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A intolerância: uma perspectiva judaica 

Jacob Dolinger 

Democracia 

Há cerca de um ano atrás a Suprema Corte do Brasil julgou um 
habeas corpus em que o impetrante, Siegried Ellwanger, pedia que seu 
crime – publicação e divulgação de livros com conteúdo altamente 
antissemita – fosse descaracterizado como crime de racismo e assim 
deixasse de estar inserido no disposto na Constituição brasileira, artigo V, 
inciso XLII, que classifica este crime como inafiançável e imprescritível. 

Foram apresentadas várias opiniões ao Supremo Tribunal, inclusive 
um parecer do Professor e ex-Chanceler Celso Lafer, que examinou a 
questão dos mais variados ângulos – histórico, religioso, jurídico. A Corte 
julgou, por maioria de oito votos a três, que estavam certos os tribunais do 
Rio Grande do Sul e o Superior Tribunal de Justiça que haviam decidido 
que o crime de racismo independe da existência de raças, e que qualquer 
incitamento contra um grupo étnico, uma determinada religião ou cultura 
constitui o crime de racismo. Inúmeras passagens do estudo apresentado 
pelo eminente professor da USP foram lembrados nos votos dos Ministros 
de nossa mais alta Corte. 

A Ministra Ellen Gracie pronunciou em seu voto a seguinte 
definição: 

Quando se fala em preconceito de raça e quando a tanto se referem a 
CF e a lei, não se há de pensar em critérios científicos para defini-la – 
que já sabemos não os há – mas na percepção do outro como 
diferente e inferior, revelada na atuação carregada de menosprezo e 
no desrespeito ao seu direito fundamental à igualdade. Trata-se do 
preconceito feito ação (fls. 124, cf. Lafer, p.103). 

Acrescento trecho do voto do Ministro Celso de Mello, que disse: 

Se é certo, como proclama a milenar sabedoria judaica, que aquele 
que salva uma vida salva toda a Humanidade, não é menos exato 
afirmar, Senhor Presidente, que aquele que ofende a dignidade 
pessoal de qualquer ser humano, especialmente quando movido por 
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razões de fundo racista, também atinge – e atinge profundamente – a 
dignidade de todos e de cada um de nós (fls. 61, cf. Lafer, p.112). 

E do voto do Ministro Gilmar Mendes, extraio a seguinte colocação: 
“A discriminação racial levada a efeito pelo exercício da liberdade de 
expressão compromete um dos pilares da sociedade democrática, a própria 
ideia da liberdade”. (fls. 209, cf. Lafer, p.114). 

A religião como fonte de racismo 

Isaiah Berlin, o grande pensador britânico, judeu, não religioso: 

Uma crença mais do que qualquer outra é responsável pelo massacre 
de milhões de seres humanos ao longo da história: é a crença de que aqueles 
que não comungam da minha fé – ou da minha raça ou da minha ideologia 
– não compartilham da minha humanidade. 

São os que não têm salvação, os infiéis, os irredimíveis, que ficam 
fora do círculo da salvação. 

Se a fé é que nos torna humanos, aqueles que não participam de 
minha fé são menos do que completamente humanos. Desta equação 
fluíram as Cruzadas, a Inquisição, os jihads, os pogroms, o sangue do 
sacrifício humano através dos tempos. E quando a ideia da fé foi substituída 
pela da raça, aconteceu o Holocausto. 

Teologia da diferença 

Esta teologia nos ensina a conviver com o outro e a reconhecer a 
integridade daqueles que não são da minha fé, sejam de outra religião, 
sejam ateus – a Teologia da Diferença, da Dignidade da Diferença. A Voz 
do Outro. 

Assim como na economia do mercado, eu tenho o que você não tem 
– a diferença é a fonte do valor. Porque não somos os mesmos como 
indivíduos, nações ou civilizações, mas cada um tem algo que ao outro 
falta, e a todos nós falta o que o outro tem, é que lucramos com a diferença 
e a interação. É isto que faz o comércio a mais dinâmica força contra a 
guerra (Anatole France). 
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Em 2002 apareceram dois livros muito importantes para o tema de 
hoje: na Inglaterra um pequeno livro do Professor de Filosofia Jonathan 
Sacks, rabino-chefe da Inglaterra – “The Dignity of Difference – How to 
Avoid the Clash of Civilizations”, e nos Estados Unidos um pesado livro de 
um historiador e pensador católico, James Carroll, que deixou a batina mas 
continua fiel à sua Igreja, cujo livro, “The Sword of Constantine – The 
Church and the Jews” recebeu o National Book Award, em que historia, 
descreve, analisa e critica 17 séculos de relacionamento da Igreja 
Apostólica Romana com os judeus da Europa. Parte do Imperador 
Constantino, que proclamou o catolicismo como religião oficial de Roma 
até a cruz instalada no campo de concentração de Auschwitz para angústia 
dos sobreviventes, dos judeus no mundo inteiro e principalmente de James 
Carroll que dedica dezenas e dezenas de páginas aos significados da Cruz. 

