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21/3/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Gl 3:26-28  

PALAVRAS CHAVE: Raça. Racismo. Evangelho. 

OBJETIVO: Entender o que a bíblia ensina acerca da raça e como devemos 

enxergar o racismo à luz do Evangelho. 

 

Para entender a passagem 

“Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo 

foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, 

homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus. 

Gl 3:26-28 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Ao lado da sexualidade e ideologia de gênero, temos entre os assuntos mais 

discutidos em nossa cultura atual o tema da raça. Uma série de conflitos e debates 

são travados em torno deste assunto diariamente, seja nas mídias sociais, na 

política, nas artes. Presenciamos o quanto este assunto tem abalado as estruturas 

sociais de nações inteiras, como é o caso dos Estados Unidos, e como movimentos 

do tipo “Black Lives Matter”, acaloraram o debate, em nossos dias. 

Fato é que, como temos aprendido em nossos estudos, é esperado que o 

cristão tenha uma postura diante desta realidade, não somente baseada em sua 

experiência pessoal, mas, sobretudo, à luz do Evangelho, cujas lentes nos 

capacitam a interpretar nossas experiências, toda a realidade, bem como, criticar 

a cultura que nos cerca. 

Infelizmente, encontraremos na história alguns rastros de racismo associados 

a cristãos, das quais importa reafirmamos: o erro nunca esteve nas Escrituras, mas 

naqueles que as interpretaram, na falibilidade dos homens. Conscientes do desafio 

diante de nós, convido-o a buscarmos com toda reverência e temor a sabedoria 

de Deus, e assim entendermos o que as Escrituras nos ensinam acerca deste tema. 

 

I. O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE RAÇA? ___________ ____________________________________ 

Bom, muitas coisas poderiam ser ditas acerca deste assunto ao examinarmos 

à luz das Escrituras. No entanto, vamos destacar apenas algumas que julgamos ser 

elementares: 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: O RACISMO, A CRUZ E O CRISTÃO 
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a) Temos uma origem comum. Apesar de toda diversidade, todos somos filhos 

de Adão. A Bíblia conecta todos os seres humanos a um casal, ensinando que, no 

fundo, existe apenas uma raça, a raça humana. Deus criou toda raça humana [pan 

ethnos = todo grupo étnico], isso não é obra do acaso, e o fez a partir de um único 

ancestral humano (Atos 17:26). Quando associamos este ensino com Gênesis 1:27, 

o que surge é que todos os membros de todos os grupos étnicos são criados à 

imagem de Deus. 

Não importa qual a cor da pele, ou as feições do rosto, ou a textura do 

cabelo, ou outros traços genéticos, a nacionalidade, a origem, todo ser humano 

em todo grupo étnico é portador da imagem de Deus, o que o separa 

completamente dos animais e das demais criações de Deus. Todo ser humano, seja 

qual for a cor, forma, idade, gênero, inteligência, saúde ou classe social, é criado à 

imagem de Deus. 

b) O início da fragmentação. Quando os seres humanos deixaram de amar e 

servir a Deus, o resultado imediato foi uma alienação entre as pessoas (Gn 3.7-24), 

uma alienação que rapidamente levou à violência (Gn 4.8, 23-24). Após o dilúvio, 

apesar da ordem de Deus (Gn 9.1) de se espalharem e encherem a terra, 

construindo comunidades e sociedades, em vez disso, o que vemos é a 

desobediência em construir uma grande torre  como sinal da glória do homem ao 

invés da glória à Deus (Gn 11.4). O resultado é que “Deus confundiu a língua deles 

para que eles não pudessem se entender” (Gn 11.7). 

O juízo de Deus, mesmo que fosse repentino e sobrenatural, reflete os 

resultados reais e autoinfligidos do pecado na comunidade humana. Toda cultura 

que não é baseada em Deus cria um ídolo — um valor último — a partir de outra 

coisa, e esse ídolo necessariamente causa divisão. O resultado do pecado é que a 

humanidade se divide em guetos raciais e culturais segregados que não 

conseguem se entender. Espiritualmente falando, até mesmo os grupos raciais 

dominantes e dominadores são irremediavelmente guetizados, pois estamos todos 

sob a influência do pecado, sendo cegos e surdos em relação à plena humanidade 

das pessoas de outras comunidades. 

c) O plano eterno de Deus. Embora o pecado divida continuamente a raça 

humana em facções beligerantes que não se compreendem, essa hostilidade não 

é a vontade de Deus. Em Gênesis 12, muito embora Deus escolha trazer sua 

salvação ao mundo através de um homem (Abraão) e, portanto, através de uma 

família que se torna uma nação em particular (Israel), Deus explica no início que seu 

objetivo é abençoar todas as nações e famílias da terra (Gn 12.2-3). 

