
 

 Lançamento 
 
 
 
 

 Aos apreciadores da verdade e da beleza 

 
Caro(a) amigo(a), 
 

A Editora Ultimato acredita que a arte foi criada por Deus, por isso é possível 
percebê-lo na beleza e verdade que esta pode e deve expressar. Ao longo de 
sua história, foram publicados vários artigos na revista e produzimos alguns 
livros relacionados ao tema. Com o lançamento do clássico, mas atualíssimo, A 
Arte e A Bíblia, de Francis Schaeffer (escrito há mais de 30 anos), elaboramos 
dois roteiros para a realização de um evento sobre arte. Este é o roteiro I. Para 
conhecer o roteiro II, que apresenta um encontro mais rápido, visite o hotsite do 
livro.  
 
Você também pode fazer o lançamento do livro A Arte e A Bíblia! 
 
Aqui estão algumas orientações para ajudá-lo.  
 
A Ultimato compartilha da mesma visão de Schaeffer sobre o tema. Antes de 
preparar as atividades do evento, conheça esta perspectiva: 
 

Francis Schaeffer examina o registro escritural da utilização de várias 
formas artísticas e estabelece uma perspectiva cristã sobre a arte. 
Com clareza e vigor, ele explica por que "o cristão é alguém cuja 
imaginação deve voar além das estrelas".  
 
Para o autor, o cristão deve usar as artes para glorificar a Deus, não 
simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo 
para a glória de Deus. 

 
 
Leia mais sobre a Arte e a Bíblia no hotsite, clicando aqui. 

 

Objetivos 
 
O objetivo principal do evento A Arte e A Bíblia – aos apreciadores da verdade e da beleza – é apresentar 
a proposta de restauração bíblica da arte aos interessados no assunto. Schaeffer apresenta o seguinte:  
 

O senhorio de Cristo sobre a vida como um todo significa que não há áreas platônicas no 
cristianismo, nem dicotomia ou hierarquia entre corpo e alma. Deus fez tanto o corpo como a 
alma, e a redenção é para o homem todo. (...) É a partir desse sistema que devemos 
compreender o lugar da arte na vida cristã. 

 
Cristo quer resgatar o ser humano como um todo para si, e isso inclui sua capacidade criativa para arte. 
Ele deseja resgatar a arte não para ser usada apenas como instrumentos com um fim (como atividades 
evangelísticas ou para uso no culto comunitário). Mas para ser algo que “não precisa de justificativas”, 
que por si só demonstre a verdade, expressa em sua beleza. 
 
Além deste objetivo, a ideia é que o assunto seja tratado de forma mais profunda e bíblica no meio da 
igreja, seminários e organizações interessadas, mesmo que num formato simples, acessível e atraente. 
 
Gostaríamos que autores como Francis Schaeffer, fossem mais conhecidos. Schaeffer foi um dos 
pensadores mais influentes do século passado. Criticou o pensamento pós-moderno e reafirmou a 
relevância das verdades bíblicas para “todo homem e o homem todo” escrevendo a “série” de três livros O 
Deus Que Intervém, A Morte da Razão e O Deus Que Se Revela. Fundou a comunidade L’ABRI, 
agregando pessoas que não se enquadravam no perfil de cristãos de sua época, mas que se 
interessavam por descobrir qual a relevância do cristianismo nos mais diversos assuntos, sendo a arte um 
destes. 

http://ultimato.com.br/blogs/arte-biblia/
http://ultimato.com.br/blogs/arte-biblia/


 

 
 
 

O público-alvo 
 
Ultimato, sendo uma editora que acredita que a mensagem bíblica é capaz de alcançar todas as pessoas 
em sua integralidade, não tem como foco atingir com este evento apenas cristãos membros de alguma 
igreja evangélica, mesmo sendo este grupo o seu principal público-alvo. 
Além dos evangélicos, acadêmicos (discentes e docentes), artistas (músicos, pintores, fotógrafos, atores, 
bailarinos etc.) e amantes da arte em geral integram o público que Ultimato gostaria de atingir. 
 

Local 
 
O local fica a critério dos organizadores do lançamento. Pode ser tanto numa igreja quanto em salão de 
eventos. O que deve estar em mente é a acessibilidade ao público-alvo. 
Porque a Ultimato preza muito pelo ambiente familiar, tornar o local aconchegante e pessoal é muito 
importante. Como o evento relaciona-se à arte, seria muito interessante que o local fosse decorado com 
peças de arte (pinturas, desenhos, fotografias, grafite etc.). Estas não precisam ser necessariamente 
réplicas de artistas conhecidos. Divulgar o material artístico de pessoas da comunidade local é uma ideia 
interessante.   
 

Divulgação 
 
A publicidade do evento vai depender do acesso que os realizadores possuem às mídias da cidade onde 
o lançamento irá acontecer. Sugerimos a elaboração de cartazes e flyers para serem distribuídos em 
igrejas e estabelecimentos ligados a arte. Em breve disponibilizaremos alguns modelos de arte, que 
poderão ajudar na divulgação. 
Caso haja facilidade de contato com rádio e/ou jornal regional, sugerimos a divulgação de uma nota sobre 
o evento. As informações dessa nota podem ser as mais básicas, contendo o nome do evento (A Arte e a 
Bíblia – aos apreciadores da verdade e da beleza), uma chamada (ex. “Qual é o lugar da Arte na vida 
cristã”), local, horário, palestrantes (caso seja possível convidar cristãos que entendam do assunto), 
entrada franca (ou doação de alimentos). 
Os organizadores estão livres para divulgarem o evento da forma como desejarem. Aproveitem da 
criatividade! 
 

