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O Estigma da Cor de Jacira Monteiro é uma obra piedosa, perspicaz e peda-
gógica. É piedosa porque a devoção por Jesus Cristo e o amor ao próximo 
jorram de suas páginas com a doçura típica dos mais santos mestres da cris-
tandade. É perspicaz porque é precisa em sua leitura do momento presente, 
com um olhar abrangente sobre as relações sociais no mundo e incisivo sobre 
a atuação e omissão da Igreja. Acima de tudo, é pedagógica porque propõe-se 
a guiar o leitor pelo intrincado labirinto do debate racial, sempre puxando 
pelo cordão da mensagem evangélica. Para tanto, a autora busca referências 
em autores brancos e negros, brasileiros e estrangeiros, cristãos e não cristãos, 
estabelecendo com graça e inteligência os caminhos da reconciliação. Este é 
um livro valioso para toda a Igreja brasileira. Glorifico a Deus que permitiu 
que tal obra estivesse à disposição de seus filhos no nosso país.

CACAU MARQUES 
É pastor na Igreja Batista Vida Nova em Nova Odessa - SP e professor na 
Teológica Batista de Campinas. É podcaster e há anos tem trabalhado na 
equipe BiboTalk.

Desde os tempos de Florestan Fernandes a consciência da realidade do racis-
mo brasileiro vem sendo lentamente construída, mas os últimos anos viram 
um progresso notável nesse sentido. No ambiente evangélico, no entanto, essa 
consciência é ainda muito tênue; o que torna o livro da Jacira uma genuína boa 
notícia! Descomplicadamente a jovem autora introduz o leitor cristão às ques-
tões cruciais: herança da escravidão, evangelização culturalmente insensível, 
a invisibilização da mulher negra na teologia evangélica da família, os mitos, 
a questão da raiva e do ressentimento... E em todas as reflexões encontro 
coração, honestidade e compromisso com a Bíblia. Uma jovem negra e cristã 
escrevendo seriamente sobre esses temas é um sinal de esperança para o futu-
ro do movimento evangélico.

GUILHERME DE CARVALHO 
É Teólogo e pastor evangélico, fundador da Associação Kuyper para Estu-
dos Transdisciplinares, presidente da Associação Brasileira de Cristãos na 
Ciência. É diretor de L’Abri Fellowship Brasil junto à sua mulher Alessandra.
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A irmã Jacira é uma benção para a Igreja Brasileira e o seu livro é leitura 
obrigatória para se debater sobre o racismo intramuros da igreja. A leitura 
do livro é importante e urgente para pastores e líderes de igrejas locais,  não 
somente porque a Irmã Jacira tem lugar de fala, mas por três qualidades do 
seu texto: discernimento, sensibilidade espiritual e uma escrita em tom pacifi-
cador.  Destaco estas qualidades como muito importantes porque precisamos 
de gente que se posicione assim nestes dias em que o discurso de ódio impera 
em nossos textos.  A igreja evangélica no Brasil precisa muito de gente que se 
esforce para mostrar o erro do irmão enquanto tenta também salvar o mesmo 
da continuidade do pecado do racismo. 

O racismo no Brasil é estrutural e as hostes malignas se escondem 
por detrás dele. A igreja reflete e às vezes emula o comportamento que 
encontramos fora dela ao invés de denunciar este pecado. É possível ter 
gente lavada pelo sangue do Cordeiro e ser racista?1 Sim, é possível. E este 
precisa ser denunciado, admoestado até que se arrependa deste pecado e 
depois do seu arrependimento ser discipulado. E este livro ajudará neste 
propósito. 

GUILHERME BURJACK 
Professor e Missionário Transcultural  
Mestre em Ciências da Religião e Teólogo.

