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Resumo 

 A Igreja dos Pretinhos, não é apenas uma igreja, mas sim, um centro de uma tomada de decisões, 

as quais deram visibilidade e notoriedade ao povo negro no Brasil a partir do século XVII. Esta igreja se 

tornou uma irmandade, devido a transformação que proporcionou o aos negros de sua época, açoitados 

pelo racismo imperante. Por outro âmbito, a palavra irmandade, se torna real e passa ser um estilo de vida 

aos negros, pois, a invasão ao continente africano, a captura do povo negro e o tráfico deste povo para a 

América, o qual, para o Brasil trouxe 47% de negros, todos escravizados, desonrou pais, separou famílias, 

destronou reis e matou a esperança de muitos.  O Fato é que durante o período de escravidão no 

Brasil, esta igreja se tornou um Forte para a autoestima do povo negro e passa por ela processos como: 

pré abolicionista, abolicionista e pós abolicionista e Republica do Brasil. Isso fortalece a significativa 

presença e História desta igreja. Hoje, a mesma deixa um legado visionário e progressivo para a 

Comunidade Afro-brasileira, a qual, por meio dos ensinamentos desta igreja, prima por um perfil 

crescente e de vanguarda. A história da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens 

Pretos ou Igreja dos Pretinhos é de grande valia para a história do Rio de Janeiro, do Brasil, e reconhecida 

de toda Comunidade Afro Mundial.     

 

Palavras Chaves: Racismo – Igreja – Transformação – Legado.    

Introdução 

Foi “Amor à primeira vista”. Tive a honra de te conhecer e ser encantado com 

tamanha frondosidade! Em meio ao tempo, ainda assim, uma senhora de muita 

experiência, que se impõe com a grandeza de uma debutante, a qual os seus 378 anos 

não lhe fizeram menos forte, mas, a cada dia se destaca pelas vitórias obtidas e o vasto 

repertório de alegrias que proporcionou em tantos momentos. 

Confesso que saí de casa, meio sem saber o que diretamente escreveria como 

artigo. Mas, sabia que queria escrever alguma coisa sobre o Negro no Brasil. Ao 

conhecer esta Igreja não tive dúvida que estava de frente com o meu objeto de estudo, o 

qual não me decepcionaria. E foi uma das mais ricas experiências que já tive! A Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos ou a Igreja dos 

Pretinhos, como assim foi chamada em dado momento da História é um valoroso 

Templo Católico, no centro do Rio de Janeiro, o qual me trouxe muitas alegrias.  

O trabalho que vos apresento é dividido em 3 capítulos, onde, o primeiro conta a 

História do Rio de Janeiro e a História da Igreja dos Pretinhos. O segundo, a História de 

São Benedito e o motivo pelo qual é o padroeiro desta Igreja. As demais igrejas que 

nasceram com mesmo objetivo da Igreja dos Pretinhos e o valor que esta Igreja tem, 

sendo analisado em 4 pontos, são eles: Religioso, Social, Cultural e Político. O terceiro 

capítulo é um estudo sobre a Igreja e o Estado, e legado que a Igreja tem construído ao 
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longo dos anos.Tive a felicidade de visitar esta Igreja por 3 vezes, entrevistar padres, os 

quais não administram esta Igreja, mas, tem esta Igreja como um referencial de fé e 

resistência. Conheci, por meio da turismóloga Ruth Alvarenga, outros espaços ligados a 

Igreja dos Pretinhos, tais como: Cais do Valongo, Pedra do Sal, Cemitério dos Pretos 

Novos e o riquíssimo Museu do Negro. Conheci também livros, de editoras já fechadas, 

mas, que por meio de seus autores, registram a grandeza desta Igreja e mesmo assim, 

contribuíram para o nosso trabalho.  

