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JESUS
A  E N C I C L O P É D I A´



O cristianismo tem em Jesus a figura emblemática de seu fundador, e, por mais que se discuta
qual é o seu papel na origem do cristianismo, torna-se inegável a sua influência, sobretudo a dos
evangelhos, na constituição grupal dos cristãos. Também é certo que os evangelhos não são
textos históricos, por mais que tenham elementos históricos. Então, o que é possível afirmar
sobre Jesus? Esta não é uma pergunta que se limita à cristologia ou à teologia cristã, mas faz do
homem de Nazaré um objeto da história, seja ela em âmbito da história geral, seja a história da
Palestina da época de Jesus.

Para a reconstrução dos textos bíblicos a obra Jesus – A enciclopédia faz uso de dois
importantes instrumentos: a história e a exegese. Eles possibilitam um melhor e mais acertado
entendimento dos textos bíblicos e, consequentemente, de sua interpretação. Justamente a
história e a exegese tornam possível que essa obra dialogue com os vários textos de teologia
espalhados pelo Brasil, sejam eles de graduação, sejam eles de pós. Estes podem contar com
textos de autores já conhecidos do público brasileiro como Marie-Françoise Baslez, Christoph
Theobald e Daniel Marguerat, entre outros.

Ao leitor não acadêmico ou de outras áreas, que não a teologia, essa obra, que conta com
dezenas de autores, mostra-se um itinerário que percorre os textos bíblicos e as situações vividas
pelo cristianismo, de modo a oferecer leituras e perspectivas. Figuram entre os autores nomes
conhecidos como André Comte-Sponville e Edgar Morin.
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Quem são os leitores que
podem se interessar por
esta obra?

O livro interessa a dois grandes
grupos de clientes, considerando
seu aspecto técnico acadêmico e
histórico cultural. 



Leitores acadêmicos:

• Professores e estudiosos da área de
Teologia (especialmente bíblica), católicos
e de todas as outras denominações
cristãs;

• Estudantes do curso de Teologia, ca-
tólicos e demais denominações cristãs;

• Professores e pesquisadores da área de
Ciências da religião;

• Professores de História, Ciências hu-
manas e sociais.

Leitores de história e cultura geral:
 
• Padres, religiosos e bispos, pastores e lideranças
em geral: uma obra de cultura geral e entretenimento,
mas também muito útil como subsídio para homilias,
palestras, retiros e reflexões em geral;

• Professores de ensino religioso: além de ser uma
obra de história, cultura geral e entretenimento, a obra
é muito útil para preparar aulas e encontros;

• Leitores que apreciam boa leitura de história e
cultura geral, como autodidatas e de entretenimento
(leitores de historiadores como Le Golf e outros
medievalistas; de filósofos como Nietzsche, Sartre,
Espinosa, Maquiavel e Schopenhauer; de sociólogos
como Michel de Foucault, Pierre Bourdieu e Max
Weber; de teólogos como Leonardo Boff, José Antônio
Pagola e José Maria Castilho e de pensadores
contemporâneos como Byung-Chul Han, Clóvis de
Barros Filho, Viviane Mosé, Noam Chomsky, Markus
Gabriel, Peter Sloterdijk e outros).



Canais de vendas:

• Bibliotecas dos cursos de teologia e seminários e eventos especializados
(leitores acadêmicos);

• Feiras virtuais para grupos especializados: estimular os leitores
especializados, oferecendo desconto e atendimento personalizado.
Exemplos de seminários: Abib e SOTER;

• Livrarias católicas: estimular as livrarias a fazer a divulgação através da
sua rede de contatos e mídias sociais, além de oferecer pessoalmente para
leitores acadêmicos, padres, bispos e lideranças locais;

• Livrarias evangélicas (pastores);

• Sites: para leitores que buscam comodidade, receberão informação por e-
mail e redes sociais;

• Livrarias de experiências: propor exposição para propiciar que o leitor
culto, que está em passeio ou viagem, possa comprar por oportunidade.



Ações de marketing:

• E-mail marketing para toda base de clientes da Vozes, cerca de 15 mil
clientes;

• Impulsionamento seletivo nas redes sociais;

• Negociação e envio de e-mail para associados de entidades bíblicas,
catequistas, ensino religioso, de teologia e de ciências da religião;

• Folder impresso e em PDF com todas as obras de teologia para o projeto
Volta às aulas (que será implantado a partir de fevereiro);

• Live com especialistas (biblista, teólogo, jornalista e historiador);

• Artes para divulgação junto aos públicos especializados, que serão
disponibilizadas também para nossas livrarias e promotores;

• Artes personalizadas para as principais livrarias católicas.



Argumentos de vendas:

• O tema “Jesus histórico” ganhou grande importância na cultura geral após a publicação
do livro de José Antônio Pagola, Jesus, aproximação histórica;

• A abordagem, totalmente inédita, contendo boa base teórica do tema central,
enriquecida com as intervenções de autores especializados e contrapontos de nomes
importantes do cenário atual;

• A linguagem, muito leve e de agradável leitura, sem perder em rigor exegético e
histórico;

• O projeto gráfico que enobrece a obra, ótima sugestão de presente, e um preço que
não afasta o leitor interessado;

• O histórico de vendas de obras sobre Jesus histórico, como Pagola, Castilho e outros.