Prático, necessário e bíblico, este livro é elucidativo sobre questões tão per-
tinentes à vida da igreja no Brasil. Uma leitura clara e direta, que merece a 
atenção especial do leitor para construir novas perspectivas. Jacira Monteiro 
é movida por um anseio por mudanças, sonhando, estudando e trabalhan-
do para que o meio cristão seja um ambiente que entenda a pluralidade do 
corpo de Cristo. A graça de saber que a jovem mulher e potente voz desta 
guineense com alma brasileira poderão trazer mudanças importantes é um 
novo fôlego para homens e mulheres negros no Brasil. Que este livro possa 
ser referência e alicerce para um novo tempo de mais informação e justiça. 
É urgente a necessidade dos temas abordados nesta brilhante obra e somos 
contempladas por sermos brilhantemente representadas, desejamos muito 
que esta obra sirva de espelho e referência para igrejas que precisam ser 
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despertadas e para tantos que já trabalham e lutam por isso. A Igreja precisa 
destas palavras. 

PROJETO AGOSTINHAS 
[Ana Azevedo; Flora Ngunga; Iza Vicente; Kátia Nunes]

Ao se refletir sobre o problema do racismo, muitos torcem o nariz acreditan-
do se tratar de uma pauta progressista. Contudo, como Jacira Monteiro nos 
mostra em seu livro “O estigma da cor”, o racismo é um pecado e, sendo 
um pecado, é um tema eminentemente cristão e, assim, não deve ser negli-
genciado. Como cristãos devem lidar com o racismo? Jacira nos oferece uma 
reflexão bíblica e histórica, esclarecendo diversos equívocos sobre o assunto 
e convidando todos os cristãos a se conscientizarem sobre a questão. Reco-
mendo a leitura.

JONATHAN SILVEIRA 
Graduado em Direito e Teologia, fundador e editor do site tuporem.org.br

A obra de Jacira soma aos clamores proféticos contra a iniquidade do racis-
mo no Brasil. Seu texto expressa um grito profundo por justiça, uma justiça 
proveniente do coração de Deus que conhece intimamente a injustiça, a indi-
ferença e a opressão.

A perversidade do racismo enraizou nas entranhas do Brasil que é 
um país cristianizado. Cristãos brasileiros, de modo geral, conviveram por 
séculos com a escravidão e hoje convivem com os desdobramentos his-
tóricos dessa chaga. Diante desse triste cenário, um arrependimento ge-
nuíno é urgente para o avanço da libertação. Portanto, Jacira nos indica a 
necessidade de uma transformação a partir de uma leitura bíblica sensível, 
um olhar honesto para nossa sociedade desigual e um reconhecimento 
sincero.

Sua obra não é apenas uma denúncia, é também um encorajamento 
alimentado pela realidade e esperança do evangelho. Fica perceptível que 
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Jacira compartilha do sonho de ver a criação de Deus em nossa nação 
caminhando em justiça, reconciliação, fraternidade e harmonia. Que suas 
palavras despertem leitores para missão do combate ao racismo. 

LUCAS LOUBACK 
É pastor da Igreja Mesa Vineyard/RJ. Coordena e mobiliza projetos na 
ONG Rio de Paz (RDP).

Por anos eu procurei direcionamentos sobre como enfrentar o racismo no 
Brasil sendo cristã. O pecado do racismo me feriu de várias formas: como 
pessoa, como mulher, e principalmente como filha do Pai. Foi difícil entender 
o propósito da dor, de entender onde me encaixo nessa luta, e como lidar com 
os estigmas impostos a mim durante anos em uma sociedade ferida. Este livro 
é uma resposta de oração e de esperança. 

Quando conheci Jacira, tive a certeza de que Deus tinha grandes planos 
pra ela. Enquanto acompanhei sua jornada, pude ver seu desejo de auxiliar 
e compartilhar seus estudos com nossa comunidade cristã e de desenvolver 
este projeto iluminador. Que a graça do Pai toque o coração de cada um dos 
leitores e que sua força e consolação nos guiem nessa difícil jornada de amar, 
exortar e perdoar.

