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RESUMO 

 

Partindo da seleção de sete obras de literatura de autoajuda escritas por autores brasileiros e 

estadunidenses que utilizam Jesus como exemplo de bem-estar, liderança e modelo de 

comportamento para o cotidiano, esse trabalho tem como objetivo principal identificar e 

examinar as representações de Jesus Cristo no Brasil. Através da análise dos livros A 

Libertação da Teologia de Edir Macedo (1992); Jesus, o maior psicólogo que já existiu de 

Mark W. Baker (2001); O Mestre dos Mestres: Jesus, o Maior Educador da História de 

Augusto Cury (2006); Jesus, o maior líder que já existiu de Laurie Beth Jones (1995); Os 

Segredos da Liderança de Jesus de Mike Murdock (1996); Como tomar posse de sua bênção 

de Romildo Ribeiro Soares (1987) e O Milionário de Nazaré de Catherine Ponder (1979) esta 

pesquisa problematiza suas mensagens transmitidas, suas concepções de religiosidades e 

sensibilidades, assim como suas representações simbólicas. Para isso, as obras foram 

inseridas em um contexto brasileiro de grande utilização de tais mídias por segmentos 

protestantes, considerando as influências do mercado cristão estadunidense no Brasil, bem 

como as questões do individualismo e a busca pela autorrealização. Desse modo, este trabalho 

perpassa pelo contexto do surgimento da literatura de autoajuda nos Estados Unidos, 

relacionando com o quadro brasileiro e apontando questões que possibilitaram tornar Jesus 

um ícone cultural. Assim, conclui-se que Jesus não é retratado por seus poderes, milagres ou 

feitos extraordinários como Messias, mas como um indivíduo renomado por suas habilidades 

e ênfase em uma moral religiosa. Desta forma, as obras escolhidas para esta pesquisa dotam 

Jesus de uma personalidade que pode ser preenchida das mais variadas formas, o projetando 

nas mais variadas ambições dos indivíduos/leitores.  

 

Palavras-chave: Literatura de autoajuda. Representação de Jesus. Protestantismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Based on a selection of seven books of self-help literature written by Brazilian and American 

authors who use Jesus as an example of well-being, leadership and behavioral model for daily 

life, this paper’s overall objective is to identify and examine the representations of Jesus 

Christ in Brazil. Through the analysis of Edir Macedos’ A Libertação da Teologia (1992); 

The Greatest Psychologist Who Ever Lived: Jesus and the Wisdom of the Soul by Mark W. 

Baker (2001); O Mestre dos Mestres: Jesus, o Maior Educador da História by Augusto Cury 

(2006); Jesus, CEO: Using Ancient Wisdom for Visionary Leadership by Laurie Beth Jones 

(1995); The Leadership Secrets of Jesus by Mike Murdock (1996); Como tomar posse de sua 

benção by Romildo Ribeiro Soares (1987) and The Millionaire from Nazareth by Catherine 

Ponder (1979) this research problematizes their transmitted messages, conceptions of 

religiosities and sensibilities, as well as their symbolic representations. To this end, the books 

were inserted in a Brazilian context of extensive use of such media by protestant segments, 

considering the influences of the American Christian market in Brazil, as well as the 

questions of individualism and the search of self-fulfillment. Therefore, this work pass 

through the context of emergence of self-help literature in the United States, relating it to the 

Brazilian scenario and pointing out questions that enabled Jesus to become a cultural icon. 

Thereby, it is concluded that Jesus is not portrayed due to his powers, miracles or 

extraordinary achievements as a Messiah, but as an individual celebrated for his abilities and 

emphasis on a religious morality. Consequently, the books chosen for this research endow 

Jesus with a personality that can be filled in the most different forms, projecting him into the 

most varied ambitious of the invidious/readers.  

 

Keywords: Self-help literature. Jesus Representation. Protestantism.  
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INTRODUÇÃO 

 

A oportunidade de trabalhar com a literatura de autoajuda enquanto fonte histórica 

ocorreu durante duas pesquisas de Iniciação Científica realizada entre os anos de 2014 e 

2016.
1
 Tais pesquisas foram essenciais para o florescimento de meu interesse acadêmico, 

situado no campo da História Cultural e dos estudos acerca da religião protestante, mídia e 

mercado. A partir disso, identificamos dentro da literatura de autoajuda a recorrente utilização 

da figura de Jesus como modelo de liderança, bem-estar, e modelo de comportamentos para o 

dia a dia. Portanto, o esforço em tentar entender a imagem de Jesus na literatura de autoajuda 

consiste em uma problemática que foi explorada durante toda a graduação. 

Primeiramente, percebemos através do levantamento de fontes, que Jesus é um 

personagem recorrente na literatura de autoajuda, sendo muito utilizado como modelo de 

liderança, sucesso e prosperidade. Depois, a temática da prosperidade mostrou ser um campo 

muito interessante para esse estudo. Os autores que enfatizam o aspecto próspero espiritual ou 

mesmo financeiro agregado ao objetivo da obra de autoajuda, buscam oferecer soluções para 

os problemas do cotidiano em uma sociedade moderna e estressante. Seja devido ao 

afastamento com Deus, ou as atitudes do indivíduo que não lhe permitem o desenvolvimento 

do “eu” interior, Jesus aparece como mestre da vida, possibilitando a resolução dos problemas 

por vias diferentes, mesmo que sua jornada terrena já date dois mil anos na história. E esse foi 

um dos aspectos que mais nos chamaram a atenção: como que um indivíduo que pertence a 

uma estrutura tão longínqua consegue ser permanentemente lembrado e utilizado como 

modelo de resolução de problemas. 

Dito isso, para buscar entender as representações de Jesus na literatura de autoajuda no 

Brasil, selecionamos sete autores, dentre eles três brasileiros e quatro estadunidenses, que 

caracterizam ao seu olhar, a imagem de Jesus. Deste modo, abordamos nesta pesquisa as 

obras: A Libertação da Teologia, de Edir Macedo (1992); Jesus, o maior líder que já existiu, 

de Laurie Beth Jones (1995); Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark W. Baker 

(2001); O Mestre dos Mestres: Jesus, o Maior Educador da História, de Augusto Cury 

(2006); Os Segredos da Liderança de Jesus, de Mike Murdock (2008); Como tomar posse de 

                                                             
1 Cf. Levantamento de Fontes sobre literatura de Liderança, Sucesso e Prosperidade no Brasil (1990-2010) e 

Em busca da fórmula para a fortuna: Uma análise histórica sobre a Teologia da Prosperidade na literatura de 

autoajuda cristã (1980-2010) ambas orientadas pela Professora Dra. Karina Kosicki Bellotti. A primeira 

pesquisa teve como objetivo fazer um levantamento de fontes sobre literatura de autoajuda que versem sobre 

liderança, sucesso e prosperidade no Brasil, tendo em vista a utilização da figura de Jesus como modelo. Na 

segunda abordagem, ainda dentro de um contexto brasileiro fizemos uma análise da Teologia da Prosperidade 

contida na literatura de autoajuda cristã, dando ênfase na utilização de mecanismos pelos autores que almejam o 

crescimento material e espiritual em suas vidas.  
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sua bênção, de Romildo Ribeiro Soares (2009) e O Milionário de Nazaré, de Catherine 

Ponder (2014). A princípio, o que justifica a seleção dessas obras é que todos os autores 

dissertam sobre o mesmo personagem, Jesus, utilizado como principal personagem em seus 

livros. O que nos despertou a curiosidade durante esses anos através do contato com 

diferentes obras e autores, é que o mesmo indivíduo é dotado de qualidades completamente 

distintas, e por vezes, antagônicas. Por mais que as obras sejam estruturalmente parecidas ao 

fazerem usos dos mesmos trechos da Bíblia para justificar uma ideia, ao utilizar os mesmos 

mecanismos para aproximar o leitor da figura de Jesus dentro do seu cotidiano, os resultados 

nem sempre são semelhantes.  

Além disso, seus autores são conhecidos por participarem de palestras e trabalharem 

com empresas de desenvolvimento pessoal. Também costumam escrever a partir de outras 

áreas do conhecimento humano: na psicologia, economia e até mesmo administração. Isso 

contribui para o alargamento do público que consome tais produtos, deixando de ser 

estritamente religioso e conferindo um ar de casualidade, demonstrando que Jesus também 

pode ser um líder inteligente, psicólogo e vendedor. É interessante ressaltar que são inseridas 

juntamente com a figura de Cristo outras personalidades conhecidas, como pastores e líderes 

da fé, assim como atores, personagens, esportistas, donos de grandes marcas de sucesso e 

slogans famosos.  

Destarte, para compreender esse quadro dividimos nossa monografia em três 

capítulos. O primeiro busca discutir em um panorama geral a história da literatura de 

autoajuda e evidenciar sua relação com o protestantismo, em um momento de busca pela 

individualidade e autorrealização. Elucidamos nossa abordagem por meio da História 

Cultural, campo em que podemos sustentar questões como linguagem e formação de 

identidades nas práticas religiosas de determinados grupos. Para Stuart Hall (2000), a 

recognição de identidades não passa por um trajeto linear, ou seja, sem mudanças ou 

transformações. A identidade é paulatinamente ressignificada, um processo incessante de 

reiteração, estando relacionada com a produção daquilo que nós nos tornamos e não daquilo 

que somos. Sendo assim, tem uma relação contínua com o passado, por meio da história, da 

linguagem e da cultura. 

Por conseguinte, a justificativa do recorte escolhido reside na ideia de que a escrita da 

história do tempo presente se mostra necessária, pois também é tarefa do historiador estar 

ciente de seu próprio tempo. Segundo Eric Hobsbawm (1998), dentro de uma experiência 

individual, inserida em um coletivo pela contemporaneidade, é possível construirmos 

indagações e transformações em estruturas em paralelo a nossa própria época. O historiador 
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François Hartog (2013) também acreditou que as constantes manipulações do tempo pelos 

historiadores podem, inclusive, transformar o presente. O tempo presente implica, então, em 

uma pressão reflexiva do historiador no que se refere ao seu significado do passado, ou seja, 

uma inflexão de seu próprio tempo em vista da construção do passado para seus 

contemporâneos. Sendo assim, primeiro o historiador olha para o seu tempo, para assim 

entender o que pode ter ocorrido em um passado próximo que acarretou em determinado 

produto.  

Dentre esses produtos reside a literatura de autoajuda, além da própria consciência e 

consequentemente a liberdade de autogerir-se e solucionar seus próprios problemas 

(RÜDIGER, 1996). Tal literatura expressa fórmulas que aconselham as tensões do homem 

moderno, de forma que estes livros aparecem para mostrar que o caminho para a realização 

pode ser alcançado. Sugerindo respostas para os problemas de identidade e indicando 

mecanismos para realizar-se espiritualmente e se relacionar com pessoas, que a literatura de 

autoajuda consolidou-se no mercado. Ao estabelecer um diálogo direto com o leitor corrobora 

com a formação de sentidos, visto por um prisma social mais distante. Além disso, o 

segmento do mercado editorial brasileiro, sobretudo o do livro evangélico, é o que mais 

cresce no Brasil (ENDO, 2008), sendo que a assiduidade de leitura dos evangélicos é ainda 

maior do que a do perfil nacional. 

Para sobreviver nesse mundo, enfrentar problemas ou buscar um crescimento pessoal, 

tanto no campo espiritual quanto no material, a literatura de autoajuda sugere que a solução 

está no indivíduo, ou seja, basta acreditar, lutar e orar. O princípio reside no próprio indivíduo 

que carrega em si as características necessárias para a superação de seus problemas. A 

literatura de autoajuda demonstra o processo de pessoas comuns se questionando acerca de si 

mesmas, construindo seu “eu” de maneira reflexiva e enfrentando os problemas colocados 

pela modernidade. Ao mesmo tempo, caminha em paralelo às questões ligadas a morais 

cristãs que direcionam o leitor para um desenvolvimento individual, que por vezes, utiliza 

Jesus Cristo como modelo a ser seguido.  

Vale destacar que a literatura de autoajuda nasceu atrelada à religião cristã. A primeira 

obra de autoajuda foi escrita em 1859 por Samuel Smiles, intitulada Self-Help. Depois disso, 

diversos autores iniciaram suas abordagens que dissertavam sobre o cultivo de virtudes e o 

desenvolvimento das qualidades de personalidade. Cada vez mais, o individualismo começa a 

ser destaque dentro dessas sociedades, marcando a transição paulatina dos elementos da 

coletividade, para a atenção o florescimento do indivíduo. Nesse contexto, para entendermos 

o desenvolvimento da literatura de autoajuda na história, é necessário buscarmos um contexto 
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estadunidense de desenvolvimento dessa preocupação com o “eu” interior durante o século 

XX. Logicamente a literatura de autoajuda está imersa nesse contexto, recebendo influência 

de diferentes técnicas e fórmulas que são pensadas, repetidas e repensadas a partir das 

questões que estão em voga. Influências de técnicas dos livros how-to-do books durante os 

anos 1930 que sugerem passo a passo como o leitor deve agir, além de movimentos como a 

Confissão Positiva e o Pensamento Positivo
2
 nos anos 1950 e 1960 sugerem novas 

abordagens que ampliam o horizonte da autoajuda. 

Já no segundo capítulo trabalhamos com o contexto norte-americano que consolidou a 

figura de Jesus como ícone cultural, buscando entender como isso se relaciona com a cultura 

brasileira. Para isso, destacamos a década de 1970 no Brasil, que marcou a chegada no 

mercado literário por autores estrangeiros
3
. Essa literatura passou a ser dissolvida e mesclada 

com propostas que seguiam uma moral ou ética cristã em diferentes intensidades. 

Possibilitando ao leitor, a escolha de obras com mais, ou menos teologia, maior ou menor 

ênfase na prosperidade, e outras formas de ser bem sucedido. De tal forma, tais sutilezas 

garantem a propagação desses produtos no cotidiano, cercando seu público com mensagens 

positivas, religiosas e pessoais. 

A construção de um sentido através de determinados produtos religiosos sublinha um 

sagrado muito mais flexível e aplicável para a sociedade. Assim sendo, importar os elementos 

presentes na cultura estadunidense por meio dos produtos midiáticos também marca o desafio 

de traduzir essas referências, exemplos e questões identitárias do país de origem. Uma vez 

entendendo que o consumidor brasileiro consome muito do que é apresentado pelos 

protestantes norte-americanos. Nesse quadro, a mídia atua como formadora de sentido, 

corroborando com a formação de religiosidade de seus consumidores. Como é uma produção 

da cultura popular de massa, a literatura de autoajuda está submetida à lógica que orienta essa 

cultura. Assim é possível observar nos textos o senso comum, as frases feitas, as soluções 

imediatas, a repetição constante de temas populares (BOSCO, 2001, P. 26). 

Nisso entra a figura de Jesus dentro dessa literatura. Sobretudo nos Estados Unidos, 

Jesus foi moldado de acordo com as questões em voga, as transformações políticas, sociais e 

                                                             
2 Enquanto o movimento da Confissão Positiva determina que o proferir passa a concretizar o poder da palavra 

sobre a matéria, o Pensamento Positivo é um movimento da psicologia aplicada, e atesta que manter ideias de 

bem estar e sucesso pessoal podem refletir diretamente na vida do sujeito. 
3 Essa influência dos autores estrangeiros ainda é observada atualmente. Em um levantamento feito por mim 

durante a pesquisa “LEVANTAMENTO DE FONTES SOBRE LITERATURA DE LIDERANÇA, SUCESSO 

E PROSPERIDADE NO BRASIL (1990-2010)” em 2014, a Editora Thomas Nelson Brasil – uma das maiores 

editoras cristãs do Brasil – continha um catálogo de 296 livros, dos quais 76% dissertavam sobre Liderança, 

Sucesso e Prosperidade, temáticas muito abordadas na literatura de autoajuda. Desse montante, 88% são 

publicações de autores estadunidenses. 
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culturais. Seu personagem se torna muito flexível, como um quadro branco pronto para ser 

preenchido com questões que tangenciam sua produção. Entender como Jesus é retratado na 

sociedade em um determinado período histórico, é entender também as emergências e 

situações vividas por esses agentes. Essas representações, mesmo que involuntariamente, 

estão sendo encontrada na maneira pela qual determinada sociedade enxerga e descreve Jesus. 

Cada geração procura entender os mistérios de Jesus, reconstituir seus passos e compreender 

suas motivações. Porém, ao tentar definir Jesus, define-se a si mesma, refletindo nos atos e 

palavras do nazareno as suas próprias vontades e inquietudes. 

O messias dos cristãos foi sendo adaptado cada vez mais aos moldes da sociedade em 

que se fazia presente, dotando-se de características mais humanas. O historiador Prothero 

(2003) acredita que durante os séculos XIX e XX, sua imagem deixou de ter aspecto de 

intocável, aproximando-se com um público que o acolheu como “celebridade”. Suas 

remodelações demonstram que a sociedade está em constante simbiose, assim como suas 

manifestações de religiosidades. Cada vez mais Jesus foi sendo moldado por determinadas 

virtudes que as pessoas pudessem imitar, e qualidades que pudessem amar. Nesse momento, 

notamos o ensaio dos Best-sellers religiosos, quando as escritoras cristãs passam a buscar um 

espaço dentro do mercado editorial como negócio e missão cristã. Apesar de nossa análise 

não conter essencialmente obras publicadas por editoras cristãs evangélicas, os autores estão 

ligados diretamente ou indiretamente com questões religiosas. Seja por vias de ministérios, 

igrejas, formação teológica, ou mesmo, as experiências espirituais particulares dos autores.  

O nazareno que já passou de Pantocrátor
4
 com traços fortes que sugerem respeito, 

onipotência e seriedade, atualmente pode ser encontrado em representações mais humildes e 

benevolentes. Mergulhando nas complicações e estresses das grandes cidades, os autores da 

literatura de autoajuda revelam um Jesus que encontra soluções para os problemas da vida 

moderna, por meio de seus ensinamentos formulados enquanto estava em sua vida terrena. 

Estudar as representações sobre Jesus nos Estados Unidos, portanto, não é apenas analisar 

como é conhecido o personagem, mas também estudar elementos que constituem parte 

importante da cultura americana. Muito disso reverbera-se no Brasil, ao adotarmos nas 

prateleiras das livrarias, mercados, aeroportos e sebos, diversos autores norte-americanos e 

                                                             
4 O Pantocrátor “Aquele que tudo rege, ou onipotente” foi muito utilizado do século VI em diante, sendo uma 

das representações mais significativas dentro da iconografia eclesiástica oriental. Muito difundido desde então, 

suas imagens são representadas por um Cristo adulto e mais maduro, rosto alongado, cabelos e barbas longas. 

Quase sempre ilustrado em busto, suas expressões remetem a aquele que observa com seriedade, que julga e atua 

como Pai e como Filho. (TOMASSO, 2013, PP. 1-21) 
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brasileiros que falam sobre autogerenciamento, solução dos problemas do cotidiano, 

crescimento espiritual e pessoal. 

Para o terceiro e último capítulo, analisamos as fontes dentro das singularidades e 

semelhanças entre os demais autores, com o objetivo geral de compreender as representações 

construídas e ressignificadas de Jesus enquanto modelo, além de problematizar as mensagens 

transmitidas por essas obras, suas concepções de religiosidades e sensibilidades, assim como 

suas representações simbólicas. Em suma, buscamos inserir e analisar as obras em um 

contexto brasileiro de grande utilização das mídias por segmentos protestantes, considerando 

as influências do mercado cristão estadunidense, bem como as questões do individualismo e a 

busca pela autorrealização. Procuramos com isso, retratar a imagem que a literatura de 

autoajuda criou de Jesus no Brasil.  

Em suma, podemos destacar que através desse trabalho, notamos que os autores 

acreditam que Jesus foi dotado de características ímpares que dividiu a história da 

humanidade. A elevação das qualidades de Jesus é tão imensa, que os autores atribuem sua 

imagem como o ser humano mais notável que já viveu na terra. Retratam-no não por seus 

poderes, milagres e feitos extraordinários como filho de Deus, mas sim, como um indivíduo 

renomado por suas habilidades com as pessoas e o respeito aos ensinamentos cristãos. Foi 

julgado, humilhado e morto de maneira injusta, segundo seus próprios biógrafos responsáveis 

pelo registro de sua jornada terrena. No entanto, isso não o impediu de revolucionar a história 

através de sua maneira em lidar com as pessoas, de entender o seu propósito e definir muito 

bem seu papel no mundo. Sabendo que esse papel pode ser preenchido através das mais 

diversas características que um ser humano possa adotar desde que esteja direcionado para o 

crescimento pessoal, espiritual influenciando as pessoas ao seu redor. 
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CAPÍTULO I: A HISTÓRIA DA LITERATURA DE AUTOAJUDA (SÉCULOS XIX A 

XXI) 

 

A literatura de autoajuda nasceu atrelada à religião cristã, manifestando-se desde os 

primeiros protestantes do século XVII. Esse fenômeno, impulsionado pelos ideais da 

Confissão Positiva, e do Pensamento Positivo vem crescendo cada vez mais e a partir dos 

anos 1950 soma os discursos da psicologia e medicina. Posteriormente, entre as décadas de 

1960 e 1980, deslocam-se as preocupações, centralizando-as no indivíduo e em seu bem estar. 

Mesmo nascida em berço protestante, a autoajuda estabelece conexões com autores não-

denominacionais, ou pertencentes a outras religiões, como católica e espírita.
5
 Apesar disso, 

dado ao recorte do nosso trabalho nos limitaremos a análise da literatura de autoajuda ligada 

às editoras evangélicas e não denominacionais, ou pelo fato dos autores fazerem uso de 

preceitos que correspondam uma moral ou ética protestante.  

No século XVII, a partir da obra O Peregrino do inglês John Bunyan, torna-se 

evidente a aproximação tanto da literatura com a religião, quanto à elevação do 

autoconhecimento como estratégia para superar dificuldades e obter êxito nas tarefas.   

Bunyan teve sua obra traduzida para diversas línguas e até hoje é considerada uma peça 

importante da literatura clássica inglesa. Seu livro é considerado uma alegoria da vida cristã, 

evidenciando as dificuldades enfrentadas por Cristo até chegar à Cidade Celestial (BESSA, 

2008, P.27). No entanto, é no século XIX que a literatura de autoajuda vai ser apresentada ao 

mundo, a partir da obra de Samuel Smiles, Self Help (1859), que trouxe aos leitores a 

recomendação de trabalho duro e abnegação para uma ascensão na escala social. A literatura 

de autoajuda nasceu com base em preceitos morais e religiosos, sobretudo de influência 

calvinista (BELLOTTI, 2016). 

Considerado como um dos principais propagandistas dos valores da classe média do 

século XIX, Smiles enfatizava o trabalho direcionado à construção do bom caráter, 

sobrepondo às necessidades materiais, consideradas como virtudes excepcionais. Os 

conselhos que condenam os vícios são direcionados para diferentes públicos, das camadas 

mais baixas para as mais altas. Mesmo em Smiles, há diferenças de enobrecimentos, ou seja, 

                                                             
5 Interessante ressaltar no Ranking Publish News, a obra mais vendida em 2010 é Agape (2010) do Padre 

Marcelo Rossi. Com isso, reforçamos a ideia que não são só os segmentos evangélicos que publicam autoajuda, 

mas também outros segmentos religiosos. Em segundo lugar nessa mesma lista, encontramos a obra de Chico 

Xavier Nosso lar (2010). Não só nesse ano, mas o Padre Marcelo Rossi costuma ocupar parte das estantes de 

best-sellers nacionais durante muito tempo. No entanto, a lista que mostra as obras mais vendidas desde 2010 é 

liderada por Nada a Perder 3 (2014) seguida por Nada a Perder 2 (2013) do bispo Edir Macedo, deixando em 

terceiro lugar a obra Agape do Padre Marcelo Rossi. Para maiores informações, acessar: 

<https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/07/03/O-ranking-dos-livros-mais-vendidos-no-Brasil-desde-

2010> Acesso em: 05/07/2017 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/07/03/O-ranking-dos-livros-mais-vendidos-no-Brasil-desde-2010
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/07/03/O-ranking-dos-livros-mais-vendidos-no-Brasil-desde-2010
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busca ao sucesso daqueles que o fazem por meio da autoajuda. Para o trabalhador, a 

moralidade e ética seriam esse caminho, para aqueles que já ocupam as camadas mais altas, 

sendo pessoas de “sucesso” com infinitos bens, cabe uma responsabilidade social (BOSCO, 

2001, P. 4). 

O bom caráter transformaria o bom trabalhador que faz uso de suas virtudes e o 

levaria para a salvação econômica. Sendo assim, em Smiles a grande luta travada pelo homem 

está em seu eu interior e não nos resultados econômicos. A ideia de competição entre os 

indivíduos também não agrega para os valores e virtudes religiosos, dos quais a autoajuda 

utiliza muito atualmente. Como salienta Bosco (2001), mesmo o indivíduo carregado de bens 

tem a responsabilidade social em retribuir aos demais aquilo que lhe concedeu a posição que 

ocupa.
6
 De tal forma, o sucesso em Smiles é utilizado como legitimação e, não, linha de 

chegada.  

