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Sou africana, filha de pais cristãos africanos, mas fui criada no Brasil. Já ouvi 
diversas vezes que o cristianismo é a religião do homem branco europeu. 
Certa vez, houve um comentário direcionado a mim, de que eu tinha 
mente de ‘colonizada’ pelo fato de ser cristã e africana. O que é isso? Pelo 
fato de eu ser africana não tenho a livre escolha de decidir a minha crença? 
E a África não tem nada a contribuir com o cristianismo? O livro que o 
leitor tem em mãos é de extrema importância para se entender as contri-
buições africanas para a fé cristã, desde as histórias bíblicas até a história da 
igreja, como um todo. Uma importante contribuição para a igreja atual, 
merece ser lido por cristãos leigos, mas também em seminários e institui-
ções teológicas e bíblicas como um todo. Quão africano é o cristianismo? É 
um livro mais que importante para se entender o berço do cristianismo e 
as importantes contribuições dos povos africanos para a fé cristã. Tudo bem 
ser africano e cristão, pois o cristianismo combina com a África. Impor-
tante publicação!

Jac ira Monte iro
Autora de O Estigma da Cor, pós-graduanda em Teologia Bíblica e exegéti-
ca do Novo Testamento pela Faculdade Internacional Cidade Viva.

Diz o ditado popular que não se julga o livro pela capa, no entanto, minha 
experiência com a obra que o caro leitor tem em mãos contrapõe esta lógica. 
Lembro-me, como se fosse hoje, a primeira vez que me deparei com a versão 
original em inglês deste livro. Minha atenção foi toda aprendida já a partir 
do título: How Africa Shaped the Christian Mind (como a África moldou a 
mente cristã). O impacto do título foi tal que nem o fato da obra estar escrita 
em uma língua que a priori não domino foi o bastante para me influenciar a 
colocá-la de escanteio. Pelo contrário, com o esforço necessário de alguém 
não fluente na língua inglesa passei a devorar este livro e aos poucos foi se 
tornando uma referência em meus escritos e palestras. É caso para se dizer 
que “existem obras e autores que marcam nossa vida para sempre”, já que 
“representam um divisor de águas”. É o caso da obra que o amado leitor tem 
em mãos – isto porque é uma obra de caráter profético no sentido originário 
da palavra: seus textos retiram as escamas eurocêntricas epistémicas contidas 
em nossa visão de mundo e, consequentemente, mobilizam nossos afetos, ge-
ram inquietudes e urgências conclamando-nos à necessidade de reinvenção 
teológica. A publicação deste livro: How Africa Shaped the Christian Mind, que 



a editora Quitanda nos brinda na sua versão em português: Quão africano é o 
Cristianismo? deste modo, um ato profético por contrapor a lógica colonial da 
não transitoriedade do conhecimento. Sobretudo daqueles que se encontram 
à margem do pensamento hegemônico. Posto isso, este livro carrega em si 
um pensamento decolonial. Por partir de um outro lugar epistémico, tam-
bém denominado de um não lugar e por mobilizar fontes, leituras, análises etc. 
a priori não dadas pelas grandes cátedras ocidentais. Enfim, “é um livro para 
gostares” e manteres em suas produções do saber, pois desde sua titulação 
até sua nota bibliográfica e fontes utilizadas é todo um mundo novo que a 
nós se abre. 

Emil iano Jamba Antônio  João
Teólogo, jurista e escritor; co-organizador do livro Teologia e Negritude 
(2019) e coautor dos livros Teologia Africana em Perspectiva (2020) e Teologia 
africana em diálogo com as teologias latino-americanas (2022).

Thomas Oden é conhecido por seu empenho em recuperar a sabedoria 
da tradição teológica do cristianismo antes da modernidade e da reforma 
protestante. Como metodista, seu trabalho é basicamente evangélico, porém, 
sem perder as raízes com a cristandade em todos os lugares e em todos os 
tempos. Esta é a noção cristã de catolicidade, que não é romana, mas afirma 
como nossos irmãos responderam a fé no Evangelho em diferentes contextos 
culturais. Quão Africano é o Cristianismo é um trabalho que vai nessa direção. 
Nela, Oden traz ao ocidente cristão as raízes de sua fé a partir de seus ramos 
africanos. Em sua diversidade, irmãos desse continente têm contribuições 
importantíssimas para a teologia cristã em todo o mundo e este é um tesouro 
milenar que não pode ser ignorado por ninguém. Os desafios, as primeiras 
missões cristãs, o convívio com religiões nativas e, mais tarde, com religiões 
estrangeiras como o islã, pressionaram cristãos das mais diversas etnias e cul-
turas africanas a procurarem nas Escrituras respostas singulares a tais desafios. 
Tenho certeza de que o leitor se surpreenderá nesta expedição teológica no 
enorme cristianismo do enorme e diverso continente africano.

Igor Miguel
Pastor na Igreja Esperança, em Belo Horizonte (MG); teólogo (CEFOR-
TE/RJ), pedagogo (FAE/UEMG) e mestre em hebraico (FFLCH/USP); 



professor da Escola L’Abri e do Instituto Bíblico Esperança. É coautor dos 
livros Igreja Sinfônica, Teologia na era da internet e Doutrina e devoção e autor 
do livro A Escola do Messias pela Thomas Nelson Brasil. 

Uma das minhas grandes influências na reflexão sobre a relação entre fé 
cristã e sociedade é H. Richard Niebuhr. Agora tenho em mãos uma das 
obras mais maduras de um dos seus alunos, Thomas C. Oden. Sem dúvida 
Oden deu uma contribuição singular, indo muito além do seu mestre, re-
fletindo teologia em alto nível acadêmico ao mesmo tempo mantendo seus 
olhos fitos na grande tradição cristã, tradição que inegavelmente fincou pés 
muito cedo no continente africano e de lá influenciou a teologia em nível 
global. Oden é leitura obrigatória para repensar a história da teologia e o 
futuro da igreja cristã.

Alexander B.  Stahlhoefer
Doutor em Teologia Sistemática pela Universidade de Erlangen, Alemanha. 
Professor de História da Igreja, Teologia Sistemática e Ética na Faculdade 
Luterana de Teologia em São Bento do Sul-SC.

Neste livro, Thomas Oden convida os cristãos a descobrirem o papel cru-
cial que a África desempenhou no desenvolvimento cristão primitivo. 
Uma obra coerente e introdutória, apresentando o início de um diálogo a 
ser desenvolvido por estudiosos e teólogos. Quão Africano é o Cristianismo é 
essencial para aqueles que desejam explorar o importante lugar da teologia 
dos nossos irmãos africanos na história da nossa igreja. Em meio a tantas 
teologias exclusivistas, racismo e ideologias identitárias, é fundamental que 
compreendamos os frutos da fé da vasta família de Deus e como elas po-
dem agregar espiritualmente à nossa jornada.

Ana Staut
Jornalista e escritora. Membro da Igreja Esperança, em Belo Horizonte, é 
autora de Fortes e Fracos e coautora de De Eva a Ester.



