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Fraternidade e diálogo: compromisso de amor 

 

“Cristo é a nossa paz: Do que era dividido, fez uma unidade” 

 

“Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de uma nova nação. Somos 

gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor”1 

 

Boa noite! Como seria bom se estivéssemos de pertinho, juntas e juntos!!! Nesse período 

de distanciamento eu percebi o quanto eu gosto mesmo de gente, estou como Jauperi, 

compositor baiano que diz: “Gente, gente, gente / Ô, gente! a gente precisa ser gente / 

Oxente, a gente precisa de gente / Que abrace, que sorria / Dê a mão, dê alegria / E amor 

todo dia”. 

E é com esse abraço, que eu quero saudar a todas e todos que aqui estão, agradecer o 

convite para participar tanto da produção do texto quanto desse espaço transformador e 

por que não dizer revolucionário que é a CFE desde 2000. Saudar os/as companheiros/as 

de caminhada que souberam ser troca, abraço, sorriso e amor, mesmo pelas telas.  

Quero começar dizendo que, ao pensarmos o texto de Ef. 2.14: “Cristo é a nossa paz: do 

que era dividido, fez uma unidade”, precisamos pensar sobre ser unidade na diferença. 

Pensar que podemos e precisamos ser um sem eliminar as nossas enriquecedoras 

diferenças, respeitando-as, criando redes de equivalência. O que temos de extinguir, são 

as desigualdades. Pensem comigo no quão diferente nós somos, agora pensem no quanto 

estas diferenças unidas podem nos tornar fortes no enfrentamento das desigualdades e das 

injustiças sociais... Se organizarmos direitinho aquilo que eu sei, com aquilo que você 

sabe, as minhas experiências com as suas, a gente quebra a farsa de um sistema que nos 

faz inimigos a fim de nos enfraquecer, a fim de tornar a nós, que somos maioria, em 

pequenos agrupamentos minoritários. Vamos falar mais sobre isso?  

No texto base desta campanha, a paz é nosso horizonte. Contudo, não há paz sem 

enfrentamento das desigualdades. E nós sabemos o quanto há de desigualdade econômica 

em nosso país. A elite econômica, formada por 1% das pessoas mais ricas, não se sente 

constrangida em ganhar 33,7 vezes mais do que os 50% mais pobres da população 

brasileira.  Como falar de paz, quando pessoas passam fome e não têm trabalho, nem terra 

e teto? Como falar em paz, sem denunciar essas injustiças econômicas, sociais e 

ambientais? 

Enquanto isso, teologias que pregam a prosperidade como se esse fosse o objetivo da fé, 

fortalecem a ideologia neoliberal, negando a realidade concreta e a responsabilidade do 

Estado, qualificando a pobreza como castigo de Deus.  

 
1 VICENTE, Zé. Baião das comunidades. 



Diante disso, nos perguntamos a respeito do discurso do presidente à ONU. Existe 

Cristofobia no Brasil? Existe Cristofobia em um país que faz vista grossa para quase meio 

bilhão em dívidas das igrejas à União? Sim, quase meio bilhão de reais – essa é a quantia 

que entidades religiosas devem à Receita Federal. O levantamento, realizado pela 

Agência Pública por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), revela que 1.283 

organizações religiosas devem R$ 460 milhões ao Governo. Desse total, 23 igrejas 

possuem dívidas de mais de R$ 1 milhão cada uma. A maior devedora (igreja de 

lideranças riquíssimas), deve, sozinha, mais de R$ 127 milhões, segundo valores 

apurados pela Receita em agosto deste ano. Existe Cristofobia em um país que não cobra 

essa dívida enquanto, em meio a uma pandemia, corta o auxílio emergencial à população, 

faz reformas trabalhistas violentas, não investe em direitos básicos como educação, saúde 

e saneamento e ainda flexibiliza as leis para o mais cruel do agronegócio, dentre tantas 

outras atrocidades?  

