Existiam negros na Bíblia!
Tema Bíblico estudado no dia 16 de Outubro – 2014. Tema definido por meio de Enquete (disponibilizada
todas as semanas) no site www.gracajovem.com.br, acesse para votar.

A Bíblia não identifica especificamente qualquer pessoa como sendo de pele negra. A
Bíblia também não identifica especificamente qualquer pessoa como sendo de pele
branca. A grande maioria da Bíblia ocorreu no Oriente Médio, em redor de Israel. Nem
pessoas “negras” ou “brancas” eram comuns nessas regiões. A grande maioria das
pessoas na Bíblia eram “semitas”, ou seja, de pele marrom claro ou escuro. Em última
análise, não importa a cor da pele das pessoas na Bíblia. A cor da pele não tem nenhuma
importância na mensagem da Bíblia. Todos nós precisamos tirar os olhos da pele e
concentrar-nos na alma.
Alguns estudiosos acreditam que a mulher de Moisés, Zípora, poderia ter sido negra, uma
vez que era uma etíope (Números 12.1). O Reino de Cuxe é um nome antigo para uma
área da África. Alguns propõe que Bate-Seba (2 Samuel 11.3) era negra. Alguns acreditam
que a rainha de Sabá que visitou Salomão (1 Reis 10.1) era negra. O eunuco etíope em
Atos 8.37 pode ter sido um homem negro. Os etíopes são mencionados em torno de 40
vezes na Bíblia, e o profeta Jeremias perguntou: “Pode o etíope mudar a sua pele...”
(Jeremias 13.23). O “Simeão, por sobrenome Níger” (Atos 13.1), pode ter sido negro.
A Bíblia, porém, não diz especificamente que nenhuma dessas pessoas eram negras. A
maioria dos estudiosos bíblicos acredita que os negros sejam descendentes do filho de
Noé, Cam (Gênesis 10.6-20), mas não podemos ter certeza, uma vez que a Bíblia não
confirma isso.
Porque não há mais negros na Bíblia? As grandes maiorias dos eventos bíblicos
ocorreram na terra de Israel. Israel nunca foi uma área habitada por muitos negros, mas
se existem vários tipos de etnia, logo, todos, independente da cor da pele ou raça, fomos
feitos a imagem e semelhança de Deus. Entenda que as diferenças quanto a cor da pele
não têm nada a ver com a personalidade e caráter, que isso tem mais haver com a
escolha de cada um em particular. “Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja
destruir-te; cabe a ti vencê-lo!” (Gênesis 4.7).
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