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Belo Horizonte, janeiro de 2021  

No final do ano de 2007 foi incorporado ao calendário cívico 

brasileiro o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, Lei nº 

11.635/2007, comemorado anualmente no dia 21 de janeiro, data 

escolhida para homenagear a Iyalorixá Mãe Gilda, sacerdotisa do 

Candomblé, falecida em 21 de janeiro de 2000 em consequência de 

ataques de intolerância religiosa praticada por fundamentalistas.  

Recordando, no ano de 1999, Mãe Gilda teve sua imagem 

indevidamente utilizada em um periódico distribuído por uma 

determinada entidade religiosa acompanhada da manchete 

“macumbeiros charlatões lesam a vida e o bolso de clientes” cujos 

termos preconceituosos atacavam diretamente as religiões de 

matrizes africanas; essa matéria expôs a Religiosa colocando-a na 

situação de vítima de inúmeros ataques que culminaram com um 

grupo invadindo seu terreiro que foi inteiramente depredado, e Mãe 

Gilda, com seus 65 anos, agredida violentamente com atos e 

palavras, vindo a óbito. 

O caso Mãe Gilda expôs o que a sociedade brasileira 

ignorava, que o Brasil, país de maior miscigenação humana, racial e 

cultural do mundo, havia se transformado em um país racista e 

intolerante, cujo fundamentalismo religioso se ampliava a cada dia de 

forma a massacrar as culturas que se afastavam da cultura religiosa 

dominante, especialmente as práticas religiosas de origens africanas 

e indígenas. 

De fato, a história nos mostra que o processo de 

colonização europeia de nosso país e o movimento de ocupação do 

território brasileiro vieram acompanhados de uma conversão cristã 

forçada e alimentada pelo etnocentrismo vigorante à época que 

considerava a cultura colonizadora superior, mais evoluída e a 

correta e, portanto, justificava-se sua imposição, ainda que violenta, 

pensamento que a antropologia e a sociologia tempos depois 

refutaram. 



E diante desse pensamento, às margens da sociedade e 

num ato de resistência a todo tipo de ataque, às vezes até 

patrocinados pelo Estado que, mesmo após a laicização, ainda 

carregavam em suas leis uma cultura de intolerância religiosa, foi que 

terreiros, casas de orações, tribos e outras culturas inteiras 

sobreviveram, ainda que clandestinamente, preservando sua fé, seus 

ritos e suas crenças. 

É inegável que a intolerância religiosa no Brasil possui uma 

enorme carga racista partindo-se do pressuposto que o racismo não 

se limita à inferiorização do outro em razão da cor de sua pele, mas 

que se estende ao negar-lhe a humanidade rejeitando e 

demonificando seus costumes, sua língua, sua cultura e sua religião.   

Hoje, passados 21 anos da morte de Mãe Gilda e da 

exposição de uma face preconceituosa e violenta da sociedade 

brasileira, os atos de intolerância vêm se repetindo diariamente 

incentivados por grupos fundamentalistas que alimentam uma cultura 

etnocêntrica de intolerância difundindo-a tanto na sociedade comum 

quanto em grupamentos políticos e institucionais, o que torna a 

intolerância religiosa ainda mais difícil de se combater. 

Todavia, na contramão da violência exposta acima e em 

favor da paz, a grande maioria das designações religiosas brasileiras  

abraçam-se num abraço fraterno de comprometimento com uma 

sociedade mais justa, igualitária e humana trabalhando por um Brasil 

mais tolerante, onde os diversos credos se reconhecem como iguais 

respeitando-se as diferenças que carregam, construindo uma 

convivência pacífica na qual todos poderão exercer seus direitos em 

harmonia uns com os outros, com as instituições e com toda a 

sociedade. 

E nessa esteira segue o compromisso da Comissão de 

Direito e Liberdade Religiosa da OAB/MG de ser a casa da 

diversidade que reflete as múltiplas culturas religiosas das mulheres 

e dos homens que compõem os quadros da advocacia mineira e que 

se encontram em consonância com a pluralidade sociocultural 

brasileira, defendendo a liberdade de crença e o exercício dos cultos 

em conformidade com nossa Constituição Federal. 

Assim, esse 21 de janeiro de 2021, é um convite para uma 

reflexão da real situação em que vivemos e para a construção de um 

Brasil norteado pela tolerância, harmonia, igualdade e justiça, valores 



humanos que são comuns a todos os credos, sejam eles cristãos 

(católicos, protestantes e espíritas), candomblecistas, umbandistas, 

wiccanos, islâmicos, judeus e qualquer outro, sendo agora o 

momento do chamamento para a quebra de paradigmas racistas 

ultrapassados para que na capilaridade de nossos meios sociais e de 

nossas religiões possamos levar a mensagem de amor alicerçada na 

diversidade e na tolerância. 

 

COMISSÃO ESTADUAL DIREITO E LIBERDADE RELIGIOSA  

Pe. Amauri Paixão 

Dr. Danilo Amaral Sebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