Na transição do século XIX para o início do XX temos um deslocamento de interesses 

na autoajuda, ou seja, do cultivo de virtudes se passa para o desenvolvimento das qualidades 

de personalidade. A marca da coletividade paulatinamente vai sendo apagada e sobreposta por 

conceitos que desenvolvem as habilidades pessoais e ressaltam o individualismo. Segundo 

Rüdiger (1995), o individualismo é gerador de um conflito que talvez possa ser suprimido, 

mas não superado. Para isso, Bosco (2001) acredita que a mudança sugere o esmorecimento 

dos ideais associados ao bem estar da sociedade, invariavelmente contribuindo para a ênfase 

no desenvolvimento das habilidades pessoais. Dentro de uma sociedade moderna, cada vez 

mais industrializada, incentivando a competição e marcada pelo nascimento das grandes 

corporações, o “eu” passa a ter um aspecto de notoriedade social.  

É através do desenvolvimento das habilidades sociais que o indivíduo se identifica 

com as posições de destaque, ou seja, estar no topo significa ter sucesso. O “outro” cada vez 

mais é delineado como aquele que também está galgando posições de destaque, criando 

                                                             
6 Vale destacar o Evangelho Social do pastor americano Walter Rauschenbush (1861-1918), que dedica a 

teologia a favor de um Reino de Deus no mundo em uma meta ultraterrena, deixando assim, o protestantismo 

pensar nas relações entre os indivíduos numa perspectiva pós-milenarista. Atuou muito entre as classes 
trabalhadoras de NY, contendo traços do marxismo em suas ideias. O pecado também era social, além de 

individual O clássico livro do Evangelho Social foi In His Steps de Charles M. Sheldon, de 1896. A obra gira em 

torno da pergunta: em cada ação, como agiria Jesus? (MENDONÇA, 2008, P. 58) O Evangelho Social nunca 

chegou a atuar de forma extensiva no Brasil, mas ele estava presente no horizonte teológico e nas práxis de 

algumas igrejas protestantes do final do século XIX e início do XX. Como por exemplo, a obra de Bellotti 

(2005) demonstra que o próprio Centro Áudio Visual Evangélico (CAVE) foi animado pelo Evangelho Social. 

Além do caso da região de Criciúma, onde Bousfield (2013) destaca um caso da década de 1960. A partir dos 

preceitos calvinistas nos moldes da Igreja Presbiteriana na cidade, seria um exemplo da atuação do Evangelho 

Social no Brasil. 
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assim, um campo de maior competitividade.
7
 Nos anos 1930, a invasão dos how-to-do books 

nos Estados Unidos é considerada como uma radicalização da ideia da personalidade como 

centro da manipulação (BOSCO, 2001, P. 12). Tem o propósito de solucionar questões do 

cotidiano por meio de técnicas que devem ser seguidas passo a passo. Nesse sentido, a obra 

do norte-americano Dale Carnegie
8
 Como fazer amigos e influenciar pessoas (1936) enxerga 

o cultivo interior resultante de uma orientação técnica. A obra de Carnegie é um exemplo do 

momento que o indivíduo passa a dar atenção não somente a sua conduta, mas também em 

como conduzir os outros a seu favor. 

Próximo da década de 1940 nos Estados Unidos populariza-se o movimento da 

Confissão Positiva. Mariano (2005) ressalta que o termo refere-se literalmente à crença de que 

os cristãos detêm o poder prometido nas Escrituras e adquirido desde o sacrifício vicário de 

Jesus. A Confissão Positiva busca trazer à existência, para o bem ou para o mal, o que 

declaram, confessam ou determinam em voz alta. A Confissão Positiva nasceu nos Estados 

Unidos na década de 40 tendo Kenneth Hagin como um dos seus principais difusores junto 

com T.L Osborn. Bowler (2010) ressalta que a religião metafísica ganha muito espaço sobre 

os protestantes a partir desse período. O proferir passa a concretizar o poder da palavra sobre 

a matéria. Nesse quadro, o movimento ganha força inclusive fora do país de origem, 

chegando inclusive ao Brasil, onde chegou a constituir parte dos livros mais lidos por grupos 

evangélicos.
9
 Nos anos seguintes, podemos ressaltar o movimento do Pensamento Positivo, 

que ganharia popularidade na década de 1950 nos Estados Unidos com autores de influência 

na literatura de autoajuda. O Pensamento Positivo é um movimento da psicologia aplicada, 

baseado no poder da mente atesta a crença que manter ideias de bem estar e sucesso pessoal 

podem refletir diretamente na vida do sujeito. Nessa concepção, o fracasso é fadado às 

pessoas que não fazem uso do magnetismo pessoal e não controlam as forças negativas de seu 

subconsciente. No que diz a respeito da imagem de Deus, Rüdiger aponta que é retratada 

                                                             
7 A contribuição de Bruce Barton The Man Nobody Knows (1925) é por muitos considerada retrato dessa 

sociedade industrializada e consequente ampliação de consumo, ao representar um Jesus mais humano, e 

sobretudo, como modelo de sucesso. Imbuído de características que o deixam mais próximo do leitor, 

misturando elementos de religiosidade, terapêuticos e empresariais. (BOSCO, 2001, P.12) 
8 Destacamos aqui o site da empresa fundada com base nas ideias de Dale Carnegie, que oferece serviços de 

treinamento para lideranças. O site tem sua versão em português, apesar de sua sede ser em Nova York desde 
1912. Para maiores informações, acessar: < http://dalecarnegie.com.br/about_us/> Acesso em: 09/07/2017  
9 O survey aplicado por Fonseca (2000) sugere a preferência entre os leitores evangélicos por livros que utilizam 

da Confissão Positiva, ou seja, que atestem em seus conteúdos o uso da fala em prol de bênçãos na vida dos 

leitores. Das dez obras mais lidas, destacamos os autores Kenneth Hagin O nome de Jesus (1979); Edir Macedo 

O Perfil da Mulher de Deus (1997) e T.L Osborn com Curai enfermos, expulsai demônios. (1977) Vale ressaltar 

que no vocabulário popular brasileiro, confissões como “Graças a Deus”, “Em nome de Jesus” ou adesivos de 

“Foi Deus que me deu” em carros retratam a exteriorização e a crença de que esses signos representam algo 

muito desejado ou até mesmo conquistado, perdurando no dia a dia do brasileiro e que remetem à ideia da 

Confissão Positiva.  

http://dalecarnegie.com.br/about_us/
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como fonte de vida, saúde e riquezas deve ser empregada para o benefício próprio da pessoa, 

para sempre ser bem-sucedida. Como exemplo de autores, destacamos: Clement Stone, 

Norman Vincent Peale, Napoleon Hill, Harold Sherman, Maxwell Maltz e Og Mandino 

(RUDIGER, 1995, Pp.84-85). 

Destacamos o estadunidense Norman Vincent Peale e o sucesso de vendas O Poder do 

Pensamento Positivo (1952), que faz uso da psicologia secular para elaborar suas ideias. Sua 

obra tem ênfase na necessidade de superar as dificuldades e proporcionar a cura interior.
10

 

Fica claro em sua obra a influência dos how-to-do books, principalmente através das técnicas 

utilizadas para o desenvolvimento pessoal. Exemplo disso é a ênfase dada em conseguir 

proferir uma oração correta, e para isso, o leitor deve seguir meios específicos para 

estabelecer essa comunicação com o divino.  

As influências da contracultura e do esoterismo nos anos 1960 corroboraram para a 

transferência da ênfase da autoajuda e do sucesso material para a preocupação com o “eu 

interior”.
11

 Nos anos seguintes, a literatura de autoajuda evidenciou uma individualidade 

acentuada em que o autocontrole oferecia um padrão de conduta, e apresentar-se na 

sociedade. 

O individualismo estadunidense e a fuga para o espaço privado correspondem a uma 

grande tendência dessa literatura após os anos 1960 e 1970. Neste sentido, transitam por uma 

possibilidade de autogerenciamento do leitor e deslocamento da racionalidade para o mundo 

interior. A partir dos anos 1980, observamos uma mescla desses aspectos gerais. O 

interessante é que no quadro brasileiro, a influência das obras estrangeiras apresenta muita 

força, haja vista a vastidão de traduções para o português.
12

 

Segundo Bessa (2008), o impulso dado pelo governo de Juscelino Kubitscheck no 

Brasil, favorecendo o crescimento do setor gráfico através da isenção de impostos pela 

importação de máquinas foram importantes para o mercado editorial. Mais de 5 milhões de 

                                                             
10 Vale ressaltar que segundo Campos (2000), a utilização da cura pessoal não é algo recente, nem exclusividade 

dos protestantes. A crença de curandeiros é utilizada na sociedade há séculos, através da personificação de 

médicos como os xamãs, ou no caso espírita, a prática dos médiuns receitistas.  
11 A Nova Era pode ser entendida como um movimento não organizacional do final do século XX, caracterizado 

pela adoção de uma série de crenças advindas de outras religiões ou organizações. Dessa maneira, constituem 

um conjunto de variações que representam as diversas religiosidades do “eu”, desenvolvendo-se uma série de 
práticas terapêuticas. (FONSECA, 2000, P.64) 
12 De acordo com o levantamento de Rudiger (1995) que mapeia os best-sellers do gênero autoajuda por número 

de edições no Brasil, dentre 1910 a 1992 a obra de Dale Carnegie Como fazer amigos e influenciar pessoas 

(1939) já estava na sua 42ª edição, ocupado o primeiro lugar pela categoria apresentada. Seguido por Peale com 

sua obra O poder do pensamento positivo (1956) que numerava 38 edições. O autor brasileiro ocupa a 4ª posição 

da lista, a obra do Padre Lauro Trevisan Você pode alcançar riquezas (1986) que com 6 anos já alcançava uma 

tiragem de 30 edições. A dissertação de mestrado de Claiton Vicente Veiga de Souza O poder da mente: 

religião, bem-estar e felicidade na produção literária e midiática de autoajuda de Padre Lauro Trevisan (1980-

2013) faz o esforço de analisar a produção desse sucesso autenticamente brasileiro.  
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exemplares de autores estadunidenses que versam sobre autoajuda foram vendidos no país, 

retratando também a influência de autores estrangeiros nesse mercado. Nas décadas de 

1960/1970, as criações de órgãos estatais corroboram com o desenvolvimento do mercado 

nacional de cultura
13

.  

O crescimento de vendagem da autoajuda está relacionado à expansão do mercado 

editorial das grandes e pequenas editoras, mas também, aos momentos que carecem de maior 

atenção e orientação devido às fragilidades e instabilidades sociais. O cenário competitivo do 

capitalismo acentuado no século XX e a ênfase na individualidade também são elementos a 

serem considerados. Partindo da premissa de que todos são poderosos e capazes, mas ao 

mesmo tempo frágeis e doentes, a necessidade de cultivar o autoconhecimento são umas das 

características da literatura de autoajuda. As forças desse segmento são facilitadas graças aos 

diálogos que vão além da autoajuda e aconselhamento, estabelecendo relações com outros 

campos do conhecimento, como a psicologia, o budismo e outros agentes históricos, como 

personagens bíblicos do Antigo Testamento
14

. Encontramos assim um misto de autoajuda e 

espiritualidade, assim como os discursos contemporâneos marcados por sutilezas cristãs, 

desenhando éticas, morais e condutas religiosas em diferentes intensidades.
15

 

Portanto, como compreendemos a literatura de autoajuda? À luz das ideias de Rudiger, 

salientamos: 

A literatura de autoajuda - o conjunto de relatos, de manuais, de textos, às vezes 

multimídia, que ensina como conduzir a vida, sobrepujar a depressão, manejar com 

pessoas, exercitar a sexualidade, parar de fumar, perder peso, prosperar 
financeiramente, etc. (RÜDIGER, 1995, P. 7) 

 

 Para Rüdiger, o fenômeno da literatura de autoajuda consiste em um conjunto de 

práticas anglo-saxônicas que se transplantou por toda a moderna indústria da cultura, 

revolucionando o modo de vida, transformando-se em uma categoria cultural da baixa 

modernidade. Tal fenômeno refere-se ao conjunto textualmente mediado de práticas através 

das quais as pessoas procuram desenvolver, cultivar e empregar seus recursos interiores e 

                                                             
13 O GEIL (Grupo Executivo da Indústria do Livro), GEIPAD (Grupo Executivo da Indústria do Papel e Artes 

Gráficas) e COELTED (Comissão para o Livro Técnico e Didático) corroboram para a otimização do livro no 

país. (BOSCO, 2001, PP 34-36)  
14 Para as representações de figuras bíblicas, Burnett apresenta que o Velho Testamento aparece com maior 

frequência “(...)onde figuras como Jó, Davi, Daniel, Jacó, José e Moisés florescem, contra toda probabilidade, 

devido à sua fé na bênção de Deus. Em primeiro lugar nesta narrativa está Abrão, que a Bíblia descreve como 

sendo recompensado por Deus com uma vida de fecunda abundância material por sua fiel observância da 

promessa de Deus. ” (GARRARD-BURNETT, 2011, P. 189)  
15 Podemos acrescentar diferentes propósitos também, como exemplo a forma que retratam Jesus Cristo como 

modelo de líder: Os Segredos da Liderança de Jesus (2005) de Mike Murdock e sua ênfase na prosperidade 

financeira, ou Ken Blanchard e Phil Hodges e o conceito de líder que serve a deus e não ao dinheiro, em Lidere 

como Jesus (2007).  
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transformar sua subjetividade, visando conseguir uma determinada posição individual supra 

ou intramundana.  

Dentro da autoajuda, o descobrimento, ou desenvolvimento das habilidades pessoais é 

um processo democrático, baseado na capacidade individual de superar as condições naturais 

e de classe. Assim sendo, a abordagem da literatura de autoajuda engendra em práticas sociais 

e constitui um fenômeno historicamente recente, não podendo separá-la dos contextos que 

permeiam seu desenvolvimento.  O progresso da cultura moderna por sua vez, revela-se 

significativo, pois nesse contexto surgem diversos movimentos que combinados com a 

expansão do mercado de bens culturais corroboraram com o fenômeno da prática de si em um 

fenômeno de massa. 

Rüdiger (1995) acredita que dentro dessa modernidade os simbolismos comuns são 

paulatinamente degradados, que por sua vez, recomendavam a salvação individual por meio 

da fusão de propósitos pessoais com as representações coletivas, resultando na problemática 

da liberdade individual e da coletividade. Isto posto, é possível considerar que o maior 

denominador comum da autoajuda reside no individualismo – Se constituindo na busca pelos 

recursos interiores. E é na crença do próprio “eu” que se viabiliza a superação das 

dificuldades, possível graças à subjetividade do sujeito. 

Os intercâmbios entre a religião popular e a autoajuda são notados ao inferirmos 

questões acerca do desenvolvimento de um individualismo estadunidense (ANKER, 1999). 

Tais perspectivas são conectadas por meio da busca do desenvolvimento individual tanto no 

campo religioso quanto material. Nesse aspecto, a autoajuda cresce no sentido da busca por 

uma autorrealização e, por isso, o individualismo estadunidense reverbera diretamente no 

campo religioso brasileiro. Além disso, a flexibilidade do mercado protestante tem como 

pretensão atingir simultaneamente um público religioso e secular. A fé dissolvida e mesclada 

permite a difusão de um evangelho em diversas intensidades. De tal forma, tais sutilezas 

garantem a propagação desses produtos no cotidiano, cercando seu público com mensagens 

positivas, religiosas e pessoais. (HENDERSHOT, 2004). A construção de um sentido através 

de determinados produtos religiosos sublinha um sagrado muito mais flexível e aplicável para 

a sociedade. Estes produtos nos permitem ampliar ou delimitar temas para conduzir 

definições do sagrado (ALGRANTI, 2013).  

Rüdiger (1995) salienta que a literatura de autoajuda tem caráter prescritivo, tendo 

como principal objetivo propor regras de condutas e fornecer conselhos. Ela fornece um 

conjunto de modelos que influencia na maneira do seu público pensar sobre si mesmo e 

difunde um conjunto de pautas de ação e subjetivação, cuja sua realização extrapola seu 
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poder. É possível afirmar que a autoajuda está atrelada a condições favoráveis ao 

desenvolvimento de uma ação social quando possibilita o reordenamento de uma 

subjetividade. As práticas do autocultivo ganharam força a partir da imensa reprodutibilidade 

da indústria de bens culturais, contribuindo para a transformação do gênero de cultura popular 

norte-americana em um fenômeno transnacional, alcançando inclusive a América Latina. 

Podemos destacar três pontos de direção no universo da literatura de autoajuda. As 

práticas do homem comum que busca conviver com os problemas interiores resultante da 

estruturação do indivíduo, com as dificuldades devido à abstração social do indivíduo 

ocorrida na modernidade. Nesse aspecto, o indivíduo almeja a resolução de conflitos que 

perturbam seu cotidiano, e para isso, busca a realização pessoal através de um estado de bem-

estar. Outra característica é a promotora das práticas nas quais o sujeito procura constituir-se 

como sujeito moral de uma conduta estratégica, conduzir-se com sucesso na profissão, no 

mundo dos negócios, ou da família e convívio social. Esse sucesso depende exclusivamente 

da capacidade de superar as dificuldades e descrenças em nós mesmos. E por fim, o 

racionalismo terapêutico e a crença no poder da mente que perpassa por concepções 

mentalistas ou espirituais, dos quais consideram que as situações do indivíduo permeiam um 

conjunto de princípios ou leis que podem ser remanejados através do pensamento. Pois as 

dificuldades encontradas pelo sujeito são provocadas por desequilíbrios espirituais, e suas 

soluções habitam na sua capacidade de exercícios de metalização e desenvolvimento da 

personalidade. Resultando assim, nas resoluções das dificuldades encontradas pelo sujeito, 

dentro de uma ordem social técnica ou econômica. (RÜDIGER, 1995, PP. 18-21) 

Na autoajuda, os problemas são vistos como coadjuvantes do sucesso e não como 

obstáculos instransponíveis. Nesse sentido, a literatura de autoajuda se mostra como um 

gênero ambíguo em que apropriações de gêneros científicos, sobretudo da psicologia e 

medicina, além da literatura espiritual se fazem presente. Dessa maneira, se aproxima do 

desconhecido mas também não nega o conhecido. (BESSA, 2008, P. 25) 

Vale ressaltar que no nosso trabalho não pretendemos fazer uma pesquisa de recepção 

dessas obras. Mas sim, almejamos analisar as representações construídas e ressignificadas de 

Jesus Cristo enquanto exemplo e modelo de líder. E ao assumir essa questão como recorte, 

constatamos a predominância de autores ligados a editoras evangélicas, ou eles próprios são 

pastores, ministros ou líderes dessas igrejas. Buscamos com isso problematizar as mensagens 

transmitidas pelas obras, suas concepções de religiosidades e sensibilidades, assim como as 

representações simbólicas. Sobretudo, intentamos inserir e analisar a literatura de autoajuda 

em um contexto brasileiro de grande utilização das mídias pelos grupos pentecostais, num 
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período que o segmento do livro evangélico é o que mais cresce dentro do mercado editorial 

brasileiro (ENDO, 2008). Com isso, demarcaremos que a literatura de autoajuda segue as 

influências do mercado cristão estadunidense, bem como questões do individualismo e a 

busca pela autorrealização. 

 

1.1 A EXPANSÃO EVANGÉLICA NO BRASIL  

A respeito das religiões que compõem o cenário brasileiro, o catolicismo sempre 

ocupou posição hegemônica. Apesar desse quadro não ter se invertido ainda hoje, podemos 

observar a tendência de declínio do grupo católico
16

. Em contrapartida, o Censo publicado em 

2010 evidencia o crescimento de outros segmentos religiosos, principalmente dos evangélicos 

que em 1980 totalizavam 6,6% da população e trinta anos depois, 22,2% da população 

brasileira se declaram evangélicos. Tendo destaque nas regiões do Norte e Centro-Oeste, 

sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro onde os pentecostais são mais influentes. Essas regiões 

foram acompanhadas por diversos segmentos evangélicos pentecostais durante a urbanização, 

fato que possibilitou uma adequação social e cultural para o surgimento de novos grupos 

religiosos e o crescimento dos grupos existentes.  

O Censo de 2010 também revela que a idade mediana do evangélico é de 27 anos. Já 

dos católicos, a maioria aqui referida, constata a média de 30 anos. Reafirmando que o 

protestantismo está em expansão e, sobretudo, é muito mais jovem do que a maioria religiosa 

do país. Em paralelo a isso, os evangélicos constituem a maioria que sobrevive com um 

salário mínimo, considerado o grupo com menor rendimento per capta. Vale ressaltar aqui, o 

crescimento do IDHM brasileiro (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) chegou a 

aumentar 47,5% de 1991 a 2010. Nesse período, também consta significativas melhorias nas 

áreas de educação e renda, com aumentos de 128,3% e 14,2% respectivamente. Isto posto, 

podemos observar que houve uma considerável diminuição da camada marginalizada 

brasileira, e em paralelo a isso, ocorreu o vasto crescimento das igrejas pentecostais. 

A industrialização no Brasil contribuiu para o quadro de crescimento das cidades, mas 

também para o agravamento de tensões entre as classes médias rurais e urbanas, além de um 

aumento na pobreza das periferias. Posteriormente, estes grandes centros urbanos se tornam o 

campo de maior atuação evangélica no país. A atuação principalmente nas camadas mais 

                                                             
16 O Censo de 2010 revela que 99,7% eram católicos em 1872, já em 1970, totalizariam 91,8%. E nas décadas 

seguintes, essa diferença só aumentou, chegando aos 73,6% nos anos 2000 e em 2010 o total é de 64,6%. Vale 

destacar que não é só o segmento evangélico que está em expansão no país. O Censo também consta que os 

grupos sem religião ou sem declaração, bem como os espíritas também cresceram nos últimos trinta anos. 

(IBGE. Censo 2010) 
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populares desde sua chegada em 1910, tornou sua expansão muito mais dinamizada e 

intensamente diversificada. Indicadores sociais como pobreza, desemprego, violência, 

criminalidade, precariedade e informalidade no mercado de trabalho são fatores que tornaram 

férteis o alcance do pentecostalismo.  

Sobretudo no caso brasileiro, devido ao desconhecimento da cultura evangélica por ser 

um país predominantemente católico, as representações dos evangélicos eram construídas por 

noções preconceituosas e generalizantes. Eram acusados de charlatanismo, que estavam 

desviando fiéis para seitas evangélicas. Esse quadro diminuiu devido a fatores como o vasto 

crescimento pentecostal no Brasil, possibilitando sua inserção na mídia e na política a partir 

da perspectiva dos próprios evangélicos. (BELLOTTI, 2010, PP. 56-57) Sobretudo, após a 

década de 1980 o Brasil se tornaria o país mais protestante da América Latina. (MARIANO, 

2005, P.10) Um dos motivos desse crescimento das igrejas evangélicas pode ser atribuído 

pelo uso das mídias como canal de comunicação e evangelização. 

Os usos de mídias para instrução e divulgação ocorre nos Estados Unidos pelos 

protestantes desde o século XIX. No Brasil, mesmo em 1859 com a chegada dos 

presbiterianos já se encontram publicações evangélicas que atestam este fato. (BELLOTI, 

2010, P. 65) Mas foi a partir da década de 1950 que diferentes igrejas pentecostais vêm 

utilizando os meios de comunicação em massa com maior intensidade. Dentro dessas 

iniciativas, ressalta Bellotti, notamos a preocupação de diferentes igrejas protestantes em criar 

uma via de comunicação com um público não-protestante, para isso, usava-se o formato de 

programas seculares através da radionovela, entrevistas, conversa com o ouvinte e 

aconselhamentos. Abordando temáticas do cotidiano, os programas não faziam uso da 

doutrinação direta do ouvinte, transmitindo uma mensagem mesclada no universo secular 

regida por éticas e morais religiosas. 

Os preceitos que exploravam as questões como a família e o trabalho foram essenciais 

para a diluição de marcações identitárias e denominacionais, trazendo consigo uma 

religiosidade que permeava o cotidiano, estando mais aplicável no dia a dia. Nesse aspecto, o 

uso das mídias foi algo muito importante para a expansão protestante no Brasil, corroborando 

inclusive, com a formação de uma cultura evangélica brasileira, ou mesmo, de um 

supermercado cultural evangélico, onde se insere a literatura de autoajuda.  

A evidência da grande expansão pentecostal no Brasil se confirma através da 

flexibilidade e da circulação de fiéis nesse meio evangélico. O fiel procura aquela igreja que 

se adeque aos seus preceitos, desejos e morais já construídas. Encontrando assim, cultos que 

variam de muita e pouca teologia, música e doutrina (ALMEIDA, 2006). O mercado cristão, 



 

 

 

22 

 

incluindo a literatura de autoajuda, acompanha o status quo desse público. Notamos assim, a 

flexibilidade de adaptação para uma teologia mais maleável, atribuindo novos valores que são 

transformados de acordo com as necessidades da sociedade e ajustando-se às preocupações e 

expectativas locais. A família, a fé, a saúde e as relações pessoais são considerados elementos 

chaves para uma vida estável.  