O Dr. Thomas Oden encoraja os africanos para uma teologia prática, des-
mantelando ideias pré-concebidas e insinuações históricas que ao longo 
dos tempos mostram o cristianismo como religião da Europa e da América. 
Oden ajuda-nos a redescobrir a herança cristã africana e a renovar nosso 
compromisso de continuação e desenvolvimento do grande movimento 
cristão em nosso continente. 

Rev.  João César
Pastor da primeira igreja batista em Luanda-Angola e presidente da Con-
venção Batista de Angola. 
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O cristianismo (também) é preto

Paulo Cruz

“Ao me tornar cristão, tornei-me mais africano do que 
pensava que era. Tornei-me quem eu sou!” (Dr. Kwa-
me Bediako)

A ideia de que o cristianismo era uma religião europeia demorou a chegar a 
mim. Desde minha conversão, aos 25 anos, as raízes africanas da religião do 
Nazareno foram categóricas, não só por evidências bíblicas – desde a segunda 
esposa de Moisés, vinda do reino de Cuxe, passando por Simão de Cirene até 
o eunuco de Atos 8 –, mas históricas e biográficas – com os geniais teólogos 
e filósofos do continente, Atanásio, Tertuliano, Agostinho e tantos outros. Sem 
contar a presença do cristianismo na África subsaariana desde os primeiros 
séculos. Vim ouvir essa história muito tempo depois, da boca de gente cética 
e dos defensores das chamadas religiões de matriz africana.

Entretanto, tenho ciência de que essa constatação não é trivial; a euro-
peização do cristianismo não foi somente um processo missionário, mas 
ideológico. A partir do declínio dos reinos africanos da antiguidade, do 
surgimento e expansão do Islã, da ascensão europeia e do colonialismo, a 
África foi se tornando, cada vez mais, um símbolo do atraso, e mais: foi ví-
tima do racismo “científico” que, surgido na Europa a partir do século 18, 
foi amplamente utilizado durante a expansão colonial para subjugar o povo 
africano e tornar a ignomínia da escravidão e do tráfico de seres humanos 
não só aceitáveis como necessários para salvar os “selvagens”.

Nem mesmo o gênio de Padre Antônio Vieira escapou de tal armadilha, 
pois dirá, em seu Sermão XIV aos escravos de um engenho na Bahia, em 
1633: “Deveis das infinitas graças a Deus por ter dado conhecimento de si, 
e por vos ter tirado de vossas terras, onde vossos pais e avós vivíeis como 
gentios; e vos ter trazido a esta, onde instruídos na fé, vivais como cristãos, 
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e vos salveis.” E outro jesuíta, Padre Jorge Benci, irá ainda mais fundo no 
racismo, dizendo, em sua infame obra Economia cristã dos senhores no gover-
no dos escravos, publicada em 1700, dentre outros absurdos, que “os pretos 
são, sem comparação, mais hábeis para todo gênero de maldades que os 
brancos”, exortando aos senhores que, sem violência desmedida, evitassem 
deixar os escravos ociosos, pois o ócio “é a mãe de todas as leviandades.” 
Benci também foi um dos divulgadores da igualmente infame teoria da 
Maldição de Cam (Gênesis 9), dizendo, na mesma obra, que “a servidão e 
o cativeiro teve sua primeira origem do ludíbrio que fez Cam da desnudez 
de Noé, seu pai.”

Não se sabe a origem da ideia de que negros não tinham alma, uma vez 
que existem santos católicos africanos desde os tempos coloniais (Santo 
Elesbão e Santa Ifigênia, por exemplo), e não faz sentido algum pensar em 
batizar, tampouco canonizar, seres sem alma. Mas a boataria venceu entre 
os críticos do cristianismo, que a partir do século 20 reagirão – animados 
pelas lutas emancipatórias dos povos africanos, fomentadas por ideologias 
socialistas e comunistas –, demonizando o cristianismo como religião do 
colonizador.

Mas o trabalho minucioso de Thomas C. Oden, no livro que o leitor 
tem em mãos, vem para restabelecer a história do cristianismo africano 
como uma verdadeira religião tradicional, fundamentada há mais de dois 
mil anos. Oden defende que o pensamento cristão europeu não teria se 
desenvolvido se não fossem os argutos pensadores africanos, pois sua “lide-
rança intelectual caminhou por terra desde o vale do Nilo até os desertos 
do Neguev, as colinas da Judeia, e ao norte através da Síria e Capadócia, e 
por mar para todos os pontos do norte. As ideias centrais dos movimen-
tos monásticos se espalharam pelo deserto da Nítria e desde o vale do 
Nilo central de fala faraônica ao norte passando pelas lauras e comunidades 
monásticas do Jordão, indo até o Rio Tigre e o Hális durante o quarto e 
o quinto século. Todos esses centros de mentes e espíritos brilhantes de 
Gaza até Nazianzo (Ásia Menor) eram constantemente alimentados pelas 
ideias que fluíam da África no terceiro e no início do quarto século. Os 
líderes cristãos na África descobriram como ler a lei e os profetas de modo 
significativo, a pensar filosoficamente, e a ensinar a regra ecumênica da fé 
trina de forma coesa, muito antes desses padrões se tornarem normativos 
em outros lugares.” E afirma, categórico: “Se o cristianismo primitivo não 
é nativo, então a chegada de muitos Bantu à Zululândia no século dezessete 
também não é nativa [da cultura africana].”



O CRISTIANISMO (TAMBÉM) É PRETO

15

É um trabalho que, embora introdutório, abre um leque gigantesco de 
pesquisa a todos os interessados em desvendar os caminhos africanos do 
cristianismo primitivo. É digna de comemoração a iniciativa da Editora 
Quitanda na publicação desta, importante obra, que, espero, será um marco 
na retomada das discussões sobre a História da Teologia, mas, sobretudo, 
na luta contra o preconceito e a intolerância religiosa.

Paulo Cruz é professor de Filosofia e mestre em Ciências da Religião.
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INTRODUÇÃO 

A tese deste livro pode ser apresentada de forma simples: A África exerceu 
um papel decisivo na formação da cultura cristã; conquistas intelectuais 
decisivas do cristianismo foram exploradas e compreendidas primeiro na 
África antes que fossem reconhecidas na Europa, e, em relação à América 
do Norte, com um milênio de antecedência. 

O Cristianismo tem uma história muito mais longa do que suas ex-
pressões ocidentais ou europeias. A forma profunda com que os professores 
africanos moldaram o mundo nunca foi adequadamente estudada ou reco-
nhecida, nem no norte nem no sul do globo. 

Minha pergunta é: Como a mente africana moldou a mente cristã nos 
primeiros séculos do cristianismo?

Diante dos jovens africanos está o desafio de redescobrir a riqueza tex-
tual do cristianismo africano antigo. Será necessária uma geração de acadê-
micos africanos para reavaliar os pressupostos imbuídos de preconceito que 
ignoram ou diminuem a história intelectual africana.

O cristianismo não teria sua vitalidade atual em dois terços do mundo 
sem a compreensão intelectual que foi desenvolvida na África entre os anos 
50 e 500 d.C.  A pretensão de estudar a história da igreja sem levar em con-
ta  a história da igreja africana é inviável, mesmo que tenha sido comum 
nos últimos cinco séculos, o que causaria estranheza durante os primeiros 
cinco séculos, quando a mente africana era altamente honrada e imitada. 

