
ESSÊNCIA: PROJETO GRÁFICO-EDITORIAL DE REVISTA EVANGÉLICA PARA 
LONDRINA

Autores
ANDERSON MAZZEO (1)
REINALDO CESAR ZANARDI (7)

Categoria
 Trabalho de TCC

Introdução
 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) analisou a população com base nos resultados demográficos de 1940 e 

2000. A pesquisa mostrou uma expressiva redução de católicos apostólicos romanos de 95% para 73%. No entanto, os evangélicos cresceram 
de 2,6% para 15,4. Nesse contexto, esse grupo tem conquistado também vários espaços midiáticos. Porém, a maioria do conteúdo ainda não 
é jornalístico, ficando à mercê da cobertura da "grande imprensa" que aborda assuntos religiosos, muitas vezes, de forma estereotipada e até 
mesmo preconceituosa. Consequentemente, os evangélicos ficam excluídos de discussões sociais, ou seja, os princípios cristãos não são pauta 
dos assuntos ditos "sérios" como no campo da medicina, da ciência, da política, do social. Por isso, este projeto pretende desenvolver uma 
revista destinada aos evangélicos que trate assuntos religiosos de forma jornalística, visando seu público-alvo: os evangélicos.

Objetivos
 Desenvolver uma revista destinada aos evangélicos que trate de assuntos religiosos de forma jornalística. Discutir assuntos da 

atualidade sob o ponto de vista da religião para conscientizar os evangélicos e fortalecer os princípios da crença. Criar um produto que alcance 
além dos fiéis para cumprir a missão de transmitir a boa notícia, proferida por Jesus.

Material e Métodos
 O trabalho está dividido em duas partes: teórica e prática. A primeira consiste numa pesquisa bibliográfica para aprofundar o 

conhecimento em assuntos como história da igreja evangélica, dados sobre esse grupo, estudos sobre revista segmentada, a importância do 
jornalismo para a democratização social, o conceito de notícia, estudo sobre diagramação e criação visual. A segunda parte consiste na 
elaboração da proposta da revista evangélica "Essência", com definição do conteúdo gráfico-editorial. Para fomentar o desenvolvimento deste 
trabalho, alguns autores foram essenciais como Edgard Lopes Benassi (Os ensinamentos de Jesus: Da oralidade à internet); Reinaldo Brose 
(Cristãos usando os meios de comunicação social - Telehomilética) Michael Collins e Matthew Price (História do Cristianismo: 2000 anos de fé);
Marilena Chauí (Convite a Filosofia) e Marília Scalzo (Jornalismo de Revista).

Resultados e Discussão
 A revista terá um formato de 20 cm de largura por 26,5 de altura, pois além de diminuir o custo de produção, facilita o manejo e a 

comercialização. A fonte Cambria foi escolhida para o corpo do texto, pois ela é serifada e isso facilita a leitura em textos longos. Para os 
títulos, a fonte Din é a mais adequada, por não ter serifa e ser legível. As cores serão determinadas por editorias, por exemplo, a editoria 
Missões será lilás. Além de todos esses elementos, o projeto visual da revista "Essência" prioriza a utilização dos espaços brancos, das fotos e 
dos infográficos. Toda essa preocupação é para facilitar a transmissão da mensagem aos seus respectivos leitores. O projeto prevê 36 páginas 
com as seguintes editorias Em defesa da fé, Entrevista, Nacional, O poder da palavra, Missões, Conhecendo o meu pastor, Moda cristã, 
Lançamentos, Social. Pretende-se com essas editorias cumprir o principal objetivo da revista, incluir os evangélicos nas discussões sociais, 
além de evangelizar.



Conclusão
 A principal contribuição da revista "Essência" para Londrina será um conteúdo evangélico de cunho jornalístico que atinge os 

evangélicos e os nãos cristãos para atender as necessidades desse grupo e cumprir a missão que Jesus deixou. Brose (1980) questiona os 
veículos de comunicação evangélicos que ficam restritos ao grupo de seus membros e lembra que a missão desse grupo é transmitir a boa 
notícia para todo o mundo, proferida por Jesus Cristo.
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