Os inúmeros autores traduzidos para o português e a predominância de estadunidenses 

que versam sobre autoajuda reforçam que o mercado brasileiro está sobre constantes 

influências dos norte-americanos
17

. Os métodos utilizados para expandir esse mercado e 

evangelizar também demonstram algumas das inúmeras semelhanças entre o campo religioso 

brasileiro e americano. Inclusive, existem autores que consideram que o protestantismo no 

Brasil nunca se identificou com a cultura local, como salienta Mendonça:  

Embora seja certo que as religiões universais, como são as protestantes, sempre 

assimilam ou mantêm traços das culturas locais, como me é permitido falar em 

catolicismo brasileiro, por exemplo, o protestantismo que chegou ao Brasil jamais se 

identificou com a cultura brasileira. Continua sendo um protestantismo norte-

americano com suas matrizes denominacionais e dependência teológica 

(MENDONÇA, 2008, P. 51). 

O autor sugere, inclusive, que para retratarmos os evangélicos, devemos utilizar o 

termo protestantismo no Brasil, e não protestantismo brasileiro. Para o autor, os protestantes 

seriam oriundos de igrejas que se originaram na Reforma ou que, embora surgidas 

posteriormente, guardam os princípios gerais do movimento (MENDONÇA, 2008, P.51). À 

luz das ideias do autor, definimos os protestantes como libertos por Cristo que seguem os 

preceitos da Bíblia. Já as igrejas são lugares que atuam como comunidades de fé, assim como 

espaços de expressão e aprendizado religioso mútuo. 

É válido ressaltar que não existe um protestantismo puro contraposto a outros impuros 

ou desviantes. Acreditamos que o protestantismo ao se desenvolver em determinados tempo e 

espaço, dialoga com as culturas locais e nacionais. Alguns elementos são incorporados, e 

outros não, isso depende muito da relação que se estabelece e as particularidades de cada 

cultura. (BELLOTTI, 2010, P. 56) É possível afirmar que existem correspondências entre o 

protestantismo de 500 anos atrás e o atual, não obstante, essas continuidades também são 

marcadas por singularidades no tempo e espaço dentro da história. O que reflete o caso 

                                                             
17 Em um levantamento feito por mim durante a pesquisa “LEVANTAMENTO DE FONTES SOBRE 

LITERATURA DE LIDERANÇA, SUCESSO E PROSPERIDADE NO BRASIL (1990-2010)” em 2014, a 

Editora Thomas Nelson Brasil – uma das maiores editoras cristãs do Brasil – continha um catálogo de 296 livros, 

dos quais 76% dissertavam sobre Liderança, Sucesso e Prosperidade, temáticas muito abordadas na literatura de 

autoajuda. Desse montante, 88% são publicações de autores estadunidenses, destacando nomes internacionais 

como John C. Maxwell e Steven K. Scott. Dentre os brasileiros, destacamos os autores Silas Malafaia e Robson 

Rodovalho. 
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brasileiro quando é observado em paralelo ao protestantismo estadunidense: não se trata de 

uma transposição de culturas e realocações de conceitos. Não se trata de uma mera 

importação da cultura americana. Apesar de notarmos semelhanças, ao deslocar a cultura 

protestante estadunidense para o Brasil há uma série de negociações com a cultura local que 

permitem transformar ambos os lados.  

 

1.2 OS ESTUDOS SOBRE O PROTESTANTISMO 

Desde 1980 é crescente o número de autores cristãos, de grande maioria evangélicos, 

que publicam livros que visam à formação de líderes a partir dos ensinamentos bíblicos, como 

aponta Bellotti (2016). É também nessa década que se iniciaram os estudos acerca de Mídia, 

Religião e Cultura, sendo que o autor Stewart M. Hoover foi um dos pioneiros a trabalhar 

com o televangelismo norte-americano. A partir disso, tais estudos passaram a englobar mais 

interdisciplinaridade em suas temáticas, principalmente por meio de inúmeros congressos que 

possuíam o intuito de aprofundar estas temáticas e privilegiar enfoques direcionados às igrejas 

específicas. Nesse sentido, nota-se que o enriquecimento das abordagens que buscam 

compreender as relações estabelecidas entre a religião sociedade na contemporaneidade se 

tornaram presentes também nos estudos das mídias.  

Segundo Bellotti (2015), cada vez mais nota-se uma linha tênue entre livros de 

aconselhamento, para formar empreendedores, e livros cristãos de autoajuda. Por meio da 

História Cultural, é possível analisarmos questões como linguagem e formação de identidades 

nas práticas religiosas de determinados grupos, tanto dentro como fora das igrejas. Para Stuart 

Hall (2000), a identificação de identidades não passa por um trajeto linear, ou seja, sem 

mudanças ou transformações. A identidade é paulatinamente ressignificada, um processo 

incessante de reiteração, estando diretamente relacionada com a produção daquilo que nós nos 

tornamos e não daquilo que somos. Sendo assim, tem uma relação contínua com o passado, 

por meio da história, da linguagem e da cultura. De acordo com Hall, a identidade está 

associada à ideia de “Quem podemos nos tornar? Como somos representados? E como essa 

representação afeta como nós somos representados?” (HALL, 2000) 

Importar os elementos presentes na cultura estadunidense por meio dos produtos 

midiáticos, como os livros aqui abordados, também marca o desafio de traduzir referências, 

exemplos e questões identitárias do país de origem. Segundo Bessa (2008), a influência da 

mídia na estruturação das identidades do consumidor é essencial, uma vez entendendo que o 

cristão brasileiro consome muito do que é apresentado para os protestantes norte-americanos. 
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Os estudos que enfatizavam a atuação da mídia evangélica floresceram por conta da maior 

visibilidade das igrejas pentecostais e neopentecostais no Brasil. Nesse aspecto, Bellotti 

(2007) ressalta que a mídia atua como formadora de sentido, corroborando com a formação de 

religiosidades de seus consumidores.  

Vale destacar que desde seus primórdios, o capitalismo é retratado como o mercado 

dos mais capazes, sendo essa possivelmente a razão para que os protestantes, que se davam 

conta da imersão em um mundo desigual, buscassem nas jornadas de trabalho seu refúgio 

espiritual e financeiro (WEBER, 2004). A relação entre economia e religião não é algo novo, 

mas sobretudo no século XX nos Estados Unidos é que foram ressaltadas as condições para 

um refúgio da espiritualidade e ganhos financeiros. Esse processo é comprovado visto sua 

adesão em massa e posterior instalação no Brasil, servindo como uma possibilidade dos fiéis 

encontrarem a salvação enquanto imersos em um mundo desigual. Um bom exemplo disso 

são as empresas que procuram maneiras de incentivar o trabalhador, de modo que este assuma 

um papel de liderança ou de subordinado exigido. 

No que tange às categorias culturais que floresceram na modernidade, Cunha (2004) 

salienta a valoração do indivíduo e seus direitos, que resultou na construção da noção de 

democracia. Além disso, a expansão do mercado capitalista e o desenvolvimento tecnológico 

corroboram transformações nos pilares da razão, ciência e progresso. A relação da religião e a 

modernidade passaria a ocupar um lugar de tensão, pois a substituição da religião pela ciência 

na busca da interpretação do real, emancipou o ser humano. Provocando o processo de 

secularização do pensamento e da sociedade.  

O protestantismo seria um dos movimentos que acompanham essas transformações
18

, 

ao passo que o desenvolvimento do capitalismo globalizado se consolida como uma instância 

fundamental e formadora de sentidos. Um dos sintomas desse momento é a formação da 

cultura gospel, elemento do reencantamento do protestantismo brasileiro em um movimento 

liberalizante de sacralização de consumo (CUNHA, 2004). Doravante, entendemos que a 

literatura de autoajuda nasce dentro desse contexto histórico, imerso em bases cristãs e 

sobretudo, protestantes, as obras são ligadas a valoração do indivíduo que está imerso nesse 

espírito capitalista. Essa relação é denotada pelas características que regem as obras de 

autoajuda. A busca pelo bem-estar, o desenvolvimento das habilidades pessoais que por 

                                                             
18 Exemplo disso é a livre interpretação da Bíblia e no sacerdócio universal, denotando a ética individual e 

possibilitando essa maior autonomia do crente. É claro que esse processo não perpassou por movimentos críticos 

ao próprio protestantismo. O movimento fundamentalista do século XX é caracterizado como reação as teologias 

que faziam uso da ciência, como a teologia liberal. (CUNHA, 2004) 
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consequência, pode melhorar as relações sociais que sofreram o baque da modernidade. Seja 

através da tecnologia, da razão ou da espiritualidade.  

Outra abordagem que engloba os estudos sobre os protestantes é dada através do uso 

de mídia pelos segmentos evangélicos. A união da mídia e da religião é algo que data 

aproximadamente de 1920, quando o primeiro versículo bíblico foi lido em rádio. No Brasil, 

ganhou notoriedade a partir da década de 1950, popularizando-se a partir dos anos 1970 com 

o boom de igrejas pentecostais como “Deus é Amor” e a Igreja Universal do Reino de Deus. 

Antes disso, a utilização desses canais como meio de comunicação era algo mais rara e difícil, 

devido ao alto custeio dessa programação. O alto custeio também interferiu no formato desses 

programas, que frequentemente enfatizavam para o fiel a necessidade do pagamento do 

dízimo. A partir disso, a cura, a oração e a bênção não eram mais exclusividade de quem 

estava na igreja, mas também atingiam os espectadores sem sair de casa. As estratégias para 

ofertar mensagens, produtos e serviços são cuidadosamente planejadas, pensando em cada 

âmbito dos interesses das diversas camadas sociais, gerando assim, uma adequação desses 

produtos para com o público (CAMPOS, 1997).  

Isso faz com que o resultado final seja caracterizado por uma repetição de fórmulas 

que assinalam sucessos de vendagens e best sellers.
19

 Um bom exemplo disso é a abordagem 

utilizada pelos textos de autoajuda que desenha a utilização de termos gerais, como “O maior, 

o melhor, o mais”, 
20

além de apresentar determinados elementos para chamar a atenção do 

enunciado, seja na capa, no título ou nas ilustrações. Outro ponto importante é que as 

temáticas abordadas procuram ser cada vez mais generalizantes a fim de alcançar um público 

mais amplo, utilizando palavras conhecidas como stress, nervosismo e depressão, com o 

objetivo de deixar mais autênticas (BELLOTTI, 2011). É na década de 1990 que ocorre a 

explosão de vendas dos livros de autoajuda no Brasil, gênero este que constantemente ocupa 

os lugares dos best sellers. Vale ressaltar que não se trata de uma descoberta editorial da 

década, mas sim um aumento na ênfase de autores americanos já consagrados ou de novos 

autores, que elaboram a temática da autoajuda e passam a receber uma atenção especial, ao 

mesmo tempo em que no mercado do livro incide uma maturação, sobretudo pela 

segmentação e especialização (BOSCO, 2001). 

                                                             
19 A partir dessa lógica, salientamos a ideia que Bosco apresenta: “Como uma produção da cultura popular de 

massa, a literatura de autoajuda está submetida à mesma lógica que orienta essa cultura. Assim, é possível 

observar nos textos o senso comum, as frases feitas, as soluções imediatas, a repetição constante e temas 

populares” (BOSCO, 2001, P. 26).  
20 Algumas obras atestam essa afirmação, como: Jesus, o maior educador da História (CURY, 2006); Jesus, o 

maior líder que já existiu (JONES, 1995); Jesus: o maior psicólogo que já existiu (BAKER, 2006); Os Segredos 

do homem mais rico que já existiu (MURDOCK, 2005); O Maior vendedor do mundo (MANDINO, 1968). 



 

 

 

26 

 

A literatura de autoajuda expressa, nesse sentido, informações que visam atingir o 

público, transmitindo a possibilidade de finalmente trilhar o caminho daqueles que 

“venceram” na vida. É importante lembrar que a vitória não é unicamente uma prosperidade 

financeira. Os termos como fortuna, vitória, sucesso e prosperidade são associados a um bem 

estar geral, ligando esses termos a uma vida com saúde, felicidade e condições básicas 

(BOWLER, 2010). A alimentação, roupas, moradia, liberdade e afeto são necessários para a 

construção da vida terrena, sento tão importantes quanto dinheiro. (SUNG, 1994). De tal 

forma, notamos como as religiosidades se encontram interligadas com esse viver “bem” e o 

sentimento de realização dos vencedores é encontrado no desenvolvimento das habilidades 

pessoais, guiadas pela fé e vontade. 

Nesse aspecto, a Bíblia passa a ser usada para reafirmar valores materiais, relações 

com o próximo e conquistas pessoais. As passagens que dissertam sobre a vida em 

abundância ganham destaque. Em caso de descontentamento a resposta é simples: a paciência 

é uma virtude apreciada. Conforme o ditado popular: “Deus escreve o certo por linhas tortas”, 

ou seja, se a bênção não chegou ainda isso é motivo para batalhar mais, de forma que uma 

hora ela virá. Os tempos difíceis são feitos para o aprendizado e existem para trabalhar a 

paciência, enquanto momentos de alegria também são resultados de fé e dedicação a longo 

prazo. O que buscamos apontar com esse item, é apresentar algumas visões sobre o campo de 

estudos dos protestantes, bem como autores que são caros a nossa interpretação. São 

conceitos que evidenciam a pluralidade do campo da Mídia, Religião e Cultura, conduzindo 

essa leitura para os estudos sobre a literatura de autoajuda e sua relação com os evangélicos.  

 

1.3 OBRAS E AUTORES ANALISADOS 

Partindo dessas considerações, podemos ressaltar brevemente a tipologia das fontes. 

Esta pesquisa apresenta sete obras de autoajuda de autores brasileiros e estadunidenses, 

produzidas entre 1992 e 2014. A Libertação da Teologia de Edir Macedo (1992); Jesus, o 

maior líder que já existiu de Laurie Beth Jones (2006); Jesus, o maior psicólogo que já existiu 

de Mark W. Baker (2001); O Mestre dos Mestres: Jesus, o Maior Educador da História de 

Augusto Cury (2006); Os Segredos da Liderança de Jesus de Mike Murdock (2008); Como 

tomar posse de sua bênção de Romildo Ribeiro Soares(2009) e O Milionário de Nazaré, de 

Catherine Ponder (2014).  

A respeito dos autores, Edir Macedo Bezerra, mais conhecido como bispo Macedo, é 

um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja que mais investe em 
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mídias no país
21

. Hoje, líder espiritual e empresário, é proprietário de uma das maiores 

emissoras de TV do país, o Grupo Record, e responsável pela construção inspirada no Tempo 

de Salomão em São Paulo. Macedo conta com mais de 50 títulos publicados e mais de 4 

milhões de exemplares vendidos
22

. Além disso, é considerado um dos homens mais 

influentes do Brasil
23

, e conta com algumas denúncias de charlatanismo, estelionato e 

curandeirismo desde sua prisão em 1992
24

. Sua obra analisada é A Libertação da Teologia, 

de 1992 e publicada pela Universal Produções, que posteriormente, trocou seu nome para 

Unipro, tendo o bispo Macedo como um dos seus principais autores. 

Pela Editora Sextante a autora norte-americana Laurie Beth Jones tem seu destaque 

nesta pesquisa por sua obra best seller nos Estados Unidos, Os segredos da liderança de 

Jesus
25

, publicada originalmente nos Estados Unidos em 1995. Para a análise, utilizamos a 

edição traduzida para o português pela GMT Editores, que detém os direitos de tradução 

desde 2006, mesmo ano da edição que utilizamos na monografia. Desde jovem sua formação 

religiosa é marcada pela mistura de presbiterianismo, metodismo e cristianismo ecumênico. 

Jones é presidenta e fundadora de uma empresa de desenvolvimento, publicidade, marketing 

e administração que leva o seu nome L.B.J (Laurie Beth Jones), cuja missão é promover um 

desenvolvimento pessoal mais humano, segundo sua missão “Live, Breath and Joy” (Viva, 

Respire e Alegre-se). A autora também é responsável por divulgar semanalmente mensagens 

inspiracionais pela internet no site de sua empresa
26

. 

Já o americano Mark W. Baker nasceu em 1965, é graduado em Psicologia Clínica e é 

Mestre em Teologia. É o responsável pelo best-seller com “mais de 1 milhão de vendas 

somente no Brasil”
27

, Jesus, o Maior Psicólogo que já existiu, lançado originalmente em 

                                                             
21 No ano de 2016 a editora de Edir Macedo Bezerra lançou um serviço de streaming para TV, utilizando a 

tecnologia de distribuição de vídeos para exibir desenhos, filmes, séries e documentários cristãos. Inclusive 

possibilita a transmissão ao vivo dos cultos realizados no Templo de Salomão. Para maiores informações, 

acessar: <http://unipro.com.br/unipro-lanca-servico-de-streaming-para-tv/> Acesso em: 01/12/2017. 
22 As informações biográficas do autor foram retiradas diretamente do site da sua editora. Para maiores 

informações, acessar: <http://unipro.com.br/team/edir-macedo/> Acesso em: 01/12/2017.  
23 Segundo a revista Forbes, Edir Macedo compõe a lista das cinquenta pessoas mais ricas do Brasil. Para 

maiores informações, acessar: <https://www.forbes.com/profile/edir-macedo/> Acesso em: 01/12/2017. 
24 Para maiores informações, acessar: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,relembre-as-denuncias-e-
investigacoes-sobre-a-igreja-universal,416987> Acesso em: 01/12/2017. 
25 A obra original é intitulada: Jesus, CEO. No Brasil, a obra foi publicada com esse nome pela editora Ediouro 

em 1996 e reeditada com o título atual anos depois.  
26 Na biografia que consta em seu site, Jones reconhece que busca reconhecer, promover e inspirar uma conexão 

divina consigo mesma e com os outros. Acredita que seu trabalho cria oportunidades para esclarecermos quem 

somos, além de buscar o melhor das pessoas no trabalho, na vida e nas relações pessoais. Para maiores 

informações, acessar: <http://lauriebethjones.com/about-lbj> Acesso em: 01/12/2017.   
27 O número de vendagem do autor está discriminado na própria capa do livro da edição de 2009, lançado pela 

editora Sextante.  

http://unipro.com.br/unipro-lanca-servico-de-streaming-para-tv/
http://unipro.com.br/team/edir-macedo/
https://www.forbes.com/profile/edir-macedo/
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,relembre-as-denuncias-e-investigacoes-sobre-a-igreja-universal,416987
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,relembre-as-denuncias-e-investigacoes-sobre-a-igreja-universal,416987
http://lauriebethjones.com/about-lbj
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2001 nos Estados Unidos
28

. A tradução para o português ficou responsável por Claudia Gerpe 

Duarte desde 2005. E para a nossa análise, utilizamos a edição de 2009 publicado pela 

Editora Sextante. Baker oferece palestras, cursos e terapia para famílias na clínica em que é 

Diretor executivo La Vie Counseling Center, localizada nos EUA
29

. O autor é conhecido por 

discutir psicologia e espiritualidade, unindo-as tanto em suas publicações quanto em suas 

aparições públicas, em que transmite mensagens a partir de sua formação como 

psicoterapeuta e cristão. 

A próxima obra escolhida para esta pesquisa foi produzida pelo escritor, psiquiatra e 

psicoterapeuta brasileiro, Augusto Cury, nascido em 1958 é responsável por mais de 25 

milhões de vendas somente no Brasil
30

. O Mestre dos Mestres: Jesus, o Maior Educador da 

História publicada em 2006 pela Editora Sextante faz parte de uma série de livros do autor 

denominada A Análise da Inteligência de Cristo, totalizando 5 obras que discutem a 

personalidade e comportamento de Jesus
31

, publicadas dentre os anos 2005 a 2011. Unindo 

ficção, psicologia e espiritualidade, o autor possui alcance mundial por meio de traduções 

para diversos idiomas, contando com mais de 40 livros, além de palestras e cursos 

relacionados à Teoria de Inteligência Multifocal, criada e desenvolvida por Cury. Além disso, 

o brasileiro atua em empresas que desenvolvem a qualidade de educação e de vida das mais 

diferentes idades, incluindo sessões dedicadas a ramos empresariais e cursos que promovem 

o desenvolvimento humano. 

O norte-americano Mike Murdock nascido em 1946 é autor de 200 livros, muitos deles 

sobre liderança, prosperidade e televangelismo
32

. Além do mais, é compositor e atua como 

                                                             
28 A obra original é intitulada: The Greatest Psychologist who ever lived: Jesus and the wisdom of the soul. 
(2001).  
29 A organização da qual Mark W. Baker é diretor executivo, La Vie Counseling Center é uma organização sem 

fins lucrativos que promove treinamento, aconselhamento e educação. Segundo o site, sua maior missão é 

oferecer o que a psicologia tem de melhor com o intuito de tratar completamente o indivíduo: corpo, mente, 

espírito e nos relacionamentos. Essa organização oferece o apoio psicológico para clientes de todas as religiões, 

mas oferecem um serviço unicamente qualificado para os cristãos, oferecendo uma integração espiritual e 

emocional. Para maiores informações, acessar: <http://www.laviecounseling.org/> Acesso em: 01/12/2017. 
30 Segundo a biografia do autor retirada do seu site, além de ser um sucesso de vendas no Brasil, seus livros são 

publicados em mais de 70 países, tornando-o autor mais lido da última década no país. Ele recebeu o prêmio de 

melhor ficção do ano de 2009 da Academia Chinesa de Literatura pela obra O Vendedor de Sonhos. Para 

maiores informações, acessar: <http://augustocury.com.br/> Acesso em: 01/12/2017.  
31 As obras que compõem a coleção são: O Mestre do Amor (2005); O Mestre dos Mestres (2006); O Mestre da 

Vida (2011); O Mestre Inesquecível (2011) e O Mestre da Sensibilidade (2011); Apesar de tratarem de temáticas 

distintas, todas têm Jesus como protagonista. Todas as informações foram retiradas do site: 

<http://www.esextante.com.br/> Acesso em: 01/12/2017. 
32 Na sua biografia no site do autor, Mike Murdock ressalta que ele pregou em mais de 38 países, além de 

compor mais de 5.700 músicas gravadas por diversos músicos da área gospel. Segundo sua biografia, sua missão 

é de “Seguir, Proclamar e Publicar” a sabedoria de Deus, para curar os indivíduos fragilizados de sua geração. 

Para maiores informações, acessar: <http://www.thewisdomcenter.tv/tabid/8043/Default.aspx> Acesso em: 

01/12/2017. 

http://www.laviecounseling.org/
http://augustocury.com.br/
http://www.esextante.com.br/
http://www.thewisdomcenter.tv/tabid/8043/Default.aspx
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pastor protestante há mais de três décadas em diferentes países. Seus contatos com o público 

brasileiro são recorrentes, sendo que em sua página na internet consta uma sessão direcionada 

para os brasileiros e totalmente em português. O autor é presidente fundador do Centro da 

Sabedoria (The Wisdom Center) localizado no Texas, conhecido por ser uma Igreja com 

ministério internacional. Murdock é um dos televangelistas mais polêmicos dos Estados 

Unidos, por tratar da temática da prosperidade é muito criticado e acusado por explorar a fé 

das pessoas
33

. Sua obra aqui analisada é Os Segredos do Homem Mais Rico que Já Existiu na 

edição de 2008. Seu livro é originalmente publicado em 1996
34

 e traduzido pela Editora 

Central Gospel em 2005. Vale ressaltar que as aproximações com o público brasileiro não se 

esgotam no site. A editora Central Gospel é ligada ao pastor pentecostal brasileiro Silas 

Malafaia, reconhecido por também ser um televangelista da prosperidade.  

Já o pastor evangélico e advogado Romildo Ribeiro Soares nascido em 1947, 

conhecido como Missionário R.R. Soares, é famoso por ser o primeiro televangelista a ser 

exibido em horário nobre brasileiro e por fazer uso da Confissão Positiva
35

. Compositor e 

empresário, é autor de três livros direcionados para pregadores e junto a Macedo foi um dos 

criadores da Igreja Universal do Reino de Deus em 1977, deixando-a para fundar a Igreja 

Internacional da Graça de Deus no início dos anos 1980. Seu livro abordado, Como Tomar 

Posse da Benção teve sua primeira publicação em 1987. No entanto, para a análise utilizamos 

a versão de 2009 publicada pela Graça Editorial
36

. 

