
 

 
 Lançamento 
 
 
 
 

 Aos apreciadores da verdade e da beleza 
 
Caro(a) amigo(a), 
 
 
Você também pode fazer o lançamento do livro A Arte e a Bíblia na sua cidade (na igreja, na livraria e até 
mesmo em uma roda de leitura na sua casa). 
A Editora Ultimato preparou dois roteiros especiais para o lançamento do livro. Este é o roteiro II. Confira 
aqui as orientações e os recursos à sua disposição para a realização de um encontro que pode marcar a 
sua comunidade. Para conhecer o roteiro I, que apresenta um encontro maior, visite o hotsite. 
 

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

Objetivos 
 
- Apresentar o livro A Arte e a Bíblia 
- Facilitar o debate e estimular o diálogo entre a arte e a fé cristã 
- Conhecer melhor o autor, seu pensamento, influência e obras publicadas.  
- Oferecer ao leitor bases bíblicas e ferramentas para a ação prática e o envolvimento dos cristãos no 
mundo das artes 
- Auxiliar no desenvolvimento e apoio a grupos de discussão sobre o tema na produção e atuação em 
diferentes campos da cultura 
 
 

O público-alvo 
 
- Estudantes universitários, seminaristas e secundaristas 
- Artistas cristãos: músicos, compositores, grupos de teatro e dança, bandas etc. 
- Pastores e líderes de igrejas locais 
- Membros de organizações sociais e/ou missionários que utilizam a arte como instrumento de 
evangelização e ação social 
 

Local 
 
A critério dos organizadores. 
 

Divulgação 
 
- Cartazes e banners distribuídos em igrejas e estabelecimentos ligados à arte;  
- Rádio e/ou jornal regional; 
- Boletim dominical das igrejas da cidade; 
- Boletim eletrônico preparado pela Editora Ultimato, a ser enviado pelos organizadores do evento. 
 

Programação 
 
Como sugestão, apresentamos dois roteiros. No primeiro, o lançamento é acompanhado de uma série de 
atividades ao longo do dia ligadas ao tema e pode ser adequado à realidade e ao contexto dos 
organizadores do evento (veja o roteiro I no hotsite).  
Este é o roteiro II, mais breve. Nele sugerimos como atividade apenas o lançamento do livro, que é a  
apresentação e exposição deste 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. Dessa 
forma, a atividade será mais fácil de ser realizada e adaptada segundo os critérios dos organizadores. 
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Roteiro II 
 
19h30 – Palestra (sobre o tema) 

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

20h45 – Sarau cultural – Exposição dos livros 
Pode-se 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 
 
Faça registros, publique e arquive fotos, vídeos, podcasts do lançamento. Compartilhe conosco, com os 
convidados e com os meios de divulgação utilizados. Para compartilhar, veja o formulário no hotsite. 
 

Livros relacionados 
 
Ultimato dispõe de alguns livros relacionados ao tema que podem enriquecer o 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 
e-mail: lucas@ultimato.com.br 
telefone: (31) 3611-8500 
 
Editora Ultimato 
www.ultimato.com.br 
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