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Eu tinha planejado começar nossa nova série neste fim de semana, mas senti que Deus estava me
fazendo mudar definitivamente de assunto.
Hoje de manhã, soubemos que vários outros policiais estavam em um tiroteio na Louisiana.
Alguns de vocês souberam dessas notícias. Pelo menos dois deles já morreram.
Então, eu quero que façamos duas coisas. Quero que oremos por aqueles que são chamados a
defender a lei em nossas nações. E quero que vejamos o que a Bíblia tem a dizer sobre o
racismo, porque ele segue muitas direções diferentes.
Amigos, a nossa nação está desesperada por cura. Você concorda com isso? Nós estamos no
meio de uma confusão e a igreja não pode ficar em silêncio. Em nossa igreja, temos talvez 200
de nossos membros em nossa família que fazem parte da polícia ou segurança em algum tipo de
ramo diferente. Eu estava orando com cerca de seis oficiais do lado de fora antes deste culto.
Eles são boas pessoas. Eles são boas pessoas. Quero perguntar se você está em algum cargo de
polícia ou segurança ou se você tem um parente que esteja em qualquer cargo desses. Quero
pedir que você aguarde apenas um segundo. E quero pedir ao pastor Tom que se reúna como
igreja, vamos orar por todas essas pessoas.
De fato, por que você não faz isso agora? Se você está na polícia ou tem um parente na polícia,
poderia ficar de pé? Venha, Tom.
Tom: Você ficaria de pé enquanto oramos por você?
Pai, oramos por esses homens, mulheres e suas famílias. Você nos disse sem dúvida em sua
Palavra que eles são ministros de Deus. Eles podem não ser pastores de igrejas, mas são
ministros. Eles nos servem. Vivemos dias assustadores. Então oramos para que você nos dê
conforto. Mas também oramos para que você dê força e esperança, porque este mundo
precisa de esperança. Este mundo precisa saber que existe um Deus que se importa. E há um
Deus que pode fazer a diferença. Por isso, oro para que, através do ministério deles de nos
proteger, você também lhes dê um ministério de trazer esperança a este mundo da maneira
que eles fazem.
Agora, apenas dedicamos um momento para orar por eles e pedir sua força reconfortante em
suas vidas. O louvamos por isso. O louvamos pela diferença que eles fazem em nossas vidas
todos os dias. Oramos para que eles sintam o significado de seu ministério e não desista,
mas olhe para você e encontre a força necessária para continuar servindo, fazendo a
diferença. Nós somos gratos. Somos gratos por eles aqui e em todo o país. Juntos, somos
gratos em nome de Jesus. Amém.
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Rick: Obrigado, Tom.
Se você tirar suas anotações da mensagem. O versículo no topo de seu esboço, Tito 2:11, diz o
seguinte: “Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens.” Deus
revelou sua graça para salvar toda a raça humana.
Deus nunca criou uma pessoa que Ele não ama. Deus nunca fez uma pessoa que Ele não quer no
céu. Deus nunca fez uma pessoa que não tem um propósito para a vida Dele. Deus nunca fez
uma pessoa pela qual Jesus não morreu. A raça foi ideia de Deus. E Deus diz que ama todos os
tamanhos, formas, cores e cenários, porque foi ideia Dele em primeiro lugar.
A razão pela qual estamos criando o projeto Final Frontier, indo para as 3.000 tribos finais do
mundo que não têm Bíblia, crentes ou corpo de Cristo é porque todas as pessoas são importantes
para Deus.
Você pode não perceber, mas a reconciliação racial está no coração do Evangelho. Não é uma
questão menor. É uma das coisas – e mostrarei hoje – que Jesus Cristo veio fazer morrendo na
cruz por nós. Essa reconciliação racial está no coração do Evangelho. E como você trata outras
pessoas e como eu trato outras pessoas é profundamente importante para Deus. Não é um
problema pequeno para Ele.
De fato, Deus deixa bem claro em 1Crônicas 19. O segundo versículo do seu esboço. A Bíblia
diz o seguinte: “...porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade nem acepção de pessoas,
nem aceitação de suborno.” Essas são coisas que deixam Deus furioso.
Todos nós entendemos a aceitação de suborno. Nós entendemos isso. Quais são os outros? Deus
não tolera justiça pervertida. Deus é um Deus justo. A palavra “justiça” e “retidão” são a mesma
palavra na Bíblia. Ser justo é ser justo. Justiça significa justiça para todos. Se você tem justiça
apenas para algumas pessoas, não é justiça verdadeira. Justiça significa que todos estão
envolvidos.
Deus odeia a injustiça. Ele odeia a justiça pervertida. Vamos ver isso em todo o mundo, vemos
injustiça. E mesmo nos EUA há injustiça. E mesmo depois de, por exemplo, a escravidão ter sido
proibida, ainda há injustiça em relação aos negros americanos. Há injustiça em relação a outros
grupos minoritários. Quem tem olhos pode ver isso acontecer. Não está em todo lugar, mas está
lá. É uma questão definitiva. E Deus diz que não queremos que isso aconteça.
Em uma igreja como a Saddleback, onde somos uma congregação de todas as nações, acho que
não temos mais maioria em nossa igreja porque falamos 67 idiomas. Quero apenas dizer como
seu pastor, se você é de qualquer grupo minoritário ou é imigrante de qualquer grupo e foi ferido
ou maltratado ou enfrentou injustiça, desculpe-me. Sinto muito por isso como seu pastor. Isso
não está certo e também não está certo com Deus. Injustiça não é boa.
A Bíblia também diz que Deus não tolera parcialidade. O que é parcialidade? Essa é uma antiga
palavra em inglês para racismo. É uma antiga palavra em inglês para preconceito. Parcialidade
significa quando você trata um grupo de pessoas melhor do que outro grupo. Deus diz não gosta
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disso. Quero que todos sejam tratados igualmente. Quero que todos sejam tratados com justiça.
Parcialidade é o que estamos falando hoje. Esse preconceito ou parcialidade racial.
Sempre que você fala sobre raça, esse problema é complicado. Não há respostas fáceis e é fácil
errar. Eu só quero dizer a mim mesmo: se entendi errado e você faz parte de uma minoria, saúdo
calorosamente as suas sugestões, e humildemente saúdo as suas sugestões. Porque ninguém
acerta o tempo todo.
Mas vou lhe dizer o seguinte: enquanto vemos a tensão racial aumentando em nossa nação, uma
coisa que não vamos fazer a respeito é ficar em silêncio. Não vamos apenas embaralhar para o
lado e ficar em silêncio. Nós vamos falar sobre isso, mesmo quando for desconfortável.
Existem todos os tipos de graus de atitude em relação à raça. De muito ruim a muito bom. Então,
deixe-me mostrar alguns deles aqui na parede.
No fundo, o pior seria um racista. Defino racista como alguém que odeia outra raça ou que
intimida outra raça ou discrimina outra raça. Deus não tolera isso. Veremos em apenas um
minuto. Isso seria bem no fundo.
Não muito melhor, ainda ruim, seria o número dois. Eu chamaria essa pessoa de intolerante. Um
fanático não está intimidando pessoas ou discriminando ou tentando matar pessoas. Mas um
fanático é alguém que acredita em estereótipos sobre uma determinada raça e menospreza outras
pessoas. Eles não estão por aí discriminando, mas não se importam em contar uma piada sobre
esse grupo ou outro grupo. Isso seria intolerante.
Não muito melhor do que isso, mas um pouco melhor, número três, eu chamaria essa pessoa de
avoider. Um avoider é alguém que diz que não é racista, não é fanático; Está apenas
desconfortável com pessoas que não são como ele. Então eu apenas as evito. Não é isso que
Deus quer que você faça. Ele não quer que você seja um avoider. Mas é um pouco melhor que
esses outros.
