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Cumprimento o Revmo. Bispo Humberto Maiztegui, a quem muito agradeço o convite de 

realizar essa meditação! 

Cumprimento os clérigos e as clérigas na pessoa do Revmo. Jerry, Deão da Catedral Nacional 

da Santíssima Trindade, e Revda. Lilian Conceição da Silva, coordenadora da Pastoral Afro 

Abraço Negro. 

Meus cumprimentos também a todas as lideranças leigas da Diocese Meridional. 

 

Queridas irmãs e queridos irmãos, a Festa litúrgica que celebramos hoje e os textos bíblicos 

que nos são oferecidos, são muito preciosos para refletirmos o tema que nos propomos 

meditar: “Trindade, comunidade perfeita, ajuda-nos a superar o racismo e toda ideologia de 

ódio”. Eles nos permitem focarmos em dois áreas cruciais para superarmos o racismo que, 

porventura, haja em nossas práticas enquanto igreja. Refiro-me à Antropologia Teológica, isto 

é, o conceito de pessoa humana que recebemos de nossa fé; e à Missiologia, quer dizer, a 

compreensão de missão que possuímos enquanto Igreja. 

A leitura de Gn 1.1-2.4a e o Salmo 8 falam para nós de uma compreensão de pessoa humana. 

Os 26 e 27 do primeiro capítulo de Gênesis, por exemplo, nos informa algo tão básico da fé 

cristã e ao mesmo tempo tão estrategicamente esquecido: todas as pessoas humanas são 

imagem e semelhança de Deus: «Façamos o homem à nossa imagem e semelhança”, disse 

Deus (1 Gn 1: 26). Por essa razão, uma série de ideologias e práticas humanas são uma afronta 

ao próprio Deus, a saber: racismo, machismo, lgbfobia, xenofobia, e tudo quanto é tipo de 

ideologias e práticas que pretendam negar dignidade a alguma pessoa humana. 

Permitam-me dizer-lhes que esta é uma das verdades básicas da fé cristã que fez os meus 

antepassados, e de todas as pessoas cristãs negras desse país, acolherem o Evangelho, apesar 

dos horrores cometidos pelos pregadores. Essa é uma verdade elevada e profunda demais para 

depender da coerência de quem prega. É uma verdade que acalenta e dá força para um povo 

sofrido no contexto de usurpação de sua própria dignidade. 

No Salmo 8, encontramos de maneira poética a mesma afirmação da dignidade da pessoa 

humana: “Quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas, que formaste, 

que é o ser mortal, para que te lembres dele? e o ser humano, para que o visites? Fizeste-o um 

pouco abaixo dos anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as tuas 

obras; e tudo a ele submeteste” (Sl 8: 3-6). O salmista entende a grandeza da pessoa humana, 

traduzindo-a como “um pouco abaixo dos anjos” e coroada de “glória e honra”. 

Tanto o Gênesis quanto o Salmo receberam uma interpretação de supremacia pró-dominação, 

seja do homem (sexo masculino) sobre a mulher, no caso do Gênesis; seja da pessoa humana 

sobre a criação, no caso do Gênesis e do Salmo. Por isso, permitam-me ainda, irmãos e irmãs, 

um parêntesis sobre os versículos 26 e 27 do capítulo primeiro do Gênesis. É necessário 

atentarmos que a construção textual do versículo 27 é como que uma explicação, detalhamento 



e ênfase: “E Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus ele o criou; e os criou 

homem e mulher”. Quer dizer, o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus; não 

só o homem, não só a mulher. Esta é conhecida como a primeira narração genesíaca da criação 

do gênero humano; mas existe uma segunda, que está presente em Gn 2, aquele que fala de 

que o homem foi criado primeiro e depois, vendo a solidão do homem, Deus criou da costela 

deste a mulher. E durante séculos e séculos e séculos, preferimos essa narrativa, aberta à 

dominação masculina, que a narração do capítulo 1 que restringe o patriarcado, porque Deus 

“os criou homem e mulher” à sua imagem e semelhança. 

Em segundo, desde muito entendemos Gn 1: 26 (“Que ele domine os peixes do mar, as aves 

do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra”) e 

também os versículos 6 do Salmo 8 (“Deste-lhe domínio sobre as tuas obras; e tudo a ele 

submeteste”), como uma carta branca para “dominarmos”, “submetermos” todas as realidades 

criadas, o que deu à história dessa interpretação bíblica um espírito colonialista. Mas já 

entendemos que não pode ser essa a interpretação, porque toda a criação é um bem a ser 

cuidado, ser cultivado, para que haja harmonia entre o que retiramos da criação e o que 

contribuímos para sua manutenção. Em políticas públicas, a isso dá-se o nome de 

sustentabilidade; enquanto que em nosso contexto religioso, isso trata-se de um tópico da 

ecoespiritualidade, porque é espiritualidade também o modo como nos relacionamos com a 

criação. É preciso lembrar que a quinta marca da missão anglicana nos conclama a “Lutar para 

salvaguardar a integridade da Criação, sustentar e renovar a vida da terra”. E aqui fecho o 

parêntesis! 

Desejo me deter agora na outra área mencionada por mim no início desta meditação: a 

Missiologia. O trecho de Mateus 28.16-20 que escutamos é conhecido como a grande 

comissão de Jesus a seus discípulos e discípulas, o seu mandato missionário. Se nós estamos 

reunidos e reunidas neste Domingo, é em consequência desse mandamento. Se Lucien Lee 

Kisolving e James Watson Morris saíram dos EUA e realizaram o primeiro culto anglicano 

nestas terras há 130 anos, foi em decorrência dessa grande comissão. 