Não. Não existe Cristofobia em um país que foi invadido e transformado em nação à 

forças de armas e cruz. E, “em nome de Deus”, para fins econômicos (extração de 

madeira, ouro e outras tantas riquezas), matou-se, torturou-se, estuprou-se... Povos foram 

sequestrados e escravizados, tiveram seus corpos e suas culturas violados, violentados. 

Em contextos fundamentalistas e de extremismos, tanto a população negra quanto os 

povos indígenas precisam diariamente identificar estratégias para viver a sua tradição 

religiosa. A perseguição a estes povos é a perpetuação do racismo disfarçado de 

intolerância religiosa.  

E, por mais que não tenhamos citado essa conveniente mentira da “Cristofobia” em nosso 

texto (naquele momento ela ainda não havia sido citada), a CFE já trata dos fatores que a 

fazem conveniente há muito tempo. E por que eu a trouxe aqui? Porque é responsabilidade 

nossa, que fazemos parte deste mesmo campo discursivo do cristianismo, restaurarmos 

os significados do que é ser Cristão. 

Cabe a nós, independente e por que não ressaltando a beleza das nossas diferenças (uns 

católicos, outros batistas, outros metodistas, anglicanos, pentecostais...), restaurar o 

significado do caminho do Cristo: Que todos e todas, indistintamente, possam ter vida e 

vida em abundância! Para isso, é necessário que todas as pessoas tenham acesso ao 

trabalho, à moradia, à educação, à saúde e ao lazer. Pois, pecado mesmo é toda a injustiça 

e desigualdade. 

Cabe-nos também refletir: Em que momento nasceu a pandemia do ódio? Do desejo de 

morte ao diferente? Em algum momento nós esquecemos o “Eu preciso de você, você, 

precisa de mim...”. Sabia que eu preciso de você e você de mim, justamente porque somos 

diferentes? Somos aqui convidados/as a pensar, avaliar e identificar caminhos para 

superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a 

unidade na diversidade. 

Com certeza, nunca mais nos esqueceremos desta pandemia. Porém, não deveremos nos 

recordar das vidas interrompidas como números. Cada uma dessas mortes representa 

ausência, saudade, interrupção de planos e projetos. Eram pessoas, GENTE assim como 

nós!  

O que devemos lembrar também é de que a Covid-19 revelou, potencializou e visibilizou 

a nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade e o nosso potencial autodestrutivo. Retornamos 

ao mapa da fome, o desamparo dos trabalhadores e trabalhadoras informais, ao 

desemprego massivo, ao aumento de pessoas em situação de rua, à cultura de violência 



contra as mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas LGBTQI+ foram expostas pela 

pandemia. A militarização do Estado mostrou o seu braço mais forte. O Estado não 

chegou às comunidades, às favelas em forma de assistência aos vulneráveis, todavia, 

chegou com o seu braço armado ainda mais forte: Lembremo-nos, dentre tantos 

exemplos, do adolescente que morreu fuzilado enquanto brincava dentro de casa, 

lembremo-nos dos guarda-chuvas “confundidos” com armas... 

E, diante disto, onde estavam as igrejas de Cristo? Grande parte delas, espiritualizando a 

realidade objetiva para a manutenção dos seus lucros, insistiram em manter as suas portas 

abertas não importando o risco a que submetiam a sua membresia. Porém, outras tantas, 

às quais é nosso dever dar visibilidade, transferiram as suas celebrações para as 

plataformas online, organizaram redes de apoio para os/as mais vulneráveis, acolheram 

(mesmo que à distância) os e as enlutados/as, além de serem sistemas de pressão contra 

as injustiças sociais, políticas e econômicas, ao construírem contranarrativas ao 

negacionismo imposto pelos lugares de poder. 

