ordem social colocou outros homems, trata-os com bondade e bene-
volência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade 
para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho.” 
(6)

“Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover 
à vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a 
existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida  à 
mercê do acaso e da boa vontade de alguns. “  (7) [grifo original]
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https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2022/Maio/confira-as-atribuicoes-dos-cargos-em-disputa-nas-eleicoes-2022
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/3307/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-xii-da-perfeicao-moral/caracteres-do-homem-de-bem/918
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/3273/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-xi-10-lei-de-justica-de-amor-e-de-caridade/caridade-e-amor-do-proximo/888
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3. Conheça as
regras atuais

para esta eleição

“Votei num candidato e elegi outro!” Pois é, isso 
realmente pode acontecer, porque as eleições 
de 2022 são proporcionais.

Clique aqui e acesse um vídeo explicativo sobre 
o que é uma eleição proporcional.

Fique atento(a) para garantir que seu voto vá 
para o projeto político mais semelhante à sua 
visão de mundo e à sua filosofia de vida. Assim, 
mesmo que seu candidato não seja eleito, pelo 
menos o seu voto vai somar para o melhor 
projeto.

“De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente 
pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela... 
onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o 
último, como para o primeiro; onde com menos parcialidade se exerça a 
justiça; onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte...” (8)

https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/3166/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-viii-7-lei-do-progresso/civilizacao/793
https://www.youtube.com/watch?v=N6DkjNbfvLA


4. Conheça
candidatos(as), 

vices e suplentes
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Busque informações sobre o que 
pensa e como vivem os candida-
tos(as). Se ele(a) já possui uma 
trajetória política, analise sua histó-
ria, os projetos propostos, as pautas 
apoiadas ou contraditadas. 
 
Identifique aqueles cujas propostas 
tenham afinidade com os valores 
em que você acredita. E isso vale 
também para vices e suplentes. 
 
Procure se informar, afinal, seu voto 
é muito importante para somar 
com os de todos os cidadãos brasi-
leiros e definirmos o melhor projeto 
para o país.
 
Mas cuidado com as fake news! 
Acesse aqui a cartilha da UEM – 
União Espírita Mineira sobre este 
tema tão atual e danoso!
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“...aquele que é levado a praticar o 
mal pela posição em que seus
semelhantes o colocam tem menos 
culpa do que os que, assim
procedendo, o ocasionaram, 
porque cada um será punido não só 
pelo mal que haja feito, mas 
também pelo mal a que tenha dado 
lugar.”(9)

“O homem de bem é bom, humano 
e benevolente para com todos, sem 
distinção de raças, nem de 
crenças, porque em todos os 
homens vê irmãos seus.” (10) [grifos 
originais]

https://drive.google.com/file/d/16HbJdWfbEQt70muRitIkJxG9lx9wQZo1/view?usp=drivesdk
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/1121/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-i-da-lei-divina-ou-natural/o-bem-e-o-mal/639
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/887/o-evangelho-segundo-o-espiritismo/2506/capitulo-xvii-sede-perfeitos/o-homem-de-bem
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5. Conheça os
partidos e suas

coligações

Conheça os planos de governo de cada partido e 
os princípios que regem cada um, escolhendo 
aquele partido ou coligação cujas propostas  
sejam embasadas em princípios importantes para 
você.
 
O Brasil possui atualmente 32 partidos registrados 
no TSE. Esta quantidade de partidos desenha 
cenários complexos, que tornam as coligações 
uma prática quase obrigatória para unir forças 
em torno de um projeto, seja de país, seja local 
(estados e municípios), mas que gera algumas 
vezes coligações locais contraditórias com
coligações federais. 

Entenda a complexidade e importância do tema 
para garantir um voto consciente, clicando aqui.

“Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia [a da realidade 
da vida de Além-túmulo], ... regularão suas instituições sociais — tendo em vista o 
bem de todos, e não o proveito de alguns; em uma palavra, compreenderão que 
a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste 
mundo, e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade.” (11)

https://www.politize.com.br/o-que-sao-coligacoes-partidarias/
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/885/o-que-e-o-espiritismo/1327/capitulo-ii-nocoes-elementares-de-espiritismo/consequencias-do-espiritismo
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Conheça a plataforma de governo 
de cada candidato(a)/partido.
 

Escolha propostas que contribuam 
para concretizar o país que você 
quer.