Um quarto nível um pouco acima seria o que chamo de alguém insensível. Alguém que está
insensível ao que magoa os outros. Você não os está evitando. Você pode ter amigos, bons
amigos de outra raça. Mas você não é sensível ao que pode machucá-los. Falaremos um pouco
sobre isso em um minuto.
O ponto aqui é que, quando você é insensível, não decidimos o que machuca outras pessoas. Eles
decidem. Outras pessoas não conseguem decidir o que te machuca, você decide o que te
machuca. Se vocês, maridos, aqui vai uma pequena dica, se sua esposa lhe disser: “Isso me
machucou”. A resposta errada é: “Bem, não deveria”. Qualquer um que esteja casado há mais de
um ano sabe que, se sua esposa, sua esposa diz, isso me machuca, e você diz que não deveria, o
que você está pedindo? A Terceira Guerra Mundial. Porque você não decide o que machuca
outra pessoa.
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Você já pisou no pé de alguém? Sim. Como você soube disso? Porque eles disseram, Ai! Se eles
não tivessem dito ai, você provavelmente nem perceberia. Mas quando eles dizem ai, significa
que dói. Eles decidem o que os machuca. Você decide o que te machuca.
Um pouco melhor que isso, mas não muito melhor, seria alguém que eu diria ser apático em
relação à raça. Dizem aqui: não sou fanático, não sou racista, não sou avoider. Tento não ser
insensível, mas simplesmente não me importo. Eu simplesmente não me importo com essa coisa
toda de raça.
Eu sinto muito! Você tem que se importar. Se você afirma ser seguidor de Jesus Cristo, precisa
se preocupar com equidade, justiça, amor e reconciliação no mundo. Você não pode
simplesmente dizer que não liga. Essa é uma pessoa apática.
Agora chegamos ao lado positivo, onde você se torna sensível a esse problema e é muito gentil
com as pessoas. Quando você vê um imigrante ou alguém que tem dificuldade com o idioma ou
alguém com uma cor de pele diferente, você tenta ser justo, tenta ser gentil, tenta ser inclusivo.
Você tenta dizer coisas que não feririam as pessoas por causa de sua origem. É melhor, mas não
é o melhor de todos.
O que Deus quer que todos nós sejamos é um reconciliador. Um reconciliador é alguém que é
um construtor de pontes ativo. Você está construindo pontes entre as raças.
A Bíblia diz várias vezes que, se você é cristão, deve ser um reconciliador. A Bíblia diz que
Deus nos deu o ministério da reconciliação em uma sociedade que vemos sendo mais afastada,
afastada, mais polarizada, mais demonizada, mais distraída, mais dividida. Se alguém precisa ter
um pacificador, deve ser o povo de Deus. Jesus disse: “Bem-aventurados sejam os pacificadores.
Eles serão chamados filhos de Deus”. Então Deus quer que sejamos reconciliadores.
Na lista de cima, eu apenas mostrei a você e perguntei onde você está, eu diria, você não pode se
colocar de verdade. Alguém tem que lhe contar. Porque muitas vezes nem vemos onde estamos.
Estamos cegos em relação a onde estamos por causa de nosso próprio histórico. Você tem que
estar aberto ao fato de que alguém diz que você não está tão preocupado com isso quanto pensa.
Você precisa estar aberto a isso.
Por que Deus odeia preconceito racial? Eu quero que você escreva isso. Nós vamos abordar 4
coisas rapidamente. Depois, teremos juntos a comunhão, que fala sobre a unidade do corpo de
Cristo. Mas por que Deus odeia preconceitos raciais? 4 razões. Número 1:
•

Porque o preconceito racial questiona a criação de Deus.

Isso questiona a criação de Deus. A raça é importante porque é importante para Deus. Ele foi
quem inventou a raça. Ele poderia ter nos tornado todos iguais. Todos nós poderíamos ser
parecidos. Todos nós poderíamos ter sido clones. Mas ele não fez. Deus ama a variedade. Deus
ama a diversidade. Deus ama raças diferentes. Foi ideia Dele criá-las. Se ele não as quisesse, nós
nem as teríamos.
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Então, quando dizemos que raça não é importante, Deus está dizendo: então você está dizendo
que o que eu criei não é importante. Isto é errado. Realmente, quando tenho preconceito racial,
estou basicamente dizendo: Deus, você cometeu um erro ao criar tantas pessoas diferentes. Você
deveria ter feito todo mundo parecer igual a mim.
Você deveria estar feliz que todo mundo não se parece comigo. Mas você pode ouvir a
arrogância nesse ponto de vista. Uma atitude de racismo é uma manifestação flagrante de
orgulho. É uma expressão de arrogância. É uma expressão de vaidade. É uma expressão de
narcisismo que diz que eu sei melhor que Deus e que todos deveriam ter sido como eu, não como
você ou qualquer outra pessoa.
Aqui está o que a Bíblia diz. Atos 17:24: “O Deus que fez o mundo e tudo que nele há [Todos
viemos da mesma fonte original, Adão e Eva], sendo Senhor do céu e da terra, não habita em
templos feitos por mãos de homens”.
Você não escolheu sua raça. Você não escolheu quando nasceu ou onde nasceu ou quem eram
seus pais ou sua formação ou cultura. Isso foi totalmente Deus. Deus decidiu o que você seria. E
Deus não quer que você seja mais ninguém. Deus quer que eu seja eu. Deus quer que você seja
você. E se Deus quisesse que você fosse outra pessoa, ele não teria feito você.
Eu não entendo por que as pessoas se orgulham por serem de determinada região – eu sou do
Nordeste. Ou então sou do Noroeste. Eu sou do Centro-Oeste. Eu sou do Sul. Não importa. E
eles estão realmente orgulhosos. Você não teve escolha, por que se orgulha disso? Não foi sua
escolha. É exatamente onde você nasceu. Não diz nada sobre o seu caráter. Você acabou de
nascer em um determinado lugar.
Sempre que penso menos na criação de Deus, esqueço quem me criou. Veja o próximo versículo.
1Coríntios 4:7: “Porque, quem te faz diferente? [você pode pensar que é secretamente melhor
que os outros. Quem disse que você é melhor que os outros?] E que tens tu que não tenhas
recebido? [em outras palavras, é tudo um presente. É toda graça] E, se o recebeste, por que te
glorias, como se não o houveras recebido?”
Por fim, o que importa não é qual raça você é, qual raça eu sou. É o fato de que fazemos parte da
raça humana e todos somos parte dessa raça, e é isso que nos une porque somos feitos à imagem
de Deus.
O preconceito questiona o caráter de Deus. Número 2:
•

O preconceito racial é um sinal de ignorância.

É um sinal de ignorância. Isso significa que eu não sei do que estou falando. Sempre que faço
uma declaração prejudicial, significa apenas que não sei do que estou falando. Estou revelando
minha tolice. Significa que eu não entendo o plano de Deus. Eu não entendo o propósito de
Deus. Eu não entendo o povo de Deus.

5

A GRAÇA DE DEUS É PARA TODAS AS RAÇAS
Como a Igreja deve ser a resposta ao racismo
Quando você não sabe algo sobre um grupo, tende a se interessar por ele. As pessoas sempre se
preocupam com o que não gostam. E quanto mais ignorante eu for, mais prejudicial serei.
Em contraste a isso, por outro lado, o oposto também é verdadeiro. Quanto mais sábio você se
torna na vida, mais sabedoria você tem, mais sem preconceitos você será. Essa é uma marca da
sabedoria.
Aqui está o que a Bíblia diz. Tiago 3:17, temos a definição da verdadeira sabedoria. Deixe-me
explicar uma coisa. Sabedoria não é conhecimento. Você pode ser muito experiente e não ser
sábio. Você pode ser um professor e ser um tolo.
