Perigos nas Eleições
Veja alguns perigos que poucos conhecem
 Quando um cristão escolhe um candidato, julga-o como o melhor. Porém, o cristão
não deve julgar (Mt 7:1, Lc 6:37, Jo 7:24, Tg 4:12, Rm 14:4, 10, Rm 2:1-3).
 O candidato é filiado a um partido, o qual é uma facção, um grupo de dissenção e,
quem pratica estas coisas irá para o inferno (Gl 5:21).
 O partido é reprovado por Deus, pois: “nada façais por partidarismo” (Fp 2:3).
 O estatuto de todo partido é submisso à Constituição Federal, a qual usa o nome
de Deus em vão, nega Deus e é laica (Is 48:11, 2 Co 3:5).
 As coligações entre partidos são reprovadas pela Palavra de Deus (Fp 2:3).
 Se o candidato for eleito, faz um juramento que é contrário à Palavra de Deus, pois
promete ser fiel à Constituição, que é inspirada por satanás e nega Deus (Lc 18:8).
 Quando o cristão vota, aprova tudo o que o candidato fizer, pois depositou nele a
confiança que ninguém merece (Jr 17:5, 9).
 Quando o cristão vota, está sendo cúmplice com as práticas eleitoreiras
(prostituição, bebedices e glutonaria) que levam para o inferno (Gl 5:19-21).
 Se o candidato for derrotado, o cristão estará cúmplice com a posição que esse
candidato tomará fazendo oposição ao que venceu, e isto é facção, dissenção,
divisão, sendo cúmplice nas obras infrutíferas das trevas (Ef 5:11, Gl 5:19-21).
 Se o cristão decidir anular o voto estará, com isso, praticando uma atitude de
rebelião, pois o voto nulo se caracteriza como voto errado.
 A política é obra do diabo, pois envolve competição, práticas de destratar pessoas,
fazer promessas, seduzir os pobres e outras injustiças (Rm 6:18, 2 Co 5:21, Ef 5:9,
1 Tm 6:11, 2 Tm 2:22, Tg 3:18, 1 Jo 2:29, 1 Jo 3:7, 10).
 A maioria das chamadas verbas de gabinete são usadas de forma injustiça.
 Votar em alguém em troca de favor ou por amizade é prostituição, corrupção e
pode ser crime. Além disso, votar por interesses atrai demônios e maldição.
 Todo político é anticristo, sem perceber (2 Co 4:4, Rm 1:18-28, 1 Jo 4:1, 1 Tm 4:1).
 Todos governantes do mundo atual estão enganados por espíritos enganadores (demônios) e
não sabem disso (Dn 7, 9,12, Ap 17).
Por estas e outras razões, quem não é verdadeiro cristão pode votar como quiser, mas

O VERDADEIRO CRISTÃO DEVE VOTAR EM BRANCO
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