 
Dê preferência a propostas que 
evidenciem o espírito público, 
ou seja, aquelas que valorizem o 
bem comum.
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“...à medida, porém, que se acentua 
seu predomínio [o dos homens bons], a 
legislação torna-se mais humana, 
mais equitativa e a caridade cristã 
deixa de ser para todos letra morta.” 
(12)

“De duas nações que tenham chega-
do ao ápice da escala social, somente 
pode considerar-se a mais civilizada, 
na legítima acepção do termo, 
aquela... onde menos enraizados se 
mostrem os preconceitos de casta e 
de nascimento, pois tais preconceitos 
são incompatíveis com o verdadeiro 
amor do próximo;... onde a vida do 
homem, suas crenças e opiniões sejam 
mais respeitadas...” (13)

https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/20/revista-espirita-jornal-de-estudos-psicologicos-1858/4378/marco/jupiter-e-alguns-outros-mundos
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/3166/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-viii-7-lei-do-progresso/civilizacao/793
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7. Escolha
com consciência Opte por propostas que sejam 

universais, ou seja, que
atendam às necessidades 
coletivas.

Escolha propostas que 
incluam a representação, a 
participação e a deliberação 
dos cidadãos.

“Q. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? R. 
“Não; é obra do homem e não de Deus.” (14)

“Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, 
ninguém deve morrer de fome.” (15)

 “Que responsabilidade assumem aqueles que recusam a 
instrução às classes pobres da sociedade! Eles creem que com 
a polícia podem prevenir os crimes. Como estão errados!” (16)

DEMOCRACIA E CIDADANIA

https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/3179/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-ix-8-lei-de-igualdade/desigualdades-sociais/806
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/3321/parte-quarta-das-esperancas-e-consolacoes/capitulo-i-das-penas-e-gozos-terrestres/felicidade-e-infelicidade-relativas/930
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/886/o-ceu-e-o-inferno-ou-a-justica-divina-segundo-o-espiritismo/6620/segunda-parte-exemplos/capitulo-vi-criminosos-arrependidos
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8. Garanta sua
participação

As eleições de 2022 se darão em dois 
turnos: O primeiro turno ocorre no dia 2 de 
outubro e o segundo turno, no dia 30 de 
outubro. 

Neste ano, o fuso horário para a votação 
será um só em todo o país, o de Brasília, 
das 8h às 17h, quando serão impressos os 
boletins de urna. Em 2022, a hora de início 
da votação será uniformizada pelo horário 
de Brasília em todos os estados e no Distri-
to Federal.

Clique aqui para acessar o site do TSE. 
Insira os dados solicitados e clique em 
“Consultar” para saber o local de votação.

“À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável 
se tornou a modificação delas. Mais estáveis se tornam as leis humanas, à medida 
que se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que vão sendo feitas para 
todos e se identificam com a lei natural.”(17)

“Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, é para cuidar 
dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse.” (18)

https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/887/o-evangelho-segundo-o-espiritismo/2070/capitulo-xvii-sede-perfeitos
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/3168/parte-terceira-das-leis-morais/capitulo-viii-7-lei-do-progresso/progresso-da-legislacao-humana/795


9. Exerça seu
direito de votar

No dia da votação, no horário e 
local previamente identificado, 
leve seu documento de
identificação. Serão aceitos como 
documentos de identificação, os 
oficiais com foto, inclusive os
digitais: e-Título; carteira de
identidade, identidade social, 
passaporte ou outro documento 
de valor legal equivalente,
inclusive carteira de categoria 
profissional reconhecida por lei; 
certificado de reservista; carteira 
de trabalho; e CNH. Certidões de 
nascimento ou casamento não 
valem.

Clique aqui e veja todas as
informações sobre como
participar dessas eleições. 
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“Do sentimento de fraternidade 
nasce o da reciprocidade e dos 
deveres sociais de homem a 
homem, de povo a povo, de raça 
a raça. Destes dois sentimentos 
bem compreendidos sairão, 
forçosamente, as mais
proveitosas instituições para o 
bem-estar de todos.

A fraternidade deve ser a pedra 
angular da nova ordem social.” 
(19)

“... o homem de bem respeita 
todos os direitos que aos seus 
semelhantes dão as leis da
natureza, como quer que sejam 
respeitados os seus.” (20)

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2022/Abril/eleicoes-2022-confira-as-principais-informacoes-para-votar-em-outubro
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/900/revista-espirita-jornal-de-estudos-psicologicos-1866/5998/outubro/os-tempos-sao-chegados
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/887/o-evangelho-segundo-o-espiritismo/2070/capitulo-xvii-sede-perfeitos
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10. Acompanhe a
trajetória do

candidato eleito.

Finalmente, a eleição acabou, os eleitos(as) tomam 
posse, cuidam do país e podemos esquecer da políti-
ca e cuidar apenas das nossas vidas pessoais! Políti-
ca, só daqui a dois anos! Só que não!

Agora inicia-se a parte fundamental da vida de 
todo(a) aquele(a) que voloriza a democracia: exer-
cer a cidadania e difundir a consciência de que o pre-
sente do país é de responsabilidade de todos(as).

Agora é a hora de acompanhar o mandato dos(as) 
canditados(as) eleitos(as), independente de em quem 
votamos.

Clique aqui e conheça várias formas de acompanhar 
a trajetória deles.