Foram dias e noites alinhando ideias no desejo de compor um bloco de 

informações sobre uma igreja que é muito mais que um centro de devoção, mas, é de se 

afirmar que esta Igreja é um espaço que está além de um ponto de preces, e sim, uma 

igreja que é um instrumento de cidadania, civilidade, formação, motivação e 

transformação. Esta Igreja representa, factualmente, o Reino de Deus nesta terra.    

- 1º Capítulo – 

A Igreja do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos  

 A Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos fica 

na Rua Uruguaiana, nº 77, no centro do Rio de Janeiro. Esta Igreja é de modelo 

colonial, imponente e está em área nobre da cidade. Entrevistamos o Historiador 

Ricardo Silva Passos, 54 anos, membro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito dos Homens Pretos há 40 anos, que muito nos contou sobre esta igreja. No 

inicio do século XVII, no Morro do Castelo, havia as igrejas: Nossa Senhora do Rosário 

e a Igreja Jesuíta de São Sebastião. Eram conhecidas como irmandades brancas ou 

confrarias. As palavras Irmandade e Confraria têm significados semelhantes, retratam: 

fraternidade, laço de parentesco, amizade afetuosa e íntima entre pessoas diversas, 

associação, agremiação de cunho religioso1. Segundo Ricardo, esta sempre foi a grande 

questão, ajudar os seus iguais ou apenas os seus iguais2.  

 Em nossa prazerosa conversa, o professor Ricardo, narra que as duas igrejas, 

eram igrejas excludentes, pois, não havia pessoas negras. Onde hoje está a Igreja, no 

início do século XVII, era um local ermo, feio, sem vida, havia uma grande vala, onde 

                                                           
1 FERREIRA. Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio.  Ed. Positivo. Curitiba-PR. 2017. 

P.307 

2 PASSOS. Ricardo Silva. Entrevista a Ozéas da Silva Alvarenga. Rio de Janeiro 17/09/2018. 
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eram jogados, toda espécie de detrito, inclusive, negros e animais mortos, devido as 

péssimas condições de saúde ou por morrerem, devido as condições de viagem3.    

A região que compreende as localidades: Rua Presidente Vargas, Estação 

Central do Brasil, Rua Uruguaiana (chamada antigamente de Rua da Vala), Praça 

Tiradentes e Largo da Carioca, NÃO HAVIA NADA. Este espaço passa a ser povoado 

com a construção da Igreja em 1640. O fato é que a Igreja deu vida e notoriedade a uma 

região, hoje, a Rua Uruguaiana é referendada pela Igreja, sendo chamada de Rua da 

Igreja, ocasionalmente!4  

Em 03/03/1640 celebra-se a missa inaugural da Igreja de São Benedito, igreja 

que leva este título por homenagem ao Santo Negro, o qual teve uma História 

identificada por muitos negros escravos, marcada por esperança, persistência e fé. Esta 

Igreja foi chamada de Irmandade Negra do Rio de Janeiro. Porém, em 1667, por meio 

da Bula Papal, escrita pelo Papa Clemente IX, pedindo a unificação das Igrejas Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito, passou a ser chamada de Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Em 1684, a Igreja de São Sebastião é 

designada Catedral da Cidade do Rio de Janeiro. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

e São Benedito, em 02/07/1798, recebe o Padre José Mauricio Nunes Garcia, Padre 

negro, que conquistaria outros negros para aquela Sé. O Padre José Mauricio era letrado 

(formado em Teologia e Letras), músico pianista, cantor e compositor. Atualmente, na 

Igreja, há registro de 32 composições, que em momentos especiais são entoadas5.  

A igreja construída pelos negros foi uma igreja pensada. Esta igreja tinha rota de 

fuga. Esta igreja passou a ser coordenada pelos irmãos brancos e os negros não tinham 

vivencia litúrgica, mas, assistiam as missas pelas frestas da igreja. Segundo o Professor 

Ricardo, os negros tinham um sentimento histórico, onde se entende que a igreja que 

eles construíram foi tomada pela irmandade branca6.  