Por fim, a autora estadunidense Catherine Ponder nascida em 1927 é ministra da Unity 

Church (Igreja da Unidade, no Brasil) da qual ela própria fundou duas igrejas no Texas, e 

uma unidade global com sede na Califórnia. Atuando com uma abordagem mais filosófica da 

espiritualidade cristã, voltada para a fé, cura e oração, sendo hoje, uma das maiores 

representantes do Pensamento Positivo no mundo. A autora ficou conhecida por trabalhar 

                                                             
33 No ano de 2012, o pastor foi muito criticado por possuir e vender uma mansão de aproximadamente $1.5 

milhões de dólares. Além disso, a polêmica levantada por John Oliver, um apresentador britânico que denunciou 

o pastor de explorar a fé das pessoas para ganhos monetários. Para maiores informações, acessar: 

<http://blogs.star-telegram.com/investigations/2012/03/haltom-city-televangelist-mike-murdocks-15-million-

mansion-up-for-sale.html>; Acesso em: 01/12/2017; E sobre a crítica de John Oliver: 

<https://www.rawstory.com/2015/08/john-oliver-opens-a-can-of-whoop-ass-on-prosperity-gospel-christian-tv-

preachers-and-its-beautiful> Acesso em: 01/12/2017. 
34 A obra original é intitulada: The Leadership Secrets of Jesus (1996) 
35 Segundo seu site, através do programa “Show da Fé” e dos cultos ministrados pelo pastor, foi possível salvar 

milhões de pessoas através da libertação e da cura de várias doenças. É interessante o fato de R.R. Soares ser um 

dos pastores brasileiros que mais fazem uso da Confissão Positiva, sendo que o próprio, abandonou a carreira de 

médico para se tornar evangelista. Para maiores informações, acessar: <http://ongrace.com/portal/?historia=r-r-

soares> Acesso em: 01/12/2017. 
36 A editora conta com publicações de autores internacionais que também dissertam sobre autoajuda como: T.L 

Osborn, Kenneth Hagin e Oral Roberts. Segundo o site da editora, a companhia busca levar o Evangelho do 

Senhor Jesus aos que sofrem. Para maiores informações, acessar: <http://www.gracaeditorial.com.br/site/sobre-

a-editora/> Acesso em: 01/12/2017. 

http://blogs.star-telegram.com/investigations/2012/03/haltom-city-televangelist-mike-murdocks-15-million-mansion-up-for-sale.html
http://blogs.star-telegram.com/investigations/2012/03/haltom-city-televangelist-mike-murdocks-15-million-mansion-up-for-sale.html
https://www.rawstory.com/2015/08/john-oliver-opens-a-can-of-whoop-ass-on-prosperity-gospel-christian-tv-preachers-and-its-beautiful
https://www.rawstory.com/2015/08/john-oliver-opens-a-can-of-whoop-ass-on-prosperity-gospel-christian-tv-preachers-and-its-beautiful
http://ongrace.com/portal/?historia=r-r-soares
http://ongrace.com/portal/?historia=r-r-soares
http://www.gracaeditorial.com.br/site/sobre-a-editora/
http://www.gracaeditorial.com.br/site/sobre-a-editora/
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com a prosperidade em suas obras, já que Ponder conta com mais de 17 publicações no 

campo da autoajuda e prosperidade
37

. Sua obra analisada, publicada pela Editora Novo 

Século
38

, é O Milionário de Nazaré de 2014, que faz parte da coleção de livros chamado Os 

Milionários da Bíblia publicadas originalmente dentre 1976 e 1979
39

. As obras da autora vêm 

sendo traduzidas e publicadas no Brasil pela mesma editora, desde 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Catherine Ponder assume ter sido muito inspirada pela obra de Charles Filmore, Prosperity (1936). Para 

maiores informações, acessar: <http://www.unity.org/publications/unity-magazine/articles/listening-catherine-

ponder>  
38 A Editora Novo Século pode ser considerada a editora com o maior número de obras que não estão 

relacionadas a religião, ou mesmo, autoajuda. No entanto, ela possui um selo para obras cristãs intitulado 

“Ágape”, mesmo sendo especializada em outros tipos de títulos.  
39 A série publicada a partir da segunda metade dos anos 1970, conta com quatro títulos: The Millionaires of 

Genesis (1976); The Millionaire Moses (1977); The Millionaire Joshua (1978); e por último, nossa fonte The 

Millionaire from Nazareth (1979).   

http://www.unity.org/publications/unity-magazine/articles/listening-catherine-ponder
http://www.unity.org/publications/unity-magazine/articles/listening-catherine-ponder
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CAPÍTULO II: JESUS COMO PERSONAGEM HISTÓRICO E ÍCONE CULTURAL 

Ao longo desse capítulo construiremos uma breve discussão sobre como Jesus Cristo 

foi conhecido e estudado ao longo da história. Para entendermos a imagem de Jesus 

construída pela literatura de autoajuda – apenas uma das diversas mídias que exploram sua 

imagem – é necessário destacar mais uma vez que muito do que o público protestante 

brasileiro consome é inspirado, e por vezes, importado dos Estados Unidos. Por isso, para 

entendermos como os brasileiros enxergam Jesus, baseado nessa literatura, é indispensável 

compreendermos como ao longo da história dos Estados Unidos Jesus foi transformado em 

ícone da cultura nacional. Ao redirecionarmos nosso olhar para o Brasil, nos deparamos com 

uma cultura católica que também traz Jesus como um de seus líderes e que historicamente 

vem interagindo com a brasileira muito antes do protestantismo, de maneiras e com 

propósitos distintos.   

Isto posto, algumas singularidades que compõem o cenário religioso brasileiro devem 

ser levadas em conta, para assim estudarmos a presença da figura de Jesus nesse imaginário. 

O catolicismo, que segundo o Censo de 2010 ocupa cerca de 64,6% das confissões religiosas 

do Brasil, também produz uma literatura de autoajuda
40

. As fontes aqui analisadas são fruto 

de um mercado protestante que almeja à secularização, por estarem incluídos em espaços 

além do cristão como em livrarias seculares, aeroportos, mercados, ou vitrines de lojas das 

mais variadas. Apesar disso, a matriz de suas ideias é proveniente de autores ligados ao 

público evangélico, mesmo que o produto final não seja restrito a um determinado 

consumidor, fato que explanaremos mais atentamente no próximo capítulo. 

Consequentemente, ao nos debruçarmos sobre nossas fontes notamos essa preponderância da 

influência estadunidense, seja devido ao fato de os autores escolhidos possuírem obras 

traduzidas, seja pela semelhança dos autores brasileiros no formato e nos meios que divulgam 

suas mensagens. 

Por isso, ao trabalharmos com a imagem de Jesus Cristo dentro dessa literatura de 

autoajuda no Brasil, é preciso também abordar um personagem arquitetado com base em 

ideais, morais e costumes estadunidenses e que se torna internacional por meio das ligações 

entre os mercados brasileiro e norte-americano. Não podemos desconsiderar a influência da 

imagem católica de Jesus na nossa pesquisa, por isso apresentaremos brevemente algumas 

questões levantadas. Acreditamos que essas possíveis identidades, e suas confluências, 

                                                             
40 A dissertação de mestrado de Claiton Vicente Veiga de Souza já citada na monografia, O poder da mente: 

religião, bem-estar e felicidade na produção literária e midiática de autoajuda de Padre Lauro Trevisan (1980-

2013) defendida em 2017 ilustra bem esse esforço produzido pelo segmento católico em publicar obras 

relacionadas a autoajuda.  
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poderiam ser fruto de uma análise com maior fôlego, mas que no caso do recorte proposto 

para esta monografia acaba por não permear o escopo de nossa análise.   

Ao buscarmos contato com obras que dissertam sobre a imagem de Jesus no Brasil, 

sobretudo no gênero literário, carecem os apontamentos feito por historiadores, o que não 

impediu a abordagem por outros campos do conhecimento.
41

 Os cientistas sociais e teólogos 

têm muito a dizer sobre a imagem de Cristo e em nossa abordagem levamos em consideração 

autores de outras áreas. Assim sendo, é necessário destacar o surgimento de grupos de estudos 

oriundos de diferentes campos, que também buscam entender como o nazareno é retratado na 

sociedade. Portanto, nos questionamos: como Jesus enquanto personagem histórico foi 

estudado e conhecido?  

 

2.1 O JESUS HISTÓRICO  

Segundo Chevitarse e Funari (2012), hoje podemos estudar os fragmentos da vida de 

Jesus através do Novo Testamento, de escavações arqueológicas, descobertas de Qumran (os 

manuscritos do mar morto) e de Nag Hammadi no Egito, além dos escritos judaicos e 

testemunhos fora do ambiente judaico-cristão.
42

 Os evangelhos, que significam “boa notícia”, 

foram escritos em décadas distintas após sua crucificação, mas também podem ser 

considerados para o estudo, já que relatam sua vida terrena, principalmente os primeiros, que 

são considerados mais fidedignos e partilham da mesma visão: Marcos, Mateus e Lucas.  

Antes do Iluminismo, Jesus não era estudado como uma figura histórica no sentido 

moderno. A questão era abordada no sentido de apresentação das diferentes versões narrativas 

                                                             
41 Não obstante, devemos destacar as elucidações feitas pelos historiadores André Leonardo Chevitarse e Pedro 
Paulo A. Funari, em 2012 com a obra Jesus Histórico: Uma Brevíssima Introdução. Sobretudo, Chevitarse em 

sua carreira vêm enfatizando a possibilidade de estudar Jesus através de um olhar metodologicamente histórico. 

O livro Jesus de Nazaré: Uma outra História (2006) organizado por Chevitarse, Cornelli e Selvatici reflete o 

esforço e a preocupação da História, Ciências da Religião, Arqueologia e Filosofia em discutir as questões do 

Jesus Histórico sobre uma perspectiva laica. João Carlos Furlani faz uma síntese da metodologia do Jesus 

Histórico no artigo “Um Jesus histórico é possível? Abordagens e aspectos teóricos-metodológicos de pesquisa.” 

divulgado em 2016.  
42 Em Qumran vivia uma comunidade de essênios (santos ou ‘puristas’ que viviam em comunidades isoladas) 

com vida simples e sem luxos, bem distinto das comunidades Judaicas em Cesaréia ou Jerusalém. Na cidade 

comprovou-se que ocorria a cópia de textos bíblicos, além de contar com uma população camponesa que se 

opunha a elite sacerdotal de Jerusalém na época de Jesus. Já os escritos de Nag Hammadi no Egito remetem-se 
ao evangelho de Tomé, constituindo uma fonte com ditos de Jesus, produzida por volta do ano 200. Nesse 

quesito, a arqueologia pode contribuir muito para ajudar a entender o ambiente em que viveu Jesus. Funari 

(2006) salienta que os vestígios materiais são involuntários, diferentemente dos documentos textuais, que 

geralmente partem de um ponto e vista refletindo interesses de classe, de grupo, e de ideologia. E no caso do 

movimento de Jesus, oriundo de comunidades pobres e analfabetas da Palestina, os vestígios arqueológicos 

passam a ser essenciais. Atentando a isso, o arqueólogo e historiador Silberman (1998) aponta que houve 

movimentos que surgiriam com o intuito de reafirmar a autoridade da bíblia. Como é o caso da Arqueologia 

Bíblica, herdeira da empreitada católica, protestante e judaica em buscar elementos que completam os textos 

bíblicos. 
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acerca de sua vida, e em alguns momentos, as histórias contadas pelos quatro evangelhos não 

pareciam concordar entre si. Já no decorrer do Iluminismo, os estudos sobre a vida de Jesus 

começaram a florescer. Com o aparato da razão para verificar e atestar as verdades da época, 

tornou-se comum a edição de biografias que contassem a jornada do nazareno. Nisso, sua 

imagem é constantemente vinculada como reformador social ou místico religioso. 

(CHEVITARSE, FUNARI, 2012, P. 41)  

Já no final do século XVIII e início do XIX, nota-se um grande volume de produções 

biográficas. Dentre as inúmeras obras, destacamos quatro devido suas influências, diferenças 

e semelhanças. Entre 1774 e 1778, Hermann Samuel Reimarus produziu manuscritos que 

analisavam principalmente as passagens que referiam-se ao “Reino do Céu” e “Reino de 

Deus”
43

. A hipótese apresentada era a de que Jesus era um político malsucedido que tentara se 

tornar Rei de Israel. O autor acreditava, inclusive, que Jesus poderia ser o tipo de rei sofredor, 

que através de sua morte abriria as portas para a salvação da humanidade. Destacamos aqui 

também o relato de Heinrich Eberhard Gottlob Paulus e sua obra de dois volumes publicada 

em 1828
44

. Heinrich analisou os feitos milagrosos de Jesus, indicando as práticas terapêuticas 

e médicas de Cristo. Já o trabalho de David Friedrich Strauss publicado em 1835
45

, afirmava 

que as narrativas produzidas por Matheus, Lucas e Marcos derivavam de uma interpretação 

mitológica do Antigo Testamento e que as produções mais plausíveis seriam as cartas de 

João, que apresentavam um caráter mais histórico e menos mitológico. 

Em uma outra abordagem, Ernst Renan, cuja obra foi publicada em 1863, apontou que 

os evangelhos elaboraram biografias lendárias e pouco históricas
46

. O autor se preocupou em 

estabelecer uma linha cronológica e estudar as emoções expressas por Jesus. De acordo com 

Chevitarse e Funari, já podemos evidenciar nesse período uma preocupação cética em relação 

                                                             
43 Tais manuscritos foram publicados somente após a morte de Reimarus. Compilados na obra An Apology for, 

or, Some Words in Defense of Reasoning Worshipers of God, o professor da Universidade de Hamburgo defende 

que os discípulos de Jesus falsificaram deliberadamente a mensagem de seu mestre no Novo Testamento, 

estabelecendo o Cristianismo sobre a base de uma ação fraudulenta. Sobretudo destacamos o autor através da 

aplicação da razão nos excertos da bíblia, conferindo uma das primeiras tentativas de compreender Jesus 

historicamente, demonstrando que o cristianismo pode ter sido manipulado desde seu início através de razões e 

interesses dos primeiros discípulos de Jesus. 
44 A obra referida do teólogo alemão e crítico da bíblia Heinrich E. G. Paulus é The Life of Jesus as the basis of a 

purely historical account of early Christianity. O autor é responsável por oferecer uma visão racional dos 
milagres de Jesus, explicando-os através de causas naturais. 
45 O escritor protestante alemão através da obra The Life of Jesus: Critically Examined gerou muita controvérsia 

ao afirmar que Jesus de fato existiu, no entanto, nega sua natureza divina. David Friedrich Strauss também 

acredita que os milagres decorrem de distorções míticas que foram posteriormente adicionadas no Novo 

Testamento.  
46 O francês Joseph Ernest Renan foi filósofo, historiador e escritor. Sua obra aqui mencionada Life of Jesus 

ganha notoriedade por tratar de Jesus em sua essência humana, enquanto sua transcendência era ignorada. Além 

disso, o autor foi duramente criticado por sua concepção que hierarquicamente atribuía características 

determinantes as raças.  
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às passagens milagrosas e intramundanas de Jesus. Sendo assim, já existia uma preocupação 

em evidenciar sua vida terrena, conferindo menos importância ao aspecto espiritual e 

transcendental e focando em suas atividades mais humanas e relações com seus conterrâneos.  

Na primeira metade do século XX, o ceticismo passou a atuar enfaticamente na 

possibilidade de analisar Jesus como personagem histórico. Albert Schweitzer e Rudolf 

Bultmann são autores de destaque nesse quadro. Schweitzer merece destaque por ser um dos 

primeiros a criticar as inúmeras produções que visavam discutir sobre o Jesus Histórico
47

. 

Nesse campo, o autor identificou que os estudos anteriores buscavam projetar algo relevante 

para sua própria época. Para ele, o aspecto messiânico ou apocalíptico sempre era deixado de 

lado. Além disso, também notou a grande influência da transmissão oral dos evangelhos, por 

meio das frases curtas e a recorrência de ideias e palavras repetidas. 

Ao passo que Rudolf Bultmann acreditava que o único Jesus buscado pelas pessoas é 

o Jesus da fé
48

. Nesse sentido, sua parte histórica só deve ser admitida no intuito de 

comprovar sua existência e devido à inexatidão dos documentos, essa parte jamais será 

compreendida. Desta forma, os escritos de Paulo, o apóstolo, têm muita ênfase em sua obra, já 

que dão destaque apenas para a imagem do Cristo salvador, sendo que o Jesus mais humano 

serviria apenas como prelúdio para a salvação. Nesse sentido, Chevitarse e Funari ressaltam: 

A busca do Jesus Histórico foi vista como impossível (em termos metodológicos) e 
desnecessária (do ponto de vista teológico). Essa falta de interesse no Jesus 

Histórico tem sido uma característica marcante da cristandade. Nesse sentido, as 

narrativas bíblicas, do Antigo e do Novo Testamento, não costumam ser vistas do 

ponto de vista da exatidão histórica. O que interessa é o Jesus ressuscitado, não o 

Jesus Histórico. Para muitos cristãos basta que Jesus tenha nascido de uma virgem, 

vivido uma vida sem pecado, morrido para remir os pecados dos homens, e 

ressuscitado três dias depois (CHEVITARSE; FUNARI, 2012, P. 49). 

Como Schweitzer já havia observado, Jesus passou a ser tomado de acordo com os 

anseios e projeções daqueles que escreviam sobre a vida histórica do nazareno. Nesse sentido, 

o teólogo alemão Ernst Käsemann em outubro de 1953 apresentou durante a conferência The 

New Quest for the historical Jesus o resgate de elementos dos estudos do Jesus Histórico, 

identificando seus principais problemas. Dentre eles, notou que a teologia deveria ser baseada 

em realidades históricas de Jesus. Caso contrário, isso implicaria no uso desregulado que 

                                                             
47 O teólogo e filósofo francês Albert Schweitzer através do livro The Quest of the Historical Jesus publicado em 

1906, foi responsável por estabelecer sua reputação como estudioso da vida de Jesus. O autor acredita que o 

cristianismo foi fundado com base em um movimento apocalíptico judaico, evidenciado pela promessa de 

retorno de Jesus e seus ensinamentos sobre o fim dos dias.  
48 O teólogo luterano Rudolf Bultmann, nascido na Alemanha foi uma das figuras centrais durante o século XX 

no que concerne aos estudos bíblicos. Durante sua vida publicou diversos estudos sobre Jesus, e aqui destacamos 

Jesus(1926); e Jesus and the World (1934) e The Gospel of John: A commentary (1941). O autor argumenta que 

os avanços da ciência e do progresso causou a incapacidade de aceitar os conceitos mitológicos expressos na 

bíblia. Portanto, cabe a teologia traduzir os textos bíblicos para com uma visão mais contemporânea.   
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justificaria ações radicais e anti-humanistas. Como exemplo, o autor aponta para o resgate do 

nazismo em tentar comprovar que Jesus não era judeu, e sim galileu, conceito compartilhado 

através da leitura de Joseph Ernest Renan, que data a segunda metade do século XIX.  

Depois disso, ao final do século XX ocorreu um aumento dos estudos pela busca do 

Jesus Histórico, devido à criação do The Jesus Seminar por Robert Funk 
49

em 1985. 

Agregando diversos pesquisadores, o seminário surgiu com o propósito de esclarecer e 

estabelecer consensos sobre a vida terrena de Jesus, procurando descobrir o que realmente foi 

dito por ele e o que foi adicionado posteriormente por seus seguidores. O grupo de 

pesquisadores seguiu questionando o que seriam as verdadeiras ações de Jesus, com o intuito 

de distingui-las das passagens metafóricas. Desta forma, o olhar lançado para a Bíblia como 

fonte de questionamentos sofreu críticas por parte dos religiosos na época. No entanto, os 

pesquisadores eram munidos por um discurso de busca dos fatos e da verdadeira ação de 

Jesus, o que suscitava grande interessava do público. 

O livro de John Dominic Crossan, O Jesus Hisórico: A vida de um camponês judeu do 

mediterrâneo (1994), parceiro e fundador junto com Robert Funk do The Jesus Seminar, 

ilustra a passagem da vida de Jesus na terra, sendo fruto dos estudos e abordagens 

possibilitadas devido ao Seminário de 1985. Em sua obra, Crossan acredita que a vida de 

Cristo não pode ser fruto de uma biografia única e sim de um compilado de consensos entre 

estudiosos do tema, fazendo disso uma temática mais ampla. O historiador João Carlos 

Furlani (2016) acredita que as transformações epistemológicas ocorridas na historiografia, 

bem como as contribuições proporcionadas pelo The Jesus Seminar, incentivaram as 

investigações atuais sobre o Jesus histórico, ampliando consideravelmente os fundamentos 

teórico-metodológicos disponíveis. Dessa maneira, é por meio da incorporação das 

contribuições da Sociologia, Antropologia, História, Arqueologia, Ciências da Religião, 

Linguística e de outros campos do conhecimento, que hoje podemos fazer uma abordagem 

sobre o Jesus Histórico. 

Sendo assim, a análise considerada ao longo de nossa pesquisa, cujo foco é a figura de 

Jesus na literatura de autoajuda, estabelece uma relação muito próxima com o Jesus histórico 

e suas definições. Tal conceito procura explicar as passagens terrenas de Jesus, suas palavras 

e atos por uma ótica muito mais espiritual do que religiosa, muito mais humana do que 

teológica. Segundo o historiador Marc Bloch (1949), a história é a ciência dos homens no 

                                                             
49 O teólogo e estudioso da bíblia Robert Funk em sua vida foi presidente de teologia da Universidade de 

Vanderbil, em Nashville, nos Estados Unidos e secretário executivo da Sociedade Bíblica de Literatura dos 

Estados Unidos. Dentre suas obras mais famosas, destacamos: The Five Gospels: The Search of the Autenthic 

Words of Jesus (1993); The Acts of Jesus: The Search of the Authentic Deeds (1998) e A Credible Jesus (2002).  
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tempo, elencando o ser humano o principal objeto da história e fruto de suas problematizações 

e paradoxos.  Desta forma, podemos considerar que o Jesus histórico sintetiza a busca das 

ações de Jesus no tempo, ou seja, tornando Jesus de Nazaré um objeto histórico, é possível 

questionar o que foi feito em sua vida e como sua imagem foi retratada após sua morte e ao 

longo da história.  

É interessante ressaltar que a própria Bíblia já traz esse questionamento. Jesus 

pergunta: “Quem os homens estão dizendo que sou?” (Mc 8:27) e é respondido “Tu és o 

Cristo” (Mc 9:28-30). Segundo o historiador Luiz Antonio Vadico (2005) o fato de 

encontrarmos essa pergunta no Evangelho de Marcos, considerado o mais antigo (datando de 

aproximadamente 70 d.C.) corrobora que essa já era uma questão apresentada pelos primeiros 

cristãos e também pelos pagãos convertidos. Dizer quem é Jesus passou a significar, em um 

curto espaço de tempo, uma confissão de fé
50

. Desde o Mediterrâneo antigo, Jesus foi 

preservado pelas escrituras, ritos e credos. No entanto, somente no período renascentista é que 

foi redescoberto e representador pela sua humanidade, frente à divindade ressaltada 

anteriormente. Cada vez mais Jesus se tornou uma figura central dentro da cultura ocidental, 

imerso em uma necessidade perene de retratá-lo como um de “nós”, acessível ao presente e 

incorporando moralidades, cosmologias e ideologias atuais.  

Desde a Antiguidade já existia a preocupação com a imagem de Jesus, de forma que 

suas representações vêm sido difundida por diferentes elementos culturais. Além de 

representá-lo nos livros, guardado nas confissões de seus seguidores, Jesus se encontra 

também nas representações imagéticas. Por exemplo, uma de suas primeiras representações, 

como pastor das ovelhas em 250 d.C. enfatizava seu aspecto humilde, cuidado e 

misericórdia
51

. 

                                                             
50 Inclusive, vale ressaltar que Jesus recebeu o título de Cristo após sua morte. A escolha de assumir que Jesus é 

Cristo também faz parte de uma representação das inúmeras outras possíveis da imagem do nazareno, bem como 

assumir que Jesus é o Messias, o Ungido e/ou o Filho de Deus ou um líder nato e carismático com grande 

desenvoltura e habilidade de comunicação (VADICO, 2005). 
51 Helmut Renders (2014) faz um levantamento dos quadros ao longo da história que retratam Jesus. A 

representação do pastor seguida pela do Pantocrator, aquele que governa tudo, mostra um Cristo menos cósmico 

e mais imperador com autorização divina. Para Renders é essencialmente um Cristo imperial, que insigne dos 

imperadores cristãos, mas também do poder cívico, sendo representante do patrono da ordem sociopolítica 

estabelecida no mundo. A cruz começou a aparecer por meados de 880 d.C., ganhando ênfase a partir do ano de 
1150 d.C. Recorrem as imagens que destacam um ser humano caracterizado por dignidade e majestade, até na 

hora de sua morte, remetendo as ideias heroicas dos bárbaros que converteram-se ao cristianismo após a queda 

de Roma. A peste bubônica e as péssimas colheitas em meados de 1258-1352 d.C. trouxeram a imagem do 

Cristo sofredor, seguida pelo Cristo da Reforma, segurando o globo em mãos, abençoando o observador. Por 

último, salienta Renders, o Jesus no imperialismo do século XIX e XX faz uso de uma arte mais pessoal, já que 

os quadros passam a fazer parte da decoração das casas a partir da expansão da técnica da litografia. A casa é o 

centro da vida cristã e na era da devoção doméstica, ressaltam-se valores como piedade, pureza, amor e 

misericórdia. Começam-se difundir obras que Jesus está batendo na porta da casa do fiel, querendo entrar em seu 

coração e fazer parte de sua vida. 
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O aspecto caleidoscópico das caracterizações de Jesus é evidente e segundo Renders 

(2014) mesmo com a diversidade de contextos, épocas e situações são recorrentes quatro 

acentos: a divindade; a majestade (ou seja, a humanidade transcendente pelo divino), a 

solidariedade (a divindade que se expressa pelo humano) e a humanidade. Em seu trabalho, 

notamos que Jesus é moldado de acordo com as questões em voga, transformações políticas, 

sociais e culturais. Seu personagem se torna muito flexível, como um quadro branco pronto 

para ser preenchido com questões que tangenciam sua produção. Por conseguinte, entender 

como Jesus é retratado na sociedade em um determinado período histórico, é entender 

também as emergências e situações vividas por esses agentes. Quais são os maiores anseios, 

medos e ambições da sociedade? Quais são as questões que estão em voga? O que querem 

deixar para a posterioridade? Essas representações, mesmo que involuntariamente, estão 

sendo encontradas na maneira pela qual determinada sociedade enxerga e descreve Jesus 

Cristo.  