ANA STAUT 
Membro da Igreja Esperança, em Belo Horizonte-MG. É pintora, jornalista 
e escritora. Escreve e comunica sobre arte, vida cristã e saúde mental.
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PREFÁCIO

Como o coração pulsa por sístole e diástole, a fé cristã pulsa por amor a Deus 
e ao próximo. Os grandes mandamentos de Jesus impulsionam a dinâmica 
do discipulado: o primeiro nos aproxima Deus, o segundo nos torna como 
Deus. Vale ressaltar a impressionante afirmação de Jesus de que “destes dois 
mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas” (Mt 22.40). A expressão grega 
para “dependem” é krematai, que significa literalmente “pendurados”: como 
uma pedra no pescoço (Mt 18.6) ou como um homem na cruz (Lc 23.39). Ou 
seja, tudo na Bíblia está pendurado, fixado através do amor. Definitivamente 
o racismo ofende os dois maiores mandamentos de Cristo e descumpre o 
preceito fundamental do amor. Afinal, todo ser humano carrega a imagem e 
semelhança de Deus. Assim, desde o início da igreja, os discípulos de Cristo 
receberam a missão de ir e fazer discípulos de toda ethne (Mt 28.18-20). No ho-
rizonte cristão, na visão final da história, o apóstolo João viu o povo redimido 
de toda tribo, língua e ethnous (Ap 5.9). 

Nesta obra preparada com esmero pela Editora Quitanda, Jacira Monteiro 
apresenta um conjunto de reflexões sobre como o racismo fere os dois gran-
des mandamentos de Cristo. O texto de Monteiro é incisivo e atravessa temas 
como escravidão, colonialismo, violência contra a mulher, ressentimento e 
desigualdade social, mas apresenta caminhos propositivos fundamentados no 
arcabouço bíblico e em testemunhos eclesiais. Se muitos falsos cristãos – e fal-
sos cristos – simplesmente ignoraram os preceitos do amor e da justiça, existe, 
por outro lado, um legado sólido de combate às injustiças na história cristã. 
Estes exemplos não nos deixam desanimar. Como afirmou Coretta King, “se 
tudo for ‘olho por olho’, acabaremos todos cegos”. 

Mas é necessário dizer que há mais nesta obra de Monteiro: o testemunho 
da própria autora. Natural de Guiné-Bissau, criada no Brasil, leitora erudita, 
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observadora arguta da realidade social, dona de uma escrita suave e cativan-
te, Jacira Monteiro presenteia seus leitores com um livro singular. Chama a 
atenção sua habilidade em conectar temas densos teórica e emocionalmente, 
com uma prosa vívida, esperançosa, repleta de alusões artísticas e exemplos 
práticos. O livro é particularmente único no âmbito da lusofonia ao exami-
nar a temática racismo & ética cristã com tamanha qualidade literária. Assim, O 
Estigma da Cor retoma o melhor da tradição cristã no combate ao racismo, dia-
logando sem medo com a cultura contemporânea e ressaltando a pertinência 
atemporal dos mandamentos do amor.

DAVI LAGO 
São Paulo, Brasil 
Inverno de 2021
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Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo.
GÁLATAS 6.2

A série americana This is Us conta a história da família Pearson. Os primei-
ros episódios mostram o casal Jack e Rebecca Pearson grávidos de trigêmeos. 
No ato do parto, infelizmente, um dos bebês não resiste. Coincidentemente – 
ou providencialmente, se você não acredita em coincidências – um outro bebê 
havia sido deixado na maternidade naquele dia, pois havia sido abandonado 
no corpo de bombeiros. Jack e Rebecca adotam o bebê que foi abandonado. 
Acontece que Jack e Rebeca eram brancos, e o garoto que adotaram era negro. 
Os nomes que os Pearsons deram aos trigêmeos foram: Kevin, Kate e Randall 
(o adotado).