Em 1808, na vinda de Dom João, família e comitiva ao Brasil, a parte branca da 

igreja, a qual compunha a irmandade de São Sebastião, tentou agrupar e fechar os 

                                                           
3 ITEM 9 

4 ITEM 9 

5 BORGES, Carlos Mendes. Um Padre Preto para um Povo Preto. Ed. Carioca. Rio de Janeiro. 1941. 

P.153.  

6 ITEM 9 
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negros em um compartimento da igreja, para que Dom João não os visse e soubesse do 

potencial da irmandade Negra. Porém, estes negros conheciam a estrutura da igreja e 

logo após serem fechados em um quarto, usaram as rotas de fuga da igreja de forma 

muito sábia e chegaram as portas da igreja e recepcionaram Dom João e seu povo. D. 

João passou a chamar esta igreja de Igreja dos Pretinhos. Este termo registrou-se na 

historiografia da igreja, a qual é assim chamada, com legalidade até os dias de hoje. 

Segundo o historiador Ricardo Passos, esta igreja é considerada a primeira Sé do Brasil, 

posteriormente este título foi dado e permanece até hoje a Igreja Nossa de Senhora do 

Carmo, situada à rua 1º de Março, no centro da cidade do Rio de Janeiro 7. Porém, para 

que não fosse criado nenhum mal estar entre as igrejas e a autoridade de Dom João não 

fosse questionada, ele, Dom João, fez do consistório da Igreja dos Pretinhos, o primeiro 

Senado Brasileiro e a primeira Academia de Medicina deste país, o que trouxe para a 

Igreja muita alegria e prestígio.     

  O professor Ricardo, nos frisou que a partir desta igreja, outras irmandades 

negras também nasceram, são elas: Igreja de Santo Elesbão e Santa Efigênia – Rua da 

Alfândega nº 219 / Igreja de Nossa Senhora lampadosa – Av. Passos nº 13 / Igreja de 

Nossa Senhora Conceição e Boa Morte – Rua do Rosário S/Nº. Todas essas Igrejas 

foram construídas por negros, uma vez que assim como a dos Pretinhos foi construída 

por negros de Angola, a Igreja de Elesbão e Efigênia, construída por negros de 

Moçambique. Lampadosa foi construída por negros de Beni. E Boa Morte construída 

pela união de todos os negros da época. Uma curiosidade: O Capitão do Mato não 

entrava na Igreja dos Pretinhos, mesmo sendo negro! Segundo o historiador, o capitão 

sabia que maltratar pessoas era contrário aos ensinamentos de Deus e dos Orixás 

Africanos, e ele tinha medo da irá de Deus e dos Orixás. Temia ao relâmpago 

fulminante dos Santos e a revolta dos negros, que pensavam em mata-lo. Mas, o capitão 

do mato branco, participava das missas e lá conversava, cumprimentava e abraçava os 

negros, pois, ele entendia que na casa de Deus todos eram irmãos8.  

 O século XIX marcou essa igreja por meio de eventos nela realizados, vejamos:   

 12/10/1808 – Criação do Banco do Brasil. D. João VI9.  

                                                           
7 ITEM 9. 

8 ITEM 9. 

9 ITEM 16. p. 20 
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 05/11/1808 – Criação da Faculdade Nacional de Medicina10.  

 25/ 02/1809 – Decisão por urbanização da cidade do Rio de Janeiro11.  

 01/03/1815 – D. João se recusa a voltar a Portugal e autonomia do Brasil12.  

 26/04/1821 – D. João volta a Portugal e novo regente do Brasil D. Pedro I 13.  

 09/01/1822 – O registro de D. Pedro I: "Se é para o bem de todos e 

felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico". Este dia 

passou a ser reconhecido como o dia do Fico 14.  

 23/07/1840 – Início do Reinado de D.Pedro II, aos 14 anos de idade. 

 28/09/1842 - Casamento de D.Pedro II e Teresa Cristina. Capela Imperial15.     