A prova deste fato está por ser dada. A busca por equilíbrio na história 
ocidental permanece deformada e distorcida até que isso aconteça. 

Minha tarefa é mostrar que a mente clássica cristã é moldada de for-
ma significativa pela imaginação que brota do solo africano. Ela carrega 
as marcas das análises filosóficas, da percepção moral, da disciplina e das 
interpretações das Escrituras que floresceram primeiro na África antes de 
chegarem a outro lugar.  As sementes se espalharam começando pela África 
em direção ao norte. 
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O termo mente cristã aponta para a história intelectual cristã. Ele inclui 
a história da literatura, filosofia, física e análise psicológica. Aponta para as 
ideias e produtos literários produzidos especificamente no continente afri-
cano durante o primeiro milênio da era comum. 

RUMO A MEIO BILHÃO DE CRISTÃOS AFRICANOS

Em breve haverá quase meio bilhão de cristãos na África. Agora já estima-
dos em quatrocentos milhões (46 por cento do total da população africana 
de 890 milhões, de acordo com o Pew Forum), este número tem crescido 
rapidamente. Uma porção significativa dos cristãos no mundo atualmente 
reside no continente africano. David Barrett projeta uma taxa de cresci-
mento contínuo até 2025, chegando a 633 milhões de cristãos na África1. 

A população cristã na África está florescendo. É ao futuro dela que de-
dico esse trabalho. O debate no ocidente vai parecer trivial em relação ao 
que se apresenta diante de nós no sul do globo. 

A população cristã está predominantemente localizada no hemisfério 
sul. Isso já foi amplamente demonstrado pelas pesquisas sociológicas e de-
mográficas cuidadosas de David Barret, Rodney Stark e Philip Jenkins. Os 
europeus e norte-americanos estão percebendo que o futuro do cristianis-
mo reside muito mais ao sul do equador do que ao norte. 

Ainda assim, os cristãos do sul do globo têm muito menos oportu-
nidades de apreciar ou até mesmo de aprender a sua história do que os 
cristãos ocidentais. Isso é especialmente verdadeiro sobre os africanos. A 
solução está em uma investigação histórica de qualidade superior, e não 
em uma história precipitada ou na manipulação ideológica da evidência 
histórica.

Não somente os ocidentais, mas tragicamente muitos acadêmicos afri-
canos e líderes de igrejas também têm ignorado seus mais antigos ancestrais 
africanos cristãos. Alguns deles têm focado tanto em condenar a história 
missionária colonialista do século 19 que nem mesmo chegaram a con-
templar a importância de sua própria herança intelectual patrística africana 
pré-moderna. Mesmo os defensores do nacionalismo negro, que exaltam 

1  Nota do Editor: No momento em que editamos este livro (Agosto de 2022), a popula-
ção cristã no continente é de 721.815.977, ou seja: o cristianismo representa 51% do total 
(1.405.290.990) da população africana, de acordo com o Pew Forum. Para dados sobre 
demografia africana em tempo real, acessar: https://countrymeters.info/pt/Africa

https://countrymeters.info/pt/Africa
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todos os outros aspectos imagináveis da tradição africana, parecem ignorar 
sistematicamente este presente legado pela patrística africana. 

Os cristãos africanos comuns merecem ter um meio muito mais aces-
sível de compreender o cristianismo primitivo africano: a sua fé, coragem, 
tenacidade e força intelectual marcante. É por isso que a história deles deve 
ser contada: contada agora mesmo e contada com muito mais detalhes.

UMA HISTÓRIA ÉPICA

A história do cristianismo primitivo africano precisa ser contada para as 
crianças africanas nas vilas e cidades. Ela merece ser contada de modo sim-
ples. Mesmo que seja ouvida por uma audiência global, é necessário que ela 
alcance primeiro a criança africana.

Repleta de personagens intrépidos e finais surpreendentes, esta é uma 
história de proporções heroicas. Não é um mito, mas uma história real — a 
verdadeira história dos cristãos africanos enfrentando fielmente escolhas de 
vida ou morte, séculos de escravidão degradante e desumanização impla-
cável — ela é oportuna hoje para mães e filhas, pais e filhos africanos. A 
hora chegou.

Não é difícil captar a trama central: em um continente marcado pelo 
sofrimento surge uma compreensão de sofrimento transformado pela 
compaixão, uma história de morte e ressurreição, vida surgindo do túmulo, 
é a história viva de qualquer pessoa que percebeu o sentido da história do 
ponto de vista da cruz e da ressurreição. 

A história suplica para ser contada em sua forma mais verdadeira, de 
acordo com os fatos, para que o significado dela seja compreendido por 
qualquer um. Essa história, repleta de mistérios, transborda de intervenções 
inesperadas, está cheia de sacrifícios e milagres, com reviravoltas imprevis-
tas, escolhas únicas para serem enfrentadas e lições para serem guardadas.

Ela espera encontrar especialmente aquele ouvinte que testemunhou 
uma Criação boa sofrer uma Queda radical e passar por uma Redenção 
radical, e que se encontra perplexo diante do poder contínuo do mal sobre 
essa Criação. Isso alude a um aspecto profundo na imaginação humana. Ela 
é dramatizada de forma poderosa nas narrativas dos antigos mártires e san-
tos africanos que demonstraram a capacidade de prevalecer. Suas histórias 
iluminam os sofrimentos pessoais em todos os lugares.

Portanto, esta não é uma história somente para um público cristão. Ela 
não é destinada somente aos que já estão convencidos. Nem é uma história 
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cujo público primariamente reside nos ambientes acadêmicos. Ela é para 
os inquiridores, para os céticos e para os convictos, mas, especialmente para 
as crianças das vilas africanas. 

Esta história será informativa para os muçulmanos de mente aberta, tra-
çando as pegadas da sua própria história antiga. Uma história tão rica para 
crianças bem como para os mais velhos não será apreciada direito até que 
seja contada direito.

Nem mesmo se trata de uma história somente para o público ociden-
tal. Eu espero que ela encontre ouvintes primeiro no continente africa-
no e igualmente na Ásia. Os cristãos globais estão intrigados pela África 
moderna, mas a maioria nunca pensou nela à luz da sua extraordinária 
história antiga. Ainda menos os próprios africanos tiveram a oportunidade 
de ouvir sua história completa sendo contada. Uma vez que os níveis de 
alfabetização permanecem baixos em algumas partes do continente, essa 
história deve ser contada novamente usando os equipamentos de gravação 
nas línguas nativas. Formatos visuais criativos deverão ser usados da mesma 
forma que foram utilizados para a conscientização sobre a AIDS e educa-
ção ecológica. 