A Bíblia diz isso em Tiago. Deixe-me ler este versículo primeiro, 1João 2:11. “Mas aquele que
odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir; porque as
trevas lhe cegaram os olhos”.
A Bíblia diz que se eu estou lá fora e odeio alguém, apenas por serem diferentes e eu não gosto
deles ou os odeio, diz que estou no escuro, não sei onde estou indo e estou cego. Essa é uma
acusação muito séria de Deus.
Por outro lado, como eu disse, quanto mais sábio você se tornar, mais sem preconceitos você
será. Em Tiago 3:17 diz o seguinte: “Mas a sabedoria que do alto vem é [em outras palavras, a
sabedoria é de Deus. Você pode obter conhecimento de um livro. Você pode ler enciclopédia
britânica ou qualquer outra coisa e obter todo tipo de conhecimento. Mas a sabedoria vem de
Deus. A verdadeira sabedoria vem de cima, e observe... sabedoria], primeiramente pura, depois
pacífica, [se eu não estou sendo pacífico, se eu estou incitando um motim, eu não estou sendo
sábio. Porque a sabedoria é pacífica. Toda vez que estou criando conflito na minha família, com
meus filhos, no local de trabalho, sempre que estou criando conflito, estou sendo tolo porque a
sabedoria é pacífica. E a Bíblia diz que sabedoria é...] moderada, [sempre que estou sendo gentil
estou sendo sábio. Toda vez que sou duro, sou um valentão, sou rude, sou um tolo naquele
momento. Não estou sendo sábio. Estou sendo tolo. Porque a sabedoria é gentil. A Bíblia diz que
sabedoria é...] tratável, [quando você é amigável com as pessoas é a coisa mais sábia a se fazer.
Quando você não é amigável com as pessoas, essa é a coisa mais tola a se fazer. Significa que
você não tem sabedoria naquele momento se você não é amigável. Sabedoria é…] cheia de
misericórdia [quanto mais compassivo você for, mais sábio você será, mais sábio você é, mais
compassivo você será. Quando você é duro com as pessoas você está sendo tolo. Você não está
sendo inteligente. E a Bíblia diz que sabedoria é...] e de bons frutos, sem parcialidade, e sem
hipocrisia.” Note isso. Livre de preconceitos e hipocrisias. Note a diferença entre conhecimento
e sabedoria. Conhecimento é o que aparece em um teste. Você tira nota 10 na escola, tem muito
conhecimento e não é sábio. O conhecimento aparece em um teste. A sabedoria aparece nos
relacionamentos. Note cada uma dessas palavras relacionadas. Gentileza, compaixão, livre de
preconceitos, amigável, pacífico. São todos termos relacionais. Você poderia ter um PhD; você
poderia ter tantos títulos que o chamariam de Dr. Fahrenheit. Mas se seus relacionamentos são
uma droga, você é um tolo. Você não é sábio. Então, se você quer saber o quão sábio você é, não
olhe para suas notas, olhe para seus relacionamentos. Quanto mais sábio você for, mais você será
gentil, pacífico, compassivo, amigável e sem preconceitos nos relacionamentos. A sabedoria
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surge nos relacionamentos. O conhecimento surge nos testes. Deus quer que você seja sábio
porque o preconceito racial é um sinal de ignorância. Número 3:
•

O preconceito racial desobedece ao Grande Mandamento.

Isso desobedece ao Grande Mandamento. Qual é o Grande Mandamento de Jesus?
Um dia, um cara estava andando na rua e viu Jesus e disse: “Senhor, me diga qual é o
mandamento mais importante da Bíblia? Resuma este livro para mim. Diga-me a primeira coisa
que devo fazer.” E Jesus diz: “Isso é fácil. Posso resumir a Bíblia inteira em duas frases. Trata-se
do amor. Ame a Deus com todo o seu coração e ame o seu próximo como a si mesmo. É isso.”
“É isso?” “É isso”. Se você entender isso, você ama a Deus de todo o coração e ama o seu
próximo como a si mesmo, você tem um resumo de toda a Bíblia. Cliff Notes da Bíblia.
Esta frase, “Ame o seu próximo como a si mesmo” é repetida várias vezes nas Escrituras. Está na
Bíblia cerca de oito vezes. Paulo repete aqui em Gálatas 5:14-15. Ele diz: “Porque toda a lei
[toda a lei de Deus em sua Palavra] se cumpre numa só palavra, nesta: ‘Amarás ao teu próximo
como a ti mesmo!’ Se vós, porém, [ele diz] vos mordeis e devorais uns aos outros [vocês estão
atacando uns aos outros, você], vede não vos consumais também uns aos outros!”
Estamos vendo isso acontecer em nosso mundo, nossa cultura e em nossa nação hoje. Estamos
nos destruindo porque não estamos amando nossos próximos como a nós mesmos.
É interessante quando Jesus disse isso, o mais importante para você fazer é amar a Deus e amar o
seu próximo como a si mesmo; os fariseus estavam sempre procurando uma maneira de deixar
de amar a todos. Então, um dos fariseus perguntou: “Senhor, quem é meu próximo?” Essa é a
questão. Se eu tenho que amar meu próximo, quem é meu próximo? Eles estão esperando que
isso não signifique todo mundo.
Jesus então conta uma história, uma história muito famosa para responder à pergunta sobre quem
é meu próximo? É uma história que você conhece. É a história do Bom Samaritano. É sobre
alguém que aparece e vê um homem que foi maltratado, espancado e roubado ao lado da estrada
sangrando, e ele o ajuda e o nutre de volta à saúde. Ele o leva para o hotel, pega comida, enfaixa
as feridas e diz ao proprietário que pagará quando voltar ao local. Ele não conhece esse cara de
Adam. Ele é completamente desconhecido.
Aqui está a coisa interessante. Naqueles dias, os samaritanos eram a minoria odiada. Então,
quando perguntado sobre quem é meu próximo, Jesus torna o herói da história a minoria odiada e
desprezada, o samaritano. O mocinho é a minoria nesta história. E ele diz que é isso que significa
ser um próximo. Agora, quem você acha que é o próximo? E o fariseu teve que admitir: “Quem
me mostra amor”. E ele diz: todo mundo é seu próximo e você deve amar todo mundo. Ame o
próximo como a si mesmo.
Portanto, desobedecemos ao Grande Mandamento se tivermos preconceito racial. Número 4:
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•

O preconceito racial é um pecado sério.

É um pecado grave. Não é um desses pecados que Deus meio que pisca e acena. Eu sei que você
está fazendo isso e não deveria.
Não. Isso deixa Deus furioso. Pelas razões que acabamos de falar. Em Tiago 2:9, a Bíblia diz o
seguinte: “Mas, se fazeis acepção de pessoas, [em outras palavras, pela aparência, pela cor de
sua pele, pela forma como falam, pela forma como agem, pelo sua origem cultural. Se você tratar
as pessoas de acordo com a sua aparência exterior.] cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei
como transgressores.” Você é um transgressor.
Você sabe que o problema disso é que é da natureza humana que você avalia as pessoas nos
primeiros 30 segundos em que as conhece. Estudo após estudo após estudo mostrou que você
forma uma opinião, uma primeira impressão sobre alguém em cerca de 30 segundos. E você
tende a manter essa impressão. Isso pode estar totalmente errado. Você pode estar totalmente
fora da base. Mas a sua primeira impressão das pessoas vem pela aparência, pelo modo como
falam, pelo modo como agem e pelo modo como se vestem. Você tende a fazer os primeiros
julgamentos. Você olha para alguém e pensa, eu gosto desse cara. Ou você olha e pensa, eu não
gosto dela. Você pode estar totalmente enganado sobre o caráter deles. Deus diz que isso é
estúpido. Ele diz que não é apenas estúpido, é pecado julgar com base na aparência.
