
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO POTOMAC RESPONDE À MORTE DE GEORGE FLOYD 
Bill Miller, Presidente da Corporação da Associação Potomac da Adventista do Sétimo Dia, divulga a 

seguinte declaração. 
 
 

 

A Associação Potomac é abençoada por ter uma diversidade bela e rica. A cada Sábado adoramos juntos, 

e durante a semana servimos juntos. Somos abençoados por desfrutar de tais abençoados relacionamentos. 

 

A morte de George Floyd em Minneapolis, Minnesota, afeta a todos nós. Como todo ser humano, sua 

vida era preciosa aos olhos de Deus. Sua morte trágica e outros eventos semelhantes são evidências da 

praga do pecado que causa a desvalorização da vida. Somos todos parentes, descendentes de Adão e Eva, 

portanto George Floyd era nosso irmão. 

 

Nossa diversidade deve ser celebrada e honrada. Como irmãos, devemos considerar e respeitar a 

santidade da vida em todos os lugares. Como o autor Nicky Gumbel declarou: "Quando as injustiças ao 

redor do mundo estão gritando 'sua vida não tem valor', a Igreja não pode permanecer calada. A apatia 

procura desculpas. O amor encontra um caminho". 

 

Estou profundamente entristecido com a morte de George Floyd e com o estresse traumático que ela 

evoca nos membros da nossa comunidade. Como cristãos, não podemos - não devemos - permanecer 

calados. Meus irmãos e irmãs em Cristo, temos a responsabilidade de nos tornar agentes para enfrentar 

medos xenófobos em todos os lugares em que os encontramos.  

 

Como Martin Luther King Jr. disse: "Nossas vidas começam a terminar no dia em que ficamos em 

silêncio sobre as coisas que importam". Como líder desta Associação ricamente diversificada, incentivo 

cada um de nós a falar e falar sobre injustiça quando a vemos. Devemos ser cuidadosos e atenciosos ao 

responder a essa tragédia e outros eventos recentes. 

 

Somos chamados a “não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem 

os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos 

interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus” (Filipenses 2: 3-5). 

 

Vamos orar pela cura de feridas que nunca foram reparadas e divisões ainda não superadas. 
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