Ambos – Sacks e Carroll – se inspiram na mensagem de paz e tolerância 
de Abraham Joshua Heschel, aquele judeu baixinho, franzino, de barba branca, 
descendente de ilustre cadeia de líderes chassídicos, que escapou 
milagrosamente do Holocausto, que marchou de mãos dadas com Martin 
Luther King em Selma, Alabama, e em outras localidades do sul dos Estados 
Unidos nos tormentosos anos da década de 50. 

James Carroll, ex-padre católico, que continua fiel e dedicado à sua 
Igreja e à sua fé, se refere a Heschel como “My Rabbi”. 

E qual a lição teológica de Heschel, pergunta Sacks? 

Um Deus, mas não uma religião. Deus é universal, mas as religiões são 
particulares. A Religião é a tradução de Deus para uma língua particular e 
assim para a vida de um grupo, de uma nação, de uma comunidade de fé. E 
Sacks continua: 

Deus não quer que todas as fés e culturas sejam as mesmas, assim como 
um pai e uma mãe não querem que seus filhos sejam todos os mesmos. 

Do universal para o particular 

Os primeiros 11 capítulos bíblicos não tratam dos judeus, mas da 
Humanidade: Adão, Eva, Caim, Abel, Noé, os construtores da Torre de Babel. 

A ideia bíblica não é que porque há um Deus deva haver uma fé, uma 
religião, uma verdade, uma maneira de viver. 
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Duas mulheres bíblicas que desempenharam papel fundamental na 
história do povo judeu não são israelitas – Tamar é canaíta e Ruth é moabita, mas 
ambas ocupam lugar de honra na história judaica e são as ancestrais de seu maior 
rei, o Rei David. Melchizedek, o sacerdote de Salem, é respeitado e homenageado 
por Abrahão. Itro, sacerdote midianita é o sogro de Moisés e este segue as 
recomendações do pai da Ziporah sobre como estruturar a governança do povo 
judeu no deserto mediante a nomeação de juízes para cada grupo de dez pessoas, 
para cada grupo de cem pessoas e para grupo de mil pessoas, naquele que foi 
provavelmente o mais antigo e bem sucedido sistema de organização judicial. 

Abrahão e Moisés e o sentido de justiça 

Abrahão discute com Deus sobre a sorte do povo de Sodoma, que ele 
sequer conhecia, e desafia a Justiça Divina – como poderia Hashofet Kol Haaretz 
– Aquele que julga toda a Terra sacrificar justos por causa dos pecadores? Moisés 
salva um judeu de um egípcio que o atormentava; no dia seguinte salva um 
judeu de um correligionário que o maltratava e dias depois salva não judeus 
de outros não judeus – as filhas de Itro que estavam sendo prejudicadas por 
pastores midianitas. A Justiça não conhece religiões, não distingue entre os 
seres humanos, entre as etnias, entre os sexos. Moisés estabelece o caráter 
universal da justiça. 

Do particular para o universal 

Sacks – A universalidade da preocupação moral não é algo que 
aprendemos por sermos universalistas, mas por sermos particularistas. 
Porque sabemos o que significa ser um pai, uma mãe, que ama seus filhos, 
não as crianças em geral, entendemos o que significa para o outro, em outro 
local, ser um pai, amando seus filhos, não os nossos. 

O caminho para a solidariedade humana começa pela particularidade 
moral. 

O estrangeiro na antiguidade 

O estrangeiro foi sempre discriminado nas civilizações antigas e 
também nas modernas. Vemo-lo no direito grego, no direito romano, no 
direito hindu. Ensinei isto nesta Universidade nos últimos 35 anos. 
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A Bíblia tem um comando para amar o vizinho judeu, mas contém 36 
comandos para amar o estrangeiro. “E não oprimireis o estrangeiro, pois 
sabeis o que vai no coração do estrangeiro – vós que fostes estrangeiros na 
terra do Egito”. (Êxodo 23.9). 