Uma das razões pelas quais estou falando disso é porque isso não é apenas um problema nos
EUA. É um problema nos EUA. Temos um problema entre negros e brancos e entre outras
minorias e outros grupos. Nós temos isso definitivamente nos EUA. Mas eu tenho viajado pelo
mundo. Acho que já estive em 165 países e cheguei à conclusão de que o racismo é o pecado
mais comum do mundo. Eu acho que é o pecado mais comum do mundo. Porque eu poderia
levá-lo a qualquer país e mostrar-lhe naquele país onde um grupo se coloca contra outro grupo. E
está em todo lugar.
Você pode ir para a Polônia e um grupo na Polônia não gosta deste grupo na Polônia. Podemos ir
para a Armênia e um grupo na Armênia não gosta deste grupo na Armênia. Você pode ir para
Ruanda e os hutus não gostam dos tutsis e os tutsis não gostam dos hutus. Está em todo o mundo.
É uma questão de negros e brancos, mas é mais do que isso. Está em todo o mundo.
Todo mundo tende a não gostar do que é diferente. Somos criados com a ideia de que gostamos
do que é como nós e não tendemos a gostar do que é diferente.
Eu quero que você escreva isso. Porque o que estou tentando dizer é o seguinte: Racismo é
problema do pecado, não da pele. Você deveria tuitar isso. O racismo é um problema do pecado,
não da pele. E, a propósito, é pecado que prestaremos contas a Deus um dia. Não vamos apenas
sair e ser esquecidos.
Romanos 14:10 diz o seguinte: “Mas tu, por que julgas teu irmão? [Por quê? Você olha para
eles e faz julgamentos instantâneos apenas pela aparência. Posso confiar nessa pessoa? Tenho
medo dessa pessoa? Não gosto dessa pessoa? Por que você julga o seu incômodo?] Ou tu,
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também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de
Cristo”.
E vamos dar conta dos nossos preconceitos na vida.
Quero falar com vocês sobre como vocês eliminam isso da vida de vocês. Obviamente você quer
fazer a coisa certa. Você não está na praia esta manhã, você está na igreja. Então você quer ser
uma pessoa livre de preconceitos. Então, como eliminamos o racismo de nossas vidas para que
não haja um pingo de preconceito dentro de nossos corpos?
Algumas pessoas pensam: você simplesmente sai e faz algumas leis. Uma lei nunca transformará
um fanático em um amante. Não há lei que mude o coração. Eu acredito em leis, mas não há lei
que mude o coração. Isso precisa ser transformado por dentro.
Mas aqui estão as Boas Novas. Nós, cristãos, sabemos que isso é possível. Sabemos que as
pessoas podem mudar pelo poder de Deus. Quando o amor de Cristo entra em sua vida, ele muda
você. Vimos bêbados ficando sóbrios. Ficamos viciados em limpeza. Vimos casamentos
reunidos e salvos que pareciam irremediavelmente destruídos. Vimos pessoas que foram
abusadas, molestadas e estupradas se recuperarem e realmente prosperarem e crescerem na vida.
Se eu não acreditasse no poder do evangelho das vidas transformadas, não estaria aqui. Portanto,
temos as Boas Novas. O governo nunca resolverá esse problema. Eles nunca resolverão isso.
Somente a igreja pode resolver esse problema porque estava no negócio de mudar vidas. E vimos
Deus transformar fanáticos em amantes.
Você provavelmente nunca ouviu falar no nome de John Newton. Mas algumas centenas de anos
atrás, John Newton era um pedaço da humanidade vil, vulgar e imunda. Ele era um comerciante
de escravos. Ele viajava à África, roubava africanos e depois os transportava para a América e os
vendia como escravos. Ele era inglês.
Mas Deus pegou o coração de seu homem e Jesus Cristo entrou em seu coração. E ele se tornou
um amante. Ele realmente se tornou um pastor. E ele escreveu as palavras de sua Amazing Grace
favorita.
Essa música, “Amazing Grace, que doce o som que salvou um desgraçado como eu”. Isso foi
escrito por um comerciante de escravos. “Uma vez eu estava perdido, mas agora fui encontrado.
Estava cego, mas agora vejo.” É um cara que teve uma transformação total de comerciante de
escravos em pastor. E você canta essa música e é cantada em funerais por todo o EUA. Esse é o
poder do evangelho e das Boas Novas.
Então, como erradicar o preconceito de nossas vidas? Três coisas.
É uma questão muito complexa e um sermão não vai resolver a questão. Mas isso nos dará um
começo. Isso nos dará alguns passos iniciais. E aqui estão três coisas que você pode realmente
fazer esta semana.
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1. Devemos ver as pessoas como Deus vê.
Primeiro, começa com a maneira como você olha as pessoas. Nós devemos ver as pessoas da
maneira que Deus vê as pessoas. Você não faz isso naturalmente. Eu não faço isso naturalmente,
então você precisa pedir ajuda a Deus. Deus me ajude a ver as pessoas da maneira que você as
vê. Meu vizinho, as pessoas com quem trabalho, as pessoas na fila do caixa, as pessoas dos
correios. Ajude-me a ver essas pessoas da maneira que você as vê. Eu não olho para a aparência
humana.
É o que a Bíblia diz, 1Samuel 16:7: “Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem
vê o que está diante dos olhos [seu cabelo, suas características faciais, a cor da sua pele, se você
é homem ou mulher], porém o Senhor olha para o coração”. Como eu disse, você precisa se
reciclar, pois somos treinados por natureza a fazer julgamentos rápidos com base na aparência
externa. Você olha para as pessoas e já define que confia numa pessoa só de vê-la. E outras
pessoas, eu não confio nesse cara só de olhar para ele. E você pode estar 100% errado. Os livros
são julgados por suas capas. Os lares são julgados na primeira impressão e as pessoas são
julgadas pela sua aparência, vestuário, fala e até mesmo seus sotaques.
Jesus disse em João 7:24: “Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta
justiça”. Ele diz que não seja tão superficial. Não seja um Hal raso. Olhe para as pessoas da
maneira que Deus as vê.
Deixe-me explicar o que estou falando aqui. Ver as pessoas da maneira que Deus as vê não
significa que você é daltônico, não significa nada disso. Na verdade, as pessoas me dizem:
“Quando olho para uma pessoa, não vejo sua raça. Não vejo sua cor”. Há uma palavra para isso –
mentiroso.
Ninguém é daltônico. Deus não quer que você seja daltônico. Deus quer que você seja
abençoado pelas cores.
Deus ama cores. Você já percebeu isso? Olhe para fora. Tudo está colorido. Pores do sol, nascer
do sol, luas, flores. Tudo está colorido. Olhe para as pessoas por conta própria. Nenhuma pessoa
tem sua pigmentação em sua linha. Deus ama cores. Então Deus não quer que você seja
daltônico. Ele quer que você celebre as cores. Ele quer que você seja abençoado, e não daltônico.
Podemos celebrar... isso não é legal. Todos nós parecemos diferentes. Nós não somos chatos.
Todos nós não parecemos o mesmo. Isso é legal. Nós devemos celebrar isso. Não estamos
falando de dizer que sou daltônico. Não se trata de daltonismo.
A Bíblia está absolutamente cheia de exemplos de racismo e de como isso é errado. Há um livro
inteiro da Bíblia sobre racismo. Chama-se o livro de Jonas. Você conhece a história de Jonas e a
baleia. Em primeiro lugar, não é uma baleia. Nem diz a palavra baleia. Diz que Deus preparou
um grande peixe para engolir Jonas. Não diz uma baleia. Isso é apenas mito. Deus poderia ter
preparado um peixe com um apartamento de três quartos, se ele quisesse. Ele criou o mundo.