 

2.2 UMA OUTRA IMAGEM DE JESUS 

A visão de Jesus pertencente ao imaginário católico não apresenta tanta ênfase quando 

falamos de uma produção literária de autoajuda. Podemos considerar que isso ocorre devido 

às diferenças teológicas entre o protestantismo, como a ênfase católica aos santos para a 

devoção popular, ou pela leitura atenuada do Novo Testamento. Embora seja o mesmo 

personagem para ambas as denominações religiosas, é tratado distintamente em cada 

conjuntura. O fato de retratar Jesus de maneiras diferentes em religiões distintas não significa 

que dentro de determinada religião (como a católica ou a protestante) exista uma única 

projeção de sua imagem. 

Por mais que seja possível apontarmos distinções entre as caracterizações brasileiras, 

importadas e fortemente influenciadas pelos Estados Unidos, e outra fortemente influenciada 

pelo modelo católico latino-americano, é necessário destacarmos alguns aspectos que ajudam 

a entender a imagem que o Brasil construiu de Jesus. Contudo, isso também não significa que 

religiões como as de matrizes afro-brasileiras, judaicas, islâmicas e outras, não venham a 

fazer uso da imagem de Jesus para algum fim. No caso estadunidense, Prothero (2003) aponta 

a utilização da imagem de Jesus por diferentes grupos religiosos, que inclusive, corroboraram 

para a formação de um ícone cultural. No entanto, para esta pesquisa escolhemos retratar as 

religiões que mais ocupam espaço e fieis no campo brasileiro, portanto nosso recorte se fez 

essencialmente no campo protestante, perpassando por elementos do catolicismo. 
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Isto posto, em 1974, o teólogo e pesquisador brasileiro João Dias de Araújo fez um 

esforço para tentar compreender a imagem que o brasileiro fazia de Jesus. Araújo acentuou 

que dentro do nosso contexto, os católicos e protestantes estão unidos na tarefa comum de 

apresentar Jesus ao povo brasileiro.
52

 Dentro disso, na obra Quem é Jesus Cristo no 

Brasil?(1974) o autor elencou cinco representações que permeiam o dia-a-dia da mente do 

popular brasileiro: O Cristo morto; o distante; o sem poder; o que não inspira respeito e o 

Cristo desencarnado.  

No que tange ao Cristo morto, este aparece no cotidiano do brasileiro usualmente pelo 

crucifixo, ocupando não só ambientes como igrejas, casas, museus e repartições públicas, mas 

também presente em colares, pulseiras e itens de decoração. Remete-nos à imagem de um 

Cristo derrotado e impossibilitado de reagir. Esse pensamento imbricou num fatalismo e 

conformismo social, sugere Araújo, que é notado pela ênfase à paixão, sofrimento e morte de 

Jesus. Já o Cristo distante refere-se à distância espiritual, simbolizada pelo Cristo do 

Corcovado, deslocado e sobre o monte, mas também simboliza uma distância no íntimo da 

vida devocional do cristão, quando não ocupa uma centralidade religiosa. Para explanar isso, 

o autor destaca três fatores: a religião animista dos índios brasileiros; a religião dos africanos 

e a pluralidade de divindades, além da presença do catolicismo português e sua ênfase à 

devoção de santos e padroeiros. 

Quando Jesus é escolhido para ser santo de devoção, sua figura é atribuída como: O 

Bom Jesus da Lapa, O Senhor do Bonfim, O Bom Jesus da Pirapora e outras denominações. 

(ARAÚJO, 1974, P.47). O autor argumenta que já na II Conferência Geral do Episcopado 

Latino-americano de 1968 o documento redigia sobre esse afastamento do povo para com a 

figura de Cristo. Para ele: “Cristo fica sempre afastado da vida devocional do povo, porque é 

substituído por outros personagens considerados como possuidores de forças divinas, 

dispensando, assim, a presença de Cristo” (ARAÚJO, 1974, P.48). Mendonça (2008) ressalta 

que é no confronto com o catolicismo santorial que essas formas de apresentação de Cristo 

assumem maior significado, sobretudo, o Cristo distante.  

O Cristo sem poder é abordado nas literaturas de cordéis e folhetins. Nelas, Jesus é 

tido como uma figura pouco poderosa ou milagreira, sendo recorrentemente substituído pela 

apelação a outros santos ou figuras bíblicas. Exemplo disso é a popular peça de Ariano 

                                                             
52  Vale destacar que o estudo de Araújo se baseia em obras gerais que retratam o povo brasileiro, como Casa 

Grande e Senzala de Gilberto Freire. Portanto o seu olhar é bastante direcionado para com a matriz proposta por 

Freire da cultura popular herdeira das três raças, a europeia, a indígena e a africana. Sobretudo, nesse estudo 

predomina uma imagem majoritariamente católica, seja pelos seus signos e elementos característicos desse 

segmento. Em seu estudo utiliza como fonte folhetos da Literatura de Cordel, além de livros, panfletos, hinários, 

e catecismos de caráter religioso, o que nos informa que Jesus é retratado muito além da literatura de autoajuda.  



 

 

 

39 

 

Suassuna, Auto da Compadecida (1955) em que durante o julgamento final, a principal voz 

dentro é a de Maria, mãe de Jesus. Já no que se refere ao Cristo que não inspira respeito, 

segundo Araújo, podemos associá-lo às figuras do nazareno colocadas nos lugares mais 

diversos como bares, casas de jogos e bordéis que não legitimam sua presença santificada. 

Já o Cristo docético é apresentado nas diferentes religiões como um Cristo 

desencarnado. É interessante notarmos que sob a perspectiva de Araújo: “Para os protestantes, 

a ênfase sobre a divindade de Cristo foi tão grande que resultou numa deformação do aspecto 

humano da natureza de Cristo” (ARAÚJO, 1974, P. 51). Sobre isso, Mendonça (2008) 

acredita que a figura e presença de Jesus Cristo na teodiceia do catolicismo popular brasileiro 

foram formadas através de circunstâncias e componentes diversos durante o contato do 

catolicismo ibérico com o brasileiro. Dentre os fatores que culminaram nessa leitura, um dos 

principais elementos a ser levado em conta é: “(...) a falta de aparato conceitual e filosófico, 

por parte do catolicismo popular, para operar a síntese metafísica do Deus Pai (espiritual) e do 

Deus Filho (encarnado)” (MENDONÇA, 2008, P. 206). Sendo assim, essa religiosidade 

popular alimentou muito pouco o imaginário da figura de Jesus Cristo e quando isso de fato 

acontece, ele é representado como morto ou docético.  

 

2.3 JESUS E O PROTESTANTISMO ESTADUNIDENSE 

A religiosidade americana vem sido formada por cristãos e não cristãos, variando a 

possibilidade de experiências religiosas e sendo continuamente moldada pelo poder público e 

pela mensagem cristã, consagrando um aspecto caleidoscópico da cultura. Ainda assim, as 

aparições mais interessantes vinculadas à imagem de Jesus foram trazidas fora da igreja, ou 

seja, através da música, do cinema e da literatura. Vemos desta forma como Jesus foi moldado 

de acordo com circunstâncias econômicas, cálculos e planejamentos políticos, além de 

tendências culturais. 

O teólogo Leonardo Boff, responsável por grandes contribuições no campo da 

cristologia sugere: “Jesus conhece uma parúsia em cada geração” (BOFF, 1974, P.17). Ou 

seja, cada geração procura entender os mistérios de Jesus, reconstituir seus passos e 

compreender suas motivações. Porém, ao tentar definir Jesus, define-se a si mesma, refletindo 

nos atos e palavras do nazareno as suas próprias vontades e inquietudes. Boff acredita que 

Jesus é atualmente retratado como um ser profundamente humano, participando do drama da 

condição humana, sendo preparado dentro da humanidade e para ela. Desta forma, é mais 

fraterno, menos religioso e mais espiritual (voltado às ações dos homens), esperançoso, 
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obstinado e focado em sua missão terrena. Destarte, Jesus inclusive pode ser considerado 

como o maior revolucionário de todos os tempos, pois foi a mais poderosa personalidade 

motivadora das ações humanas, inclusive das políticas (BOFF, 1974, P. 23). 

Sobre isso, o historiador norte-americano Stephen Prothero (2003) vai adiante e 

acredita que ao assumirmos Jesus como produto da própria cultura, é conduzir um teste de 

Rorschach em frente às sensibilidades nacionais, acentuando o fato de que é um processo em 

constante mudança. A resposta disso é encontrarmos medos e esperanças resultantes das 

aflições nacionais. Ora, estudar Jesus não é apenas analisar como é conhecido o personagem, 

mas também estudar elementos que constituem parte importante da cultura americana. Em 

consequência disso, procuramos questionar: O que esse Jesus americano tem a dizer sobre os 

Estados Unidos? Sendo assim, através das fontes procuramos observar o quanto disso 

importamos para o Brasil.  

 Atualmente notamos a presença de Jesus nos menores elementos do cotidiano, seja na 

igreja, na TV, nas rádios ou em símbolos cotidianos como tatuagens, adesivos, e ilustrações. 

No que diz respeito à literatura, Prothero (2003) apontou que o nome de Jesus aparece duas 

vezes mais do que o de William Shakespeare na Livraria do Congresso. Essa presença se 

concretizou nos diversos ambientes devido ao fato de que os produtores e consumidores 

ativos dessa imagem estão continuamente ressignificando suas características. Esse fato 

funcionaria tanto para cristãos como não cristãos, atuando como uma espécie de moeda 

cultural em comum
53

. O processo da igreja antiga em tornar Jesus com o título de Cristo foi 

revertido nos Estados Unidos. Essa desconstrução da imagem de Cristo como divindade, 

tornou-o palatável para a ampla população.  

 Mesmo os primeiros puritanos estavam mais interessados em Jesus como um princípio 

abstrato do que como pessoa completa. Na expressão dessa religiosidade, a glória era maior 

do que a misericórdia e o Pai era mais enfatizado do que o Filho. Foi Thomas Jefferson quem 

contribuiu muito para o afastamento desses aspectos sobrenaturais e místicos ao imaginar 

Jesus fora da história da cristandade. Por Jefferson não pertencer a nenhuma denominação 

religiosa, Prothero (2003) afirma que isso possibilitou uma maior atenção para com as ações 

de Jesus. Em seus escritos, o terceiro presidente dos Estados Unidos ressaltava a sabedoria, 

racionalidade e personalidade de liderança em Jesus. Para ele, este não viria para salvar a 

                                                             
53 O historiador Stephen Prothero aponta: “In a bestselling novel from 1925, Bruce Barton described Jesus as 

‘The Man Nobody Knows’, today he is the man nobody hates” (PROTHERO, 2003, P.11). O autor descreve que 

Jesus passou de um princípio abstrato para uma pessoa concreta, depois para personalidade, celebridade e 

finalmente um ícone nacional. Segundo o autor, dois de cada três estadunidenses afirmam um compromisso 

pessoal com Jesus.  
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humanidade e sim para ensiná-la. Esse exemplo teria sido o primeiro contato que a história 

dos Estados Unidos teve com uma imagem de Jesus mais próximo de seu povo. 

Já no século XIX, os estadunidenses adotaram uma predileção por Jesus e passaram a 

enfatizar determinadas virtudes que pudessem imitar, assim como uma mente que pudessem 

entender e qualidades que pudessem amar (PROTHERO, 2003, P.13). Vale ressaltar que os 

religiosos sempre tiveram ampla participação nessa profusão de significados relacionados a 

imagem de Jesus. O público cristão fez do nazareno uma figura culturalmente inescapável, 

porque as pessoas sentiam-se livres para interpretá-lo à sua maneira. Jesus começou a ser 

dissociado dos ritos e credos e sua vida ganhou mais ênfase do que o propósito de sua morte. 

Nesse sentido, a Bíblia poderia ser impositiva, mas seus leitores não.  

Ao passo que os divulgadores desse evangelho abraçaram o cristianismo ao seu modo, 

empenhados em espalhar “as boas novas” ou evangelizar, com a chegada do avivamento e das 

novas abordagens, os pregadores perceberam que seu público se tornava cada vez mais 

inconstante. Pensando nisso, os modos antigos dos sermões foram sendo substituídos por uma 

abordagem mais descontraída e contemporânea que levava em conta o entretenimento e o 

espetáculo. Há, portanto, um deslocamento para a forma narrativa de ser cristão. 

É nesse momento que notamos um ensaio do que iria ser responsável pelos best-sellers 

religiosos. Através da preferência pela narrativa e pela popularização das versões ilustradas da 

Bíblia, trazendo consigo capas coloridas e chamativas com edições comentadas. O historiador 

Prothero (2003) acredita que por vezes essas obras entravam em contato com o cristão antes 

mesmo do que a própria bíblia. Essas novas relações com a fé renovaram a espiritualidade 

estadunidenses, complementando ou mesmo, substituindo a teologia, a igreja e a Bíblia por 

parte dos cristãos.  

Nessa conjuntura, o nome de Jesus começou a ganhar mais ênfase na transição do 

século XIX para o século XX. A cultura popular estadunidense adentrou o mundo religioso e 

nesse processo simbiótico entre a religião e o mundo secular, nota-se um crescente interesse 

sobre a vida do nazareno
54

. Nesse sentido, ressalta-se o amor e a empatia de Jesus, retratado 

                                                             
54 As editoras cristãs desempenharam um papel importante nesse contexto. Começaram a procurar seu espaço no 

mercado editorial não apenas como negócio, mas como missão cristã. Produzindo leituras que corroboraram na 
formação cristã de seus leitores, Jesus é um nome que já está presente no imaginário popular. O que varia de 

acordo com a tendência e o contexto são algumas temáticas preferidas por determinados grupos, dependendo do 

propósito de sua leitura (FERREIRA, 2008, Pp. 311-327). No que diz respeito ao papel do leitor, vale mencionar 

que uma das características é que não devemos categorizá-lo como teórico ou abstrato, mas como sujeito 

concreto envolto em contextos e vivências. Suas memórias e experiências interagem com os conteúdos, 

impedindo-o de tornar-se meramente passivo nesse processo. O leitor atua formando juízos, construindo 

raciocínios e assumindo posições. Por conseguinte, também é um sujeito histórico e deve ser tratado como tal. 

Devemos levar em conta essas mudanças nas nuances religiosas desde o século XIX em conjunto com a ação das 

obras de editoras religiosas que ganharam grande espaço desde então.  
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como amigo e fiel companheiro. Aliado a isso, atestou-se um giro teológico que adotou os 

efeitos da modernidade, como a inevitabilidade do progresso, a necessidade dos bons 

trabalhos ou benfeitorias trazendo consigo uma cristandade focada em Jesus no 

Protestantismo liberal. Essa fé é muito justificada pelos atos de Jesus, como por exemplo a 

revelação de Deus que se desloca da Bíblia para o nazareno. Abraçando o mundo secular, os 

liberais se tornam o centro de uma Direita Conservadora, preferindo “Jesus” em vez do 

“Cristo” (PROTHERO, 2003, Pp. 79-83). 

O modelo do cristianismo desse Protestantismo liberal tornou-se muito enfático ao 

decorrer do século XX. Um dos motivos de sua popularidade foi a atenção para a figura 

histórica em vez da mística e salvadora de Jesus. Observamos isso pela retórica que 

privilegiava o nascimento em vez da ressureição, a encarnação em vez da reparação e sua 

iminência em vez de transcendência. Nesse sentido, Jesus mudou a cultura estadunidense, 

mas a cultura estadunidense também mudou Jesus. 

A título de exemplo do quanto a cultura popular está em consonância com a imagem 

de Jesus, quando o discurso de um empoderamento feminino no século XIX provocou o 

debate dentro de uma sociedade altamente patriarcal e conservadora, Jesus passou a ser 

apresentado de maneiras que retratavam a mentalidade da época. Como resultado disso, o 

discurso sobre a masculinização de certos signos começou a ser salientado. Nesse período 

passamos a encontrar um modelo de Jesus viril, como um homem de ação dentro desse 

cristianismo muscular. Dessa forma, seus passos são recriados em situações cotidianas, sendo 

adotado cada vez mais como exemplo de líder no mercado de trabalho e da família. 

Uma das obras mais importantes desse período foi a do pastor Charles M. Sheldon Nos 

seus passos, o que faria Jesus? (1896)
55

. A obra de Sheldon reforça a presença de Jesus 

enquanto modelo para o cotidiano, tornando isso uma tendência que segue até hoje
56

. Não 

obstante, o escritor, político e publicitário Bruce Barton foi considerado um dos principais 

                                                             
55 Próximo da publicação de Sheldon, destacamos também as obras que perpassam pelas mesmas questões de 

destacar as ações de Jesus para solucionar impasses do mundo contemporâneo. William Thomas Stead escreveu 

em 1894 If Christ Came to Chicago, e William Edward Burghardt, em 1911 publicou Jesus Christ in Georgia. 

Dentro do imaginário viril da figura de Jesus, destacamos a obra de G. Stanley Hall Jesus, the Christ, in the 

Light of Psichology (1917). O psiquiatra deu um impulso para as obras que enxergavam em Jesus o reflexo de si 
próprios. G. Stanley Hall certamente se inspirou nas críticas do reverendo William E. Barton, pai do escritor 

Bruce Barton, um dos autores que emplacou o título de best-seller. O reverendo foi um dos primeiros a reforçar 

a ideia de um Jesus imponente e masculino (PROTHERO, 2003, P. 98). 
56 Ao fazermos um paralelo com a atualidade, observamos que essa tendência ainda não foi superada pela 

modernidade. Entre as mais diversas obras que questionam sobre os atos de Jesus no dia a dia, destacamos 

algumas delas publicadas recentemente: What Would Jesus Do: Stories for Teenagers (1998) Karen DeSollar; 

What would Jesus Read: Daily devotions that guided the Savior (2012) de Joe Amaral; What would Jesus 

Drive... and Should You Care? (2004) de Jim Wilcox; What would Jesus Eat (2010) Don Colbert; What would 

Jesus Post: Seven Principles Christians Should Follow in Social Media (2013) por Brian D. Wassom. 



 

 

 

43 

 

evangelistas de Cristo. Por meio de sua obra The Man Nobody Knows (1925), Barton foi 

responsável por tornar o homem de Nazaré em uma das maiores expressões que acolheria a 

todos os homens, mulheres, fracos, fortes e oprimidos.  

O Jesus de Bruce Barton é atlético e um homem de negócios, possuindo similaridades 

com outras figuras históricas estadunidenses. Similar a Abraham Lincoln, tem um 

magnetismo pessoal que emana lealdade e demanda respeito. Possuía uma visão igual a de 

Henry Ford, que entendia a chave para o sucesso e poderia ser facilmente igualado ao 

primeiro chefe executivo do mundo. Prothero (2003) aponta que o Jesus elaborado por Barton 

era uma pessoa sociável, com nervos de aço, carinhoso, sagaz e inteligente. Era filho de um 

Pai que só queria sua felicidade e se tornou um homem de ação. Dentro da visão que 

cristianiza o capitalismo de Barton, o mundo é uma empresa criada por Deus e cabe a nós, 

ajudá-lo. O Jesus de Barton se tornou real porque enfatizava sua humanidade e fazia parte de 

um imaginário que muitos já conheciam e com qualidades que compartilhavam. Barton 

forneceu um ícone masculino que todos poderiam amar e imitar. Apresentando alguém mais 

espiritual do que religioso, o autor focou nas ações de Jesus em vez de suas palavras e 

metáforas. 

A obra de Barton já é um sintoma dessa religiosidade mais flexível e adaptável, sendo 

um dos fatores que lhe asseguraram o título de best-seller. Certamente é um dos fatores que 

ainda garante o título de vendagem atualmente no Brasil. O fato de tratar Jesus 

historicamente, deixando em segundo plano todo o material místico e espiritual de sua 

jornada, faz com que exista uma facilidade de aceitação para com diferentes públicos, ligados 

ou não a uma determinada igreja. Por isso justificamos a breve a trajetória da imagem de 

Jesus nos Estados Unidos. A partir da versão de Barton, moldou-se o Jesus da modernidade, 

dando forma ao camaleão que se adapta conforme a urgência cultural. O ato de mesclar-se 

com uma religiosidade baseada no progresso deixava em aberto as interpretações para quem 

reproduzia essa imagem. Essa é uma das características que acreditamos ser essencial para a 

permanência de Jesus como ícone cultural.  

É importante ressaltar que parte disso foi possível devido à guinada na cultura 

estadunidense rumo ao culto da personalidade. Prothero (2003) acredita que possivelmente 

uma causa dessa mudança foi o contexto de crescimento das cidades nos séculos XIX-XX que 

deixaram a vida urbana mais tumultuada e o trabalho mais burocrático, desenvolvendo assim 

a individualidade estadunidense. A autoafirmação é tomada como uma virtude e o 

magnetismo pessoal deve ser desenvolvido. Influenciar pessoas e fazer amigos agora é 

importante não só para o seu bem estar, mas também para sua vida profissional. Sendo assim, 
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a todo momento devemos lembrar que as religiosidades estão envoltas nessa conjuntura, 

fazendo parte dessas nuances e reelaborações. Dessa forma, enquanto o desenvolvimento da 

personalidade de Jesus foi retrato de uma sociedade que buscava respostas para os problemas 

criados na modernidade, a autoajuda acabou despontando e suprindo essa necessidade, 

encontrando um ótimo ídolo para tomar de exemplo. 
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CAPÍTULO III: O RETRATO DE JESUS NA LITERATURA DE AUTOAJUDA: O 

PSICÓLOGO, O PRÓSPERO, O LÍDER, O DETERMINADO E O CRISTO 

 

A partir da análise das fontes, notamos as diversas formas que os autores representam 

um mesmo indivíduo, por vezes utilizando os mesmos trechos e excertos bíblicos para 

dissertar sobre ele. Em todas as obras, notamos a repetição dos quatro evangelhos de Jesus, 

Marcos, Mateus, João e Lucas. Esses apóstolos, apontados pelos estudos do Jesus Histórico 

são creditados pelas passagens mais plausíveis das ações terrenas de Jesus. O que determina 

sua leitura e a consequente representação de Jesus é a pergunta formulada pelos autores. Você 

procura liderar? Crescer espiritualmente ou financeiramente? Procura uma melhor relação 

com Deus ou com as pessoas que estão ao seu redor? Você quer sucesso e bênçãos ou procura 

a solução dos seus problemas? Qual é a fórmula que procura utilizar? Tais questões dirigem 

os conteúdos que as obras apresentam. Analisando-as dentro de um conjunto, percebemos que 

o leitor encontra respostas variadas para a mesma questão e cabe a ele escolher a que mais se 

insere em seu contexto de vida.  

Dito isso, destacaremos a seguir alguns aspectos dessas obras que nos ajudam a 

compreender melhor esse quadro. Como já ressaltado no primeiro capítulo, a obra do 

psicólogo e teólogo Mark W. Baker é originalmente produzida em 2001 nos Estados. A 

edição que utilizamos para este trabalho foi a traduzida para o português publicada no ano de 

2009 pela editora Sextante, que detém os direitos de reprodução no Brasil desde 2005
57

. Esta 

obra, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, caracteriza um Jesus que compreendia as 

pessoas. Destarte, Baker divide sua obra em 11 capítulos, sempre intitulados pelas palavras 

“entendendo” e “conhecendo”. Além de evidenciar que através de sua leitura Jesus entendia 

sim de alguns conceitos utilizados hoje da psicologia, o teólogo disserta sobre a necessidade 

de entender as pessoas, a religião, e o crescimento. Além de induzir o leitor a conhecer seus 

sentimentos, o inconsciente e mesmo, o poder pessoal. Essa mescla de conceitos da psicologia 

e da teologia que abrangem a sabedoria, a relação com o ser humano e mesmo, regras 

espirituais, constroem a base dos argumentos do autor. E é nisso que Baker se propõe 

inovador. 

Segundo as ideias de Baker, sabemos que Jesus foi o personagem que mais 

influenciou pessoas na história, visto o alcance e duração do cristianismo. Para isso, o autor 

questiona: Por que os ensinamentos de Jesus tinham tanto poder? Por meio das teorias 

psicológicas contemporâneas, Baker estuda porque suas palavras ainda ecoam com tanta 

                                                             
57 Maiores detalhes sobre todos os autores aqui analisados foram abordados no tópico “1.3 Obras e autores 

analisados” Pp. 26-29 nesta monografia. 
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força. A partir disso, desenvolve a obra em pequenos subtítulos que dissertam sobre temas 

menores, envolvendo exemplos do cotidiano. O psicólogo recorrentemente utiliza exemplos 

de pacientes que encontravam dificuldades nos diversos aspectos do cotidiano: problemas no 

trabalho, dificuldades no casamento, na família ou até mesmo um caso que aconteceu durante 

sua vida. Além disso, cria situações hipotéticas para exemplificar como Jesus teria agido e 

como deveríamos agir conforme os atos notáveis do nazareno. Ao final de cada divisão da 

obra, o autor resume suas ideias em um “Princípio Espiritual” em que procura identificar a 

moral do que está escrevendo. 