  29/07/1846 – Nascimento de Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela 

Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon-Duas Sicílias e Bragança (Princesa 

Isabel)16.  

 04/09/1850 – Lei Eusébio de Queiros. Proibi-se a entrada de escravos no 

Brasil17.  

 28/09/1885 – Entra em vigor a Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei do Sexagenário. 

Onde todo negro que atingisse a idade de 60 anos, seria liberto18. 

 13/05/1888 – Princesa Isabel assina a lei Áurea. Abolida a Escravatura19.  

 15/11/1889 – Fim do Imperial no Brasil e início da Republica. O Marechal 

Deodoro da Fonseca é o primeiro Presidente do Brasil20.  

                                                           
10 COSTA, Marcos. A História do Brasil para quem tem pressa. Ed. Valentina. Rio de Janeiro- R.J. 2016. 

P.17  

11 GOMES, Laurentino. Livro-1808. Ed. Planeta. São Paulo – S.P. 2007. P.121.  

12 ALADIN. Débora. Detalhes do 1º Império. Ed. Terra. São Paulo – S.P. 2014. P. 76 

13 ITEM 16. P. 43 

14 ITEM 16. P. 46 

15 ITEM 18. P. 129 

16 ITEM 18. P. 135 

17 REGINA, Sandra Vargas. O Processo Abolicionista do Brasil. Ed. Vanguarda. Muriaé – MG. 1991. 

P.45.  

18 ITEM 26. P. 47 

19 ITEM 26. P. 49 
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No século XX esta igreja colhe as riquezas que a marca na História do Brasil.         

Um dos marcos acontece em 1969, quando instala-se nas dependências da Igreja, o 

Museu do Negro. São mais de 9 mil peças. Em 1938, o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), reconheceu objetos como parte da riqueza da 

História do Povo Negro do Brasil. O Museu do Negro é frequentado por todas as classes 

de pessoas21. O Lado triste da história registra-se no dia 25/03/1967, as 23h45min, um 

grande incêndio destrói 70% do prédio22. Dois anos depois, a igreja se abre, reluzente e 

evidenciando seu valor, muito em especial, o Valor político, o qual, veremos a seguir.     

- 2º Capítulo – 

O Valor Político da Igreja dos Pretinhos  

       A Igreja dos Pretinhos, no século XIX, foi um grande polo político. O Dicionário 

Aurélio afirma que Política é a prática de conduzir negócios, ou Política é o sistema de 

organização, implantação e condução de princípios23. A Igreja dos Pretinhos, no 

século, XIX, foi um dos pontos de encontro usados para reunião de abolicionistas. A 

Igreja dos Pretinhos e a cidade do Rio de Janeiro se tornaram a referência para 

organização e execução políticas de um novo tempo e povo24.  

        A cidade do Rio de Janeiro, em 1872, vivia em confrontos de ideias. Os 

europeus falavam em progresso e civilidade, enquanto escravismo não tinha espaço. 

Havia por parte de Isabel Cristina, filha de D. Pedro II, o desejo de ser Imperatriz do 

Brasil. José do Patrocínio, negro, 19 anos, estudante do curso de farmácia, discutia 

sobre Abolição. Debatia com latifundiários e fazendeiros, que defendiam a continuidade 

do escravismo. André Rebolsas, 34 anos, engenheiro, voz a favor do fim da escravidão. 

Profissional respeitado, era homem próximo e de confiança de D. Pedro II, idealiza a 

Sociedade Brasileira Contra a Escravidão. A participação de Francisco Paula Brito, 

                                                                                                                                                                          
20 FERREIRA, Jorge. O Brasil Republicano. Ed. Civilização Brasileira – 9º Edição - 2001. São Paulo – 

S.P – P. 253  

21 GLÓRIA, Maria Helena Perez. O Museu do Negro. Ed. Carioca. Rio de Janeiro – R.J 2000. p. 45   

22 DELFINO. José Augusto. Teólogo (Padre) e Historiador. Entrevista concedida a Ozéas da Silva 

Alvarenga. Rio de Janeiro –R.J - 27/07/2018.  