“Quando um estrangeiro vive consigo em sua terra, não o maltrate. 
Ele deverá ser tratado como um nato. Ame-o como a si mesmo, pois 
foste estrangeiro na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus”. 
(Levítico 19. 33-34). 

A ideia central é de que a dignidade moral e espiritual extrapolam as 
fronteiras de qualquer civilização. Pertencem ao outro, o estrangeiro, o de 
fora, aquele que não se integra em nosso sistema, nossa raça, nosso credo. 

Tribalismo, universalismo e outros ismos 

O tribalismo, hoje nacionalismo, entende que há um deus (ou um 
espírito, ou uma raça ou um caráter) para cada nação. 

O universalismo sustenta que há um Deus e por isto uma verdade, um 
caminho para toda a humanidade. 

Nenhum dos dois admite aceitar o outro, o diferente. O primeiro nega 
direitos ao estranho, o segundo condiciona os direitos do estranho a que se 
converta, se assimile e deixe de ser diferente. O imperialismo, o 
totalitarismo e o fundamentalismo são tentativas para impor uma só verdade 
para o mundo pluralístico. Nada mais do que manifestações do 
Universalismo e de seus males. E a globalização entra em tudo isto. 

Grécia, Roma e o Iluminismo se vangloriavam de serem tolerantes. 
No entanto: 

Antiochus IV proibiu a prática da religião judaica na Judeia. Tito 
destruiu o Templo de Jerusalém. O Iluminismo criou Voltaire e outros ilustres 
antissemitas que prepararam a Europa ocidental, civilizada, culta, sofisticada 
para o Affaire Dreyfus, prestigiaram o jornal parisiense “La Croix” e sua 
campanha violentamente antissemita e abriram as portas para o nazismo que 
contou com a cumplicidade de quase todos os outros povos da Europa e das 
Américas. 
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Assim como o ambiente natural exige biodiversidade, o ambiente 
humano depende de diversidade cultural, proclama Sacks, que continua, 
voltando novamente ao Gênesis: 

O drama da Torre de Babel era uma só língua para todos. A eliminação 
das diferenças para alcançar o céu. Foi uma tragédia e teve que ser destruída e 
seus construtores espalhados pela face da terra, cada um com sua língua. 

A universalidade da sabedoria 

Maimônides afirmou em sua obra filosófico-teológica – O Guia dos 
Perplexos – que estava aberto para aprender e aceitar toda lição baseada na 
razão, viesse de onde viesse. E assim aprendeu de Aristóteles tudo aquilo 
que não contradizia o Gênesis. Viu-se então, naquele simpático século XII, 
a magnífica interação entre os filósofos árabes e os pensadores judeus da 
Alta Idade Média. Na verdade houve naquela época áurea um bom 
entendimento entre as três religiões abrahamicas – os cristãos, os 
muçulmanos e os judeus, nas regiões da Castilha, da Catalunia. 

James Carroll fala desta convivência, tão doce, tão curta... 

Exclusivismo religioso 

Ao longo dos séculos a Igreja Católica tem sustentado que fora dela 
não há salvação. Os muçulmanos sustentam que o resto da humanidade é 
composta de infiéis e não suportam sequer as estátuas do inofensivo Buda. 
E ambos partiram para suas campanhas de conversões forçadas. 

O Judaísmo admite todas as crenças e sobre isto ainda falarei. Mas 
antes invoco o depoimento de Locke, que escrevia para todos entendermos. 
(“Concerning Human Understanding”). 