A grande questão, minhas irmãs e meus irmãos, é que os cristãos e as cristãs que nos 

precederam em diversas partes do mundo abraçaram esse mandato missionário entrelaçando-

o com projetos civilizatórios colonialistas. Nos quais, pouco importava as condições de vida 

daqueles e daquelas às quais era anunciado o Evangelho e, pior ainda, nos quais muitas vezes 

houve cooperação na destruição da dignidade das pessoas às quais o Evangelho fora 

anunciado. Por isso, amadas irmãs e amados irmãos, infelizmente é preciso dizer que, no 

Brasil, tanto católicos quanto protestantes, receberam o Evangelho assentado em bases 

escravocratas que silenciaram os cristãos e as cristãs diante da situação de abandono social 

dos negros e negras recém libertos ou permitiram que mentalidades e episódios racistas tivesse 

vez e lugar em nossas igrejas. Isso não anula os méritos dos pioneiros e das pioneiras de nossa 

igreja, como tampouco retira o sentido do que alegremente celebramos neste ano, que são os 

130 anos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. 

Quero abrir outro breve parêntesis. Desta vez para mencionar o Rev. Richard Holden, enviado 

ao Brasil em 1860, pelo Departamento de Missão da Igreja Episcopal (Anglicana) e pela 

Sociedade Bíblica Americana. Rev. Holden, apesar de possuir uma mentalidade proselitista, 

deixou registrada em seu diário de missão em Belém e em Salvador a sua compreensão da 

escravidão como uma afronta à Deus. Fecho aqui o parêntesis. 



Saber de nossas luzes e sombras estabelece a responsabilidade de nos integrarmos na luta 

antirracista, não para que sejamos mais uma organização do movimento negro, e sim porque 

precisamos afirmar que vidas negras importam para Deus, que estas vidas também são imagem 

e semelhança de Deus e que, por isso, não podem continuar serem vítimas de abandono social 

nem das estratégias de morte, cuja faceta mais dolorosa é o extermínio da juventude negra. 

Nosso Primaz, Bispo Naudal Gomes, no culto de Pentecostes e dos 130 da IEAB, fez 

referência ao apelo “Não consigo respirar”, feito por George Floyd, o afro-americano morto 

após 09 minutos de estrangulamento numa ação policial. Nesta referência, o Primaz nos 

chamava a atenção de que ainda há muito o que a IEAB fazer e de que “não podemos deixar 

de olhar nossa realidade, onde nós estamos como igreja, como comunidades e como pessoas. 

Ali, nós somos chamados a atuar e sermos instrumentos reais e concreto do amor de Deus para 

todas as pessoas”. 

Nesse sentido, minhas irmãs e meus irmãos, se realizar a grande comissão (“Ide e fazei 

discípulos meus”) demanda olharmos a realidade onde estamos, é nosso dever sinalizar a luta 

antirracista como uma parte do que ainda há por fazer em nossa igreja, considerando que viver 

no Brasil ainda não é a mesma coisa para negros e brancos. Enquanto uma pessoa branca de 

nossa igreja se preocupa com a faculdade que o filho cursará, eu me preocupo se meu filho 

estará vivo para cursar uma faculdade. Nós, pessoas negras temos que nos preocupar 

diariamente onde nossos filhos estarão protegidos. Na escola? Como se a menina Maria 

Eduarda foi morta na quadra esportiva da escola? Em casa? Como, se o menino João Pedro 

foi morto por um tiro de fuzil em casa? Em nosso emprego? Como, se o menino Gabriel 

morreu, por negligência, no próprio emprego da mãe? Quem está aqui dizendo isso é um pai, 

mas esta é sobretudo o medo de muitas mães negras solo, muitas das quais perdem sua saúde 

emocional após a perda de seus filhos. 

Deixemo-nos persuadir pelo Espírito Santo, Ruah Divina, para a compreensão de que a tarefa 

missionária não é dominar realidades, mas sim colocar-se a serviço de quem necessita de 

justiça. E nos disponhamos a “responder às necessidades humanas com amor” e a “procurar a 

transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda espécie de violência, e buscar 

a paz e a reconciliação”, como nos ensinam a 3ª e 4ª marcas da missão anglicana. 

Concluo aqui recordando que, em 1960, no Congresso de 70 anos da Igreja Episcopal 

Brasileira, como se chamava a IEAB, o Dr. João Del Nero defendeu explicitamente que a 

Igreja deve “atacar corajosamente as distinções raciais, ainda que provenham do próprio 

Estado” (A Igreja Episcopal no País do Futuro, p. 134). Sessenta anos depois, estou aqui 

dizendo que devemos denunciar o racismo praticado pelo Estado e reconhecer o próprio 

racismo que praticamos, porque não poderemos ser comunidade de Jesus enquanto não 

promovermos a vida em plenitude para todas as pessoas. 

Deus nos abençoe! Deus, que é uno e trino, nos ensine a nos valermos de nossa diversidade 

para potencializarmos no nosso amor! 

 

 

Feira de Santana/BA, 07 de junho de 2020 

 

Rev. Dr. Adriano Portela dos Santos 