Como sua ideia é apresentar que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, alguns 

conceitos da psicologia são ressaltados através dos atos de Jesus, mesmo que de maneira 

simplória, como no seguinte trecho: 

Jesus acreditava em dois tipos de culpa. O que os psicólogos chamam de verdadeira 

culpa, ele chamava de culpa baseada no amor. O que chamamos de falsa culpa, 

segundo ele, era a culpa fundamentada no medo (BAKER, 2009, P. 65). 

 

Desta forma, considera que Jesus foi um ótimo terapeuta, já que tinha conhecimento 

que a terapia era um relacionamento e não um processo de cura. Nisso, aponta que os próprios 

terapeutas precisam ser mais humildes, a fim de cultivar um relacionamento positivo para si e 

seus pacientes. Por isso, afirma que ao Jesus proferir: “Eis o que vos ordeno: amai uns aos 

outros” (BAKER, 2009, P. 24) estava tentando construir uma relação mais próxima, mais 

pessoal e um elo mais intenso com seus seguidores. Jesus não rotulava, não era capaz de 

dividir as pessoas entre boas ou más, pois sabia que a religião os faria viver plenamente a 

condição humana. Não obstante, é necessário ressaltamos que a religião e a psicologia nem 

sempre se encontram em um campo de debate e aceitação, podendo ocorrer maiores atritos.
58

  

Isto posto, Baker ressalta que Freud, ao considerar a religião como uma muleta para 

que as pessoas utilizem seus sentimentos de desamparo, acabou começando uma guerra entre 

a religião e a psicologia. O autor considera que através de muito estudo poderemos superar o 

medo dessa relação entre ciência e religião. Para ele, este é um ponto que podemos considerar 

no estudo das palavras de Jesus Cristo. Neste sentido, sua formação de psicólogo e teólogo 

definitivamente amplia esse campo, no sentido de aliar as duas ideias em prol de um 

entendimento maior: a vida de Jesus. Sua formação de psicólogo se mostra presente ao, por 

exemplo, citar intelectuais famosos na área da psicologia, para assim partir de um conceito ou 

                                                             
58 O teólogo e psicólogo ressalta em sua obra que já submeteu um artigo dissertando acerca dos preconceitos de 

seus pacientes religiosos e foi fervorosamente rejeitado e criticado por outros psicólogos. Baker acredita que 

existe uma falsa guerra entre a Psicologia e a Religião: enquanto um acredita que a religião nada tem a contribuir 

para o entendimento do comportamento humano, o outro não admite que a psicologia tem algo a oferecer para o 

coração e mente humana (BAKER, 2009, Pp. 126-127).  
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exemplo, recorrendo a nomes famosos como Freud e Carl Rogers. Dentro disso, o autor 

dedica uma parte da obra para explicar o motivo que Freud e até mesmo Jesus tinham em 

condenar o fundamentalismo religioso.  

Jesus discordaria da opinião de Freud a respeito da religião. Para ele, reconhecer a 

nossa impotência era um sinal de maturidade espiritual, e pedir a ajuda de Deus e 

dos outros era a melhor coisa a ser feita. A religião não foi feita para ser uma defesa 

contra a sensação de desamparo; ela é uma resposta positiva a este sentimento que 

nos abre a um relacionamento com alguém capaz de nos ajudar quando precisamos. 

Para Jesus, todos vivemos sensações de desamparo e todos necessitamos de Deus 

(BAKER, 2009, P. 76). 

Embora hipoteticamente discordasse de Freud
59

, Jesus iria concordar no que tange à 

crítica específica aos fundamentalismos religiosos.
60

 Segundo Baker, Jesus detestava o uso 

distorcido da religião, que não deveria servir como um conjunto de regras que acusam o bem 

e o mal, mas sim como uma relação mais próxima com Deus. A religião deveria produzir 

compaixão e conexão, não autoritarismo e arrogância, se tornando um caminho, não um 

destino (BAKER, 2009, P. 91). Observamos que o autor enfatiza uma necessidade de definir a 

religião perante os atos de Jesus, ressaltando: “Jesus acreditava que a religião tinha sido feita 

para as pessoas, e não as pessoas para a religião” (BAKER, 2009, P. 71). Nesse sentido, Jesus 

também acreditava que a expressão da religiosidade poderia ser feita de diferentes maneiras. 

Não deveria, portanto, ser algo rígido e inflexível, mas sempre visando o amor ao próximo. É 

interessante ressaltarmos isso pois as obras apresentam definições de religiosidades muito 

amplas e diversificadas, porém que sempre enfatizam o aspecto do amor ao próximo.
61

 

Na leitura de Baker, Jesus considerava que a religião deveria favorecer o 

relacionamento das pessoas com Deus, e não substituí-lo. Ao decorrer da obra, o autor não 

menciona outras práticas religiosas. Logo, sua percepção sobre o que é religião fica muito 

destinada às práticas do cristianismo. O psicólogo condena o que denomina de “vício 

religioso”, do qual as leis e os rituais religiosos proporcionam uma falsa ilusão das pessoas 

                                                             
59 Augusto J. Cury também faz uma crítica ao método de Freud. Além disso, em sua obra também encontramos 

críticas a outros pensadores como Marx e Voltaire (CURY, 2006). 
60 Vale ressaltar que o fundamentalismo religioso não existia na época de Jesus, sendo esta uma criação do 

século XX. Na percepção de Baker, o fundamentalismo é sinônimo de radicalismo e legalismo. Ao contar sobre 

um caso de uma assistente social que rejeitou uma assistente, ressalta que “(...) seu sacrífcio decorria da mais 

rígida necessidade de seguir as regras do que da compaixão pelos outros. (...) Jesus ensinou que a rigidez das 
pessoas sempre causa vítimas.” (BAKER, 2009, P. 79). Muito próximo das críticas nos evangelhos que Jesus faz 

aos fariseus pelo excessivo legalismo.  
61 O nazareno não acreditava que as pessoas eram boas ou ruins e não buscava enfatizar isso para que os outros 

seguissem-no com base em princípios morais ditados por ele. Baker acredita que o objetivo da vida de Jesus não 

era fazer que tivéssemos moralidade, mas sim nos tornar mais amorosos em nossas relações. O princípio do 

amor ao próximo é sempre ressaltado, tornando-se um aspecto base na obra. As dores, as perdas, o sofrimento, 

tudo pode ser aproveitado para uma superação do indivíduo, assim como Jesus tinha consciência. Aliás, segundo 

o autor, Jesus sabia que muito dos problemas das pessoas nascia do inconsciente. Ele entendia o silêncio dos 

indivíduos, e isso o ajudou a se aproximar de seus seguidores (BAKER, 2009, P. 39). 
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serem melhores do que realmente são (BAKER, 2009, Pp. 90-91). Dessa forma, para nos 

tornarmos espiritualmente completos, necessitamos criar uma relação com Deus, já que a 

autossuficiência é condenada por Jesus, implicando no afastamento espiritual. Nisso, a 

tendência atual da psicologia, segundo Baker, é que somos seres interligados e não 

autossuficientes. É necessário ter amor por algo maior que nós mesmos e Jesus sabia disso 

(BAKER, 2009, P. 125).  

O autor busca relacionar seus exemplos com base no desenvolvimento de uma relação 

saudável com outras pessoas. Sendo assim, nos dá a impressão que esse é um dos maiores 

males dos casos relatados por Baker: a dificuldade de se encontrar e expressar perante o outro. 

Os exemplos que o autor fornece criam uma casualidade com a leitura, tornando-se didáticos 

perante as parábolas ao topo de cada tópico. É interessante ressaltar que nem sempre Baker 

considera um caso relatado como um sucesso ou um problema resolvido. Por vezes, seus 

pacientes terminam as terapias achando que tudo está resolvido, mas o autor/psicólogo toma 

nota de que alguma coisa faltou. Consequentemente, apresenta uma solução com base nos 

atos de Jesus para nós, seus leitores. Por vezes, Baker ressalta que Jesus fez uso de algum 

conhecimento que os psicólogos utilizam hoje em dia: “Jesus ensinava o que os psicólogos 

acreditam hoje: que é melhor escolher conscientemente o que acreditamos no presente do que 

seguir inconscientemente os padrões do passado” (BAKER, 2009, P. 49). Recurso este que 

Augusto Cury também busca ressaltar em sua obra. No caso de Baker fica explícita a relação 

entre religiosidade e psicologia, quando declara: “Sempre acreditei que a terapia fosse um 

processo de movimento espiritual. A presença de Deus não é mencionada na terapia, mas isso 

não impede que Deus crie movimento em nossa vida” (BAKER, 2009, P. 60). O que é 

diferente na obra de Cury, é que o autor busca fazer o caminho inverso, ou seja, dissecar os 

atos, palavras e intenções de Jesus por meio da psicologia, não o contrário como faz Baker. 

A obra do psiquiatra Augusto J. Cury O Mestre dos Mestres: A análise da inteligência 

de Cristo foi publicada em 2006, tendo como inspiração um movimento muito parecido com a 

obra de Baker que alia a psicologia e as ações de Jesus. Com uma ênfase muito maior na 

ciência da mente, Cury faz uso de uma técnica que ele próprio desenvolveu: o da psicologia 

multifocal.
62

 No livro analisado, o autor investiga a inteligência de Jesus através de um perfil 

psicológico. A presente obra faz parte de um conjunto de cinco livros cujo objetivo é “estudar 

sua mente”, publicados dentre os anos 2005 e 2011, que buscam entender porque Jesus foi o 

                                                             
62 Esse processo, segundo o autor, atua em conjunto com as cinco grandes áreas do funcionamento da mente: o 

processo de construção de pensamentos; o processo de organização da consciência existencial e da estruturação 

do eu; os papéis conscientes e inconscientes da memória e a formação da história intrapsíquica; o processo de 

transformação da emoção; o processo de interpretação e de formação de pensadores. (CURY, 2006, Pp. 10-12).  
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maior educador da história. Na obra analisada para a monografia, Cury não busca estabelecer 

um diálogo direto com o leitor, ou seja, não procura uma interação. No entanto, o autor realiza 

o que se propõe a fazer: analisar a inteligência de Cristo, bem como questões que tangem sua 

personalidade, liderança e relação com os seguidores, não com o leitor. Ou seja, Cury não 

exige que o leitor tome uma posição ou que mude suas ações, mas procura persuadi-lo através 

da abordagem e do modelo de Jesus propostos. Para ele, estudar a mente de Jesus Cristo é um 

de seus projetos mais espetaculares, sendo o personagem mais complexo e enigmático que 

transitou nesse misterioso teatro existencial.
63

 

A obra é uma articulação entre considerações científicas e apontamentos que 

exprimem o olhar do autor sobre os atos de Jesus, expressados com certa paixão. O fato de se 

afirmar como um “ex-ateu” e de constantemente ressaltar a importância do estudo de Jesus 

demonstra que a experiência vivida por Cury transformou sua vida, sendo que também pode 

transformar a vida do leitor. Esse é um dos principais pontos do autor nessa obra, de forma 

que alia Jesus, psicologia e autogerenciamento. Dividida em 13 capítulos, os principais 

conceitos abordados são as atitudes de Cristo perante às: características intrigantes de sua 

inteligência, a ciência, a psicologia, a psicoterapia e a política. Sabedoria, memória, 

influenciar pessoas e fazer amigos, além do amor, também são temáticas que norteiam as 

discussões dos capítulos. Sempre em direção ao comportamento de Jesus.  

O psiquiatra acredita que a inteligência do ser humano é composta de diversos 

elementos, se constituindo a partir da construção de pensamentos, da transformação da 

energia emocional e do processo de formação da consciência existencial (quem sou, como 

estou, onde estou). Ao atribuir a Jesus uma inteligência sem precedentes na história da 

humanidade, acredita que este dominava todos esses aspectos da mente. Segundo o autor, 

Jesus vivia sob o autoritarismo, sendo que a fome e miséria eram parte do cotidiano. Desta 

forma, os próprios judeus não foram capazes de reconhecer sua inteligência, já que esperavam 

um líder revolucionário e político, e Cristo revolucionaria o interior das pessoas. Jesus teria 

assim plena consciência do que fazia, possuindo metas e prioridades bem estabelecidas, sendo 

seguro, determinado, flexível e extremamente atencioso e educado. Cury não procura 

distinguir a figura de Jesus com a de Cristo (filho de Deus). Dentro de sua abordagem, ele 

                                                             
63 Para Cury, Jesus brilhou na arte de pensar. Ao citar personalidades mais intrigantes que também faziam uso da 

arte de pensar, como Sócrates, Platão, Sáquia Múni (fundador do budismo), Moisés, Maomé (que com sua 

fundação profética unificou o povo árabe, anteriormente dividido e sem identidade), Tomás de Aquino, 

Agostinho, Hume, Kant, Rousseau, Shakespeare, Hegel, Marx, Gandhi, Habermas, Einstein e entre outros. 

Todos pensadores que transformaram as ideias no campo científico, cultural, filosófico e espiritual (CURY, 

2006, Pp. 15-16). 
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intercambia entre as duas. Ou seja, passa a utilizar a imagem de Jesus enquanto humano e 

também, sua figura transcendental como Cristo.  

Para Augusto J. Cury o Nazareno teria imensa paciência para educar, provocando em 

seus seguidores o despertar e a sede por conhecimento. Neste quadro, se tornou o Mestre dos 

Mestres na escola da existência, em que o indivíduo trava a sua maior batalha: contra o “eu” 

interior, percorrendo a trajetória do próprio ser. Dentro da leitura de Cury, a inteligência de 

Jesus extrapola o ambiente do trabalho e é atuando na escola da existência que ele se 

consagrou. O Jesus de Cury fazia uso das dificuldades para obter um engrandecimento 

pessoal, ou seja, sabia lidar com perdas e com o caos emocional e social: “Era tão sofisticado 

na construção dos pensamentos que fazia até mesmo das suas misérias poesia” (CURY, 2006, 

P. 25). Segundo Cury, Jesus era um poeta da existência. A escola da existência é para o autor 

a escola da vida, dos eventos psicológicos e sociais. Para ele: 

Essa escola penetra nos meandros de nossa existência: em nossos sonhos, 

expectativas, projetos socioprofissionais, relações sociais, frustrações, prazeres, 

inseguranças, dores emocionais, crises existenciais e todos os momentos de ousadia, 

de solidão, de tranquilidade e de ansiedade que experimentamos (CURY, 2006, P. 

102). 

A escola da existência ocorre em qualquer ambiente e em qualquer lugar. Para Jesus, o 

céu era o teto de sua escola e por isso, preocupava-se com o bem-estar de seus seguidores. Em 

uma de suas lições sobre humildade, Cury destaca a passagem em que Jesus chegou a 

Jerusalém, uma das cidades mais importantes de seu tempo, montado em um jumento, 

enquanto já possuía certo prestígio social e as pessoas já aspiravam a sua liderança política 

como rei de Israel. Assim sendo, para demonstrar como esse ato foi grandioso, Cury pergunta 

hipoteticamente como isso ocorreria se o presidente dos Estados Unidos fizesse uma aparição 

pública nesse estilo para assumir um cargo (CURY, 2006, Pp. 36-38).
64

  

Na obra, o psiquiatra nota que o problema da solidão se propaga na modernidade 

devido aos estresses do cotidiano e das investidas da indústria do entretenimento. Para ele, 

quem ama o individualismo se torna especial por fora, mas superficial por dentro. Desta 

forma, Cury destaca que o pensamento de Jesus vira o mundo moderno de cabeça para baixo, 

já que ao seu lado não havia espaço para a competição predatória, como ocorre com o 

                                                             
64 Em sua obra, Cury coloca a seguinte questão: Como Jesus seria visto na sociedade atual? Suas palavras ainda 

teriam ressonância, causariam tumulto? A resposta é sim. Independentemente da época, o autor transforma Jesus 

em um indivíduo atemporal. Tudo o que ele fez irá dividir as pessoas, alguns irão amá-lo e outros odiá-lo por 

atentar contra seu poder e por despertar o “eu” interior dos indivíduos. Em alguns momentos, Cury questiona 

como seria a presença de Jesus em um seminário de psicologia ou se hoje Jesus fizesse as mesmas declarações 

de dois mil anos atrás. Para ele, Jesus ainda chocaria a ciência e o sistema político. Seu desejo de libertar o ser 

humano dentro de si mesmo e sua revolução interior jamais seriam compreendidas pelos sistemas políticos atuais 

(CURY, 2006, P. 75). 
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capitalismo na atualidade (CURY, 2006, Pp. 160-178). O individualismo, segundo Cury, é 

uma atitude pouco inteligente, já que Jesus ansiava que seus seguidores cooperassem 

mutuamente, sendo que somente assim seu projeto tornou-se possível. Assim como na obra de 

Cury, o individualismo também é condenado por Jesus no livro de Baker. Segundo Baker, o 

indivíduo se torna a parte de um todo e não pode se realizar plenamente sozinho. Como 

estamos integrados em uma sociedade, é impossível alcançar os objetivos se estivermos 

fechados em nosso próprio mundo, ignorando aqueles que convivem ao nosso redor. Ato este 

que Jesus entendia muito bem, já que influenciava as pessoas ao seu redor e sempre buscava 

uma convivência amena. Para Baker, Jesus ensinou que o crescimento espiritual não é um 

objetivo que possamos atingir sozinhos, sendo que precisamos dos outros e de Deus 

(BAKER, 2009, Pp.50-95). Para o autor, isso pode acarretar transformações radicais em 

nossas vidas, por isso seriamos tão resistentes a mudanças. 

Apesar de os dois autores, Cury e Baker, partirem do mesmo pressuposto, eles 

conversam de maneiras diferentes sobre o mesmo assunto. Ambos fazem uso de cartas de 

leitores, ou casos de pacientes durante suas sessões de terapia. No entanto, o aspecto 

financeiro em nenhum momento aparece na obra de Baker. Dando a entender que Jesus não se 

preocupava tanto com isso, seu foco era na relação mais pessoal com seus seguidores. Em 

contraposição, na obra de Cury surgem algumas considerações, mesmo que pontuais e críticas 

sobre o assunto financeiro. O psiquiatra Augusto J. Cury aponta que a segurança financeira é 

insuficiente para satisfazer as necessidades íntimas do ser humano, já que isso não dá sentido 

à existência. O autor relata que já tratou de empresários muito abastados, mas cuja vida 

emocional era miserável. Para ele: “A matemática emocional tem, felizmente, princípios que 

ultrapassam os limites da matemática lógica” (CURY, 2006, P. 120).  

Sendo assim, para Cury é possível possuir muito e ainda ser emocionalmente infeliz, 

por isso devemos investir mesmo em sabedoria. Essa sim seria um investimento passível de 

imensos retornos positivos na vida do leitor, muito incentivada por Jesus para com seus 

seguidores. Mesmo as dores da existência eram amenizadas ou completamente supridas com 

os ensinamentos de Jesus, sendo esse um dos objetivos de Cury: que o leitor que se encontra 

angustiado reconheça uma possibilidade de superação por meio dos ensinamentos de Cristo, 

já que o próprio extraia sua sabedoria através da sua miséria. Por fim, sua crítica salienta que 

vivemos em uma sociedade que nega as dores da existência e superdimensiona a busca do 

sucesso (CURY, 2006, P. 121).  

O fato da autoajuda se constituir como uma literatura que serve como direcionamento 

para a solução de problemas permite que se tracem diferentes trajetos para uma mesma linha 
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de chegada. Dentro dessa literatura, não existe problema que não possa ser resolvido por 

diferentes vias. Ainda mais através da abordagem na qual todos os autores elaboram uma 

leitura do mesmo indivíduo, Jesus, coexistem diferentes versões que enfatizam determinados 

aspectos de sua vida servindo como exemplos. Enquanto a temática da prosperidade 

financeira não aparece em Baker, sendo até mesmo condenada em Cury, autores como Mike 

Murdock e Catherine Ponder fazem questão de ressaltar que a riqueza está diretamente 

relacionada com a distribuição de bênçãos na vida do fiel, seja espiritual ou material. Nesse 

quadro, Mike Murdock legitima a busca do homem contemporâneo por recompensas 

financeiras, apontando que inclusive Jesus usava recompensas e incentivos para motivar seus 

seguidores, seja o reino dos céus ou até mesmo uma recompensa financeira. 

Para a análise da obra Os segredos da Liderança de Jesus, publicada originalmente 

em 2005 e traduzida para o português no mesmo ano pela Editora Central Gospel, 

utilizaremos a edição de 2008. Murdock dividiu-a em 58 tópicos, e em todos consta o nome 

de Jesus. Seu foco principal é dissertar sobre algumas das qualidades e ações que 

corroboraram no sucesso de Jesus e seus ensinamentos. Ao final de todo capítulo, o autor 

sugere uma oração e questões que possam ser trabalhadas conjuntamente com o que foi lido, 

colocando em prática tais ensinamentos, além de conter um provérbio que sintetize ou 

tangencie as discussões propostas. Esse exercício de fixação pode ser visto em diversas obras 

de autoajuda, sugerindo que o leitor feche o livro e inicie a transformação em sua vida. Como 

o próprio autor declara: “O que você ouve repetidamente, acabará por acreditar” 

(MURDOCK, 2008, P. 127). Para legitimar seus argumentos, também utiliza alguns 

exemplos de passagens bíblicas sobre a interação de Jesus com outras pessoas, além de 

apresentar nomes de empresários, inventores e líderes evangélicos.
65

  

Muito diferente dos autores supracitados, que buscam a ênfase na área da psicologia e 

do relacionamento humano, Murdock demonstra seu contínuo apelo para a prosperidade e 

sucesso do leitor. Logo no prefácio sustenta que gosta de ver as pessoas alcançando sucesso 

na vida, juntamente com Deus, o Criador, que também aprecia tal sucesso. Ao justificar seus 

argumentos Murdock defende que o dinheiro sozinho não traz felicidade, afirmando: “(...) o 

dinheiro não é um ‘fim’, mas um ‘meio’. Ele não pode me trazer a felicidade, mas dividi-lo 

com outros pode me fazer feliz” (MURDOCK, 2008, P. 136). Salienta também que o dinheiro 

serve para o movimento e não para o acúmulo, dando luz aos seus pensamentos e frisando o 

quanto é importante quando se alcançar o sucesso não desviar-se da sabedoria oferecida por 

                                                             
65 Cita personagens históricos famosos como Thomas Edison, Billy Graham, Henry Ford, Oral Roberts e os 

irmãos Wright como exemplo de líderes que marcaram o seu tempo (MURDOCK, 2008, P. 69). 
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Deus. O autor acredita que as características de Jesus aliadas aos seus princípios resultam no 

“Caminho do Vencedor”. Desta forma, acredita que os vencedores são ex-perdedores que 

cansaram do fracasso. Sendo assim, ressalta que descobriu um sistema da Bíblia, 58 segredos 

da liderança de Jesus, que imbricaram na multiplicação de sua alegria e sua capacidade de ser 

bem-sucedido (MURDOCK, 2008, Pp. 13-14). Para Murdock, o próprio Jesus mostrava às 

pessoas como prosperar financeiramente por meio de suas parábolas. Claro que, segundo o 

autor, já existiam tentações naquele tempo, porém Jesus foi um indivíduo forte e sábio que 

buscava os meios corretos para isso, já que “Uma noite de prazer não vale uma vida inteira de 

cegueira” (MURDOCK, 2008, P. 116). 

Mike Murdock define que Jesus confiava em seu trabalho e deseja que o leitor 

continue a prosperar. Destaca que Cristo por si próprio conhecia a importância do dinheiro, já 

que dos seus doze seguidores que administravam seus negócios durante sua jornada terrena, 

um era tesoureiro. Além disso, prossegue afirmando que vinte por cento da Bíblia relata 

ensinamentos e conversas de Cristo acerca de finanças, portanto o próprio livro sagrado dos 

cristãos já sugere um sistema de progresso e prosperidade financeira para o leitor. Murdock 

sustenta que o nazareno tinha consciência de que Deus concedia coisas boas às pessoas. 

Nisso, destaca: “O dinheiro é um fato da vida. Ele é necessário. Você precisa dele. O dinheiro 

está na mente de Deus. A palavra de Deus ensina sobre ele” (MURDOCK, 2008, P. 48). 

Notamos assim como sua abordagem é bastante imperativa e corrobora com um sentimento 

de imediatismo: 

Pegue o seu carro. Vá até a porta. Estenda a mão para o telefone. O sucesso sempre 

começa em algum lugar. O sucesso sempre começa em algum momento. O sucesso 

sempre começa com alguém (MURDOCK, 2008, P. 29). 
 