Uma carta sobre a tolerância 

John Locke teve que abandonar sua Inglaterra, refugiando-se na 
Holanda. Lá escreveu uma carta sobre a tolerância na qual mui sutilmente 
observou que a principal oração da religião judaica é a proclamação, “Ouça 
Israel...” em que se proclama a Unicidade do Divino, que restringe a 
obrigação de seguir a Lei de Moisés para o povo de Israel; segue 
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demonstrando que em todas as guerras bíblicas, tanto as da conquista 
original de Canaan como na época do Rei David, nunca se cuidou de 
converter os cativos idólatras ou de puni-los por sua idolatria. Acrescento 
que Abrahão procurou convencer os pagãos a acreditar em um só Deus, e 
nada mais. Não tentou impor qualquer prática religiosa. Volto a Locke: “O 
católico que acredita na eucaristia não deve sofrer do vizinho que não aceita 
este dogma; o judeu que não acredita no Novo Testamento não deve ter 
afetado seus direitos civis de cidadão e o ateu, que descrê de ambos os 
Testamentos, não deve ser punido como cidadão pernicioso”. E quase no 
fim de sua maravilhosa carta, diz Locke: 

Se podemos abertamente falar a verdade, como deve ser entre um 
homem e o outro, nem o pagão, nem o maometano, nem o judeu deve 
ser excluído dos direitos civis de uma nação devido à sua religião. O 
Evangelho não comanda tal coisa. ‘A Igreja que não julga os que 
estão fora dela’, conforme Coríntios 5.12,13, não quer tal coisa. 

Política religiosa e religião política 

No século XX, diz Sacks, a política foi transformada em religião.  

No século XXI a religião está se transformando em política. 

A religião conduziu o homem à violência desde os tempos de Caim e 
Abel. 

Heschel e a guerra no Vietnam 

Heschel disse em 1965:  

Falar de Deus e permanecer silente sobre o Vietnam é uma 
blasfêmia. 

E James Carroll comenta: O rabino Heschel ensinou-me que não 
apenas o silêncio pode ser uma blasfêmia, mas que a separação entre ele e 
eu também pode ser uma forma de blasfêmia. Realmente, não foi um que 
levou ao outro? No Deus de Heschel, eu vi o meu, o que me ensinou que 
católicos e judeus não precisam ser inimigos – em verdade, nunca deveriam 
ter sido. 
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Deus, escreveu Heschel, am ter sido.schel ensinou-me que não ap do 
que o dogma. 

E Carroll critica sua Igreja por ter colocado uma cruz em Auschwitz 
e por ter santificado a Irmica sua Igreja por ter colocado uma cruz em 
Auschwitz e por ter sande ser uma blasfêmia, mas que a separação entre ele 
e eu também pode ser umaschwitz por ser judia, eis que eles passaram o 
antissemitismo do plano religioso para o plano racial, e quem nascera judeu 
ou de pais judeus, ou atr uma blasfêmia, mas que a separação entre ele e eu 
também pode  

A cruz em Auschwitz e a santificação de Edith representam para 
Carrol a cristianização do Holocausto e um desrespeito à memória das 
vítimas e à sensibilidade dos sobreviventes e remanescentes. 

O Cardeal Edward Cassidy, chefe da Comissão do Vaticano para 
Relações Religiosas com os Judeus, disse em uma palestra, em Washington 
em maio de 1998, que “o gueto que foi criado em 1555 por uma bula papal 
redundou na antecâmara do extermínio da Alemanha nazista” (Eugene 
Fisher in National Catholic Register, 27/10/1998). James Carroll acrescenta 
que ele ouviu o Cardeal dizer em 30 de março de 1999 que “o guetto 
ordenado pela Igreja foi a antecâmara dos campos de morte nazistas”. (JC 
376 e 669). 

Limpieza de sangre 

Em 1449, o Conselho Municipal de Toledo aprovou um decreto 
sobre limpieza de sangre que estabelecia que ninguém com sangue judeu 
poderia desempenhar qualquer função ou obter qualquer benefício do 
município. O Papa Nicolau V (1447-1455) se opôs com fúria a essa 
iniciativa em sua bula Humani generis inimicus. O inimigo da raça humana 
não era o judeu mas a decisão de que os judeus não podiam mudar mediante 
a conversão, e o Papa excomungou o autor do estatuto. No entanto, dois 
anos mais tarde, o rei de Castilha aprovou formalmente o regulamento, e 
dali em diante os judeus seriam definidos legalmente na Espanha não pela 
religião, mas pelo sangue. (,James Carroll, p.347). 

Em 1607, a Sociedade de Jesus proibiu a filiação à ordem de pessoas 
com ascendência judaica ou sarracena nas últimas cinco gerações. Tempos 
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depois a restrição aos de ascendência sarracena foi eliminada. Em 1946, a 
ordem foi sensivelmente mitigada, mantendo-se apenas uma recomendação 
no sentido da cautela a ser exercida antes de permitir o ingresso de um 
candidato sobre o qual houvesse alguma dúvida quanto ao caráter de seu 
background hereditário (James Carroll, p.383). 