As crianças cresceram em um lar cheio de amor, apelidados de “The Big 
Three” pelo pai deles. Contudo, Jack e Rebecca não deram atenção devida às 
diferenças do Randall, das particularidades dele como um menino negro. Isso 
não ocorria por maldade da parte dos Pearsons pais, mas simplesmente cuida-
vam do Randall, com todo amor, sem fazer importantes distinções entre ele e 
os seus outros irmãos. Um acontecimento emblemático é de quando Randall 
já estava mais crescido e começaram os questionamentos e percepções sobre 
sua identidade, sua cor e o que isso significava socialmente falando. 

Em uma cena do episódio 6 da temporada 4, Jack e Randall têm uma 
conversa profunda sobre a questão da cor e identidade. Jack diz a Randall 
que se sentiu desconfortável em um clube de golfe que foi, anos atrás, por 
causa das pessoas ricas e esnobes que o desdenharam. O pai usa essa situação 
para mostrar ao filho que entende a dor dele, já que Randall via a si mesmo 
discriminado pela sociedade. Ao que Randall lhe lembra que, enquanto Jack se 
sentiu desconfortável dentro do clube, possivelmente Randall, por ser negro, 
nem poderia entrar neste clube, fazendo lembrança às leis Jim Crow. 

Após a fala do Randall, Jack se desculpa pela comparação e se justifica, 
dizendo: “Não olho para você e vejo uma cor. Eu vejo meu filho.”. E a isso, o 
Randall responde: “Então você não me vê, pai.”

 



VOCÊ ME VÊ?

O pensamento do Jack, o personagem da série This is us, não é incomum. Al-
gumas pessoas acreditam que a busca pela igualdade perpassa necessariamente 
pela uniformidade e o negacionismo das nossas particularidades. Ou ainda, 
acreditam que não falar sobre o racismo e conflitos e tensões étnico-raciais 
seria a solução para o desaparecimento desses problemas. Não poderiam estar 
mais errados.

A ideia de uniformidade é antiga. Segundo Dewi Hughes, 

Até meados do século 20, a eliminação da distinção étnica foi 
considerada altruísta. Acreditava-se que a diversidade era um 
obstáculo para o desenvolvimento de uma sociedade democra-
tizada e industrializada, que levaria a uma maior prosperidade e 
felicidade para um maior número de cidadãos. [...] Essa crença 
política modernista previu com confiança o fim da identidade 
étnica à medida que houvesse o despertar para os direitos de 
igualdade para cada cidadão do Estado, independentemente da 
sua identidade étnica, e correspondente crescimento em ter-
mos de prosperidade material para cada um dos cidadãos. Con-
tudo, isso não aconteceu. Essa foi a crença política em que os 
Estados pós-coloniais foram estabelecidos. Sua independência 
baseou-se na eliminação da distinção étnica.1

Ou seja, não era apenas uma ideia de igualdade em si, de tratar o outro sem 
perceber as nossas diferenças, mas também havia ideais econômicos por trás. 
A multietnicidade seria algo danoso e ruim. Contudo, a diversidade étnicorra-
cial é ideia do próprio Criador. Se Deus quisesse tudo igual, Ele não teria feito 
tudo diferente. Lutar contra a multietnicidade é lutar contra o próprio Deus 
e Sua graça criativa.

Randall disse ao Jack que ele não o via, pelo fato do seu pai decidir ignorar 
a sua identidade como negro. E eu te pergunto: Você me vê? Você consegue 
ouvir os gritos do meu povo? Consegue perceber os sofrimentos e discrimi-

1 Disponível em: https://lausanne.org/content/peace-to-the-nations-zecha-
riah-910-ethnicity-in-the-mission-of-god



nação velada diária a que somos ultrajados nesse mundo que está sob domínio 
de Satanás? Você consegue perceber a subalternidade a que o meu povo é 
submetido? 

