
“ 2. Convivência inter-religiosa

(...) Ao longo do Texto-Base, lemos sobre o racismo religioso que é a intolerância dirigida para religiões 
características de uma determinada raça e etnia. Esse é o caso da intolerância contra as religiões de 
matriz africana. No ano de 2016, na cidade de Brasília, um Terreiro bastante conhecido foi incendiado 
em consequência da intolerância. Nesse Terreiro, eram desenvolvidos vários projetos sociais, principal-
mente com jovens. Alguns dias após o incêndio, a diretoria do CONIC reuniu-se em Brasília para uma de 
suas reuniões anuais. Nos mesmos dias, ocorreu o Congresso Nacional da Juventude, que contou com 
a participação de jovens das Igrejas membros do CONIC. Decidimos, junto com a Iniciativa das Religiões 
Unidas, realizar uma visita de solidariedade à Mãe de Santo responsável pelo Terreiro. Ligamos para ela 
perguntando o que poderíamos levar para minimizar as perdas provocadas pelo incêndio. Ela pediu uma 
muda de Pau-Brasil, pois entre as várias árvores que ela tinha no Terreiro essa era uma que ainda faltava. 
Conseguimos a muda e nos organizamos para ir. Participaram da visita aproximadamente 20 lideranças 
religiosas de diferentes Igrejas, entre pessoas ordenadas e leigas. A Mãe de Santo nos contou a história 
do Terreiro, mostrou a área queimada, falou sobre os projetos que desenvolvia e que precisaram ser in-
terrompidos e do impacto disso na vida de jovens pobres. Falou da dor que sentia por ver seu espaço 
sagrado destruído e que se sentia agradecida por ninguém ter sido ferido. No cair da tarde, fomos plantar 
a árvore que levamos para ela. O local do plantio já estava devidamente preparado. Plantamos a árvore 
ao pôr do sol, com tambores tocando e celebrando o plantio da árvore símbolo da amizade e do diálogo. 
Foi um momento bastante forte e significativo. Depois disso, todos os anos, celebramos o aniversário da 
árvore que se tornou uma marca do respeito entre as religiões.”