Mesmo quando Deus dá leis a Israel, tornando-a distinta das nações vizinhas, 

sempre é com o objetivo de atrair essas outras nações ao Senhor (Dt 4.5-7). Este 

plano é repetidamente declarado pelos profetas, que preveem uma eventual 

igualdade espiritual entre Israel, Assíria e Egito, os grandes inimigos. 

Surpreendentemente, Isaías escreve que um dia o Senhor dos Exércitos dirá: “Feliz 



 
 
 

 

 

21 de março de 2021  Página 3 

seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança” 

(Is 19.25). 

 

II. POR QUE RACISMO É PECADO?____________________________ _____________________ 

Em oposição ao racismo, comumente as pessoas (destacamos os cristãos) se 

concentram apenas na atitude e no comportamento do racismo, mas sem 

profundidade. A impressão é que racistas são simplesmente moralmente inferiores, 

gerando o iminente perigo de que os denunciantes se sintam inerentemente 

superiores por isso, o que não resolve em nada o problema, pelo contrário, perde-

se o senso de humanidade universalmente caída, e, é um passo para a justificativa 

de exclusão e outros abusos. Precisamos entender que o racismo é como uma 

manifestação destrutiva e maléfica de algo que absolutamente todas as pessoas 

estão, de um modo ou de outro, fazendo em seus corações, e de que somente a 

compreensão do Evangelho pode transformar essa visão distorcida e pecaminosa. 

Tendo isso em vista, quando pensamos acerca do pecado, algo que deve 

ser considerado é a vontade e a glória de Deus, de sorte que, tudo o que viola a 

Sua lei e Seu caráter é pecado (1Jo 3:4; Rm 3:23). Logo, passaremos a analisar ao 

menos quatro razões pelas quais concluímos que racismo é uma violação da glória 

de Deus, ou seja, pecado. 

a) Por causa da imagem de Deus – É pecado violar em pensamento, palavra 

ou ação — a verdade divina de que todos os humanos têm igual dignidade e valor 

como pessoas criadas à imagem de Deus (Gn 1.26-28). Uma das muitas maneiras 

pelas quais a verdade pode ser violada é apresentada em Tiago 3.9, onde somos 

informados que até mesmo amaldiçoar um ser humano — responder a uma pessoa 

sem respeitá-la — viola a imagem de Deus. Essa mesma base encontra-se expressa 

em Mateus 5:21-22, quando Jesus se refere ao sexto mandamento.  

Parece excessivo, mas constitui-se pecado tratar qualquer classe ou grupo de 

forma desigual como se fossem menos dignos de respeito, amor e proteção, deste 

modo, o racismo nada mais é que uma versão desse pecado. Ademais, o próprio 

Senhor é descrito como aquele que não faz discriminação de pessoas, conforme se 

observa em Dt 10:17, cujo contexto trata exatamente sobre discussão de 

preconceito de raça e classe.  

b) Por causa do amor ao próximo – Jesus resumiu todas as leis de Deus em 

dois “grandes mandamentos” (Mt 22.36-40). A segunda lei é amar o próximo como 

amamos a nós mesmos. Quando pedem que Jesus defina o amor ao próximo, ele 

retrata uma pessoa que, com grande risco e sacrifício, atende às necessidades 

físicas e materiais de um homem que possui raça e religião diferentes daquele que 

está lhe ajudando (Lc 10.25-37). “Vá e faça o mesmo”, Jesus nos diz, o que significa 

que devemos tratar as pessoas de outras raças, nacionalidades, classes e grupos 
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com o mesmo cuidado, respeito e amor que daríamos a nós mesmos ou aos 

membros de nossas próprias comunidades. 

c) Por causa da nova criação - No final de Gálatas, Paulo diz: “Pois nem a 

circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação” (Gl 

6.15). “Circuncisão e incircuncisão” é uma metáfora para diferenças raciais e 

étnicas. A nova criação é um mundo material renovado, limpo de toda morte, 

sofrimento, lágrimas, guerra e injustiça, pecado e vergonha (Is 25.7-8; 65.17-25). Esse 

mundo será estabelecido no final dos tempos, mas parte das boas novas é que ele 

foi trazido parcialmente para o presente. Herman Ridderbos escreve que a nova 

criação em Gálatas 6.15 é: “a nova realidade do reino de Deus. Por meio de Cristo, 

o novo não é meramente futuro, escatológico (Ap 21.1-5, 3.12 e Mc 14.25), mas já 

está presente, já está no homem. Essa nova criação é antes de tudo um presente.”, 

como bem aprendemos em Gl 3:26-28. 