Por que Jonas estava fugindo de Deus? Porque Deus havia dito para ele ir a Nínive e pregar, e
Jonas sabia que Deus perdoaria aquelas pessoas e Jonas odiava os ninivitas. Eles estão na Síria
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moderna. Ele tinha preconceito racial contra o povo da Síria. Ele odiava os ninivitas. Então ele
não queria pregar e não queria que Deus perdoasse a raça que ele odiava. Então, em vez de ir
para o leste pregar em Nínive, ele embarcou em um navio e seguiu para o oeste o máximo que
pôde. Ele foi para Tarso, um porto marítimo na costa da Espanha, o mais longe possível do
mundo conhecido. Você não podia atravessar o Atlântico naqueles dias. Todo esse livro é sobre
preconceito racial. Sobre um cara que não está fazendo o que Deus lhe diz para fazer porque
tinha preconceito contra as pessoas que Deus iria perdoar.
Até Pedro, um dos 12 discípulos, um líder dos discípulos, Pedro, o cara de quem Jesus disse:
“Sobre esta rocha [sua fé] edificarei minha igreja”. Até esse cara teve que lidar com seu
passado racista. Porque quando criança, Pedro aprendeu sobre a lei judaica. A lei judaica dizia
que você não podia se associar a nenhum não judeu. De fato, os judeus tinham apenas duas
categorias de raça – judeus e o resto do mundo. E todo mundo se chamava gentio. Então você
pode não perceber isso, mas você é um gentio. Sua origem pode ser da América Latina ou da
Ásia ou da Europa ou da África ou do Oriente Médio. Mas você é um gentio. Eram os judeus e o
resto de nós. Eles foram proibidos de ter qualquer associação com gentios. No entanto, Deus
queria que as Boas Novas se espalhassem pelo mundo inteiro.
Então Deus teve que primeiro romper o racismo de Pedro. Certa noite, em um sonho, ele tem um
sonho muito fantasioso, no qual Deus lhe diz: Pedro, eu não quero que você considere nada que
eu tenha feito impuro. Não quero que você considere nenhuma raça indigna. Eu não quero que
você considere sem valor algo que eu tenha feito. Você deve valorizar e amar tudo o que criei no
mundo e todas as pessoas que criei no mundo. E esse sonho mudou a atitude de Pedro.
Felizmente, porque logo após ele acordar, ele bate à porta de uma família chamada a família de
Cornelius, que era um centurião romano. Claramente não é judeu. E o centurião romano diz:
“Ouvimos falar sobre esse rapaz chamado Jesus. Você pode vir contar à minha família sobre
isso?” E Pedro nunca faria isso se fosse um fanático racial. Mas ele teve esse sonho e Deus disse:
não se atreva a chamar algo que eu criei de impuro. Então ele vai à casa de Cornelius para
informar as Boas Novas. E em Atos 10:28, diz: “E disse-lhes: ‘Vós bem sabeis que não é lícito a
um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros; mas Deus mostrou-me que a nenhum
homem chame comum ou imundo’”. Essa mensagem chegou até você?
No versículo 34 do mesmo capítulo, Atos 10, ele diz: “E, abrindo Pedro a boca, disse:
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas; [Essa é a parcialidade. Ele não é
preconceituoso.] Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é
justo”.
Você precisa pedir a Deus para ajudá-lo a começar a ver as pessoas da maneira como Ele as vê.
Não olhando para a aparência delas. Não tentando ser daltônico. Mas celebrando a cor delas.
Celebrando a origem e olhando para o coração delas.
Então começa com o olhar.
O segundo passo para ser uma pessoa sem preconceitos é mudar a maneira como você ouve,
mudar a maneira como ouve as coisas. Primeiro como você vê, depois como você ouve.
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Número 2 – escreva isso:
2. Devemos ouvir todos com respeito.
Se você gostaria de ser uma pessoa sem preconceitos, deve ouvir a todos, independentemente de
seus pontos de vista com respeito. Isso não significa que você tem que concordar com eles, mas
você os ouve com respeito.
O preconceito quando você corta tudo, preconceito é uma falha de escuta. Quanto menos eu
ouvir as pessoas, mais preconceituoso eu serei. A palavra “preconceito” na verdade vem de “préjulgamento”. Quando você pré-julga alguém sem ouvi-lo, você é preconceituoso. Quando você
olha para alguém e faz um julgamento rápido – eu posso confiar nessa pessoa apenas pela
aparência – você o prejulgou, o que significa que você é preconceituoso. Você não os ouviu
primeiro.
A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Olhe aqui na tela. A Bíblia diz em Provérbios 18:13: “O
que responde antes de ouvir comete estultícia que é para vergonha sua”. Você já viu esses
programas onde eles apertam o botão muito antes de a pergunta ser feita? Como eles podem dar
a resposta quando não sabem a pergunta? É tolice e vergonha decidir antes de conhecer os fatos.
Portanto, não faça julgamentos rápidos.
Eu amo esse versículo na versão em inglês de hoje. Ele diz o seguinte: “Ouça antes de
responder. Caso contrário, você está sendo estúpido e insultuoso. [Está claro o suficiente?
Alguns de nós precisamos escrever esse versículo e memorizá-lo esta semana.] “Ouça antes de
responder. Caso contrário, você está sendo estúpido e insultuoso.” Isso é preconceituoso. Está
sendo preconceituoso. Então começa com a escuta.
Aqui está o que a Bíblia diz. Tiago 1:19-20: “Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja
pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a
justiça de Deus!” Sublinhe a última frase. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
Queremos a justiça de Deus em nossa nação? Sim. Conseguimos isso através da raiva? Não.
Quer dizer que Deus diz que você nunca deve ficar com raiva? Não, claro que não. Há muitas
coisas pelas quais você deveria estar com raiva. Você deveria estar com raiva de injustiça. Se
uma mulher é estuprada, você deve ficar com raiva disso. Se uma criança é molestada, você deve
ficar com raiva disso. Se as pessoas são bombardeadas para fora de suas casas e precisam se
tornar refugiadas por causa de uma guerra, você deve ficar com raiva disso. Você deveria estar
com raiva do mal. Não há nada de errado nisso. Deus fica com raiva. É por isso que você tem
raiva porque é feito à imagem de Deus.
Mas há uma diferença entre a raiva divina, que é a raiva de alguém, protegendo-a, e a raiva
porque você me machuca. Isso é raiva humana.
Quando tento remediar, tento retaliar, como vimos nos tiroteios, nesta manhã, a raiva de
retaliação não atinge a justiça de Deus.
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Se você tem um problema de controle da raiva, esse é o seu versículo. Ele diz: seja rápido para
ouvir e lento para falar. Se você fizer essas duas coisas – ser rápido em ouvir e lento para falar –
será lento em ficar com raiva. Se você tem um problema de raiva, é porque você não é rápido em
ouvir e lento em falar. De fato, se você tem um problema de raiva, significa que você é rápido
em falar. Você não escuta. Você é lento para ouvir e rápido para falar.
Toda vez que você é rápido em falar, vai acabar com raiva. Mas a Bíblia diz para ser rápido em
ouvir. Ouça primeiro. Esta é a segunda chave para se tornar uma pessoa sem preconceitos.
Temos que ouvir todos com respeito.
Você concorda que sempre aprendemos mais ouvindo do que falando? Sim. Claro que sim. Não
estou aprendendo nada agora, porque estou falando tudo. Você pode estar aprendendo porque
está ouvindo. Mas sempre aprendemos mais ouvindo do que falando.
Quando você fica com raiva, a raiva bloqueia a escuta. Quando estou com raiva de você, você
pode dizer tudo o que quiser e eu simplesmente não ouço. Quando você está com raiva de mim,
posso dizer tudo o que quero e você não ouve. A raiva bloqueia a escuta.