Hanna Arendt expõe a seguinte cronologia seguida pela ordem dos 
jesuítas: Em 1593, todos os cristãos de origem judaica foram excluídos. Um 
decreto de 1608 estipulou que a investigação deveria voltar até a quinta 
geração, o que em 1923 foi reduzida a quatro gerações. Em casos 
individuais o chefe da ordem pode liberar sem investigação. (Totalitarismo, 
Parte I, p.102). 

Eugene Fisher, consistente advogado da Igreja, identifica a limpieza 
de sangre como a origem primeira do antissemitismo racial. (James Carroll, 
p.669, fn 59). Documentos do Brasil colônia se referem à “raça infecta” – 
negros, mestiços, indígenas e judeus, inclusive convertidos, como se 
encontra documentado nas obras de Maria Luiza Tucci Carneiro em “O 
racismo na história do Brasil” e de Anita Novinsky, em seu livro “Cristãos 
novos na Bahia”. 

A visão judaica 

Tzelem Elokim – Homem criado à imagem do Divino. 

O Talmude diz que o barro com o qual o primeiro homem foi criado 
foi colhido de todos os cantos da terra para simbolizar a igualdade de todos 
os seres humanos, paralelamente à concepção do homem criado à imagem 
de Deus (Gênesis 1.27), ideia que aparece no último dos profetas do Velho 
Testamento (Malaquias 2.10) que fala na paternidade de Deus sobre todos 
os homens, dizendo: “Porventura não é um mesmo o pai de todos nós? Por 
que razão logo despreza cada um de nós a seu irmão, violando o pacto de 
nossos pais”, exclamação esta reproduzida por sábios judeus ao opressor 
romano como narrado no Talmude no tratado Taanit, 18ª. 

Thomas Paine, em seu “Rights of Man”, de 1791, refere-se à história 
da criação do homem por Deus à sua imagem e diz que “se isto não tiver 
autoridade divina, tem pelo menos autoridade histórica e mostra que a 
igualdade do homem, longe de ser uma doutrina moderna, é a mais velha 
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ideia registrada, ao que acrescenta Haim Cohn, juiz da Suprema Corte de 
Israel, que, sendo a crença na criação do homem à imagem de Deus 
fundamental ao judaísmo, implica esta necessariamente a igualdade dos 
homens, daí a expressão do rabino Akiva – a maior figura talmúdica de 
todas as gerações – que viveu após a destruição do Templo – que o 
assassinato de um ser humano representa a diminuição da imagem de Deus. 

O pensamento judaico valoriza a vida de toda pessoa, sendo cada ser 
humano considerado único e insubstituível, por isto, diziam os talmudistas 
que quem mata uma pessoa é como se tivesse causado a destruição do 
mundo. 

Conhecida passagem do Talmude assinala que, assim como não há 
duas pessoas no mundo com fisionomias idênticas, também não há duas 
pessoas com pensamentos iguais. Um comentarista explica que a moral 
deste dito é que, assim como ninguém se incomoda com o fato de que a 
outra pessoa difere dela fisionomicamente, também não deve se irritar com 
o fato de que o outro pensa diversamente. É o princípio da liberdade de 
pensamento, da tolerância para com as opiniões do outro, ressalvado o 
incitamento ao ódio, a propaganda que visa inferiorizar o outro; eliminar o 
princípio da igualdade, destruindo a democracia, como bem colocado nos 
votos proferidos no Supremo Tribunal Federal de nosso país no caso 
Elwanger. 

E Haim Cohn, o talmudista-jurista, que abandonou a prática da 
religião, mas continuou firme nas convicções judaicas no campo do 
pensamento, do comportamento, da ética, escreve: a originalidade, a 
individualidade de cada pessoa, a concepção de que o mundo foi criado por 
causa de cada ser humano, individualmente, exige, por outro lado, que cada 
um reconheça o mesmo no outro, daí a igualdade do valor de todos os seres 
humanos. 