 
AFRICANA DEMAIS PARA SER BRASILEIRA

Sou natural da Guiné-Bissau, um país do continente africano e fui criada aqui 
no Brasil. Moro no Brasil desde os 7 anos de idade. Minha identidade cultural 
é bagunçada. Minha família e eu vivemos no Brasil, mas não nos desvencilha-
mos (graças a Deus) de nossa cultura africana. Temos o hábito de comer tam-
bém comidas típicas de Guiné-Bissau, falar também em nossa língua materna 
(o crioulo) em casa, e o hábito de conversar com nossos familiares guineenses. 
Respeitamos a nossa cultura e os nossos, por isso digo que minha identidade 
é bagunçada. Me considero africana demais para ser brasileira completamente 
e brasileira demais para ser africana completamente.

Guiné-Bissau é de maioria negra, logo, foi impossível não sentir o impacto 
racial ao chegar ao Brasil. Enxerguei a diversidade, algo, de certa forma, novo 
para mim a princípio. Eu observei as questões raciais até onde minha idade me 
permitia entender desde que cheguei ao Brasil, pois chamava a minha atenção. 
Quanto mais eu crescia, melhor entendia como se davam as diferenças étnicas 
na sociedade brasileira.

Meus pais – como a maioria dos pais de criança negra – sempre me acon-
selharam a estudar muito e me esforçar, pois as discriminações da vida seriam 
barreiras a mais que eu haveria de enfrentar. Para tanto, era necessário eu 
sempre batalhar e dar o melhor de mim. Eu obedeci e assim fiz. Entretanto, 
percebi que as minhas qualificações não me impediam de ser discriminada (e 
meus pais não me prometeram que eu não seria discriminada se eu tivesse 
uma boa qualificação. Ninguém me prometeu isso, na verdade). Não impor-
tava o quanto eu me esforçasse. Nisso, acabei internalizando algumas ideias 
tortas de como uma parte da sociedade – e aqui falo dos abertamente racistas 
– me vê, enquanto pessoa negra, e não me percebia como Deus me vê. Isso 
me prejudicou, deteriorou meu senso de pertencimento e identidade. 

Acredito que todo negro consciente racialmente passa por crises existen-
ciais. Não foi diferente comigo. Perceber os desafios discriminatórios diários 
pode nos adoecer. Cresci com distorções na autoimagem por causa do racis-
mo velado. Estudar a história da escravidão e estudar o racismo me ajuda a 
entender que não há nada errado comigo, mas há muito de errado em como 



a sociedade foi construída, forjando narrativas para legitimar a subalternidade 
de um povo. 

Agora, desde o início, decidi que teria esmero em estudar sobre o racismo 
com a minha Bíblia ao lado. Quero proteger minha mente dos extremismos 
que estes assuntos às vezes levam aqueles que, mesmo de boa vontade, pro-
curam entendê-lo melhor. Conhecer a dor do sofrimento do meu povo e a 
dor da indiferença de muitos com nossa causa pode, naturalmente, levar à 
ira e radicalidades.  E sei que só conseguirei andar em equilíbrio quando eu 
for mais como Jesus e menos como Jacira. É por isso que estudo e falo do 
racismo, contrapondo os fatores históricos de tratamento ao povo negro à luz 
dos princípios bíblicos.

NINGUÉM SE LEVANTOU

No documentário Olhos azuis, de Jane Elliott, a palestrante perguntou ao seu 
público de maioria branca: se algum deles gostaria de ser tratado como o 
negro é tratado na sociedade, que ficasse de pé. Ninguém, evidentemente, se 
levantou ou sinalizou que queria. Isto é, os que veem as pessoas negras – lem-
brando aqui da conversa do Randall com o Jack, com a qual iniciei este capítu-
lo – são plenamente capazes de aperceber as condições particulares negativas 
às quais as pessoas de cor são submetidas. Há um estigma, um estereótipo, o 
estigma da cor, que prejudica, socialmente falando, as pessoas negras.