Deixe-me dar algumas dicas. Quero lhes ensinar algumas habilidades, porque estamos em um
mundo cada vez mais irritado. Você concorda com isso? Portanto, como um reconciliador no
mundo, como um representante de Deus, como um agente de Jesus Cristo, você precisa aprender
algumas habilidades sobre como difundir alguém quando está com raiva. Para que não se
transforme em violência. Como você difunde aquela pessoa no trabalho que está com raiva? Eu
quero que você escreva algumas coisas. Algumas sugestões.
Número 1, ouça a mágoa deles, não as palavras deles.
Se você conseguir isso, pode salvar o seu casamento. Ouça a mágoa deles, não as palavras deles.
Quando as pessoas ficam bravas, dizem todo tipo de palavras maldosas nas quais não acreditam,
depois se arrependerão, desejam não ter dito. Se você ouvir as palavras das pessoas, ficará muito
ofendido com muita facilidade. Você não deve ouvir as palavras das pessoas. Você deve ouvir a
mágoa deles. Qual é a mágoa por trás das palavras raivosas?
Quando alguém fica com raiva de você, você sempre fica na defensiva. Mas se você olhar para
eles não com tanta raiva, mas como magoado, será muito mais simpático. Somos mais solidários
às pessoas que estão magoadas do que às pessoas que estão com raiva. Então você tem que
reinterpretar a raiva deles. Eles estão magoados. Eles estão com medo. Eles estão assustados.
Eles estão magoados. Quando você reinterpreta a raiva deles como mágoa, fica mais disposto a
ouvir.
Ignore as palavras deles. Você nem precisa prestar atenção ao que alguém está dizendo quando
está com raiva de você e está vomitando palavras. Você não precisa ouvir as palavras. Escute a
mágoa, escute a dor. Será muito sábio fazer isso. Se você ouvir as palavras deles e não ouvir a
dor deles, estará agindo como tolo. Porque você está olhando para a coisa errada, você está
ouvindo a coisa errada. Portanto, ouça a mágoa deles, não as palavras.
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Agora temos a segunda dica. Eu quero que você escreva isso. Aprenda a usar a frase: “diga-me
mais”.
Essa frase fará de você um pacificador. Diga-me mais. E se você aprender a dizer essas palavras
em seu trabalho, as pessoas dissiparão a raiva delas.
Então, se alguém vier até você no trabalho e estiver apenas cuspindo as coisas mais sujas e todos
os ossos do seu corpo quiserem dar um soco no nariz, porque está sendo muito rude. Você quer
cuspir de volta o mesmo. Eu posso dar e levar, amigo. E tudo que você faz é agravar. Se eu te
soco, você me soca, eu te soco de volta e você me soca de volta. Eu arranco seu olho, você
arranca meu olho. Olho por olho, deixa o mundo cego. Isso não funciona. A retaliação nunca
funciona. Apenas agrava.
Lembro-me de conversar com o presidente de Ruanda, Paul Kagame, sobre como ele conseguiu
que uma nação se reconciliasse onde as pessoas matavam todos na família, um milhão de pessoas
foram retalhadas em cem dias naquele genocídio. Agora eles ainda moram um ao lado do outro e
estão se dando bem. Eu disse: como você fez isso? Uma de suas declarações foi: “Os líderes
absorvem a dor”. Eles dão o último soco e depois não dão um soco. O motivo é que, se você
responder, isso continua se agravando. Em algum momento você conseguiu a última chance.
Tudo bem, feliz? Você conseguiu a última chance. Eu não vou revidar. Agora, vamos começar a
trabalhar em como reconciliar. Uma das maneiras de fazer isso para absorver a dor é fazer a
pergunta, diga-me mais.
Então eles estão vomitando todas essas palavras em você e sua mente está prestes a explodir com
o que estão dizendo com raiva. Então, quando eles terminam, você não faz uma pergunta, você
não revida, você não defende, você apenas diz: diga-me mais. E então você recebe outra onda.
Então, quando eles terminarem, diga-me mais. Você está deixando o ar sair do balão e ele
desaparece lentamente, lentamente. Logo eles estão sem energia. Agora você pode começar a
trabalhar no problema. Mas enquanto eles tiverem toda aquela raiva reprimida de injustiça, medo
ou qualquer outra coisa, você não chegará a lugar nenhum com eles. Você tem que continuar
dizendo, diga-me mais. Diga-me mais. Até que finalmente eles contaram tudo o que podem
dizer.
A raiva se baseia na adrenalina. Não dura mais que 15 minutos. E logo você está cansado. Você
fica sem energia. E então você pode começar a trabalhar. Então mude a maneira como você olha
as pessoas. Não pela aparência externa. E ouça a todos com respeito.
1Pedro 2:17 é muito claro. Diz que: “Honrai [...as pessoas que merecem. Não é o que diz.
Mostre respeito a todos que concordam com você. Mostre respeito pelo povo do seu partido
político. Falo disso porque nas próximas duas semanas teremos as convenções republicanas e
democratas e haverá mais brigas partidárias e discussões no mundo do que em muito, muito
tempo. Você pode não gostar do candidato deles. Você pode pensar que eles são um bando de
idiotas. E seria a pior coisa para os EUA. Mas você deve mostrar respeito por todos se você diz
ser cristão.] a todos”.
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Você não precisa concordar com eles. Você pode achar que são idiotas. E você pode dizer: “Essa
é a coisa mais idiota que já ouvi”. Mas você mostra respeito por todos. Isso faz sentido? Não
importa qual seja a sua persuasão política. Eu lhe disse há algumas semanas que um dia vou
fazer uma série de sermões: coisas que Jesus nunca disse. Uma das coisas que Jesus nunca disse
foi: você não precisa mostrar respeito por esse grupo ali. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse
que você não precisa amar essas pessoas. Ele nunca disse isso. O tipo deles. Aquelas pessoas.
Aquela crença. Ele nunca disse isso. Ele disse que mostra respeito a todos. Você não precisa
concordar com eles. Você pode achar que eles estão totalmente errados com o que acreditam ou
com o estilo de vida ou qualquer coisa. Mas você mostra respeito por todos. Deus nos diz que
não devemos apenas ouvir e olhar de forma diferente para as pessoas e respeitá-las. Mas aqui
está a terceira coisa, e esta é a mais difícil. Devemos amar a todos do jeito que Jesus ama. Não há
ninguém que eu não possa amar. Eu não preciso concordar com eles. Talvez eu tenha que
impedi-los de cometer algum tipo de pecado. Mas ainda mostro-lhes amor. Em João 15:12, Jesus
é muito específico. Ele diz: “O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim
como eu vos amei”. Em outras palavras, da mesma maneira. Como Jesus te ama?
Incondicionalmente, livremente, completamente e continuamente. Como você pode amar outras
pessoas e outras raças? Incondicionalmente, livremente, completamente e continuamente.
Aqui está o problema. Não é apenas amarmos as pessoas que queremos amar, e assim fazer parte
da família de Deus. Somos ordenados a amar as pessoas que Deus ama, que são todas. Deus
aprova o que todos estão fazendo? Claro que não. Ele ama todo mundo? Claro que sim. Amor e
aprovação não são a mesma coisa.
A Bíblia diz isso em Tiago 2:1. “Meus irmãos [que somos], não tenhais [circule] a fé de nosso
Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas”. Eles podem parecer uma pessoa
sem-teto. Você os trata da mesma maneira que trataria um CEO ou a rainha da Inglaterra. Nunca
devemos tratar as pessoas de maneiras diferentes por causa de sua aparência externa.