Quando eu falo sobre o “cristianismo primitivo africano,” estou me 
referindo a todas as formas primitivas de cristianismo no primeiro milênio 
nos quatro bilhões de metros quadrados do Egito, Sudão, Etiópia, Eritreia, 
Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e possivelmente mais ao sul do que sabe-
mos agora. A geografia do continente influenciou o fato do cristianismo 
africano aparecer, primeiro, no norte do Saara, no primeiro milênio, e, de-
pois, no segundo milênio, viu um crescimento exponencial no sul. Tanto 
o norte quanto o sul foram abençoados por uma herança persistente de 
séculos de cristianismo clássico. Os cristãos africanos primitivos falavam 
muitas línguas nativas e não se limitavam às principais línguas comerciais 
próximas à costa mediterrânea. 

FORA DA ÁFRICA

O cristianismo africano não é menos ecumênico por ter crescido em 
um continente específico. Ele surgiu de uma distinta experiência afri-
cana no solo africano. Aqueles que mais sofreram em nome de uma pro-
fundidade e de uma continuidade genuína são africanos de nascimen-
to e têm enfrentado lutas em culturas africanas nutridas por inúmeras 
gerações de experiência africana nativa. Eles não foram importados de 
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fora. Eles sentiram o suor e conheceram a sede dos desertos e monta-
nhas africanas.

A mente global cristã tem sido formada a partir de uma história 
específica, não de ideias teóricas vagas. Muito dessa história ocorreu 
na África. Tire a África da Bíblia e da memória cristã e você removerá 
muitas cenas cruciais da história da salvação. A história dos filhos de 
Abraão na África; José na África; Moisés na África; Maria, José e Je-
sus na África e pouco depois Marcos, Perpétua, Atanásio e Agostinho, 
igualmente na África. 

A verdade do cristianismo sempre foi contada em forma de história. É 
uma narrativa da obra de Deus na criação e na história. A verdade cristã 
é moldada pela memória específica da história dos apóstolos sobre o que 
aconteceu com Israel e com Jesus. 

Entre os principais padrões para a interpretação dos escritos apostólicos 
estão aqueles que foram talhados e refinados na África antes de se estabele-
cerem na Europa e no Oriente Próximo. Este é o cerne – o miolo doce do 
grão que alimentou a história intelectual cristã antes de Constantino. Sem 
ser examinado por completo, pode parecer apenas uma hipótese curiosa 
que carece investigação, mas nele há a promessa de uma colheita imensa. 
Então investigue você mesmo.

As evidências para essa hipótese encontrarão resistência por parte da 
academia ocidental padrão. Tem sido assim por décadas, e será uma luta 
contínua a cada passo. Há motivos persistentes pelos quais perspectivas 
africanas sobre o cristianismo primitivo têm sido negligenciadas – até 
mesmo sistematicamente ignoradas. Essa evidência precisa ser apresen-
tada de modo convincente por mentes africanas para uma audiência 
africana no tempo certo. Quando isso acontecer de fato, o mundo dará 
ouvidos.

O LUGAR CENTRAL DA ÁFRICA NO MAPA ANTIGO

A memória do cristianismo primitivo foi formada por três massas de ter-
ra: Ásia, África e Europa. Até aí não há nenhuma novidade em relação à 
história humana registrada textualmente, que foi formada na junção entre 
esses três grandes espaços. Somente três, não sete. Os outros vieram depois. 
Eles se encontram em um único espaço físico, a histórica encruzilhada de 
Jerusalém. O mapa 1 é uma forma simplificada dos mapas antigos:
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Mapa 1. África nos mapas antigos

Por Ásia, no senso primitivo, referimo-nos à Palestina, Síria, Anatólia 
e a tudo o que se encontra a leste. O termo Ásia foi usado pelos gregos 
muito antes dos turcos ocuparem a fronteira oeste da península que agora 
conhecemos como Turquia. Gradualmente, o termo Ásia foi ampliado para 
se referir à grande península da Anatólia e em direção leste até onde era 
possível ver ou imaginar.

Nos tempos do Império Romano o “Oriente Médio” se estendia até 
o Eufrates e o “Extremo Oriente” para além do Eufrates ao Vale do Indo 
e seguindo pelo subcontinente indiano até Kerala. Assim que o termo Ásia 
era definido na antiguidade. No século VI, o mundo conhecido se ampliaria 
ao leste via rota da seda até a China. Olhando para os mapas toscos e para 
as geografias primitivas da antiguidade tardia, isso fica claro. A palavra grega 
Asia pegou e até hoje a Ásia é considerada pelos asiáticos como o continente 
inteiro que vai desde a península da Anatólia ao leste até as ilhas do Pacífico.

O judaísmo e o cristianismo têm suas raízes na história de um povo for-
mado na interação entre a África e a Ásia. Os judeus e os cristãos viajavam 
do Egito para Jerusalém, e para Samaria e Antioquia, e de lá para os confins 
da terra. E a partir do Pentecostes, a África sempre teve cristãos. Desde o 
primeiro século há referências a Apolo de Alexandria, aos líbios no Pente-
costes, a Simão de Cirene e a cristãos etíopes. Essas testemunhas africanas 
do primeiro século continuaram sem cessar até chegarmos ao testemunho 
vivo dos africanos de hoje. Nenhum século africano desde Apolo ficou sem 
a presença cristã. Nem Judeus nem cristãos são novos na África. Os povos 
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das duas alianças se lembram da história da salvação que teve seu início na 
encruzilhada de dois continentes: Ásia e África. Daquela mesma encruzi-
lhada viria o Islã no século sete do primeiro milênio. 

Por África, em seu sentido primitivo, nós nos referimos ao enorme con-
tinente que se estica para muito longe ao sul do Mediterrâneo. Geografi-
camente, a África é um continente. Culturalmente, é uma mistura diversa 
de costumes e línguas. Entre as culturas históricas conhecidas os tempos 
da antiga África do Norte estão a nilótica, a bérbere, a líbia, a numidiana, a 
nubiana, a ganense e outras que datam de tempos pré-históricos. 

Alguns africanos que vivem atualmente no continente sentem-se des-
confortáveis em serem chamados africanos. Eles preferem ser identificados 
como ugandeses, egípcios ou nigerianos. Mas a forma mais adequada para 
falar de todos esses milênios de culturas modernas e antigas continua sendo 
o termo África, qualquer que seja sua etimologia. A maioria dos africanos 
e não-africanos chamam esse continente de África. Então eu vou usar esse 
termo, sem me desculpar, como uma descrição geográfica, um único conti-
nente, ciente de que ainda há muitas tensões e incongruências dentro dele.

Por Europa, no sentido antigo, eu me refiro ao território a norte e oeste 
do Estreito de Bizâncio, ainda considerado a divisão entre o oriente e o oci-
dente. A Europa se estende desde a Trácia à Irlanda, da Sicília à Escandinávia. 

Cada uma dessas três massas de terra era simbolizada por uma cidade 
principal nos mapas do fim da antiguidade. As três grandes cidades, que 
apontavam, além de si mesmas, para esses três continentes, eram: Roma, 
Alexandria e Antioquia. 

