
DA DISTOPIA À UTOPIA 

(Proferida na Missão Anglicana Ressurreição do Senhor, em 17 de novembro de 2019) 

 

Há um tempo em que precisamos demolir os templos que construímos com nossas 

fantasias e nos custa muito fazer isso, porque esses monumentos são bonitos e dominam nossos 

afetos. Mas ainda assim eles precisam ser destruídos. 

Eu fico imaginando a reação dos interlocutores de Jesus, ao escutá-lo dizer: “Vocês 

estão admirando essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será 

destruído” (Lc 21:6). O templo era o orgulho de Israel e ainda a pouco aquelas pessoas 

comentavam entre si sobre a beleza daquele monumento. Agora Jesus estava dizendo que não 

restaria pedra sobre pedra. Quão grande não deve ter sido a confusão daquelas pessoas. 

A leitura do profeta Isaías que acabamos de escutar (Is 65:17-25), delineia um cenário 

aprazível ao qual aspiramos: um cenário em que não há choro nem clamor; em que longevidade, 

habitação, auto-sustentação, dignidade, comunhão. Mas este cenário é utópico, isto é, não existe 

ainda, é uma promessa de Deus, é algo que ainda se realizará. “Vejam! Eu vou criar um novo 

céu e uma nova terra. [...] Por isso fiquem para sempre alegres e contentes, por causa do que 

vou criar” (Is 65:17-18).  

Quando é que devemos destruir os templos que construímos? Exatamente quando eles 

deixam de alimentar a utopia (u-topos); quando eles, em lugar de suscitar consolação, provocam 

desespero, desolação, tornam-se aquilo que não deveriam ser. Há uma palavra para traduzir 

isso, distopia (dis-topos, lugar ruim). Essa palavra foi utilizada pela primeira vez em 1868, por 

John Stuart Mill, num discurso no Parlamento Inglês, significando uma contrariedade frente à 

utopia, uma distorção daquilo que se espera. É exatamente isso que temos vivido em alguns 

lugares deste país, em relação à religião. Algumas comunidades religiosas têm sido espaços 

distópicos, destruindo a fraternidade, roubando dignidades, fortalecendo projetos de exclusão e 

toda sorte de violência contra indivíduos desfavorecidos e grupos sociais marginalizados. São 

comunidades distantes do cenário que profetiza Isaías. 

O evangelho de hoje é um alerta contra estes lugares. Diz Jesus: “Cuidado para que 

vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ E ainda: 

‘O tempo já chegou’. Não sigam essa gente” (Lc 21:8). Não, poderá ser elas o Cristo; elas não 

estão impregnadas do espírito de Jesus, seus gestos não manifestam as linhas gerais da 

mensagem de Cristo. Sua vida não foi uma exaltação ao uso da força e à prática da violência, 

não o vimos rejeitar quem o procurou e tampouco aprendemos com ele o conluio com poderes 

escusos.  

Mas não basta nos afastarmos dos espaços distópicos, temos que saber qual a utopia 

anima nossa vida de fé. Há um versículo na leitura de Isaías da liturgia de hoje que é uma 

imagem poética dessa utopia: “O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá capim junto 

com o boi” (Is 65:25). É a utopia da não-distinção, da comunhão e da segurança. Nossa vida 

de fé almeja que todas as pessoas possam experimentar esse bem-estar que a Palavra diz ser 

concedida até aos animais. 

O mês em que estamos, o novembro negro, pede que recordemos uma das expressões 

dessa utopia, o desejo de que os homens e as mulheres não sejam sujeitados a qualquer tipo de 

injustiça por causa da cor de sua pele. O famoso discurso I have dream (Eu tenho um sonho) 

do pastor Martin Luther King, proferido em 1963 na Marcha de Washington, captou com 

precisão esse desejo na profecia de Isaías. Dr. King entendeu que a utopia não é de oposição de 



umas pessoas contra outras. Nas palavras dele, “esta nova militância maravilhosa que engolfou 

a comunidade negra não nos deve levar a desconfiar de todas as pessoas brancas”. 

Ele sabe que a utopia é de não-distinção: “Eu tenho um sonho que meus quatro pequenos 

filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo 

conteúdo do seu caráter”. Ele sabe que a utopia é de comunhão: “Eu tenho um sonho que um 

dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos 

descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade”. Ele sabe 

que a utopia é de segurança:  

E quando isso acontecer, quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a 

deixarmos ressoar de cada vila e cada lugar, de cada estado e cada cidade, seremos 

capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros e 

brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as 

palavras da antiga canção espiritual negra: Finalmente livres! Finalmente livres! Graças 

a Deus Todo Poderoso, somos livres, finalmente.” 

 

A construção da utopia, que hoje nos vem como antirracismo, é a tarefa a que somos 

chamados e chamadas a realizar a partir de nossa fé. Vivemos tempos de distopia. Findou-se a 

escravidão nos idos de 1888, mas as pessoas afrodescendentes permanecem em sua maioria 

sem acesso a serviços básicos e privadas de oportunidades por causa da cor de sua pele. Basta 

dizermos que apenas esse ano, 131 anos depois da abolição da escravatura, o número de pessoas 

negras na universidade foi superior que o de pessoas brancas, mesmo a porcentagem de pessoas 

que se declaram negras ser o triplo daquelas que se declaram brancas. A muitos de nós, pessoas 

afrodescendentes (e não apenas a nós, mas a todas as pessoas empobrecidas), não chegou o 

cenário utópico da profecia de Isaías, de modo continua a nos ser reservado apenas construir 

para outro morar, plantar para outro comer, sem termos acesso ao que nossas mãos fabricam, 

como se trabalhássemos inultilmente. 

Não quero me adentrar nestas questões, mas apenas alertar à Igreja para essa distopia, 

sobretudo nós, que estamos numa igreja de origem europeia, que se organizou no país a partir 

do Sul e que, embora apoie o antirracismo, parece não ter ainda conseguido abraçar 

organicamente o rico patrimônio afro-brasileiro na sua dinâmica eclesial. Nesse sentido, 

orgulho-me de que nossa comunidade dê passos nessa direção. É uma alegria que, nosso irmão 

André, um preto de fé, tenha visto neste lugar que alimenta a sua utopia, e tenha se proposto a 

renovar hoje os seus votos batismais. É uma alegria termos entre nós os irmãos Jeferson e 

Felipe, com seus dreads e suas pulseiras artesanais, e que Felipe, inclusive, tenha trazido seu 

caxixi, berimbau e atabaque para dar vida à liturgia. 

Esperamos juntos e juntas, como comunidade de fé, o dia em que “as coisas antigas 

nunca mais serão lembradas, nunca mais voltarão ao pensamento”, como nos disse o profeta; o 

dia em que “Jesus, nosso irmão que nasceu moreno da raça de Abraão”1, nos ajudará a não mais 

ouvir falar em racismo e em que não mais precisaremos ser antirracistas. 

 

Rev. Dr. Adriano Portela dos Santos 

                                                           
1 Em nome do Deus, Milton Nascimento. 