E, mesmo assim, as mortes provocadas pela pandemia não contribuíram para que 

repensássemos nossas relações. Enquanto alguns/mas diziam: “sairemos melhores desta 

pandemia”, a violência também aumentou nas casas, mulheres foram torturadas e 

assassinadas enquanto estávamos em isolamento. O racismo estrutural persistiu. O ódio 

aos pobres ela latente, inclusive no discurso do governante máximo do país. O mercado 

engoliu o Estado. A “boiada” passou como queria o ministro e segue destruindo a nossa 

casa comum. E a maioria da população segue ainda mais vulnerável. 

Estes são tempos difíceis. De muros ainda mais altos. O discurso do governo cria o 

inimigo comum (os direitos humanos, os povos indígenas, as religiões de matriz africana, 

os muçulmanos), e a religião (que deveria ser o lugar de acolhimento dos diferentes) trata 

de demonizá-los, fortalecendo os discursos de morte, intensificando o ódio e a 

intolerância, criando uma luta de vulneráveis contra vulneráveis, quando deveríamos nos 

unir contra o verdadeiro inimigo: o sistema político/econômico que nos oprime. 

Em nosso texto, apontamos as diversas formas de opressão deste sistema:  

1- Nossos rios são poluídos, nossas florestas derrubadas ou queimadas. (como Bruno 

já trouxe aqui) Neste mesmo processo dos ataques ambientais, os povos tradicionais, que 

têm uma vida ligada à convivência com a natureza, são retirados dos seus territórios de 

origem, seja pelos resultados dos crimes ambientais, seja para que grandes empresas 

desenvolvam atividades de extração mineral ou florestal e agora, mais recentemente, são 

entregues à própria sorte, abandonados quanto aos cuidados e prevenção do novo 

coronavírus.  

A violência contra a terra e os povos originários é, muitas vezes, legitimada por um 

discurso religioso reativo. Sob a forma de missões ou sob a pretensa justificativa de 

espalhar a fé em Jesus, grupos missionários invadem os territórios indígenas 

desrespeitando e deslegitimando o modo de viverem a sua fé, associando-a a algo 

demoníaco. A religião é manipulada para promover limpeza étnica com o objetivo de 

liberar os territórios dos povos originários e tradicionais para as mineradoras, por 

exemplo. 

2- O nosso sistema econômico é fortalecido por um sistema de segregação e descarte 

de pessoas consideradas empecilhos e inúteis para a “produção”. Achille Mbembe, chama 

esse sistema de necropolítica, trata-se de uma política em que o Estado se julga soberano 

para escolher quem morre e quem vive. Na lógica da necropolítica, a humanidade do 



outro é negada. São estimuladas políticas de ódio. No caso brasileiro, sinais da  

necropolítica são perceptíveis em setores da segurança pública que é altamente repressiva 

e violenta contra pessoas negras e pobres.  

No ano de 2018, foram assassinados no Brasil 30.873 jovens. Os índices de homicídio 

revelam o racismo que vigora no Brasil. Os índices de violência letal atingem mais a 

população negra do que a branca. Os jovens negros são as principais vítimas de 

homicídios no Brasil. Praticamente em todos os estados brasileiros uma pessoa negra tem 

mais chances de ser morta do que uma pessoa não negra. E, se olharmos ainda mais de 

perto, esse jovens negros pertencem às periferias do nosso país. 

Ao mesmo tempo, a população encarcerada apresenta um nítido perfil socioeconômico 

que denuncia a prática de violação dos direitos básicos à expressão da vida em sua 

integralidade. Pesquisas (as referências destas pesquisas estão no texto) apontam que 

cerca de 54,96% foram classificados como pretos ou pardos. Quanto à faixa etária das 

pessoas privadas de liberdade no país, os números demostram que mais da metade da 

população carcerária registrada é jovem. E, sobre a escolaridade, os dados evidenciam 

que 78,82% da população carcerária sequer alcançou o ensino médio. Esses dados 

atestam, claramente, o direcionamento seletivo, classista e racista do sistema penal e a 

decomposição ética da gestão pública e do trato com a situação dos excluídos da 

sociedade. 