No seu auge, a cidade afro-helênica de Alexandria era maior do que 
Roma e Antioquia, e muito mais importante no mundo das ideias, da lite-
ratura e do ensino. Alexandria permaneceu, por séculos, como uma das três 
principais cidades do mundo antigo. Não surpreende que o líder cristão de 
Alexandria veio a simbolizar e representar todos os cristãos do continente 
em termos de organização eclesiástica. Era análogo a Antioquia representar 
a Ásia e a Roma representar as vozes da liderança do norte do mediterrâ-
neo que, mais tarde (com Carlos Magno em 800 d.C.), emergem como um 
amálgama quase letrado de culturas emergentes formando, gradualmente, 
a Europa medieval. 

Existem, atualmente, muitas cidades que assumiram o lugar de Alexan-
dria como símbolo da África, entre elas: Nairobi, Cairo, Lagos e Joanesbur-
go. No mundo antigo havia somente uma cidade, ao lado de Alexandria, 
que era internacionalmente reconhecida no continente africano como re-
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presentante de uma parte significativa da África: esta era Cartago. Para o 
cristianismo ocidental primitivo, Cartago era uma cidade-chave; para aque-
les que estavam ao leste e ao sul da Líbia, era Alexandria. Mas, mesmo em 
Cartago, a igreja tinha grande respeito e honra por Alexandria, devido ao 
fato da Igreja de Alexandria ter sido fundada por uma das testemunhas 
oculares dos apóstolos, Marcos. 

A diferença entre Cartago e Alexandria era o fato de que Cartago não 
tinha nenhum apóstolo conhecido que se pudesse comparar a Marcos. Sem 
uma figura conhecida que fosse testemunha ocular dos tempos apostólicos, 
Cartago graciosamente reconheceu a liderança apostólica anterior de Ale-
xandria, que era respeitada em todos os lugares em que um cristão africano 
pudesse ter vivido no primeiro milênio. Desta forma, a plenitude do vasto 
e amplamente desconhecido continente africano passou a ser simbolizada 
pela grande cidade do mundo antigo: Alexandria. É por isso que Alexan-
dria não pode ser separada da África. 

DOIS RIOS: O NILO E O MEDJERDA—BERÇO DO PENSAMENTO CRISTÃO PRIMITIVO

Muitas ideias e práticas cristãs viajaram para o Norte até a Europa a partir 
do Nilo e das tradições numidianas. As culturas nilóticas e numidianas são 
o epicentro da história pré-europeia do cristianismo.

Isto é simbolizado por dois rios poderosos. O grande rio Medjerda 
(Bagrada), que se estende do ocidente ao oriente desde Tingade, na antiga 
província romana da Numídia, até Cartago na província romana da África 
(da atual Argélia até a Tunísia), por cerca de 450 quilômetros—veja o mapa 
2. O Nilo se estende do sul ao norte, por 6.695 quilômetros, com cataratas 
no sul do Egito e no Sudão e sua cabeceira em Uganda—veja o mapa 3. 
Muito da história intelectual cristã amadureceu nos vales e cidades ao redor 
do sistema de rios às margens do Nilo, e pelas montanhas, desertos e vales 
do Magrebe, onde o Medjerda fluía. 

 Nilótica é a família de línguas que se desenvolveu junto ao Nilo muito 
antes do judaísmo e o cristianismo chegarem ao Egito. Essas eram línguas 
do interior da África, em grande parte intocadas pela cultura mediterrânea. 
Elas se tornaram, no Vale do Médio Nilo, os principais veículos linguísticos 
para o cristianismo local. Durante os primeiros quatro séculos, o cristia-
nismo emergiu com vitalidade semelhante no Magrebe, onde os grandes 
escritores cartaginenses e numidianos eram Tertuliano, Cipriano, Arnóbio, 
Optato e Agostinho.
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O cristianismo africano primitivo tinha no seu centro as duas línguas e 
configurações culturais desses dois grandes sistemas de rios. A relação entre 
geografia africana e cultura cristã não foi suficientemente estudada. Os sis-
temas de rios são continentais, não costeiros, de modo que qualquer suges-
tão de que o cristianismo foi predominantemente um fenômeno costeiro 
na África denota um desconhecimento da geografia africana. A ausência de 
pesquisa rigorosa levou enviesou a avaliação histórica à opinião comum – e 
incorreta – de que o cristianismo africano, no seu primeiro milênio, seria 
encontrado principalmente em uma faixa estreita de costa.

O comércio e a comunicação que ocorriam ao longo de todo o sistema 
do rio Medjerda e do rio Nilo possibilitaram o comércio em boa parte da 
região continental da África. As rotas do deserto levavam aos portos dos 
rios e mares. Alexandria era claramente o principal ponto de conexão entre 
a África nilótica e o resto do mundo conhecido. A importância estratégica 
de Cartago era a sua proximidade à Sicília e à Itália e perto da foz do Med-
jerda. Este era um vale incrivelmente fértil e o centro das áreas de cultivo 
de trigo e azeitona. O vale era servido por dois portos principais em Útica 
e Cartago.

 As ideias e os bens materiais eram transportados facilmente do interior 
da África através das águas dos rios e da costa para a Espanha, França, Sicília, 
Itália e Grécia. 

Mas onde a África encontra sua voz pública dentro do cristianismo 
primitivo? A antiga resposta ecumênica é o Patriarcado Alexandrino, 
abraçando simbolicamente tanto o Nilo quanto o Magrebe, devido à 
deferência posterior ao apostolado de Marcos. O bispado de Alexandria, 
a cúpula estabelecida por Marcos, abraçou não apenas uma cidade, mas 
simbolicamente um continente inteiro, ainda que amplamente desconhe-
cido (assim como o bispado de Roma, seguindo Pedro, abraçou muito 
mais do que uma cidade). A sé de Alexandria se referia primeiramente às 
igrejas do leste do continente que falavam nas línguas continentais niló-
ticas e escreviam na linguagem internacional da literatura e do comércio, 
que era o grego. 

A sé de Cartago dizia respeito às igrejas orientais africanas, onde eram 
faladas as línguas bérbere, púnica e capsiana do Magrebe, além do Latim 
que era a língua internacional da política, literatura e comércio. Essas duas 
regiões do cristianismo africano primitivo, leste e oeste, eram representadas 
conjunta e simbolicamente entre os patriarcados pelo apostolado primevo 
de Marcos. 
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Desta forma, a ortodoxia latina africana se tornou principalmente 
transmitida através das tradições cristãs do oeste (incluindo copta, gre-
ga, siríaca e, no fim do milênio, árabe). Através da rápida disseminação 
do movimento monástico, as ideias de ascendência africana alcançariam 
rapidamente o norte para embeber as tradições palestinas, antioquinas, 
siríacas, gregas e armênias do quarto século e, ao quinto século, alcança-
riam a Gália e a Irlanda.

Por terra e mar, a África antiga moldou as camadas básicas das tradições 
cristãs, tanto orientais quanto ocidentais. Oriente e ocidente estavam coor-
denados dogmaticamente na metade do quarto século, com apenas algumas 
exceções. As tendências ao monasticismo e as respostas a Calcedônia foram 
debatidas de forma relativamente diferente no leste e oeste da África, mas 
o cerne do consentimento ecumênico estava firmemente estabelecido na 
África, onde boa parte dele foi criado. Esse consenso ecumênico sobre a 
exegese, a doutrina e a liturgia é a razão pela qual o cristianismo nilótico 
podia ser tratado com respeito em Magrebe.

