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10 aulas

Teologia
Negra: o 
Evangelho é 
antirracista

Espiritual

CONHEÇA SEU PROFESSOR

Pastor Henrique 
Vieira

Pastor da Igreja Batista do Caminho
no Rio de Janeiro, ator, poeta,
professor, ex-vereador e militante de
direitos humanos, é formado em
Teologia, Ciências Sociais e História,
estuda a arte da palhaçaria e é
membro do conselho deliberativo do
Instituto Wladimir Herzog. Tem se
destacado por ter uma visão
progressista na religião evangélica.



SOBRE O 
CURSO

Teologia Negra: o Evangelho é antirracista

Apresentação do Curso

Existe uma teologia hegemônica colonialista, eurocêntrica, patriarcal
e racista. É preciso devolver a bíblia para seu contexto social e
histórico e superar a interpretação fundamentalista da bíblia. Neste
curso, compreenderemos como a tradição bíblica está diretamente
vinculada à luta dos oprimidos por liberdade, paz, justiça e vida plena.
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Confira o que você irá aprender em cada aula no  curso.

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

Aula 05 – A negritude de Jesus Aula 06 – Quem é Jesus Cristo? 
Parte I

Teologia Negra: o Evangelho é antirracista

Aula 03 – Revelação bíblica e 
contexto social: novo testamento

Aula 04 – Teologia negra e 
ideologia

Aula 01 – Contexto social da 
teologia

Aula 02 – Revelação bíblica e 
contexto social: antigo testamento

Aula 07 – Quem é Jesus Cristo? 
Parte II

Aula 08 – Esperança

Aula 09 – Aula tira-dúvidas

Como distinguir a nossa palavra da
palavra de Deus?
A leitura ideologica da bíblia e o contexto
social dos opressores;

Por que a negritude de Jesus causa
incômodo? A fé, a experiência e a presença de Jesus;

A experiência com Jesus na teologia negra;
As escrituras, a tradição e o contexto
social para entender quem é Jesus Cristo.

A busca por reivindicar a negritude de
Jesus;
Escatologia;

Esperança a partir da teologia negra;
A dor do mundo: desigualdade social,
racismo estrutural, xenofobia, etc;

Teologia como narrativa humana;
Teologia como experiência antropológica;
Teologia condicionada historicamente;

A experiência histórica dos empobrecidos
e oprimidos;
A libertação enquanto ética permanente
na bíblia.

Contexto social do pensamento bíblico a
respeito de Deus é o contexto dos
oprimidos.



5
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REFERÊNCIAS
Teologia Negra: o Evangelho é antirracista


