
 

Precisamos falar sobre preconceito. 

Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram 

batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do 

próprio Cristo. Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e 

pessoas livres, entre homens e mulheres: todos vocês são um só por estarem unidos com 

Cristo Jesus. E, já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e 

receberão aquilo que Deus prometeu. Gálatas 3.26-29 

Pode parecer que o assunto não está ligado diretamente ao nosso ministério, mas 

engana-se quem pensa assim. O preconceito, seja ele de qualquer natureza, é um pecado 

mundial que, no Brasil, se manifesta sorrateiramente e silenciosamente. É quase como um 

sussurro que, quando é colocado em evidência, acaba sendo se tornando um barulho 

estrondoso. 

O que muitos não sabem, é que o cristianismo foi berço da maioria dos movimentos 

de libertação e busca por igualdade de direitos daqueles que sofrem algum tipo de 

preconceito. O texto de Gálatas é uma prova de que , se há preconceito de raça, gênero ou 

classe social entre nós, ele precisa ser banido de nossas vidas e comunidades, pois, diante de 

Deus, somos todos um. Em Romanos 10.12, Paulo reforça: Isso vale para todos, pois não 

existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e 

abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Diante dessas afirmações, como 

pode alguém ainda duvidar de que o preconceito é um pecado perigoso, que adoece vidas e 

comunidades inteiras? 

Vamos bani-lo! Ao invés de banirmos pessoas, vamos banir o pecado que nos afasta 

delas. Na história das artes, brancos, negros, pardos e asiáticos, ricos e pobres, homens e 

mulheres, todos deixaram marcas importantes de criatividade de genialidade copiadas por 

todos nós, até hoje. Deus quis assim! Foram pessoas marcadas com talentos, que nos 

inspiram tecnicamente a sermos melhores a cada dia. Alguns conheceram e adoraram a Jesus 

em suas vidas, outros não, mas mesmo assim, Deus não deixou de compartilhar com todos 

os talentos criativos, e você sabe por quê? Porque Deus os amou por serem seus. Todos 

humanos, suas criaturas ou filhos, alvos de seu amor misericordioso. 

Querido servo, Cristo não aceita que nutremos qualquer tipo de preconceito. Este é 

um pecado que, certamente, pode impedi-nos de sermos adoradores em espírito e em 

verdade. Não é uma questão político-ideológica, é a essência da nossa fé, pois “Amar o 

próximo, como a si mesmo” é um mandamento semelhante a “Amar a Deus sobre todas as 

coisas”, segundo Jesus, em Mt 22.37-39.  

Que Deus ajude a igreja brasileira a tornar-se um farol de santificação, um modelo 

para a sociedade, nesse momento de tanta violência, afinal de contas, “Sua bandeira, sobre 

nós, é o amor” (David Quilam, parafraseando Cantares 2). Amém! 
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