Pode-se considerar que a primeira chegada do cristianismo na África 
ocorreu muito antes do que o ceticismo histórico ocidental tem admitido. 
Para tanto, será necessário um exame aprofundado das evidências arqueo-
lógicas e textuais. A tradição primitiva de Alexandria pode chegar de fato 
até os anos sessenta, cinquenta ou até aos quarenta. As evidências para a 
história da transmissão dessa tradição têm sido amplamente ignoradas pelas 
gerações anteriores dos eruditos europeus. O “chauvinismo europeu” é 
uma forma gentil de falar sobre essa negligência. 

Igualmente ignoradas são as pistas da presença cristã no Magrebe, onde, 
com os mártires cilitanos, havia uma firme evidência escrita da ocupação 
cristã por volta de 180 d.C.. Para terem penetrado adentro do continen-
te numidiano quanto conseguiram no meio do segundo século, seria ne-
cessário que estes mártires africanos de 180 já estivessem em atividade, o 
que representa um quebra-cabeças de evidências para os eruditos críticos 
das formas. Bem se pode formular que o cristianismo do sistema do rio 
Medjerda poderia se estender mais ainda ao passado, até o primeiro século 
desde Cartago ao oeste. Pois é implausível que os mártires de Madaura e 
cilitanos estivessem prontos para morrer pela fé se eles tivessem acabado de 
chegar ao norte da África imediatamente antes do ano 180 d.C. A fantasia 
de que o cristianismo tinha acabado de chegar em 180 exige explicações 
radicais. A maior probabilidade é de uma presença cristã muito anterior a 
esse período. 
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AFIRMANDO AS TRADIÇÕES ORAIS E ESCRITAS

Eruditos e defensores de religiões tradicionais africanas são gratos por suas 
tradições orais, e com justiça. Elas moldaram comunidades e vilas tribais em 
toda a África por gerações incontáveis. 

O gênero de “religiões tradicionais africanas” às vezes tem sido definido 
de modo tão estreito que acaba ignorando as grandes tradições escritas 
como se elas não fossem verdadeiramente africanas, e como se não fossem 
muito parte da “tradição africana.” O triste resultado é que, às vezes, su-
põe-se erroneamente que a religião africana não tenha textos escritos. Essa 
premissa é um erro enorme, e mesmo assim é tida, por muitos como um 
fato incontestável. 

As religiões tradicionais da África subsaariana foram concebidas em 
grande parte de forma oral. No norte do Saara, as religiões tradicionais 
africanas foram concebidas historicamente por tradições tanto escritas 
quanto orais. Os registros escritos dos cristãos no Egito e no Magrebe 
são amplos e importantes. Eles têm peso em muitas questões incômodas: 
A identidade cristã africana, as relações entre cristãos e muçulmanos, 
o reparo da distância e da alienação entre a África do norte e a África 
subsaariana. Se nós acelerarmos o tempo da África antiga até à África 
moderna, descobriremos que a relação entre as tradições oral e escrita 
se tornaram uma questão decisiva. O dilema atual da identidade cristã 
africana depende, significativamente, da forma como essas questões são 
resolvidas.

Os Bantu2, como teste de evidência, migraram consistentemente da 
África central para o sul, até os novos territórios no extremo sul desde o 
século dezessete. Eles se apoiavam na tradição oral até o século dezenove. 
Os cristãos egípcios residiram consistentemente no Vale do Nilo por quase 
dois mil anos. Pode-se, então, afirmar que as tradições orais dos Bantu (que 
só chegou em partes do sul nos últimos séculos) são uma expressão mais 
válida da religião tradicional africana do que o cristianismo egípcio? Para 
declarar tal coisa precisamos usar uma definição peculiar sobre o que seria 
“a religião africana tradicional” – uma definição melhor incluiria tanto os 
bantu quanto os cristãos egípcios. 

2  Nota do Editor: Resolvemos usar a terminologia Bantu no lugar de Bantus, por fazer juz 
a origem e o signficado do termo. Bantu é o plural de Ntu e signfica pessoas. 
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Na Argélia, o islamismo é mais expressivo da religião tradicional que 
o cristianismo? Só se você ignorar completamente a distinta história do 
século II até o século VII. Uma perspectiva mais ampla da história africana 
exige, concomitantemente, uma definição mais ampla da sua tradição reli-
giosa do que a que é comumente dada por muitos antropólogos e alguns 
teólogos modernos.

A tensão surge quando o valor das tradições orais do sul parece ser 
desafiado e diminuído quando posto diante da presença intimidadora dos 
textos sagrados do norte da África, há muito tempo estimados. Se os textos 
sagrados de judeus e cristãos e suas interpretações forem descartados, as 
antigas tradições religiosas orais da África de hoje correrão grande risco e 
estarão vulneráveis, apesar de serem tão ricas e tocantes. Se não têm uma 
história escrita e séculos de textos de comentários, elas parecem ser, no 
contexto da modernidade, impotentes quando comparadas com a Septu-
aginta (terceiro século a.C.), o Novo Testamento (primeiro século d.C.) 
e o Corão (sétimo século d.C.). Descartar as escrituras judaicas e cristãs 
da história primitiva africana é um erro categórico no que diz respeito às 
regras de interpretação. 

Alguns eruditos da cultura africana infelizmente criaram o hábito de 
supor que o cristianismo começou na África somente há cerca de dois 
séculos atrás, estritamente importado “do ocidente” ou “do norte”. Parece 
que eles enxergam a África como se tivesse apenas dois ou três séculos, 
não dois ou três milênios. Esse falso início é repetido frequentemente em 
certos volumes de teologia e literatura africana bem intencionados. Mesmo 
os melhores teólogos africanos têm sido tentados a cair no estereótipo de 
que o cristianismo veio da Europa. Essa é uma visão estreita e moderna da 
história, que ignora o primeiro milênio do cristianismo, quando o pen-
samento africano moldou e condicionou praticamente todas as dioceses 
cristãs no mundo inteiro. 

Os teólogos africanos nos últimos cinquenta anos têm se preocupado 
unicamente em lutar contra o domínio do mundo ocidental moderno, es-
pecialmente durante o período em que a luta por independência política e 
identidade nacional foi crucial para a consciência africana. Eles têm lutado, 
em parte, afirmando a legitimidade dos padrões religiosos, temas, rituais e 
memórias africanas. Mas eles têm lutado sem a sua melhor arma e a mais 
acessível: Os textos antigos do cristianismo africano. 

O que aconteceu com o cristianismo ecumênico clássico sob essas con-
dições? Foi excluído das principais definições de “África tradicional’’. O 
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cristianismo não pode ser tradicionalmente africano, de acordo com este 
estereótipo, porque supostamente foi importado da Europa. Errado em 
ambos os casos, porque o consenso ecumênico foi amplamente definido 
na África! E se vinte séculos de presença não fazem com que uma religião 
seja tradicional, o que vamos fazer com o islamismo que é seis séculos mais 
jovem que o cristianismo? Há um conceito de que o cristianismo moderno 
trouxe apenas opressão para a África, de acordo com esta memória equi-
vocada. Portanto, ser um africano verdadeiro é estar ressentido com o cris-
tianismo e com o ocidente. Mas, e se o ocidente tivesse uma dívida com a 
África maior do que se tem imaginado? Para responder a isto, nós devemos 
voltar para os textos literários africanos do terceiro e quarto séculos. 