23 ITEM 7.  

24 ITEM 9 
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jornalista, que por meio do Jornal “O Homem de Cor”, escrevia textos antirracistas, os 

quais, mesmo após sua morte, eram lidos e entendidos como referenciais ao momento 

de embate ao sistema escravagista. Todos esses homens se reunião na Igreja dos 

Pretinhos. Luiz Gama, baiano nascido em Salvador, foi vendido como escravo aos 10 

anos de idade aprendeu a ler e escrever sozinho aos 17 anos. Foi advogado em São 

Paulo e comprou sua liberdade sendo escrivão da policia. Defendia negros por todo 

Brasil e no Rio de Janeiro atuou arduamente pelo fim da escravidão, tendo a Igreja 

como seu escritório. Castro Alves, poeta baiano, que fundou a Sociedade Libertadora 

Sete de Setembro. Era opositor ferrenho aos escravagistas, mas em 1871, com 24 anos 

de idade, morreu sem conhecer a abolição. Toda articulação política no processo de 

Abolição da Escravatura, passou pela igreja25.  

  O final do século XIX e inicio do século XX, foi marcado pela transição Império  

e República. Em 15/11/1889 o governo passa a ser Republicano, tendo o Marechal 

Manuel Deodoro Fonseca, reconhecido como Generalíssimo de Terra e Mar. Esta 

transição é consequência do mal estar entre D. Pedro II e os latifundiários e o exército 

brasileiro. Desta forma, tivemos como Presidentes do Brasil de 1889 a 190226:  

 Deodoro da Fonseca – 15/11/1889 a 23/11/1891  

 Floriano Peixoto – 23/11/1891 a 15/11/1894  

 Prudente de Morais - 15/11/1894 a 15/11/1898 

 Campos Sales – 15/11/1898 a 15/11/1902 

  Destacamos que a Igreja dos Pretinhos sempre apoiou os presidentes. Nas 

missas, o nome dos respeitados Chefes de Estado, eram apresentados em orações, no 

desejo de que este presidentes fossem felizes em seus mandatos (Isso ocorre até hoje). 

Esta Igreja sempre foi frequentada por personalidades políticas. D. João, todos os dias, 

por volta das 17h rezava nesta igreja, esta prática se estendeu a D. Pedro I e prolongou-

se a D. Pedro II e Princesa Isabel. Os primeiros Presidentes também, assistiam missas 

nesta Igreja , por entenderem o valor e a importância que a mesma tinha para a história 

do Brasil. Em 1938, após se formar em Economia, pela Universidade Federal do 

                                                           
25 RODRIGUES. Antonio Carlos. Negros e Relevantes. Ed. Rio Gráfica. 1962. Rio de Janeiro –R.J. p.135 

-136   

26 SOUZA. Worney Almeida. Presidentes do Brasil. Ed. Discovery Publicações. São Paulo- S.P. 2017. p. 15  
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Rio de Janeiro, se torna membro assíduo da Igreja dos Pretinhos, um negro chamado 

Abdias Nascimento27, quem falaremos mais sobre ele no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3º Capitulo- 

Quem é Abdias do Nascimento? 

  Abdias do Nascimento nasceu em Franca, interior de São Paulo em 14/03/1914. 