Na perspectiva de Murdock, Jesus confiava em seu trabalho e quer que o leitor 

prospere, por isso, o momento de transformação deve ser agora. O Jesus de Murdock é um 

solucionador de problemas: acordava cedo, sabia evitar confrontos desnecessários e conseguia 

lidar com as mais diversas situações com calma e paciência. Além disso, era um conhecedor 

do seu principal produto, a vida. Murdock trabalha com um conceito de fé que remete às 

aproximações modernas. A fé e a vida são como produtos e Jesus foi seu principal vendedor, 

sustentando através de seus ensinamentos os motivos pelos quais devemos fazer parte de seu 

projeto (MURDOCK, 2008, P. 21). Jesus seria um planejador que trabalhava intensamente, 

mas que também tinha seu tempo para descansar. Em seus momentos mais tranquilos e 

individuais, buscava reconectar-se com Deus e obviamente, adquirir mais conhecimento com 

base nos ensinamentos de seu Pai Celestial. O carpinteiro sabia se comunicar com as pessoas 

que lhe seguiam, não as discriminando em nenhum momento e sabendo que somente o 
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dinheiro não traria felicidade. O dinheiro, para Murdock, funciona com o intuito de 

movimento e não de acúmulo, sendo que Jesus sabia disso (MURDOCK, 2008, P. 136). Para 

ele, o dinheiro está em toda a parte, na solução de um problema, nas habilidades e nos dons 

cedidos por Deus. Para isso, acredita que: 

Você foi criado com um desejo de multiplicação. Piorar não é natural. Lembre-se, 

todas as pessoas que você encontrar hoje têm um apetite para crescer. Elas querem 

ser beneficiadas. Não existe nada de errado nisso. Existe um comando dado por 

Deus no interior de cada pessoa para que ela se torne mais, para que multiplique 

(MURDOCK, 2008, P. 82).  

Em uma abordagem semelhante à de Murdock, no livro O Milionário de Nazaré, 

publicado originalmente em inglês em 1979 (utilizamos nesta análise a tradução para o 

português de 2014 em sua versão e-book)
 66

 a ministra protestante Catherine Ponder divide 

seu livro em 11 capítulos, que dissertam essencialmente sobre prosperidade. Aliada a isso, 

aparece a figura de Jesus, retratado como o mais sábio dos indivíduos quando o assunto é 

prosperar. A ministra cita casos de empresários que conquistaram o sucesso por meio dos 

ensinamentos de Jesus para a prosperidade e até mesmo cartas de leitores e ouvintes de suas 

palestras. Essa abordagem é muito próxima a do autor Mark W. Baker, sendo que ambos 

privilegiam casos de pessoas que exemplificam e atestam seus modelos propostos. Além 

disso, corrobora com o sentimento que os autores carregam uma vida de experiências, 

conhecimentos e casos que dividiram durante sua história. No final de cada capítulo, Ponder 

apresenta um resumo com os principais pontos abordados na obra. Notamos seu intuito de 

fixação, onde repetir seus principais conceitos abordados imbrica em constantes retomadas, 

norteando o leitor sempre ao cerne da discussão. Além disso, nota-se que Ponder procura 

dissecar a origem das palavras. Isso aparece diversas vezes ao longo do livro, sendo que 

podemos citar como exemplo: prosperidade; adaptar; riqueza; Jerusalém; carpinteiro; etc.
67

 

Catherine Ponder declara: “Na realidade, a verdade próspera é que, como filho de 

Deus, ser pobre é um pecado. Enriquecer e prosperar são direitos de todos” (PONDER, 2014, 

on-line). Para a autora, Jesus certamente não era pobre. Sua obra reside no campo de que o 

nazareno foi um dos homens mais abastados do mundo, devido à sua riqueza interior e 

exterior. Ele simbolizaria a divindade em todos os homens para que não atinjam a pobreza. 

Também buscaria que seus seguidores tenham vida em abundância, com o objetivo de ser 

                                                             
66 Para a análise, utilizamos a obra em sua versão e-book, portanto, não existe paginação para tal formato. 
67 As palavras aparecem sempre com um sentido que busca ressaltar a ênfase na prosperidade. A exemplo da 

palavra Jerusalém que significa “moradia da prosperidade” e simboliza, segundo a autora, o corpo de Deus e a 

base de todas as riquezas, ou mesmo o termo evangelho, que significa boas novas. Para a autora, Jesus 

compreendeu e usou as leis mentais e espirituais de prosperidade como jamais foi feito na história (PONDER, 

2014, on-line). 
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bem-sucedido e descansar na generosidade divina. A visão de que Jesus veio para se 

relacionar com os pobres é completamente contestada por Ponder. A autora acredita que 

associações entre pobreza e espiritualidade são significados maléficos na vida dos leitores, 

algo que pode ser combatido quando estes entrarem em contato com os ensinamentos de Jesus 

acerca de prosperidade e sucesso. Desta forma, é importante ressaltar que Jesus não é o único 

personagem bíblico prova dessa riqueza em abundância. Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e 

Josué também fazem parte de uma grande liderança espiritual de todos os tempos, de acordo 

com Ponder. Vale destacar que a obra faz parte de uma coleção chamada “Os milionários da 

Bíblia”, publicada entre 1976 a 1979 traz outras figuras do Antigo Testamento como 

exemplos de sucesso, entre eles Moisés e Josué. 

A questão da riqueza é um ponto interessante na obra. Logo no início, a autora exibe a 

carta de uma leitora que afirma ser cristã com base no Novo Testamento e que através de sua 

leitura teve contato com um Jesus que condenava os indivíduos ricos de sua época. Nesse 

ponto, Ponder salienta que ele se referia aos indivíduos que tinham provisões exclusivamente 

materiais e adquiriam sua fortuna ilicitamente. Para ela, Jesus ao falar sobre a prosperidade, 

também fala sobre a herança espiritual dos homens. A autora afirma que a palavra 

“milionário” tem raiz semântica que remete à “abundância e felicidade”. Ou seja, ser 

milionário pode abarcar questões como saúde, riqueza, felicidade e entendimento espiritual. A 

verdadeira prosperidade tem base espiritual e essa base tem o poder de prosperar. É uma via 

de mão dupla, ou seja, a comunhão com Deus e os ensinamentos do Nazareno podem trazer 

prosperidade financeira e espiritual. Para isso, ressalta: “Portanto, repito: é perfeitamente 

lícito e apropriado que voltemos a nossa atenção à ciência de aquisição de riquezas, interna e 

externamente, conforme Jesus nos ensinou” (PONDER, 2014, on-line). 

Segundo Ponder, as próprias igrejas e catedrais construídas no passado são símbolos 

de riqueza e prosperidade e dentre os dizeres de Jesus, dois terços referem-se à prosperidade – 

temática que também aparece na abordagem de Murdock: “O dinheiro também está na mente 

de Deus. A palavra de Deus ensina sobre ele. Com efeito, 20 por cento dos ensinamentos e 

conversas de Jesus foram sobre dinheiro e finanças.” (MURDOCK, 2008, P. 48) Já para 

Ponder, um povo íntegro e temente a Deus é sinônimo de um povo saudável e próspero. Sobre 

isso, Ponder acredita que a Bíblia é o mais importante livro sobre prosperidade já escrito, 

aparecendo também em forma de paz, saúde e plenitude: “Podemos ler o termo ‘ouro’ mais de 

quatrocentas vezes em suas páginas. Há entre trezentas e quatrocentas promessas na Bíblia, 

sendo muitas delas promessas literais de prosperidade” (PONDER, 2014, on-line). 
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É interessante destacar que os autores não demonstram o método que utilizaram para 

chegar nesses números. Em ambos, encontramos recorrentes menções sobre números que 

demonstram a dimensão dessa prosperidade tanto reforçada em suas obras. Essa prática 

constrói um argumento direcionado para a relevância dessa mensagem, atribuindo uma maior 

noção da riqueza e de sua presença nas mensagens de Jesus. As aproximações com a obra de 

Murdock não se encerram nisso, já que segundo a autora:  

Fica óbvio que Jesus não tinha nada contra o dinheiro, pois, sem hesitar, nomeou 

Mateus, um publicano, como um de seus discípulos. Além disso, mostrou quanto 

apreciava a boa organização das finanças ao indicar Judas como seu tesoureiro 

pessoal e de seus discípulos (PONDER, 2014, on-line). 

 O próprio passado de Jesus foi próspero, nascido de uma linhagem de profetas e reis 

hebreus que logo no berço foram presenteados com as maiores riquezas de seu tempo. O 

hábito dos hebreus em compartilhar dinheiro lhes trouxe paz e plenitude e Jesus sabia disso, 

por isso os evangelhos são tão enfáticos na prosperidade, sugere.
68

 Na obra de Poder, o 

humilde carpinteiro de Nazaré tornou-se o senhor da plenitude. Era um mestre no ensino da 

prosperidade e logicamente não se opunha a uma vida confortável. Aqui também percebemos 

a construção de Jesus como um exímio educador, seja sobre prosperidade, espiritualidade ou 

os princípios de amor e liderança. Ao exemplo de seus ensinamentos durante sua jornada na 

Galileia, Jesus sabia que essa terra vinha sofrendo pelas invasões estrangeiras e constituía 

uma variedade de raças, culturas e religiões. A vida era difícil e penosa, sendo que isso 

corroborou com a força que a palavra de Jesus teve sobre as massas. 

Portanto, a autora acredita que o fato de grande parte da população ter seguido de 

imediato Jesus não é um ato surpreendente, pois os indivíduos reagiram com grande excitação 

ao perceberem as benesses que Jesus traria para seu povo, prosperando e curando quem o 

seguia. Diferente da situação de Jerusalém, que era uma terra rica por si só e que encontrou 

maiores dificuldades na aceitação de suas ideias. Entretanto, vale ressaltar que Ponder 

acredita que a adoção da riqueza como objeto de adoração é condenável, já que somente Deus 

deve receber essa atenção. O temor a Deus aparece em diversos momentos de sua obra. 

Acreditamos que seu intuito não é reforçar a ideia de medo, mas sim de respeito. Desta forma, 

ser temente a Deus é reconhecer a sua onipotência e onisciência frente às inúmeras 

fragilidades humanas.  

                                                             
68 Ao falar sobre os quatro apóstolos do evangelho, Ponder ressalta que Mateus foi um próspero homem de 

negócios, pois preferiu escolher ser discípulo ao cargo de Chefe Coletor de Impostos. Por ser um homem fino e 

letrado, seu evangelho resultou em uma das partes mais populares da Bíblia, sobretudo por retratar esses 

discursos da Bem-Aventuranças e da Oração do Senhor (PONDER, 2014, on-line). 
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A autora apresenta um Jesus que nunca hesitou em usar seus poderes mentais para 

promover prosperidade na terra. São inúmeros os exemplos que reforçam essa ideia no 

cotidiano dos indivíduos: o homem que conseguiu saldar uma dívida de 800 mil dólares e 

agora recebe 200 mil por ano ou a mulher divorciada que passou por um período de 

limitações financeiras e mais tarde casou-se novamente (PONDER, 2014, on-line). Estes são 

um dos inúmeros exemplos de pessoas “reais” que Ponder utiliza. Apesar disso, não existe 

uma preocupação em legitimar a veracidade dessas cartas com nomes, datas ou endereços. 

Não obstante, seus exemplos sempre ilustram de maneira bem didática e colocam os 

problemas na esfera do dia-a-dia do leitor, seja uma carta, uma experiência própria ou mesmo 

uma parábola bíblica. É claro que para todas as necessidades existe uma coação divina, 

portanto, também devemos ouvir essa chamada interna e não agir antes da hora. 

Se durante esse processo as dificuldades aparecerem, a autora ressalta que não há 

problema, já que será perante essas situações que devemos tirar nossa prosperidade e realizar 

nosso próprio milagre. Para isso, devemos fazer uso de pensamentos que possibilitem a 

prosperidade, ou seja, mais uma vez notamos a influência do Pensamento Positivo. Ao falar 

do caso de um empresário que venceu na vida, ressalta: “Aprendeu que bons resultados são 

obtidos através de pensamentos de abundância e sucesso, e não pela insistência em se fixar 

em todos os problemas financeiros da vida” (PONDER, 2014, on-line). Ou seja, com essa 

mudança de atitude o espírito do sucesso mentalizado pelo empresário implicou em uma 

mudança positiva em sua vida financeira. As crises e as experiências negativas são testes que 

podem ser uma bênção mascarada por problemas financeiros. Buscar orientação de Deus 

nesse caso é a melhor solução para prosperar. 

Nesse sentido, o proferir do nome Jesus Cristo também move barreiras e pode trazer 

resultados prósperos as nossas vidas (PONDER, 2014, on-line). Ou seja, a autora também 

compartilha da Confissão Positiva que interliga a bênção demandada pelo fiel com base na 

força da palavra: “As mais poderosas vibrações são ativadas ao pronunciarmos o nome ‘Jesus 

Cristo’. Esse nome tem o poder de moldar a rica substância do universo em bens definidos e 

visíveis” (PONDER, 2014, on-line). Temos que elevar a prosperidade através do emprego de 

algumas palavras que evoquem a bênção, aponta Ponder. Se isso não está ocorrendo ou está 

sendo proferido de maneira negativa e egoísta ou usam-se palavras tolas em relação a sua 

visão de prosperidade. Devemos, portanto, estabelecer uma ligação com a fé, tomando as 

atitudes corretas, como buscar a prosperidade através dos métodos sugeridos pela autora ao 

longo da obra. É claro que as benesses não vão ocorrer sem o esforço do leitor, destaca: “Na 

verdade, os resultados provenientes dos decretos de prosperidade podem ser muito mais 
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satisfatórios do que os obtidos através dos métodos humanos de suor e sangue” (PONDER, 

2014, on-line). 

Deste modo, a autora não isenta o indivíduo da responsabilidade de lutar por suas 

conquistas, além de seguir os procedimentos espirituais indicados para obter sua prosperidade 

e seu sucesso. A partir desse conceito, podemos aproximar a abordagem de Catherine Ponder 

com a obra de Romildo Ribeiro Soares. O pastor evangélico e televangelista propõe uma 

abordagem mais direta em sua obra Como tomar posse de sua bênção publicada 

originalmente em 1987. Para a análise, utilizamos a tiragem de 2009, que não encontra 

diferenças em relação à sua publicação original. O livro possui uma abordagem imperativa, 

um discurso forte e positivo para que o leitor tome atitude, induzindo-o a exigir seus direitos 

de bênçãos. A obra é dividida em 21 capítulos, que abordam temáticas da determinação, 

bênção, vitória, fé e a tomada de posses. No trabalho do pastor, não observamos uma 

necessidade da retomada de trechos bíblicos em todos os capítulos. Sua maior preocupação é 

a transmissão de sua mensagem, o uso da Confissão Positiva. 

Ao longo do livro são usadas com frequência as palavras vitória e sucesso: vitória para 

o que se batalha e sucesso para a vida do leitor, seja em âmbito material ou espiritual. Apesar 

da obra recorrentemente declarar um poder da ação, ou seja, do poder da palavra, a 

designação da palavra “bênção” não é discutida nem delimitada, abarcando tanto sentidos 

espirituais quanto materiais. Podemos buscar melhorias no espírito e apaziguamento de 

sentimentos negativos ou até mesmo um novo carro, uma nova casa, promoção no emprego e 

outros. Entretanto, quando o fiel, através de outros meios consegue vencer, estaria segundo 

Soares praticando a fé da sorte, algo como basear-se nas conquistas e derrotas para agradecer 

ou lamentar algo através das orações. 

Tanto Ponder quanto Soares fazem uso do direito da bênção divina. Em ambos os 

casos, pedir não significa humilhar-se, mas reivindicar algo que é seu desde o nascimento. 

Dentro dessa lógica, nós temos o direito natural de adquirir essas bênçãos, basta declarar com 

fé, e positivamente, que irá acontecer. Segundo as palavras da ministra protestante, Jesus 

queria que seus seguidores invocassem pensamentos positivos de misericórdia e atos de 

bondade. Para isso, necessitamos antever somente o sucesso para qualquer situação ou 

empreitada, especificar as metas e contemplar os bens maiores inserido na vida de outras 

pessoas. Desejar o bem e a paz para os outros também é uma forma de obter retorno espiritual 

significativo (PONDER, 2014, on-line). O pensamento positivo acaba rompendo com a 

limitação que os indivíduos têm em seu interior, expandindo sua mente e espírito. Sendo 
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assim, são nos momentos difíceis que Jesus manteve sua atitude mais positiva e 

consequentemente, obteve seus melhores resultados.  

Já Soares considera que: “Na verdade, as pessoas não estão precisando ouvir sermões 

filosóficos, mas aprender a tomar posse da bênção” (SOARES, 2009, P. 11). O autor afirma 

lutar pela fé concedida ao senhor e para que o leitor reivindique suas posses, aceitando-as na 

medida em que são dispostas pela fé e assimiladas pelo conhecimento.
69

 Também faz uso de 

algumas passagens da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento para enfatizar suas mensagens, 

que sempre são direcionadas para a prática da Confissão Positiva. Soares costuma apresentar 

exemplos genéricos de indivíduos que tiveram suas vidas transformadas por meio do uso das 

palavras. Nesse sentido, ele mesmo se torna um exemplo: 

Certa ocasião, li o livro O Nome de Jesus, de Kenneth E. Hagin. Acabei de lê-lo no 

dia 2 de dezembro de 1984 e, desde então, jamais tomei um comprimido sequer, 

com exceção de um antiácido que tomei 15 dias depois, em uma madrugada, por 

causa de uma indisposição estomacal, pois ainda não entendia plenamente a 
mensagem da fé real (SOARES, 2009, P. 15).  

Em sua perspectiva, exigir a bênção não é dar ordens a Jesus, é obedecer-lhe. A 

maneira correta é exigir que o mal saia de nossa vida. A ideia consiste que o leitor já foi 

abençoado desde a morte de Jesus no Calvário e a partir disso, existe a obrigação dessa 

demanda, ou seja, pegue-a e aceite-a. Desta forma, Jesus já teria feito algo por nós e já nos 

trouxe a cura. O autor afirma que suplicar por cura não vai expulsar a doença de seu corpo, 

tendo em vista que a cura foi dada desde o primeiro momento de vida do ser humano. Sendo 

assim, é a mesma coisa que pedir algo que já temos: “Resumindo tudo o que aprendi, eu 

descobri: Não precisamos mais pedir. Só determinar, exigir, ou seja: Tomar Posse da Bênção” 

(SOARES, 2009, P. 12). Dentro disso, Soares acredita que o cristão não necessita suplicar por 

sucesso ou prosperidade, basta exigir e determinar. Em caso de dúvida se isso irá funcionar, 

acredita que o próprio Jesus ensinou-nos essa prática. Somente através disso, milhares de 

pessoas estão vivendo bem, curadas e prósperas (SOARES, 2009, P. 15). Para o 

televangelista, todo e qualquer mal vem do Diabo e isso explicaria os problemas mundanos, 

como a miséria, fome, guerras e doenças. Por isso é tão enfático em sua obra: todos os seus 

capítulos atestam de alguma maneira a eficácia da Confissão Positiva, seja por um exemplo 

de algum conhecido, ou uma situação de sua própria vida. 

                                                             
69 A dualidade da posse também está presente nesta obra. A “posse” é entendida em diversos âmbitos: materiais, 

físicos e espirituais. A cura, a prosperidade, a riqueza são temáticas abordadas, todas exigidas pelo leitor e 

apresentadas como inatas ao ser humano. Basicamente, tudo aquilo que você demandar com convicção, o 

próprio Senhor realizará. Por isso não trata-se de pedir ou humilhar, mas sim, demandar: “Determinar é viver a 

vida cristã no mais alto nível” (SOARES, 2009, P. 36). 
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Na obra de Romildo Ribeiro Soares a determinação é a chave do sucesso, o que atesta 

uma simplicidade e facilidade em resolver os problemas dos indivíduos. Isso pode funcionar 

independentemente do momento de sua vida e da posição que ocupa. Por isso, o autor sugere 

cinco passos para a vitória: ter fé em Deus (somente nele, sem dividir a glória com outro); 

usar a fé da mente (ouvir a palavra de Deus) e do espírito; falar ao monte (a palavra remove 

montanhas, não a fé); não duvidar do seu coração (Acredite no que determinou. Mais do que 

mudança nas atitudes, no espírito também); crer que fará o que se diz (naturalmente). 

Somente assim, agindo de acordo com a palavra de Jesus tudo o que for dito será feito, 

colocando assim o poder de Deus em ação.   

Isto posto, o Jesus presente na obra de Soares é completamente ciente do valor 

humano, apesar de ser Deus quem se manifestou em carne para destruir as obras do Diabo. 

Por isso, Jesus morreu pela humanidade no Calvário: “E, se o preço pago foi alto, é porque o 

nosso valor é grande” (SOARES, 2009, P. 4). Logo, Jesus acabou atribuindo aos que ficaram 

a tarefa de tomar posse das bênçãos que comprou para nós. Segundo a ótica de Soares, Deus 

declarou que todos já fomos curados por meio das feridas de Jesus. Portanto, o mártir da 

humanidade aparece no sentido de redentor e para legitimar uma força espiritual ao demandar 

as bênçãos “em nome de Jesus”. Essa sim é uma determinação infalível e se feito da maneira 

correta, todo mal proveniente das ações do Diabo irá ser extirpado. Constatamos assim que 

esse é o maior foco da obra de Soares. Jesus é retratado muito mais como um princípio 

abstrato, do que como indivíduo concreto. Mesmo quando citadas passagens da Bíblia, a 

maioria sobre os quatro evangelhos de Jesus, seus atos são citados com o intuito de reforçar o 

poder da Confissão Positiva e de seus ensinamentos, que sempre direcionam o discurso para a 

força da palavra e a determinação do indivíduo. 

Em uma abordagem diferente, a autora estadunidense Laurie Beth Jones na obra Jesus, 

o maior líder que já existiu, publicado em sua versão traduzida no ano de 2006
70

, divide seu 

livro em 3 grandes temas: a força do autodomínio, a força da ação e a força das relações. No 

final de sua obra, existe um espaço dedicado às afirmações para os líderes, da qual ela resume 

alguns conceitos abordados no seu texto. Fica muito evidente a ênfase que a autora dá sobre 

as ações de Jesus. Nesses grandes temas, a autora começa suas ideias a partir de afirmações 

como: “Ele disse, Ele foi, Ele tinha, Ele servia, Ele amava” (JONES, 2006 Pp. 17-139). O 

livro de Jones segue um modelo padronizado e bem esquemático. Ao dividir os capítulos em 

                                                             
70 No original, em inglês, sua obra se chamava Jesus C.E.O: Using Ancient Wisdom for Visionary Leadership, 

publicado em 1995 nos Estados Unidos. Para nossa análise, utilizamos a versão de 2006 traduzida por GMT 

Editores Ltda. 
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temáticas que abordam alguma ação de Jesus, sugerem-se algumas tarefas para o leitor. As 

sessões de “Pergunta e Tarefa” aparecem no final de todo subtítulo com o intuito de refletir 

sobre os ensinamentos abordados e também sugerir alguns passos para que o leitor coloque 

em prática o que acabou de ler. Evidenciamos mais um modelo da literatura de autoajuda que 

sugere a prática dos ensinamentos no momento do término da leitura, além de tornar mais 

fácil e prazeroso o processo para o leitor. Capítulo a capítulo a autora sugere tarefas, desafios 

intelectuais e sugestão de posturas e comportamentos perante outras pessoas. 

Nessa obra, Jones aponta valores como crescimento, harmonia e realização, dando 

pouca ressalva para o aspecto próspero ou financeiro e demonstrando que cultivar estes 

valores levaria a uma recompensa certa: “É a hora de todos nós mudarmos a unidade de 

medida, como medimos o sucesso, como medimos o progresso e como medimos a nós 

mesmos” (JONES, 2006, P. 73). Tal recompensa espiritual estabelecida por Jesus seria o 

Reino dos Céus, desde que houvesse uma liderança de acordo com sua proposta, seguida a 

partir de seu modelo. Para a autora, a definição de riqueza de Jesus pode não ser a mesma que 

a nossa, mas definia-se claramente as recompensas para os indivíduos que trabalhassem com 

ele, sempre envolvendo sua equipe na tarefa.  

Laurie Beth Jones constrói a imagem de um Jesus que servia às pessoas, frisando que 

a maioria das religiões ensina que estamos para servir a Deus e mesmo Deus está para servir 

as pessoas. Sustentando seu argumento, Jones reitera que: 

Se elas quisessem ver, ele abriria seus olhos. Se desejassem caminhar, ele as 

deixaria caminhar. Se quisessem que uma filha tornasse a viver, ele daria a vida de 

novo a essa filha. Se desejassem vinho, ele lhes daria vinho. Se quisessem pão, ele 

lhes daria pão. Até quando quiseram que ele fosse morto, ele morreu. Jesus fazia 

todas essas coisas sem lutar, porque ele tinha o poder: o amor. Amar é servir. E 

Deus é amor (JONES, 2006, P. 121).  

