
 
 

Pastoral Afro realiza missa na Catedral para celebrar Dia da Consciência Negra 
Géssica Brandino 

 

Nesta sexta-feira, às 19h30, o bispo Dom Pedro Luiz Stringhini celebrará a missa afro 

na Catedral Santana, marcando o Dia da Consciência. No sábado, dia 21, às 10h a 

pastoral animará a missa na Paróquia Santa Luzia, em Biritiba Mirim, numa igreja 

construída por pessoas negras que foram escravizadas.  

A data foi instituída em 2011 para lembrar a história de luta e resistência do povo 

negro e de Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, que foi brutalmente 

assassinado no século 17. 

Ainda hoje, porém, tantos negros e negras têm o mesmo destino. O “Eu não consigo 

respirar”, de George Floyd, nos Estados Unidos, despertou uma onda de manifestações 

contra o racismo em vários países. Infelizmente, essa é uma realidade próxima. 

Em fevereiro de 2019, no Rio de Janeiro, um ato semelhante tirou a vida de Pedro 

Gonzaga, 19, morto após ser imobilizado por um segurança de supermercado. Em 

junho deste ano, outro homem negro foi sufocado por um Policial Militar até desmaiar 

na zona leste de São Paulo.  

No Brasil, segundo o Atlas da Violência de 2020, os negros representaram 75,7% das 

vítimas de homicídios em 2018. Em uma década, de 2008 a 2018, a taxa de mortes 

entre negros passou 34 para 37,8 por 100 mil habitantes, aumento de 11,5%. Ao 

mesmo tempo, a morte entre pessoas não negras diminuiu 12,9%. 

O racismo também pode resultar na negligência que custa a vida. Como não lembrar 

de Miguel? Filho de Mirtes, o menino de 5 anos morreu após cair do 9º andar de um 

prédio de luxo no Recife, capital de Pernambuco. A criança estava aos cuidados da 

patroa branca, Sari Gaspar Corte Real, que abandonou o menino no elevador.  

O racismo gera desigualdade. Dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) do IBGE de 2019 mostram que pessoas negras ganham 45% menos que as 

brancas desempenhando as mesmas funções. Entre aqueles que tem ensino superior, 

essa diferença é de 31%. 



Apesar de serem mais da metade da população, a população negra ainda é sub 

representada nos espaços de poder, nos meios de comunicação, nas chefias das 

empresas e mudar tal realidade demanda de cada um de nós atitudes antirracistas. 

O trabalho da Pastoral Afro é uma amostra de um esforço pela união e valorização da 

cultura negra e das vidas negras. Um gesto que precisa ultrapassar as celebrações e se 

repetir no cotidiano, num compromisso por uma sociedade que trate a todos com 

dignidade e humanidade. 

 