Um casal do meu pequeno grupo está no meu pequeno grupo há muito tempo, adotou três filhos
de Ruanda. Eles têm sete filhos agora. Quatro por nascimento natural e três por adoção. Então,
eu sabia que aquelas crianças vindas de Ruanda cresceram aqui no sul da Califórnia e sabia que,
sendo africanos, haveria discriminação contra elas. Ontem, pedi às três crianças que me dessem
alguns conselhos sobre o que ensinar no domingo sobre preconceito e racismo. Essas três
crianças apresentaram cinco sugestões. Então aqui estão elas. São de crianças que cresceram na
África e agora moram aqui no sul da Califórnia.
1. Não seja daltônico. Eu acabei de falar sobre isso. Eu gosto da minha cor. Só não tome decisões
sobre mim com base na minha cor. Você não precisa ignorá-la; Eu sou dessa cor. Mas apenas
não tome suas decisões sobre mim com base na minha cor.
2. Não diga às pessoas que foram tratadas injustamente, eu entendo. Você não entende. Você não
sabe como é. Ninguém conhece as injustiças que você teve em sua vida. Isso não é justo. Se eu
dissesse, me dê cinco exemplos de quando a vida não foi justa para você, você poderia me dar.
Ninguém pode entender onde a vida foi injusta com você e você não pode entender onde a vida
foi injusta com outras pessoas. Então não diga essa frase, eu entendo. Realmente é meio
desanimador.
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3. Lembre-se de que sua história não é a mesma que a minha. E a história importa. Uma pessoa
que nasceu em Chicago, no interior da cidade ou em Detroit, no interior da cidade, e uma pessoa
que nasceu em um rancho em Gallup, no Novo México, terá uma história diferente. Eles nem são
iguais. Então perceba que todo mundo tem uma história diferente.
4. Não ignore a história e nem diga “supere isso”. A dor importa. Essas três crianças ficaram
órfãs porque os pais delas foram mortos em um genocídio com um milhão de pessoas. Seus pais
não foram mortos em um genocídio. Não há como você entender a dor deles. Então não diga
para superar isso. Isso não funciona.
5. Então, finalmente, a quinta sugestão. Eu amo esta, a melhor de todas. Lute contra todos os
estereótipos. Eu sempre pensei em iniciar uma aliança contra os estereótipos e todos poderiam
estar nela. Porque todo mundo está estereotipado hoje. Existem estereótipos sobre os cristãos.
Existem estereótipos sobre cristãos evangélicos, cristãos pentecostais, cristãos católicos. Existem
estereótipos sobre os cristãos. Existem estereótipos sobre judeus. Você os ouviu. Existem
estereótipos sobre os muçulmanos. Você os ouviu. Existem estereótipos sobre negros, hispânicos
e asiáticos. Existem estereótipos sobre gays. Todos no mundo se sentem estereotipados. Pelo
menos devemos dizer a verdade um sobre o outro. E se tivéssemos uma aliança criada,
poderíamos dizer que quando alguém estereotipar você, vamos nos opor a isso. E quando somos
estereotipados como cristãos, você se opõe a isso. Porque eles simplesmente não são verdadeiros.
É igual quando eu estou sentado em um avião e me perguntam, o que você faz? Eu digo que sou
pastor. Isso os faz calar a boca bem rápido. É por isso que costumo dizer que sou autor. Então
eles querem conversar. Oh, o que você escreveu? Eu escrevi um livrinho. Você deve ter ouvido
falar sobre isso. Mas um cara diz que, quando ouvirem que eu sou cristão, dirá: “Eu não acredito
em Deus”. Eu acho que eles acham que isso me chocará. Minha resposta é sempre a mesma:
“Diga-me o tipo de Deus em que você não acredita, porque eu também não acredito.” E eles
dirão: “Bem, eu não acredito em um Deus que...” “Eu também não.” Sobre o que mais você quer
falar? Não vou me defender de algo em que não acredito. Não vou defender um estereótipo que
não é verdadeiro. Precisamos aprender a amar uns aos outros da forma que Deus nos ama.
Tiago 2:8 diz o seguinte: “Todavia, se cumprirdes [e é por isso que você está aqui. Sei que quer
fazer a coisa certa. Você está na igreja no domingo de manhã. Você poderia estar na feira do
condado, mas você está aqui. Por quê? Porque você quer fazer a coisa certa. Aqui está o que diz:
Você fará a coisa certa...], conforme a Escritura, a lei real [a propósito, qual é a lei do reino?]:
Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis.” E lembre-se de que Jesus usou o Bom
Samaritano, uma minoria, para especificar como amar o seu próximo como a si mesmo. O que
esse cara fez? Ele apareceu quando um homem estava com dor. Ele ajudou. Ele cuidou. Ele se
arriscou construindo uma ponte para outra raça que provavelmente o odiava. Ele arcou os custos.
O amor é muito, muito prático. Como é que vamos construir uma sociedade assim com todas as
diferenças, toda a violência, todo o ódio e todo o preconceito de muitos lados diferentes no
mundo? Como vamos construir uma sociedade como essa?
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Deixe-me contar o plano de Deus. O plano de Deus para mudar a sociedade não é através do
governo. O plano de Deus para mudar a sociedade, você pode escrever isso, para reunir as
pessoas é a igreja.
O plano de Deus para aproximar as pessoas é a igreja!
A igreja deveria ser o laboratório do amor. Deveríamos modelar o que significa nos darmos bem.
Deveríamos modelar harmonia, unidade, companheirismo, reconciliação e como pessoas de
distintas origens podem se unir e realmente se amar. É isso que a igreja deve modelar.
Paulo explicou a igreja dessa maneira. 1Coríntios 12:13 e 27. Ele diz: “Pois todos nós fomos
batizados em um Espírito, formando um corpo [na igreja], quer judeus [Ele está falando sobre a
igreja quando começou. Paulo era judeu.], quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos
bebido de um Espírito!... Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular”. Não
há partes desnecessárias.
Por que você precisa da igreja? Por que você precisa das pessoas na sua fileira? Por que você
precisa estar em uma família espiritual? Eu provavelmente poderia lhe dar 60 razões. Deixe-me
apenas mencionar algumas. Uma delas seria que nenhum de nós é completo em nós mesmos.
Você não tem todos os dons que precisa. Você não tem todos os talentos. Ninguém recebe todos
os talentos, toda a sabedoria, todos os dons. Deus dá um pouco a cada pessoa, então precisamos
uns dos outros.
Você terá pontos fracos na sua vida que devem ser compensados por outras pessoas que o amam.
É por isso que você precisa de uma família da igreja para compensar suas fraquezas, porque você
não vê as coisas claramente o tempo todo. E a pessoa ao seu lado não vê as coisas claramente o
tempo todo e às vezes você vê o que elas não veem. Portanto, nenhum de nós é completo em nós
mesmos.
Outra razão pela qual precisamos uns dos outros é que você não pode modelar o amor sozinho.
Você não pode modelar a reconciliação racial sozinho. Você pode ir morar em uma caverna na
montanha e ser tão cheio de amor. É fácil amar se você é você e é isso. Para aprender o amor
real, você deve estar perto de pessoas não ideais, mas de pessoas reais, como em um pequeno
grupo.
Mas, realmente, a razão mais importante pela qual você precisa de uma família da igreja é
porque encontramos a nossa identidade nos relacionamentos.