No judaísmo acreditamos com convicção que toda pessoa humana 
que respeita o Monoteísmo, que respeita a vida, o patrimônio e a família do 
alheio, bem como a vida animal (vedação de se alimentar de partes retiradas 
do animal em vida) e que colabora na constituição de cortes de justiça, tem 
parte no Olam Habah, no mundo do porvir. 
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Antissemitismo e racismo 

Em 1933, antes da conclusão da Concordata entre o Vaticano e 
Hitler, o Cardeal alemão Adolf Bertram escreveu ao Cardeal Pacelli: “Seria 
possível a Santa Sé incluir uma palavra calorosa para aqueles que se 
converteram do judaísmo para a religião cristã, uma vez que eles ou seus 
filhos ou seus netos enfrentam agora um destino trágico devido à falta de 
ascendência ariana”. (James Carroll, p.509). 

O Vaticano jamais fez este pedido a Hitler. E por isto Edith Stein e 
dezenas de milhares de cristãos segundo a Igreja Cristã – convertidos do 
judaísmo, eles, seus filhos e netos, morreram nos campos de concentração. 
O antissemitismo se convertera de antirreligião em antirraça. Racismo puro. 

Conclusão 

Conclui Sachs sua mensagem com a profecia de Isaías 19.23/5 sobre 
o dia em que haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão ao 
Egito e os egípcios irão à Assíria. Ambos servirão juntos e naquele dia 
Israel será o terceiro, juntamente com o Egito e a Assíria, uma benção sobre 
a terra. O Senhor Todo Poderoso abençoá-los-á dizendo “Abençoado seja o 
Egito meu povo, Assíria, minha obra e Israel meu legado”. 

Tenho um parente em Jerusalém, o eminente pensador e professor 
David Hartman. Ele tem dito que a paz reinará neste nosso mundo quando 
nos conscientizarmos de que o Todo Poderoso reza às sextas-feiras em 
árabe, aos sábados em hebraico e aos domingos em latim. 

Permito-me acrescentar, no espírito de Locke: e o Divino abençoará a 
todos, em todas as línguas, aos que rezam e aos que não rezam, aos 
religiosos, aos agnósticos, aos ateus, a todos criados à Sua imagem. 

Esperança 

Há 47 anos, sentou-se no trono do Vaticano um homem puro, simples 
e santo, que apreendi a respeitar e amar: Angelo Giuseppe Roncali, cardeal 
arcebispo de Veneza, que durante a guerra, como Núncio Apostólico na 
Turquia e Grécia salvou milhares de judeus na Bulgária e na Turquia, 
concedendo-lhes certificados de batismo. Ascendendo ao trono de Pedro, 
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retirou do ritual católico a referência aos judeus pérfidos e sem fé. 
Convidou e recebeu no Vaticano o escritor Jules Isaac, autor de “Jesus e 
Israel", em que é examinada a relação entre a fundamental crença cristã e o 
desprezo endêmico da Europa aos judeus; convocou e presidiu o 22º 
Conselho do Vaticano, em que foi aprovada a Nostra Aetate, na qual foi 
reconhecido o valor da religião judaica.  

Antes de falecer João XXIII compôs uma oração pedindo que fosse 
lida em todas as igrejas, denominado-a Ato de Raperação. Seu texto é 
elétrico e traumático: 

“Estamos cônscios hoje de que muitos séculos de cegueira 
obnubilaram nossos olhos de forma que não mais podemos ver a 
beleza de Teu povo eleito, nem reconhecer em seus semblantes as 
feições de nossos irmãos privilegiados. Damo-nos conta que a marca 
de Caim está estampada sobre nossas testas. Através dos séculos 
nosso Irmão Abel jazeu no sangue que nós extraímos ou verteu 
lágrimas que nós causamos, esquecendo Teu amor. Perdoe-me pela 
maldição que nós falsamente ligamos a seu nome de judeus. Perdoe-
nos por crucificar-vos uma segunda vez na carne deles. Pois não 
sabíamos o que fazíamos (...) 

Imaginemos o efeito desta oração ensinada a toda criança católica 
desde o berço... 

Ao receber a primeira delegação judaica no Vaticano, disse-lhes 
João: “Eu sou José, vosso irmão”, desceu de seu trono e sentou-se em uma 
simples cadeira ao lado da delegação. Este foi, para mim, o grande 
momento do século XX, que possibilitou o início de uma lenta e ainda 
dolorosa reconciliação, mas que um dia haverá de se consolidar, servindo 
de exemplo e inspiração para todos os homens e mulheres que caminham 
sobre nosso planeta. 
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