O que se segue é uma tentativa de reorganizar essa premissa equivocada, 
com base em uma série de descrições mais claras da relação histórica entre 
a África e a Europa. 

AUTO-ANULAÇÃO E A REDESCOBERTA DA DIGNIDADE

O problema que surge é o que Kwame Bediako chama de “uma crise de 
identidade africana.” É a autopercepção sutil, mas profunda, especialmente 
na religião tradicional da África subsaariana de que falta, para os africanos, 
sutileza e substância intelectual. Não tendo, aparentemente, nenhuma his-
tória textual firme, ela se trata inconscientemente como se estivesse em 
uma posição de desvantagem intrínseca e desesperadora. 

Isso gerou um dilema de autoestima. As tradições orais da religião afri-
cana parecem ter menos valor ou autoridade do que as tradições escritas. 
A comparação entre oralidade e textualidade sempre parece desnivelada e 
injusta. A riqueza cultural e intelectual da religião nativa africana é consi-
derada, equivocadamente, como sendo quase sempre primitiva e oral, então 
ela se imagina penalizada com uma desvantagem desesperadora em relação 
às tradições escritas. Esse não é um campo de jogo justo. A África tem tan-
tas experiências reais de desvantagem que não faz sentido acrescentar mais 
uma sem necessidade.

Não há dúvidas de que essas tradições orais na África sofreram profun-
damente com o colonialismo ganancioso. Isso faz com que a lacuna entre 
o oral e o escrito pareça ainda mais injusta. Quando as vítimas são tentadas 
a se enxergarem de forma inteiramente vitimizadas por outras vontades 
dominantes, então o sentimento de imobilidade e desespero se aprofunda 
ainda mais. Os movimentos de independência nacional na África têm sido 
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descritos, corretamente, como tendo vencido o poder do desespero. Mas 
sem o conhecimento da história, que é uma conquista e posse africana por 
direito (mesmo que ignorada), essa luta contra o desespero parece perdida.

Se todas as verdades religiosas na África pré-cristã e pré-colonial tives-
sem de fato sido transmitidas oralmente, poderia haver alguma racionalida-
de plausível para sermos defensivos. A África, então, pareceria ter somente 
(ou principalmente) uma tradição oral para oferecer ao cristianismo global 
e à história intelectual do mundo. Esse desespero mudo é um subtexto pre-
dominante na literatura popular na religião tradicional africana, a despeito 
dos esforços heroicos para vencê-lo. 

Se por um lado as tradições orais são multigeracionais e poderosas, elas 
variam muito de lugar para lugar. Ao mesmo tempo, elas se confrontam 
com o apelo irresistível das religiões do livro — o cristianismo e o islã. Ten-
tativas genuínas têm sido levadas adiante para afirmar a característica geral 
das religiões tradicionais africanas, mas elas tendem a ficar aquém quando 
se trata da grande variedade e diversidade dos fenômenos locais. Esse sen-
timento de vulnerabilidade caracteriza grande parte da defesa retórica da 
consciência da religião tradicional africana face à modernidade ocidental 
com sua tecnologia intimidadora e longa tradição de história escrita. Essa 
atitude defensiva pode ser suplantada se concebermos corretamente a reli-
gião tradicional africana, incluindo nela alguns dos seus componentes mais 
estáveis e duráveis: o islã e o cristianismo. Contrariamente ao que se tem 
pensado, tanto o islã quanto o cristianismo contribuem para que se au-
mente o respeito pelo que é comumente chamado de religião tradicional 
africana. 

O ELO PERDIDO: A TRADIÇÃO INTELECTUAL ESCRITA DA ÁFRICA PRIMITIVA

Há, entretanto, um cristianismo pré-colonial africano que não depende 
nem de fontes ocidentais nem europeias. É uma tradição intelectual escrita 
rica e detalhada da mais alta qualidade. 

No período de sua maior vitalidade, a primeira metade do primeiro 
milênio, o intelecto africano floresceu tanto que era procurado e altamen-
te valorizado por cristãos nas margens setentrional e oriental do Medi-
terrâneo. Orígenes, um africano, foi procurado pelos mestres da Cesareia 
Palestina. Lactâncio foi convidado pelo imperador Diocleciano (245-313) 
a ser professor de literatura em seu palácio asiático na Bitínia. Agostinho 
foi convidado para ensinar em Milão. Há diversos casos semelhantes de 
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movimentos intelectuais da África para a Europa — entre eles: Plotino, 
Valentino, Tertuliano, Mário Victorino e Pacômio.

Este ponto deve ser saboreado, apreciado sem pressa, para que penetre 
profundamente: os cristãos ao sul do Mediterrâneo estavam ensinando os 
cristãos ao norte. Os Africanos estavam informando, instruindo e educando 
os melhores professores siríacos, capadócios e greco-romanos. Essa lide-
rança intelectual amadureceu de tal modo que influenciou e moldou, no 
consenso ecumênico, os modos de interpretação das Escrituras e, portanto, 
atingindo o cerne do dogma cristão.

A concepção equivocada comum é diametralmente oposta: a de que a 
liderança intelectual, de maneira geral, se deslocou do norte para o sul, da 
Europa para a África. Mas na história cristã, ao contrário desse pressuposto 
comum, o fluxo de liderança intelectual pode ser demonstrado a partir da 
África para a Europa – do sul para o norte. Mas isso já foi demonstrado? 
Esses argumentos esperam para serem apresentados de forma explícita, mas 
a evidência está clara e presente. Continua sendo a tarefa de uma geração 
de futuros acadêmicos, muitos deles da África: voltar a estudar o fluxo de 
ideias da África para a Europa e descrever seu impacto. 

Foram necessários anos de trabalho diário na história da exegese para 
nós que editamos o Comentário Cristão Primitivo das Escrituras perceber-
mos o quão profunda tinha sido a influência africana em todas as fases 
posteriores da interpretação das Escrituras. Nós não estávamos preparados 
para a dimensão e o poder desta evidência. Em nenhum lugar da literatura 
podíamos encontrar uma explicação para essa influência. Em todos os lu-
gares parecia que esse fato era ignorado ou resistido. Ele só apareceu depois 
de décadas de experiência com textos e ideias africanas. Finalmente, nós 
aprendemos a traçar o caminho de volta, de Antioquia, Jerusalém, Constan-
tinopla, Nísibis e Roma até suas origens na África. 