Ouça com muita atenção. Encontramos a nossa identidade nos relacionamentos. Como o mundo
está cada vez mais fragmentado, mais dividido e mais polarizado, a crise número 1 na cultura
moderna é uma crise de identidade. Confie em mim nisso. Conversei com muito mais pessoas do
que você já o fez. Conversei com dezenas de milhares de pessoas e o problema número um com
que as pessoas me procuram é que elas não sabem quem são. Não sabem o que fazer. Não sabem
o que devem ser na vida. É uma crise de identidade. Quem sou eu? O que eu sou? O que eu
deveria estar fazendo? Eu ouvi isso milhares e milhares de vezes. A crise número 1 na cultura
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moderna é uma crise de identidade. Por quê? Porque não temos os relacionamentos fortes que
costumávamos ter, que construíram sua identidade. Famílias se separam. Os trabalhos mudam. E
assim por diante. E você não está em uma comunidade que existe há seis gerações. Então, as
pessoas têm uma crise de identidade e está literalmente em todo lugar. Algumas pessoas lutam
com sua identidade sexual. É um grande, grande problema no mundo hoje. Qual é a minha
identidade sexual? Algumas pessoas lutam com sua identidade racial. É um grande, grande
problema. Meu pai era isso, minha mãe era isso, o que eu sou? Algumas pessoas lutam com sua
identidade de trabalho. O que eu sou? Nacionalidade, todos os tipos diferentes de identidade,
religião, seu lugar no mundo.
O que Deus diz no próximo versículo que veremos é a coisa mais radical que você
provavelmente já ouviu nos últimos anos. Você nunca ouvirá isso no rádio. Você nunca ouvirá
na TV. Você não ouvirá isso na cultura. Você não lerá em um livro. Mas Deus diz que é verdade.
E isso tem a ver com a sua identidade.
Quando você se torna cristão, quando segue a Cristo, a sua identidade primária muda. E todas as
coisas que você costumava usar como identidade principal são irrelevantes depois disso. Eu não
disse isso; Deus disse isso.
Aqui está o que Gálatas 3:26-28 diz: “Porque todos sois filhos [a identidade] de Deus pela fé em
Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. [em
outras palavras, agora que você foi salvo. Agora que você está na família de Deus. Agora que
você abriu sua vida para Cristo. Você cruzou a linha. Então agora...] Nisto não há [agora ele diz
que não vamos ter mais a antiga divisão.] judeu nem grego [não mais]; não há servo nem livre
[não mais]; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus!” Uau! Você
percebe o quão radical é esse versículo?
Deixe-me explicar de outra forma. Você colocou sua vida nas mãos de Jesus Cristo? Sim. Você
confiou Nele para sua salvação? Sim. Você está na família de Deus? Sim. Então sua identidade
principal não é mais sua nacionalidade. Sou americano, mas não é minha identidade principal.
De jeito nenhum. Somos uma igreja agora que não é apenas multicultural, multigeracional e
multirracial. Somos multinacionais. Os membros desta igreja vivem na Argentina, China,
Alemanha e Manila. Então somos uma igreja internacional. Ele diz que aqui sua identidade
principal não é sua nacionalidade – eu sou americano. Sua identidade principal não é seu status
econômico – sou rico, sou pobre. Ele diz que sua identidade principal não é a sua raça – sou
negro, moreno, branco, não importa o que seja. Ele diz que até sua identidade principal não é
mais seu gênero – masculino ou feminino.
Eu quero que você escreva isso. Uma vez que venho a Cristo...
Minha identidade principal é esta: pertenço à família de Deus.
Vai durar mais que sua nacionalidade. Vai durar mais que sua raça. Vai durar mais que seu
gênero. Vai durar mais que tudo porque vai durar para sempre na eternidade. Minha identidade
principal é que eu pertenço à família de Deus.
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Então, se alguém me perguntar: “Rick, qual é a sua identidade principal?” Não vou dizer que sou
branco, masculino, americano. Vou dizer que sou filho de Deus. E quando me levanto de manhã
e me sento ao lado da cama, minha identidade principal não é que sou um americano branco e
masculino. Eu sou filho de Deus.
A Bíblia diz que somos feitos um em Cristo na família. Então, digamos que você não é norteamericana, e sim uma filipina. Na verdade, tenho mais em comum com você do que com
qualquer homem branco americano. Porque esse relacionamento entre nós vai durar trilhões de
anos. Este não vai durar outros 50 para mim. Isso faz sentido? É totalmente diferente. Essa é a
base radical da reconciliação racial real. Nenhum governo pode fazer isso. Minha identidade
principal é que eu sou filho de Deus. E isso nunca será tirado de mim pelos próximos zilhões de
anos.
De fato, eis o que a Bíblia diz, Colossenses 3:11. “Onde [a vida cristã] não há grego, nem judeu,
circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre [Você diz, eu não gosto disso. Fale
com Deus sobre isso. Ele disse isso. Eu não disse isso. Tais coisas não significam nada]; mas
Cristo é tudo, e em todos”. Este é o fundamento radical da reconciliação racial e somente a igreja
pode oferecer essa esperança ao mundo. Somente quando o Príncipe da Paz reinar em nossos
corações teremos paz na Terra. Não acontecerá de outra maneira. Jesus disse que sempre haverá
guerras e rumores de guerras. Mas vem em comunhão com Deus e uns com os outros.
Jesus nos deu um símbolo. Isso se chama comunhão. A comunhão ou a ceia dos senhores é um
dos dois símbolos que Deus nos deu e é símbolo não apenas de nossa unidade com Deus. É um
símbolo de unidade na família de Deus. É por isso que eles chamam de comunhão. É uma das
razões pelas quais você não se comunica sozinho. Em nenhum lugar da Bíblia alguém se
comunica sozinho. Por quê? É chamado de comunhão por uma razão. Fazemos isso em
comunidade. E diz que estamos todos juntos.
A Bíblia diz em 1Coríntios 10:16-17: “Porventura o cálice de bênção [a taça da comunhão], que
abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a
comunhão do corpo de Cristo? [Estamos todos juntos] Porque nós, sendo muitos, somos um só
pão e um só corpo, [aqui está a nova identidade] porque todos participamos do mesmo pão”. É
por isso que, como eu disse, não temos comunhão sozinhos.
A Bíblia diz que até que Jesus Cristo tivesse morrido na cruz por todos os seus pecados,
estávamos em guerra com Deus. Havia uma barreira entre você e Deus. Havia uma hostilidade
entre você e Deus. Jesus Cristo passou por toda a injustiça da cruz para pagar por seus pecados.
Ele pagou pelos pecados das pessoas que mataram os policiais nesta manhã. Ele já pagou por
eles. Ele já pagou por todos os pecados que você cometerá na próxima semana e na semana
seguinte e na outra semana. A única razão pela qual podemos esperar vencer a injustiça no
mundo é por causa do que Jesus fez na cruz por nós. E a injustiça contra Jesus na cruz é a única
coisa poderosa o suficiente para acabar com a injustiça no mundo.
Se você foi maltratado por causa de sua raça, origem ou religião, sentiu que as pessoas foram
abusivas ou injustas com você, como eu disse, como seu pastor, sinto muito por isso. Eu
realmente sinto. Mas quero que você saiba que mais importante que isso é que você tem um
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Salvador que entende a injustiça. Jesus não merecia morrer. Ele não fez nada de errado. Ele
viveu a vida perfeita. Ele é o Filho de Deus. Mas Ele morreu injustamente por nós. O justo
morreu pelos injustos, para que nos tornássemos a justiça de Deus. É o que a Bíblia diz. O justo –
Jesus, perfeito – morreu pelos injustos – somos você e eu para que nos tornássemos a justiça ou
retidão de Deus.
Então, quando você está passando por um problema e acha que a vida não é justa, perceba que
você tem um Salvador que entende como é isso. Porque tudo o que foi feito com Ele era
completamente injusto.
Deus, obrigado por meus irmãos e irmãs sentados ao meu redor agora. Eles estão perto de
vós pela eternidade. Obrigado por meus irmãos e irmãs.
Que a graça de nosso Pai, que o amor de seu Filho, que o poder de seu Espírito esteja com
vocês nesta semana e lhes dê tudo o que precisam e a força para lidar com o que acontece na
vida de vocês. Oro por esta bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; e todos
dizem amém!
Que todos tenham uma ótima semana. Deus os abençoe.
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