Com relação às mulheres, a realidade não é diferente. Em 2018, 4.519 mulheres foram 

assassinadas, representando uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes, ou 

seja, a cada duas horas uma mulher foi assassinada. Outro dado impactante: A cada 11 

minutos, uma mulher é estuprada! Com relação às mulheres negras, percebe-se que em 

2018, 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Esses números mostram o 

quanto a sociedade está estruturada no racismo e no patriarcado.  

Além disso, as reformas da lei trabalhista e da previdência social são ataques aos direitos 

conquistados pelas mulheres em seus longos anos de lutas. O trabalho precarizado atinge 

principalmente as mulheres. São elas as primeiras a serem demitidas em tempos de crise. 

Com isto, lançam-se no mercado informal de trabalho, sem garantia alguma de direitos. 

Outro impacto importante a ser observado é em relação às trabalhadoras domésticas, na 

sua maioria negras. Elas ainda sofrem as consequências do sistema escravista do Brasil.  

Os dados nos mostram quem são as pessoas atingidas pelo sistema de violência. As 

mulheres, em especial as negras e indígenas, são impactadas em todas as dimensões da 

sua existência. Observar esta realidade evidencia a necessidade de se discutir as questões 

de gênero, não se limitando à igualdade entre os sexos, mas, compreendendo que a 

libertação das mulheres da situação histórica de opressão passa pela discussão da 

propriedade privada, da divisão sexual do trabalho, da laicidade do Estado e da Teologia  

quando  impõe um patriarcado como modelo divino de hierarquia social. Além disso, é 

importante salientar que as relações sociais de classe, de gênero, de raça, de etnia estão 

historicamente interligadas. 

Outro grupo social que sofre as consequências da política estruturada na violência e na 

criação de inimigos, é a população LGBTQIA+. O Atlas da Violência de 2020, mostra 

que o número de denúncias de violências sofridas pela população 

LGBTQAI+ registradas no Disque 100 no ano de 2018 foi de 1685 casos.   



Uma das falsas notícias que fortalece a violência é a retórica de que direitos humanos 

servem apenas para defender “bandidos”. Esse discurso fragiliza cada vez mais os 

instrumentos institucionais que contribuem para a justiça.   

O Brasil está entre os quatro países que juntos somam 80% dos assassinatos de ativistas 

por direitos humanos no mundo. Um dos casos com grande repercussão internacional, foi 

o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Também 

Paulo Paulino, liderança do povo Guajajara. Chacinas são recorrentes no Brasil, 

poderíamos passar a noite citando casos e mais casos aqui que não ganharam visibilidade, 

mas, que acontecem todos os dias em nossas comunidades, em nossas famílias, pertinho 

da gente, conosco. 

E diante disso, eu preciso perguntar a mim mesma, e quem sabe não nos perguntemos 

todos, assim como o reverendo João Dias: “O que estou fazendo se sou Cristão?” 

Assim, eu quero terminar ressaltando o poder que um povo unido, organizado tem de 

enfrentar e superar essas opressões. Precisamos assim de profecias que anunciem a 

esperança, que reafirmem o fundamento da fé e que gerem vida e não violência. Por isso, 

com a mesma musicalidade que comecei, concluo citando Mercedes Sosa: 

Eu só peço a Deus 

Que a dor não me seja indiferente 

Que a morte não me encontre um dia 

Solitário, sem ter feito o que eu queria 

Eu só peço a Deus 

Que a injustiça não me seja indiferente 

Pois não posso dar a outra face 

Se já fui machucado brutalmente 

Eu só peço a Deus 

Que a guerra não me seja indiferente 

É um monstro grande e pisa forte 

Toda a pobre inocência dessa gente 

Eu só peço a Deus 

Que a mentira não me seja indiferente 

Se um só traidor tem mais poder que um povo 

Que este povo não esqueça facilmente 