Mudou-se para o Rio de Janeiro, a fim de estudar. Mas, já em São Paulo, por meio da 

Frente Negra Brasileira, era líder de movimentos de defesa e afirmação dos direitos 

étnicos e igualitários. Ao conhecer a Igreja dos Pretinhos, no final da década de 30, se 

identificou e faz dali sua igreja. Abdias, em 1944, no Rio der Janeiro, funda o Teatro 

Experimental do Negro, o qual tem o objetivo de valorizar a cultura e a arte do Negro e 

por meio desta iniciativa, Abdias alfabetiza, trabalha a autoestima e faz com que irmãos 

negros entendam que “seremos o que queremos ser”. Por meio do Teatro, Abdias 

percebe que pode manifestar-se politicamente e protestar a realidade sociocultural, 

racial e separatista que os negros enfrentavam na época. Abdias foi um ícone positivo e 

favorável a todas as iniciativas de combate ao racismo. Por meio de Abdias, entre os 

anos de 1940 a 1980, se achegaram a Igreja dos Pretinhos: Sandra de Sá, Ivone Lara, 

Arlindo Cruz, João do Pulo, Paulo Cesar Caju, Tony Tornado, Antonio Pitanga e outros 

negros. Com isso, o povo passou a ser mais participativo às programações políticas da 

igreja. Abdias, por meio de sua influencia criou no Brasil: O Concurso de Artes 

Plásticas – Cristo Negro. O Comitê Democrático Afro-Brasileiro. Organizou a 1ª 

                                                           
27 ITEM 7 
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Convenção Nacional do Negro, onde teve como objetivo criminalizar todo ato 

excludente e racial. Com o golpe militar, em 1964, todas as propostas de Abdias foram 

silenciadas. Abdias Nascimento vai para os Estados Unidos, onde por mais de uma 

década, estuda, dar aulas, apresenta propostas, convive com outros negros e fala sobre o 

que ele mesmo chamou de Pan-Africanismo, e com isso, se torna mais contundente nos 

seus projetos e liderança. Na década de 1980, ao retornar ao Brasil, se filia ao Partido 

Democrático Trabalhista e faz proposta ao partido no que diz respeito ao povo Negro do 

Rio de Janeiro e todo Brasil28.  

  Abdias, nos anos de 1980, funda no Rio de Janeiro, a nível nacional, a Secretaria 

do Movimento Negro do PDT. Ao final de 1982 é eleito Deputado Federal pelo Rio de 

Janeiro e sua posse é nas dependências da Igreja dos Pretinhos, tendo seu mandato de 

1983 a 1987. Em 1991 Abdias assume uma cadeira no Senado, licencia-se em 1993, 

para ser secretário estadual de promoção da igualdade racial no Rio de Janeiro, no 

governo de Leonel Brizola, mas, retoma a cadeira de Senador em 1995, em substituição 

a Darcy Ribeiro, que havia falecido. Abdias permanece no senado até 1998. Em seus 

discursos, Abdias diz que o dia 13/05 deve ser um dia de reflexão a famigerada 

Abolição da Escravatura, que segundo ele, é o resultado de pressão europeia, não de 

uma harmonia espiritual, romântica e pietista da Princesa Isabel. Negros que não tinham 

para onde ir e tiveram que voltar aos cafezais no dia 14/05. Dizia isso com lágrimas, 

pois, afirmava sentir a dor da chibata e da humilhação de seus ancestrais. Desta forma, 

transforma o dia 20/11 em Dia da Celebração a Valorização do Negro Brasileiro, o dia 

da Consciência Negra. Na posse de Abdias ao Senado, ele faz referencia a Igreja dos 

Pretinhos, a qual ele diz ser sua casa29! A partir dos anos 2000, Abdias recebe Moções 

de Aplausos, Títulos de Relevância por serviços prestados ao combate ao racismo, e é 

reconhecido como Cidadão Mundial pela UNESCO, em Paris. Abdias ficou conhecido 

por ser economista, teatrólogo, dramaturgo, poeta, escritor, político, e segundo a 

jornalista Cléo Mendes, este homem, Abdias é o Benfeitor da Humanidade. 

Infelizmente, na noite do dia 23/05/2011, aos 97 anos, vitimado por uma Pneumonia e 

                                                           
28 JESUS. Carolina Maria. Nossos Heróis. Ed. Novo Cruzeiro. 1999.Rio de Janeiro – R.J. p. 125-133   

29 ITEM 49. P. 125-133 
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problemas cardíacos, Abdias Nascimento falece, deixando-nos um legado de que vale à 

pena lutar pelos nossos direitos e conquista de nosso respeito30.  