Laurentino Gomes, no seu livro Escravidão – Volume I, diz que “O Brasil 
dos colonizadores europeus foi construído por negros, mas sempre sonhou 
ser um país branco” (p. 29). Racismo existe ainda em nossa sociedade, de 
modo geral, e embora alguns insistam em negar, o Brasil, de forma particular, 
é, sim, um país racista. O racismo é pecado, é uma falha moral. Nesse sentido, 
na matéria da ética cristã, em nossas igrejas, faz-se necessário tratar sobre o 
racismo. E por causa da ética cristã, deve-se lutar contra o racismo, tanto em 
sua expressão individual quanto em sua expressão sistemática. 

Contudo, o racismo é um assunto ainda pouco explorado em nossas igre-
jas. Isso se torna em um problema grave, pois muitos irmãos acabam por 
não saber qual a ética cristã, como pensar e agir, com relação a esse tema. 
Primeiramente não se tem conhecimento histórico do ocorrido e isso leva a 
uma não compreensão profunda de como se dão os problemas étnico-raciais 
atualmente. Essa situação produz três ocorrências principais:



1. Negacionismo: alguns irmãos defendem que o racismo não existe, por 
isso não se deve falar do assunto nas igrejas – e nem em nenhuma parte 
da sociedade. Outros irmãos ainda dizem que a Bíblia não fala do racismo 
e, por isso, não é necessário tratar do assunto em nossas comunidades;

2. Indiferença: alguns irmãos até sabem que o racismo existe e decidem, 
conscientes ou não, se tornar indiferentes; seja por não saber como lutar 
contra o racismo, seja por achar que é um assunto muito “pesado” a se 
envolver, permanecendo assim na inércia;

3. Perseguição ou policiamento excessivo aos que falam do tema: há uma 
visão de que o racismo é um assunto de grupos políticos somente, por 
isso há um policiamento excessivo aos cristãos que, dentro da igreja, se 
propõem a falar do tema – ainda que se fale de uma perspectiva bíblica e 
a partir da ortodoxia. Esse policiamento excessivo pode se tornar perse-
guição e silenciamento.

Acredito que essas situações – e várias outras – ocorrem pelo fato das nossas 
comunidades não serem tão proativas em falar sobre o tema. Enquanto em ou-
tros assuntos éticos, como por exemplo assuntos concernentes à pureza sexual, 
se tem muitos materiais (livros, palestras, seminários, eventos etc.), quando se 
trata de conflitos raciais, infelizmente, há um vácuo. O argumento que mais pesa 
para essa falta de se falar sobre o assunto é o de que a Bíblia não trata sobre o 
tema, não há nenhuma passagem que fale diretamente do racismo. Contudo, 
veja só que contraditório... Não há referências à palavra “Trindade” nas escri-
turas, mas ainda assim falamos disso. E com frequência, diga-se de passagem.

Pode não haver diretamente passagens que digam “não sejais racistas” ou 
ainda “Deus não se agrada do racismo”. Contudo, há princípios bíblicos que 
direcionam à visão clara de que o viver racista, seja consciente ou inconscien-
temente, seja individual ou sistematicamente, não é o viver cristão. Não é o 
que é recomendado pelas Escrituras. O racismo é um rebelde atentado contra 
os dois grandes mandamentos de Jesus Cristo, o de amar a Deus sobre todas 
as coisas e o de amar ao próximo como a si mesmo. 

Contudo, para se deixar claro por que o racismo é uma transgressão e o 
porquê de que se deve falar do tema, recorro ao pastor americano Timothy 
Keller que, em seu livro Racismo e justiça à luz da Bíblia (e-book), dá quatro ra-
zões, sintetizando por que o racismo é pecado:



1. Por causa da Imagem de Deus: Todas os seres humanos têm igual dignida-
de e valor como pessoas criadas à Imagem de Deus. Keller diz: “É pecado 
tratar qualquer classe ou grupo de forma desigual como se fossem menos 
dignos de respeito, amor e proteção”;

2. Por causa do mandamento de amor ao próximo: racismo é uma falha no 
amor ao próximo;

3. Por causa da nova criação: a Igreja de Cristo, na nova Jerusalém (a nova 
criação) é multiétnica;

4. Por causa do Evangelho da justificação pela graça somente através da fé: 
Keller diz duas coisas importantes nesse ponto. Primeiro: “Racismo é uma 
violação do princípio da salvação pela graça”; segundo: “Raça e cultura são 
uma espécie de justiça própria para a maioria das pessoas”. 