 É por meio do conceito de Líder Servidor que a autora disserta sobre a imagem de 

Jesus. Tal abordagem remete à ideia do carisma e da humildade que um bom líder servidor 

deve ter. Exemplo disso é quando Jesus lava os pés de um de seus apóstolos em sinal de 

igualdade e servidão. Deste modo, os restantes passaram a ajudar cada membro do grupo a se 

limpar, demonstrando união e integração que uma equipe necessita ter, atitude que parte como 

exemplo de seu mestre. A autora apresenta Jesus como uma das pessoas mais confiantes que 

já existiu, no entanto sem tornar-se arrogante. Ao recrutar seus seguidores, o nazareno aparece 

como a figura de pescador de homens que conseguia conquistar seus seguidores com gestos 

simples e singelos: “Ele usava seu senso divino de propriedade para criar oportunamente os 

bens de que necessitava. E, muitas vezes, conseguia o que queria por meio da generosidade e 

da boa vontade daqueles a quem servia” (JONES, 2006, P. 30). Nesse sentido, sabia projetar 
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suas ações com grande nobreza, sendo um líder que dissertou sobre a importância de ajudar o 

próximo e ter contato mais íntimo com as pessoas em prol de um bem maior. Além disso, não 

tinha problemas em oferecer o que tinha de melhor, já que “[...] servia apenas o melhor 

vinho” (JONES, 2006, P. 69).  

 O nazareno não julgava os outros e sabia expressar seus sentimentos. Ao olhar da 

autora, Jesus foi extremamente fiel à sua missão, sendo muito objetivo e claro com suas 

metas. Dentro disso, notamos o esforço de Jones em evidenciar a força do autodomínio de 

Jesus e como o controle dessas características influenciaram suas ações. As tentações, sua 

frieza, fé e destreza corroboraram para formar um líder destemido e confiante. O amor 

também aparece como uma de suas grandes características, algo que não era exatamente 

esperado de um líder, porém: “(...) nossa paixão pode ser suficiente para nos qualificar como 

líderes” (JONES, 2006, P. 60). Tendo em vista, que Jesus salientava a necessidade de amar 

Deus e amar o próximo como a si mesmo, seu amor era irrestrito e não tinha distinções. Esta 

característica, para Jones, foi o exemplo da capacidade de sintetização de Cristo, já que a 

partir desse ensinamento podemos entender todos os outros. 

É possível citar como exemplo o trecho em que a autora compara a singularidade e 

capacidade de sintetização do messias com a publicidade da empresa multimilionária Nike e 

sua campanha dos anos 1990 premiada de imenso impacto JUST DO IT, ao utilizar-se de uma 

passagem na Bíblia em que Jesus, ao ser questionado sobre o maior mandamento da lei, 

afirma: “Ame o senhor, seu Deus com todo o coração, de toda a sua alma e de todo seu 

entendimento. (...) Ame o seu próximo como a si mesmo” (JONES, 2006, P. 65). No livro, 

Jesus é recorrentemente equiparado a outras figuras do mundo secular, como líderes 

empresariais, do mundo do esporte, religiosos e até mesmo campanhas publicitárias, com o 

intuito de evidenciar o alcance de sua mensagem, que não possuía uma equipe de marketing 

planejando seu alcance. Assim sendo, além de ser um ser humano com habilidades notáveis, 

Jesus também seria extremamente inteligente, atencioso e com muita noção da dimensão de 

seu impacto na humanidade, pois, através de suas ações como líder servidor passava um 

modelo de liderança muito mais próximo de seus seguidores.  

Nesse quadro, uma das abordagens que nos chamou a atenção é a que enfatiza o fato 

de Jesus conceder poder às mulheres. Laurie Beth Jones afirma logo na introdução da obra 

que reconhece com estranheza a falta da presença feminina, ou seja, de autoras que dissertem 

a respeito de administração e liderança. Jesus sabia reconhecer essa liderança, já que, segundo 

a autora, o início e o final do Evangelho são construídos com base na liderança feminina, seja 

pela figura de Maria Madalena ou pela mãe de Jesus, Maria: 
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Então, homens, abram espaço para as mulheres. Recrutem-nas e vocês serão mais 

sábios. E nós, mulheres, precisamos reivindicar e conquistar o nosso poder. Afinal 

de contas, aonde os homens podem ir de fato, sem nós? Somente uma geração 

(JONES, 2006, P. 96). 

Jones atribui com isso o papel da mulher, indo além de líder no trabalho, mas também 

dentro da família com a figura da mãe. Em um outro momento, ao destacar algumas 

afirmações que as pessoas possam declarar e melhorar sua liderança, aponta: “Eu dou o poder 

através do meu exemplo. Concordo que a energia masculina e a energia feminina têm direitos 

e responsabilidades iguais” (JONES, 2006, P. 141). Portanto, Jesus enquanto um líder e ser 

humano também reconhecia a importância das mulheres para o florescimento de suas ideias. 

Apesar deste não ser o foco da obra, se comparado com os demais autores, Jones é a única 

que se preocupa em dissertar sobre a presença feminina nas obras de Jesus. Mesmo assim, 

essa mensagem não chega a ser muito reforçada durante sua obra, já que o seu foco é dissertar 

sobre a figura de Jesus.  

Enquanto o bispo, líder espiritual e empresário Edir Macedo em sua obra A Libertação 

da Teologia publicada originalmente em 1992 pela Universal Produções, assim como Laurie 

Beth Jones e Romildo Ribeiro Soares, o bispo Macedo também deixa o aspecto da 

prosperidade material em segundo plano. O que impressiona, se levarmos em conta o fato de 

que Edir Macedo é o pastor mais rico do Brasil
71

. O autor destaca sua ênfase nos temas como 

amor, sentimento e um indivíduo com relação mais próxima de Jesus. Em sua obra são poucas 

as citações bíblicas, pois sua crítica é direcionada à fragmentação da fé, sobretudo da Igreja 

Evangélica. Seu livro é demarcado por tópicos gerais não numerados que abarcam temáticas 

de: crítica a alguns aspectos da religião cristã, as dificuldades e erros da Igreja moderna, o 

relacionamento com Deus e a libertação do pensamento. Portanto, sua escrita é marcada por 

discussões que tangem esse assunto, defendendo um ensino menos preso a teses doutrinárias e 

denominacionalistas. Seu intuito é reviver uma teologia sem preconceito e sem luta entre os 

cristãos, ou seja, uma fé de maior unidade. Acredita que a igreja moderna está moribunda, 

tendo seus maiores problemas no cristão que não tem mais contato com a experiência da 

conversão e da aplicação do evangelho no dia-a-dia.
72

  

                                                             
71 Para maiores informações, acessar: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-
noticias/2013/01/18/forbes-lista-os-seis-lideres-milionarios-evangelicos-no-brasil.htm> Essa lista inclui Edir 

Macedo em primeiro lugar, avaliado em 2013 com aproximadamente R$2bilhões em fortuna, e também 

apresenta em quarto lugar o pastor Romildo Ribeiro Soares, analisado nesta pesquisa, com uma fortuna de R$ 

250 mil.   
72 Nesse contexto, Macedo considera com pesar que exista uma idolatria da sabedoria, sobretudo dentro das 

igrejas: “Os livros que falam acerca da Bíblia são mais lidos do que a própria Bíblia; os pregadores falam 80 ou 

mais por cento, em suas pregações, dos problemas sociais, de política, de filosofia ou de si mesmos e quase 

nada, ou nada de Deus ou de Cristo. A realidade é que estão formando uma geração de formais e incrédulos” 

(MACEDO, 1992, P. 77). A sabedoria corrobora com a comunhão do indivíduo com Deus e para isso deve se 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/01/18/forbes-lista-os-seis-lideres-milionarios-evangelicos-no-brasil.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/01/18/forbes-lista-os-seis-lideres-milionarios-evangelicos-no-brasil.htm
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O bispo acredita que não adianta estudar a teologia e a parte das escrituras se 

esquecendo de praticar a fé. Macedo salienta que a evangelização é a consagração da vida, ou 

seja, é anunciar as pessoas e as boas notícias. É dizer para as pessoas que Jesus veio para 

desfazer as obras do Diabo e veio dar vida com abundância para aqueles que nele confiam. 

Todas as promessas feitas com base em Jesus são cumpridas e a vida de seus seguidores se 

satisfazem perante a vontade de Deus. A ordem é entregar-se às vontades de Deus, mesmo 

que se tenha um preço a pagar. Esse desapego material é visto no trecho: “É claro que há um 

preço a pagar; devemos sacrificar, muitas vezes, nossos bens, nossas posições sociais ou 

eclesiásticas, nossa reputação ou até mesmo nossas famílias, mas vale a pena” (MACEDO, 

1992, P. 133). Nesse sentido, todas as boas coisas possuem um custo e para isso precisamos 

empregar disciplina, dedicação e sacrifícios. A prosperidade material mais uma vez é 

suplantada por valores íntimos relacionados com uma ética e moral cristã. Para Macedo, o 

verdadeiro propósito da Igreja deveria ser promover o amor. Para ele, o dinheiro e a felicidade 

estão dissociados, de forma que o que a Igreja necessita é amor e misericórdia. Os grandes 

auditórios, a boa música, organização e oratória são lindos, mas não oferecem a renovação 

espiritual que o fiel necessita, segundo o autor. Macedo saliente que pastores e pregadores 

têm sido admirados e honrados por serem cultos e habilidosos com suas práticas, entretanto 

acredita que a verdadeira vitória está na prática do evangelho e da vida cristã, enquanto 

pratica-se a comunhão com o Espírito Santo. De nada adianta conhecer tudo isso, se for 

negada a maior verdade: a graça de Deus (MACEDO, 1992, Pp. 119-120). 

Dentro desta crítica direcionada à teologia e fragmentação da igreja aparece a presença 

de Jesus. Para ele, Jesus encontra sua essência na principal vontade de Deus: o amor. O amor 

para o autor é: “(...) é a verdadeira necessidade do mundo atual” (MACEDO, 1992, P. 53). 

Macedo acredita que o mundo revolucionário e reacionário de hoje acaba dispensando os 

mandamentos mais sensíveis a Cristo. Desta forma, a Igreja também acabou entrando em uma 

disputa de poderes, coisa que a Igreja Primitiva de Jesus jamais buscou: “Pregam um Jesus 

social, necessidades humanas sociais e soluções sociais para os problemas do homem; 

entretanto, essas coisas jamais promoverão o amor” (MACEDO, 1992, P. 56). Isto posto, para 

Macedo existe uma marginalização da figura de Jesus, sucumbindo seus ensinamentos por 

                                                                                                                                                                                              
preocupar com seu íntimo e não em um âmbito social e geral. Segundo sua leitura, a maior falha da sabedoria 

humana é viver no mundo das ideias e não estar atuante ou presente para aqueles que o cercam. O maior mal da 

sociedade é o próprio indivíduo e a sociedade só viverá em boa forma se essa questão for resolvida. O auto 

cultivo desse homem deve ser sempre em uma relação com Deus, aceitando tudo aquilo que é proposto pelo 

criador.  
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meio de vieses puramente sociais ou religiosos. O autor disserta sobre algumas representações 

de Jesus atualmente e com um olhar crítico, salienta:  

Tem-se apresentado um Jesus pobre, opaco e limitado às pessoas; um Jesus tão 

insignificante que tem sido comparado a mestres espiritualistas, profetas orientais ou 

entidades de cultos africanos, completamente diferente da maneira como Ele se 

revela a nós através de seu testamento (MACEDO, 1992, P. 231). 

Macedo acredita que quanto mais doutrinas e ensinamentos, maior é esse afastamento 

da mensagem principal de Deus, que salienta o amor. À luz das ideias do bispo, Jesus seria 

uma pessoa simples, sem maiores rodeios para transmitir suas mensagens. Para ser fiel aos 

seus ensinamentos, o leitor deve orar, buscar uma comunhão constante com Deus e a leitura 

da Bíblia, aliada a uma vida de pureza e integridade cristã. Ao dissertar sobre Jesus, o autor 

ressalta que ele não fundou uma religião, mas pregou uma fé e uma esperança. Por isso, não 

foi considerado um religioso, mas sim um revolucionário (MACEDO, 1992, Pp. 71-77). Jesus 

é representado aqui, portanto, como um modelo de vida, de moral, pureza e sinceridade. É 

caracterizado como alguém muito espiritual e que ensina sua ética e moral através do amor e 

da fé. 

Os ensinamentos do carpinteiro são muito mais simples do que aparentam ser, destaca 

Macedo. Neste sentido, acredita que a mensagem de Jesus reside em sentimentos muito mais 

relacionados com o nosso interior, atrelados a uma boa relação de espírito. Para o bispo, ao 

contrário do que alguns líderes que deturpam a mensagem de Cristo, Macedo crítica “Os 

religiosos do nosso tempo interpretam: ‘Vinde após mim e vos farei construtores de templos, 

maestros de corais, bacharéis em Teologia e professores da Escola Dominical.” (MACEDO, 

1992, P. 105).  

Inclusive, o bispo acredita que Jesus não estava preocupado com sua imagem nem 

tampouco em agradar a sociedade de seu tempo. Desta forma, acreditava na obra de Deus e na 

transmissão de sua mensagem, não com as aparências ou críticas que tinham sobre sua pessoa. 

Por isso, Jesus foi considerado um revolucionário e não um religioso. O carpinteiro de Nazaré 

priorizava a relação íntima com seus seguidores, segundo Macedo: “Andava com eles, comia 

com eles, dormia com eles, orava com eles” (MACEDO, 1992, P. 174). Para tornar-se amigo 

de Jesus, bastava fazer o que ele mandava. A participação efetiva em sua obra é assim o que 

existe de mais importante e se torna a base de sua amizade. A maior prova de amor é a 

participação em seu ministério e a maior necessidade do mundo é a Palavra de Deus: “A vida 

de Jesus Cristo é o modelo para as nossas vidas. Moral, pureza e sinceridade são algumas 

dessas características pessoais que o cristão deve ter” (MACEDO, 1992, P.162). 
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Para o autor, Jesus veio para dar Vida e vida com abundância, não uma nova religião 

preconceituosa e dogmática tal qual muitos têm feito a partir de seus ensinamentos. Muito 

mais timidamente do que os outros autores que também fazem uso da Confissão Positiva, 

Macedo salienta que se colocarmos Jesus como fonte de vida e como centro de nossas 

atividades podemos cobrar diariamente dele aquilo que prometeu ceder. Isso, afirma o 

psiquiatra, seria um procedimento normal de quem aceita naturalmente aquilo que Deus já 

tem determinado em sua palavra (MACEDO, 1992, P. 243). Ou seja, por mais que tal aspecto 

esteja ao final de sua obra, Macedo também ressalta o uso do poder da palavra.  

Ao longo desse capítulo, fizemos uma análise buscando evidenciar os principais 

aspectos contido nas mensagens dos autores, que fazem utilizam Jesus como principal 

protagonista. As obras nos mostram que os autores apresentam visões distintas em alguns 

aspectos, e semelhantes em outros quando se trata da figura de Jesus. Baker e Cury 

apresentam uma visão de Jesus com base nos preceitos da psicologia. Isso pode ser 

relacionado com os esforços da busca pelo Jesus Histórico, pois, suas visões partem de 

conceitos utilizados na ciência moderna para compreender os atos de Jesus. Em suas obras, 

essa mescla funciona tanto para aproximá-los de um público não cristão, quanto para sair da 

esfera da fé, muito ligada à formação desses autores. 

Cury por ser um psiquiatra formado, e por ter desenvolvido a técnica da inteligência 

multifocal, faz dessa obra uma aplicação empírica de sua tese, buscando comprovar que Jesus 

foi o Mestre dos Mestres na escola da existência. O fato de ter vivido afastado da religião 

durante um período da sua vida como ateu, o psiquiatra busca expor como sua experiência 

analisando a inteligência de Jesus acabou convertendo-o. Já Baker, através das inúmeras 

experiências relatadas de seus clientes nas sessões de terapia, mostra que seguindo os passos 

de Jesus, todos poderíamos ter uma vida melhor. Por ser teólogo e cristão desde sua 

juventude, Baker não disserta sobre esse distanciamento espiritual que Augusto J. Cury 

ressalta. Mas procura enfatizar o fato de que Jesus não apenas dominava os conceitos da 

psicologia, mas também foi ele próprio, um psicólogo. Vale destacar que ambos os autores 

acreditam que a ciência moderna desconsiderou os estudos sobre Jesus. Por isso, justifica-se a 

tentativa dos autores em dissolver questões espirituais através de um olhar supostamente 

neutro, a de psicólogo e psiquiatra.  

Dentro dessas múltiplas abordagens que a figura de Jesus permite explorar, o aspecto da 

prosperidade é uma das abordagens que também são retratadas em diferentes autores. Como 

observamos através da análise das fontes, o psiquiatra Augusto Cury tem uma visão crítica da 

prosperidade associada a ganhos financeiros. Já Mark W. Baker não aborda isso em sua obra. 
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Fato que não impede autores como Mike Murdock e Catherine Ponder legitimem a vitória, o 

sucesso e a prosperidade espiritual e material com base nos atos de Jesus. Principalmente 

pelas questões ligadas a ganhos financeiros. Murdock é o mais enfático nesse aspecto. 

Conforme vimos, todas as qualidades que Jesus possuía direcionavam-no para suas 

recompensas. Jesus aparece ao lado de figuras associado à liderança de grandes empresas, 

inventores ou mesmo líderes evangélicos. Sua intenção é ressaltar que Jesus foi um indivíduo 

altamente racional, que sabia muito bem lidar com a prosperidade. Argumento compartilhado 

por Ponder, que o retrata como o mais sábio dos indivíduos quando o assunto é prosperar, 

ressaltando que Jesus fazia uso de uma atitude que mentalizava a abundância, ou seja, o 

Pensamento Positivo. A visão desses dois autores é direcionada para aqueles leitores que 

estão buscando soluções espirituais aplicáveis no cotidiano, sobretudo, as dificuldades 

financeiras, ou pelo desejo do crescimento material. Justificáveis, é claro, pelas atitudes de 

Jesus.  

Além disso, as fontes nos mostram semelhanças entre as abordagens de Ponder e 

Romildo Ribeiro Soares, pela utilização da Confissão Positiva. De certo modo, Soares 

também compartilha um pouco da visão de Murdock e Ponder, mas sua abordagem é muito 

mais direcionada a cura interior, a abundância do que prosperidade financeira. Podemos 

aproximá-los também pela abordagem que utilizam com seus leitores, através de uma 

linguagem muito mais imperativa e imediatista. O foco é muito mais pessoal, e menos 

direcionado as atitudes do indivíduo com outras pessoas, mas sim, na relação direta do 

indivíduo com Deus. Tanto Ponder quanto Soares enfatizam o uso do direito da bênção 

divina. Sobretudo na obra de Soares por deixar evidente que não é nem um direito, mas uma 

obrigação nós recebermos as posses cedidas por Jesus.  

Em relação às obras de Romildo Ribeiro Soares, Laurie Beth Jones, e Edir Macedo, 

podemos aproximá-las devido a ênfase da relação do indivíduo com Deus. Esse aspecto 

também é abordado nos outros autores, mesmo que indiretamente. No entanto, fica notório 

nas obras desses três autores o desenvolvimento dessa espiritualidade. Se em algum 

momento, as obras de Cury e Baker pretendem atingir um público religioso e secular, a de 

Soares, Jones e Macedo são direcionadas para um público cristão. Jones elabora um modelo 

de liderança servidora, partindo do exemplo de Jesus como um líder muito próximo de seus 

seguidores. Aqui os valores ressaltados são de harmonia, realização e crescimento espiritual. 

Já a obra de Macedo realiza uma crítica à fragmentação das igrejas, apontando o maior defeito 

da modernidade, o afastamento do homem com a verdadeira teologia, a relação do indivíduo 

com Deus. Para isso, Macedo faz uso dos ensinamentos de Jesus, que sempre retornam às 
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questões de amor, prevalecendo a mais a imagem de Cristo (enquanto filho de Deus) do que 

Jesus (enquanto indivíduo). Isso é observado com grande ênfase na obra de Macedo e Jones, o 

amor ao próximo passa a ser a maior virtude de Jesus. Em suma, buscamos com isso, discutir 

as diferentes representações que a literatura de autoajuda elabora de Jesus. Seja ele um 

psicólogo, próspero, líder servidor, determinado em sua palavra, ou mesmo, Cristo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante esses quatro anos de pesquisa, estudar a literatura de autoajuda possibilitou 

colocar em prática o trabalho empírico do historiador. Nessa jornada, pude enfrentar diversas 

concepções que carregava antes de começar a utilizar a autoajuda como fonte histórica, antes 

mesmo de considerar esse gênero historicamente e socialmente relevante. Entrar em contato 

com essa literatura me fez enxergar o porquê da sua relevância no mercado, e qual é sua 

posição na história. Um dos motivos que mais me intrigou, é como a autoajuda consegue 

utilizar reflexões sobre as dificuldades do indivíduo e, sugere como superá-las há 150 anos. E 

atualmente ocupa um lugar de destaque dentro do mercado literário. Dentro disso, aparece a 

ambígua figura de Jesus oferecendo diversos caminhos para melhorar a vida do leitor. 

Sobretudo aqueles que oferecem uma melhor liderança, sucesso e prosperidade para os 

indivíduos. 

A oportunidade de estudar a literatura de autoajuda durante todo esse período, provou 

como as fontes são muito mais complexas e flexíveis do que imaginava. Não se trata de uma 

repetição incessante de fórmulas e técnicas que passam de autor para autor. Mesmo existindo 

diversas semelhanças que permanecem nessa produção, todas perpassam por releituras e 

novas interpretações que atribuem à mesma figura, diferentes significados. Projetando assim, 

sua relevância dentro de um mundo que necessita de soluções relevantes e imediatas. 

Possibilitando que o indivíduo escolha a solução que se identifica. Portanto, ser flexível não 

significa perder a identidade, mas torna possível que diferentes grupos sejam contemplados 

com a mensagem de que conseguimos enfrentar nossas dificuldades.  

Concluímos com essa pesquisa, que a imagem de Jesus aliada à literatura de autoajuda 

corroborou pela formação de um ícone cultural transnacional e muito flexível. As obras 

reforçam a ideia de que Jesus é usado como um camaleão da sociedade, pois, adapta-se as 

necessidades culturais de seu contexto. Apesar do recorte entre as obras estarem em um 

período historicamente brevíssimo e recente, observamos as características de Jesus são 

utilizadas das mais variadas formas. Nesta pesquisa, destacamos apenas sete obras. No 

entanto, dentro do mercado secular e cristão, encontramos uma infinidade de obras que fazem 

uso, ao seu modo, da imagem de Jesus. Incluindo o Brasil, já que os autores brasileiros 

também elaboram seu conceito de Jesus.  

As semelhanças e mesmo os antagonismos encontrados nas fontes demonstram um 

pouco do que a literatura de autoajuda propõe: diversos caminhos que buscam solucionar os 

problemas dos leitores. Independente do caminho que o leitor busca trilhar, todas as obras 
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aqui analisadas apontam para um mesmo desfecho: o reconhecimento e desenvolvimento 

desse “eu” interior. Seja aliado a Deus, seja reforçado pelas influências daqueles que estão ao 

seu redor. A partir das fontes, concluímos que o indivíduo ao se deparar com esse leque de 

possibilidades e resoluções, escolhe a que mais cabe em seu contexto pessoal. As diferentes 

abordagens não desvinculam a importância de Jesus na história. Na realidade, todos os 

autores ressaltam que Jesus foi um ser humano que marcou a história por suas habilidades. E 

a partir desse trabalho, percebemos que isso é um dos fatores que asseguram a singularidade 

da literatura de autoajuda. 

Desde seu propósito inicial, atrelado à religião cristã, a autoajuda busca construir um 

mundo melhor através de uma ética e moral religiosa. Sendo menos pretencioso, ao menos, a 

literatura de autoajuda busca uma melhora no íntimo das pessoas. Além de manifestar 

questões que tangem aos sentimentos dos autores, muito ligados ao seu contexto pessoal de 

produção, se pensarmos em um quadro mais distante a retratação de Jesus dentro da autoajuda 

também se relaciona às necessidades do público que a consome. Muitos dos autores 

analisados são conhecidos por serem best-sellers em seus países. Tornam-se reconhecidos, 

conquistam prêmios internacionais, constroem empresas de desenvolvimento pessoal e 

recebem por isso, inúmeras recompensas. Sejam elas financeiras ou espirituais dentro de uma 

missão evangelizadora. Fazendo com que isso seja atraente para diferentes mercados, seja ele 

direcionado para um público cristão ou mesmo, secular.  

E por essa literatura estar ligada desde seu nascimento ao protestantismo, as questões 

que tangem uma religiosidade cristã estão sempre presentes. Por momentos, pode ser 

suplantada por necessidades de urgência maior do leitor. Seja uma conexão com alguém mais 

próximo, ou mesmo com Deus. A própria palavra “autoajuda” apesar de ser muito evidente e 

autoexplicativa, pois, sugere a ideia de que a ajuda deve partir do próprio indivíduo, ela acaba 

criando um paradoxo. De acordo com as fontes, atentamos que os autores participam desse 

processo do redescobrimento do “eu” juntamente com o leitor. Seja direcionando suas 

atitudes, ou apontando caminhos viáveis através de outros exemplos, quando não são 

ressaltadas as próprias experiências dos autores. Sobretudo, esse é um caminho que é 

percorrido por meio de reflexões e redescobertas do leitor junto com o autor. Nisso tudo 

aparece a figura de Jesus. Para os cristãos, além de tudo, ele conforta o espírito. Para os não 

cristãos, ele é tomado como um indivíduo notável por suas qualidades que marcou a história. 

Já que de acordo com as fontes, Jesus foi o indivíduo mais notável de todos os tempos. 
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