“É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser 
qualificada pelo que produz: qualificá-la de má, quando dela 
provenha mal; de boa, quando dê origem ao bem.” (21)

“A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que 
produz bons frutos não é má; — porquanto, cada árvore se 
conhece pelo seu próprio fruto.” (22)
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https://www.politize.com.br/como-acompanhar-os-candidatos-eleitos/
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/887/o-evangelho-segundo-o-espiritismo/2112/introducao/resumo-da-doutrina-de-socrates-e-de-platao/xiii
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/887/o-evangelho-segundo-o-espiritismo/2573/capitulo-xxi-havera-falsos-cristos-e-falsos-profetas/conhece-se-a-arvore-pelo-fruto
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11. Exerça o
ativismo e a

incidência política.

O ativismo é uma forma de atuação social individual 
que a pessoa cidadã tem para se aproximar do poder 
legislativo, com o objetivo de pressionar, acompanhar 
e influenciar a formulação de políticas públicas, ações 
sociais ou processos políticos, objetivando modificar a 
situação atual, considerada insatisfatória à(s) causa(s) 
que ela defede.

Já a incidência política é um conjunto de ações realiza-
das pelos(as) cidadãos(ãs) com objetivos semelhantes 
ao do ativismo, porém realizadas através de Organi-
zações e Movimentos Sociais. 

Atuar nesses dois campos da política faz parte dos 
nossos deveres, como forma de garantir os valores 
democráticos e de cidadania.

“Os Espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiá-lo no 
caminho da verdade, mas abstêm-se de revelar o que o homem pode descobrir 
por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter 
tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adqui-
ra experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais; 
cabe-lhe a ele aproveitá-los e pô-los em obra.”  (23) [grifos nossos]

https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/888/a-genese-os-milagres-e-as-predicoes-segundo-o-espiritismo/3574/a-genese/capitulo-i-carater-da-revelacao-espirita/50


Tem dúvida? Clique aqui e busque a 
informação que precisa. 

O seu voto consciente contribui 
com o povo brasileiro, que somos 
todos nós, na construção de uma 
sociedade melhor! 

Gostou da cartilha? Quer se juntar 
a nós? Acesse www.abrepaz.org  e 
se inscreva. Seja bem vindo(a)!

Participe e garanta +Humanidade 
para o Brasil! Vamos juntos(as)!
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“Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o Espírito em condições
de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la
é que, em cada mundo, toma o Espírito um instrumento em harmonia
com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele
ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a
obra geral, ele próprio se adianta.” (24) [grifos nossos]

Participe!

DEMOCRACIA E CIDADANIA

https://www.justicaeleitoral.jus.br/tudo-sobre-as-eleicoes-perguntas-frequentes/
www.abrepaz.org
https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/2/o-livro-dos-espiritos/395/parte-segunda-do-mundo-espirita-ou-mundo-dos-espiritos/capitulo-ii-da-encarnacao-dos-espiritos/objetivo-da-encarnacao/132


DEMOCRACIA E CIDADANIA

El
ei

çõ
es

 2
0

2
2

Referências Bibliográficas

Todas as obras aqui referenciadas são de autoria dos Espíritos e  
organização de Allan Kardec e estão armazenadas na Kardecpe-
dia. 

O Livro dos Espíritos. 

(1) Q. 930
(2) Introdução, item XVII, §2 
(3) Parte Terceira, Das Leis Morais, Cap. I,  Q. 614-892 
(4) Q. 614
(5) Q. 621
(6) Q. 918, §6
(7) Q. 888
(8) Q. 793-Nota 
(9) Q. 639
(13) Q. 793-Nota §3
(14) Q. 806
(15) Q. 930
(17) Q. 795
(24) Q. 132

A Gênese. 
 
(23) Caracteres da Revelação Espírita, item 50. 

O Céu e o Inferno. 
 
(16) 2ª Parte, Cap. VI, Item II, Espírito Jacques Latour, §4.

(https://kardecpedia.com/obra
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Referências Bibliográficas

O Evangelho Segundo o Espiritismo. 
 
(10) Cap. XVII – Sede Perfeitos, Item III, O Homem de Bem, §7.
(18) Cap. XVII – Sede Perfeitos, Item III, O Homem de Bem, §6.
(20) Cap. XVII – Sede Perfeitos, Item III, O Homem de Bem, §19.
(21) Introdução, Item IV –  Sócrates e Platão, Precursores da ideia 
cristã e do Espiritismo –Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão, 
item XIII.
(22) São Lucas, Cap. VI, v. 43-45, citado no Cap. XXI – Haverá 
falsos cristos e falsos profetas, Item 1, Reconhece-se a árvore pelo 
fruto.

O que é o Espiritismo. 

(11) Consequências do Espiritismo, item 100, §15.

Revista Espírita. 
 
(12) Ano 1858, março, Júpiter e alguns outros mundos, §5.
(19) Ano 1866, outubro, Os tempos são chegados, §29-30.



+humanidade