Tendo em vista que todo pecado é cometido primeiramente contra Deus, o 
racista anda em desacordo com a lei de Deus. É por isso que, por ser o racis-
mo uma prática tão frequente – inclusive em nossas igrejas existem racistas... 
Opa! Calma. Não me apedreje. Mas é isso mesmo que você ouviu: existe cris-
tão racista [Estamos bem? Você ainda está aí? Espero que sim...]. Ok, estava 
dizendo que, por ser o racismo uma prática tão frequente, há uma urgência no 
tratar do assunto, à luz da Bíblia, em nossas igrejas. Como disse o Dr. Martin 
Luther King (2014, p. 27), “o mal deve ser enfrentado e nenhum homem hon-
rado pode se ajustar pacientemente à injustiça”.

Retorno novamente ao que Randall, o personagem de This is Us, disse ao seu 
pai: que se o Jack não estivesse disposto a ver suas particularidades, então o seu 
pai não o via. Escrevo esse livro a todos os que já me veem, aos que sabem da 
particularidade de violência, microviolências e subalternidade às quais o meu povo 
é submetido. Também escrevo esse livro aos que querem me ver, mas não sabem 
por onde começar. Aqui compartilho de minhas dores e também da história do 
meu povo, talvez lhe seja um começo para o entendimento. Mas principalmente 
escrevo pois sei que, para cumprir a lei de Cristo, nós, como igreja, precisamos 
carregar os fardos uns dos outros (Gálatas 6.2). Escrevo para apresentar os meus 
fardos, para que você possa me ver e ver os meus. Espero que a leitura não seja 
apenas para o acúmulo de seus conhecimentos, mas para que você possa, proati-
vamente, conhecer para lutar contra as injustiças do tempo presente.
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Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, consi-
derando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um 

em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é 
dos outros.

FILIPENSES 2.3-4

Em todos os capítulos pretendo seguir uma linha histórico-temporal para que 
haja uma melhor compreensão sequencial dos pensamentos que pretendo ex-
por. Neste primeiro momento conversaremos sobre os primórdios da huma-
nidade, lá no jardim chamado Éden. Então, senta, pega um café (ou chá, ou 
mesmo um suco), que lá vem história.

Nos capítulos primeiro e segundo de Gênesis, é-nos apresentado o relato 
da criação. Segundo o texto bíblico, Deus formou a criação no poder da sua 
palavra (Gênesis 1.3; Salmo 33.6; Hebreus 11.3), o Criador falou e as coisas 
foram feitas. Vamos excluir as discussões com relação a se o relato de Gênesis 
é literal ou poético, meu foco aqui é se deter nos princípios, mandamentos e 
ordenanças.

A potente voz do Senhor ordenou e todas as coisas foram criadas. É bom 
nos maravilharmos com a extensão grandiosa do poder do Criador que cria ex 
nihilo, a partir do nada. Da criação, o Comentário bíblico africano diz:

Ao lermos este relato, devemos observar que cada estágio novo 
da obra de Deus começa com uma forma da expressão cria-
dora haja (1.3,6,9,14,20,24,26). E cada uma dessas declarações 
termina com as palavras e assim se fez (1.7,9,11,15,24,30). To-
das as ordens de Deus para que algo viesse a existir, como 
também ordens de reunião e separação, foram cumpridas. Ele 
tem o poder de criar e o poder de organizar sua criação. (p. 67)

Somente o Criador pode formar algo partindo do nada. Em toda a formação 
da criação, o relato de Gênesis nos mostra um Deus agindo metodicamente, 
de modo ordenado e harmonioso.
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