Essa liderança intelectual caminhou por terra desde o vale do Nilo 
até os desertos do Neguev, as colinas da Judeia, e ao norte através da Síria 
e Capadócia, e por mar para todos os pontos do norte. As ideias centrais 
dos movimentos monásticos se espalharam pelo deserto da Nítria e desde 
o vale do Nilo central de fala faraônica ao norte passando pelas lauras e 
comunidades monásticas do Jordão, indo até o Rio Tigre e o Hális du-
rante o quarto e o quinto século. Todos esses centros de mentes e espíri-
tos brilhantes de Gaza até Nazianzo (Ásia Menor) eram constantemente 
alimentados pelas ideias que fluíam da África no terceiro e no início do 
quarto século. Os líderes cristãos na África descobriram como ler a lei e 
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os profetas de modo significativo, a pensar filosoficamente, e a ensinar a 
regra ecumênica da fé trina de forma coesa, muito antes desses padrões se 
tornarem normativos em outros lugares.

A desatenção ao movimento descrito sul-norte tem sido menos do que 
útil (até mesmo detrimental) ao senso africano de autovalorização inte-
lectual, que parece ter saído da África como se não tivesse noção da sua 
própria história literária e intelectual distinta. Uma história que pertence à 
África, mas que permanece enterrada e esquecida.

A história intelectual europeia continua a agir como se as tradições inte-
lectuais e literárias textuais do Vale do Nilo e do Magrebe sequer existiram. 
Seu vasto efeito na Europa ainda não foi percebido. Muito da sua história 
tem sido desprezada como se fosse herética, como foi argumentado por 
acadêmicos alemães como Adolf von Harnack e Walter Bauer, baseado em 
critérios que prevaleceram séculos depois na Europa, interpretações que, 
atualmente, mostram-se cada vez menos convincentes. Ainda hoje, muitos 
acadêmicos nascidos na África e treinados no ocidente parecem preparados 
para exercer o papel de camaleões europeus. 

Mesmo para os acadêmicos africanos, os intelectos primitivos afri-
canos que formaram suas ideias sobre o solo africano são considerados 
como essencialmente gregos ou romanos e raramente africanos. Esta é 
uma forma de auto-depreciação, auto-imolação e auto-flagelamento da 
qual o cristianismo africano se deve livrar. É absurdo que africanos de-
sonrem sua ilustre raiz teológica desenvolvida no solo africano e em meio 
ao sofrimento africano. É irônico que essa negação seja tratada equivo-
cadamente como uma verdadeira defesa da identidade africana. Chegou 
a hora dos jovens acadêmicos africanos estudarem essas dinâmicas defen-
sivas com diligência. 

O OCIDENTE PENSA QUE FALTA HISTÓRIA INTELECTUAL NA ÁFRICA

Essas são afirmações ousadas. Elas continuam a ser amplamente igno-
radas por muitos europeus. Elas são inteiramente contraintuitivas. Por 
quê? Será porque a intelligentsia e os historiadores refinados têm presu-
mido intuitivamente que o norte é mentalmente superior ao sul? Eu 
acabei de falar isso? Será que eu posso retirar o que eu disse? Parece 
uma acusação fabulosa, algo provocativo para até mesmo se pensar e 
vergonhoso para ser dito em voz alta. Então eu vou falar de modo 
singelo: historiadores europeus e americanos bem-intencionados têm 
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uma percepção distorcida da relação da história intelectual africana e 
europeia no terceiro e quarto séculos e, consequentemente, do ápice da 
influência africana. Essa percepção é nociva. Os fatos mostram que essa 
intuição está errada. Esses fatos devem ser cuidadosamente expostos 
com evidências convincentes.

 Esse é o objetivo deste livro: afirmar a hipótese do berço africano de 
forma mensurável e começar a separar os fatos que dão sustentação a ela. 
Se provarmos que ela é verdadeira, será necessária uma reestruturação 
de planos para jovens acadêmicos e leigos cristãos. Eles podem agora 
escolher ser mais conscientes dos fatos históricos. A “África jovem”, que 
visionamos aqui, é, por um lado, jovem – no sentido de ser recém-emer-
gente com o etos do colapso da modernidade –, e, por outro lado, jovem 
no sentido que apareceu bem antes— de fato em tempos africanos pri-
mitivos. Existe uma ironia ao falar da “África jovem’’: ela é, ao mesmo 
tempo, uma jovem sobrevivente dessa modernidade cansativa, e é muito 
mais antiga, primitiva, e, neste sentido, uma expressão jovem do cristia-
nismo e da África primitiva. 

Se o cristianismo primitivo não for nativo da África, então a chegada de 
muitos Bantu à Zululândia no século dezessete tampouco seria nativa. Se 
o cristianismo do primeiro milênio não for tradicional na África, então a 
chegada no século sete das culturas árabes na África tampouco seria tradi-
cional. E ainda, se o cristianismo europeu do quarto século não for nativo 
à cultura africana, então a chegada no nono século do camelo tampouco é 
nativa à cultura africana.

O que está em questão aqui é uma definição consistente de termos 
como “indígena”, “tradicional” e “nativo”. Se dois mil anos de história cris-
tã não são suficientes para que o cristianismo se sinta “em casa” na África, 
então o que se poderia qualificar como africano? O que mais durou nes-
tes dois mil anos? O cristianismo durou mais do que a religião faraônica, 
por incorporar algumas das suas principais características. As centenas de 
milhões de cristãos residentes na África dão testemunho mais do que sufi-
ciente de que esse é o seu lar. O cristianismo não é estranho para a África 
ou para a religião tradicional africana. 

A tensa relação política e militar entre o islã e o cristianismo é um dos 
grandes dilemas do mundo. A história primitiva cristã complica ainda mais 
essa relação ou ilumina esse dilema? Nós vamos explorar o assunto passo a 
passo, não com a presunção de fornecer uma resposta rápida ou fácil, mas 
com a esperança de produzir um resultado verdadeiramente edificante. 
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Um primeiro olhar para o assunto do cristianismo primitivo africano pa-
rece alienar-se dos ocidentais por ser remoto, distante e opaco. Os cheiros, 
sabores, sons, a música e a arte desses crentes parecem muito distantes da 
nossa realidade. As ruínas das basílicas da África primitivas parecem muito 
distantes dos espaços onde vivemos. Será que são? A música da África antiga 
não ecoa em nossos corações. Ou ecoa? A cadência dos ritmos das orações 
dos africanos primitivos não ecoa em nossos corações. Ou ecoa? Nós não 
temos uma imaginação pronta para enxergar a beleza, a cor e os desenhos 
dos mosaicos dos cristãos primitivos. Mas e se dermos uma olhada? Vá para 
o Cairo antigo ou para a Tunísia e veja as tapeçarias e os mosaicos.

Culturalmente, nós parecemos estar muito distantes dos valores que têm 
sobrevivido há muito tempo sob as condições ásperas daquele vasto conti-
nente. Ao observarmos mais de perto, no entanto, as conquistas dos cristãos 
primitivos na África ainda são sustentadas inconscientemente, até mesmo 
por atitudes ocidentais. Pode bem ser que esses valores carreguem a sabe-
doria para nos reconciliar como seres humanos, para nos guiar como seres 
sociais, para restaurar em nós a liberdade espiritual.



Siga a Quitanda nas redes e fique por dentro dos lançamentos e outras novi-
dades ou acesse nosso site: www.editoraquitanda.com

@editora_quitanda/editoraquitanda
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