Inscrição 
 
Não é obrigatório que os participantes façam inscrição, mas isto pode ajudar a prever o número possível 
de pessoas interessadas no evento e auxiliar na preparação de uma estrutura adequada ao público. 
Preferimos que o evento seja gratuito, para não restringir o acesso. Doação de alimentos, que serão 
entregues à alguma organização social, como “pagamento” pela inscrição é uma opção interessante. Em 
todo caso, se o evento ficar custoso, sugerimos que o preço cobrado seja apenas o suficiente para cobrir 
os gastos.  
 

Programação 
 
Como sugestão, apresentamos dois roteiros. Este é o roteiro I. Nele o lançamento é acompanhado de 
uma série de atividades, realizadas ao longo do dia, ligadas ao tema e pode ser adequado à realidade e 
ao contexto dos organizadores do evento. No segundo, mais breve, o lançamento do livro é a sua 
apresentação e exposição ao público, com uma palavra dos organizadores (ou de um convidado especial) 
sobre o tema, que pode ser acompanhada de um momento de perguntas e respostas (veja o roteiro II no 
hotsite). 
 

Roteiro I 
 
Sugerimos que o tempo de duração dessas atividades seja de uma tarde e uma noite. Sábado talvez seja 
o melhor dia da semana, facilitando a presença de profissionais e estudantes. 
Consideramos como muito importante que os organizadores do evento, caso optem por convidar algum 
palestrante, que este entenda do tema (restauração da arte). Na nossa perspectiva, a visão do livro A Arte 
e a Bíblia é apresentada de forma rica e clara. Desta forma, sugerimos a leitura prévia da obra pelos 
palestrantes e organizadores do evento. 

http://ultimato.com.br/blogs/arte-biblia/


 

 
14h00 – Abertura e apresentação cultural 

A apresentação cultural fica a critério dos organizadores. Apresentação musical ou declamação 
de poesia são boas sugestões. 
 

14h30 – Palestra/Mesa-redonda: Restauração da ARTE 
A idéia da mesa redonda é muito boa para gerar diálogo e tirar dúvidas sobre esta questão da 
arte e seu relacionamento com os princípios bíblicos. 

 
15h00 – Vídeo-debate 

Esta atividade, apesar de simples quanto a sua realização, exige boa preparação. A equipe 
precisa escolher um filme (de preferência que trate sobre arte ou que seja possível destacar 
elementos de arte no roteiro) e um moderador responsável por guiar a discussão após a exibição 
do filme. É bom que este moderador pesquise o máximo de informações possíveis do filme 
(quem é o diretor/roteirista, que tipo de filme ele tem costume de dirigir/escrever, em quê foi 
baseada a história do filme, que época é apresentada no filme, qual a linha de pensamento desta 
época, quais elementos do contexto atual estão inseridos no filme, quais são as mensagens 
etc.). Sugerimos que o moderador leia o livro Cinema e Fé Cristã, da Ultimato. Nele é 
apresentado um roteiro interessante de análise dos filmes que pode ajudar nesta atividade. 

 
18h30 – Intervalo 

Neste intervalo fica a critério dos organizadores oferecer um lanche simples (Café e Papo) ou 
deixar os convidados livres para retornarem às 19h30, quando acontecerá a palestra principal. 
Caso a primeira opção seja acatada, além do lanche servido os participantes poderão ver os 
trabalhos artísticos expostos. Outra ideia – se houver uma pessoa preparada para isto – é 
realizar uma atividade artística definida neste momento. 

 
19h30 – Palestra (sobre o tema e sobre o autor, com possibilidade de lançamento do livro – a critério dos 
organizadores) 

1- Apresentação do tema. 
2- Apresentação do autor. 
3- Lançamento do livro (opcional) 

 
Ultimato possui uma lista de “feras” no tema e/ou no autor. Caso você tenha interesse em convidar, entre 
em contato conosco para informarmos o nome e o contato. 
 
20h45 – Sarau cultural – Exposição dos livros 

Neste momento fica a critério dos organizadores montar um espaço livre para as manifestações 
artísticas do público ou convidar algum músico para apresentar um som acústico, enquanto os 
livros são expostos. 
 

Documentação 
 
Seria muito bom se você documentasse o evento (vídeos curtos e/ou fotos) e compartilhasse com a gente 
e com os outros leitores como foi a experiência. No hotsite do livro há um formulário, pelo qual você 
poderá compartilhar seu evento conosco. 
 

Livros relacionados 
 
Ultimato dispõe de alguns livros relacionados ao assunto arte que podem enriquecer o conteúdo do seu 
evento: 
 - Cristo e a Criatividade, Michael Card. 
 - Fé Cristã e Cultura Contemporânea, Leonardo Ramos, Marcel Camargo e Rodolfo Amorim, org. 
 - Cinema e Fé Cristã, Brian Godawa 
 - O Senhor dos Anéis: da fantasia à ética, Gabriele Greggersen 

 
Contato 
 
Lucas Rolim Menezes - Auxiliar de Marketing 

http://ultimato.com.br/blogs/arte-biblia/
http://www.ultimato.com.br/?pg=show_livros&util=1&registro=467
http://ultimato.com.br/blogs/fe_e_cultura
http://www.ultimato.com.br/?pg=show_livros&util=1&registro=226
http://www.ultimato.com.br/?pg=show_livros&util=1&registro=186


 

e-mail: lucas@ultimato.com.br 
telefone: (31) 3611-8500 
 
Editora Ultimato 
www.ultimato.com.br 
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