Uma das marcas desse novo mundo futuro será o fim de todas as lutas raciais, 

étnicas e nacionais, e o fim da alienação e da violência. Deus dirá: “Feliz seja o 

Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança” (Is 19.25) 

— uma expressão vívida de igualdade racial perante o Senhor nos novos céus e na 

nova terra. Quando Isaías descreve essa nova criação (Is 65.25), ele fala de nações 

e reis da terra que se unem diante de Deus (Is 60.1-7). O livro de Apocalipse ecoa 

isso quando prevê que os reis de todas as nações levam sua glória para a Cidade 

de Deus (Ap 21.4) e que o povo de Deus consiste em “toda língua, tribo, povo e 

nação” (Ap 7.9). 

d) Por causa da justificação – Precisamos entender que o racismo é também 

uma violação a salvação pela graça somente. Isso ocorre quanto raça, cultura, 

posição ou pertencimento de um determinado grupo se torna uma espécie de 

justiça própria, com o pensamento tal: “Não somos como aqueles outros”. Deste 

modo, transformamos nossas preferências culturais em absolutos morais e medalhas 

de honra. Segundo as palavras de Richard Lovelace: “Essas pessoas chegam a 

detestar outros estilos culturais e outras raças, a fim de fortalecer sua própria 

segurança e dar vazão a sua ira contida. A cultura é colocada como se fosse uma 

armadura, uma proteção contra a dúvida de si”.  

 Nos acautelemos, pois muitas das maneiras como fazemos as coisas são 

meramente preferências culturais pessoais e não propriamente prescrições das 

Escrituras. Sem uma profunda compreensão profunda da graça, nos casamos com 

estilos e padrões culturais achando que essa é a “maneira certa” de ser cristão, 

enquanto desprezamos pessoas por raça e outros padrões culturais, até mesmo 

políticos. Como podemos observar no texto de Gálatas 2, Paulo descobre que 

Pedro se recusa a ter comunhão à mesa com os irmãos gentios e não apela a ele 

com base em sua falha em amar seu próximo ou honrar a imagem de Deus (embora 

ele pudesse ter feito isso). Em vez disso, ele diz que as atitudes de superioridade 

racial e cultural “não estão de acordo com o evangelho”. Tais atitudes violam o 
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evangelho que iguala todas as pessoas como pecadoras e recipientes da graça, 

independentemente de qualquer coisa relacionada a nós (Gl 2.14-16). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS_________________________________________________________ 

A igreja do Senhor, o povo escolhido de Deus, a nação santa, a família de 

Deus, etc, é a materialização do plano eterno de Deus, ao longo de todas as eras. 

Deus está salvando pessoas de todas as raças, nações, línguas e povos. Em 

pentecostes (Atos 2:5-12), vislumbramos o milagre da inversão intencional do juízo 

de Babel, pessoas de muitos países e línguas diferentes foram capazes de entender 

de modo uníssono a mensagem de Deus. 

Em Cristo, não há grego nem judeu (Gl 3.28). Paulo explica que a cruz remove 

o orgulho e o autoengrandecimento que levam à animosidade racial e à desunião 

humana (Em Efésios 2.14ss). Agora a igreja deve mostrar ao mundo como a 

comunidade perdida da humanidade pode ser recuperada em Cristo. Devemos 

ser uma “cidade alternativa” de Deus (Mt 5.14-17) no meio de toda “Cidade do 

Homem”, mostrando a unidade das pessoas através da cultura, apesar das 

barreiras raciais e de classe, que somente Cristo pode trazer.  

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

Diante de tamanhas verdades, como podemos vivenciá-las particularmente, 

em nossa família, igreja e sociedade? Seguem algumas aplicações: 

1. Ao cristão, não basta ir às ruas, usar hashtags, mudar a cor do perfil e 

reproduzir os discursos que o mundo grita. Se o racismo é fruto do pecado, 

e o evangelho é a única solução para o problema, logo, o melhor 

combate a esse mal é pregar fielmente o evangelho (Cl 3:11), e, para tal, 

é necessário compreendê-lo em sua totalidade. Por isso, proteste 

pregando! (1 Co 1:21-23; 1 Pe 3:15) 

 

2. Como igreja do Senhor, devemos espelhar, em toda a nossa diversidade 

de membros, a unidade do corpo de Cristo (Rm 12:4-5; Ef 4:1-6), cujo 

padrão e modelo de unidade encontramos na própria diversidade da 

pessoa do Deus triuno (Pai, Filho e Espírito Santo - um só Deus). Cuidemos 

de não sermos pedra de tropeço ou embaraço na vida dos nossos irmãos, 

diante das nossas diferenças e preferências culturais (1 Co 12:15, 21). 

 

3. Lembremos que é propósito e ordem de Deus que façamos discípulos para 

Jesus Cristo de cada grupo étnico do mundo, de todas as nações, sem 

distinção, sem favoritismo, sem exceção (Mt 28:18-20). 

 

4. Como embaixadores do Reino, que sejamos sal e luz, ensinando e vivendo 

a verdade em amor, inclusive, a de que todas as vidas importam: sejam 

negros, brancos, idosos, fetos, pardos, índios, latinos, europeus, asiáticos, 

árabes, etc. 