  Na madrugada do dia 24/05/2011, noticiaram com pesar, a morte de Abdias. Os 

jornais de massa exaltavam o nome deste que foi tido como: O Herói Negro do Século 

XXI. O corpo de Abdias passou na Igreja dos Pretinhos e posteriormente, levado para 

ser velado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro até a manhã do dia 27/05, e ao 

meio dia, foi cremado na Santa Casa de Misericórdia no Caju. A Igreja dos Pretinhos se 

manifestou por meio de missas, homenagens pelas passagens de sua vida e sua marcante 

presença na igreja31. O Legado político desta Igreja está implícito no princípio da 

esperança. A Igreja dos Pretinhos, acredita que sempre pode fazer algo para a melhoria 

da sociedade, em especial, os mais humildes e na singularidade, o Povo Negro32. 

 

Conclusão 

 Esta Igreja tem um enorme valor histórico e político. Completou no ano de 2018, 

378 anos, foi a maior construção de sua época, foi e é responsável pelo desenvolvimento 

econômico de uma região da cidade do Rio de Janeiro. Por ela passaram os Brasis: 

Colônia, Império, Reino e abarca a Republica. Esta Igreja evidencia a História do Rio e 

o Brasil. É muito triste pensar, que uma das mais imponentes construções do Brasil, a 

qual deu origem a: Banco do Brasil, Faculdade de Medicina, Senado Brasileiro, 

Academia Brasileira de Letras e outras frentes está maculada por meio de: goteiras, 

paredes descascadas, portas desalinhadas, estrutura fora da lei de acessibilidade, 

insegurança, falta de luminosidade e o pior, descaso e a indiferença de governantes.  Há, 

por parte dos governos municipal e estadual, claramente, uma demonstração de 

esquecimento com a Igreja que é mãe de muitas outras. Me sinto orgulhoso por ter tido 

a honra de conhecer esta importantíssima página da História do Brasil, mas, ao mesmo 

tempo, me sinto envergonhado em saber que nossos governantes investem tanto em 

situações obsoletas e ao mesmo tempo, pouco ou nada faz para preservar uma riqueza 

                                                           
30 ALMANDA, Sandra. Abdias Nascimento. Ed. Selo Negro. São Paulo – S.P. 2009. p. 102 

31 ITEM 7.  

32 NACIMENTO. Abdias. O Genocídio do Negro Brasileiro. Ed. Paz e Terra. São Paulo – S.P. 1978. P. 89  
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mundial como é a Igreja dos Pretinhos. Talvez, seja por politicagem ao não darem 

crédito a tantos feitos pelo ex - Deputado e Senador Abdias do Nascimento ou seja 

mesmo uma postura racista, mesmo que velada, por saber que a Igreja é, historicamente 

um marco da ação e feitio de Pretos.  

Concluo a minha apreciação, afirmando que um país sem memória é um pais 

que se destrói. Nossos governantes são diretamente culpados pela diluição de nossa 

História e nossa cultura e deveriam pagar por isso. Espero que outros tantos estudantes, 

conheçam esta igreja e percebam a riqueza que ela é. Os títulos e reconhecimento que a 

Igreja já recebeu são todos motivos de muita alegria, mas, é preciso que estas 

condecorações e honrarias sejam percebidas por mais pessoas e que elas se sensibilizem 

e visite nossa Igreja e perceba a sua História e seu Valor.  Espero que no futuro, nossos 

governantes e outros líderes, possam olhar para esta Igreja e perceber nela sua 

Importância e Valor para a nossa História. Que Deus abençoe os atuais responsáveis e 

mantenedores desta Igreja e que jamais permitam que este grande gigante possa 

adormecer, pois, em meio os seus mais de três séculos, ainda inspira esperança, luta e 

vitória.  
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