
Clara Passi

J esus Cristo foi um grande ora-
dor, que sabia colocar idéias de
maneira impactante, confun-

dia adversários, empolgava platéias
e dominava a arte de criar frases de
efeito, tal como almejam os publici-
tários. Interessado no legado que o
Filho de Deus deixou àqueles que
desejam vender bem uma idéia,
Adilson Xavier, 52 anos, presidente
da agência de publicidade Giovan-
ni+Draftfcb e católico praticante,
lança O Deus da criação (editora
Bestseller) e aponta falhas na forma
como a Igreja Católica leva sua men-
sagem aos fiéis.

Como a religião pode ajudar as
pessoas a se comunicarem
melhor?
Fui investigar e ver o que havia no
discurso de Cristo para fazê-lo per-
durar por tanto tempo. O fato de Je-
sus ter conseguido continuar rele-
vante por mais de 2 mil anos e ainda
ter tanta gente discutindo suas
idéias e até morrendo por causa de-
las me chamou a atenção. Jesus vi-
veu em uma época em que não ha-
via televisão, assessoria de im-
prensa, nada. Era carpinteiro, não
pertencia a nenhuma classe gover-
nante, veio de uma cidadezinha de
onde não se esperava muita coisa.
Não deixou nada escrito e teve ape-

nas três anos de vida pública. Mes-
mo assim, conseguiu dar um recado
que continua válido até hoje. É con-
traditório o fato de a Igreja Católica
estar sendo tão infeliz em sua co-
municação. É incongruente que
seu fundador tivesse sido tão ca-
paz, e seus seguidores, tão incapa-
zes. O papa atual é inábil, escolhe
mal os temas.

Jesus precisou de criatividade para
pregar a salvação assim como
publicitários precisam ser
criativos para vender um produto?
Por trás de um produto há sempre
uma idéia. Jesus teve uma idéia, or-
ganizou-a, foi coerente, e a idéia pe-



gou. Isso serve para publicitários,
para artistas, para políticos.

Como católico, você teve medo de
ofender alguma carola mais
briguenta ou um cristão mais
fervoroso?
Alguém vai se ofender com o livro,
mas prefiro ser provocador a ser
indiferente. Quero levar a uma re-
flexão. Faço uma análise profunda
do personagem Jesus totalmente
dissociada da crença religiosa. Ele
sabia comunicar-se muito bem em
um mundo com muitos problemas
de comunicação. O pano de fundo
do livro é: a comunicação é muito
mais importante do que a gente
avalia. Por causa de falhas de co-
municação acontecem guerras, fa-
mílias não dão certo, pessoas sen-
tem-se solitárias. O assunto é abu-
sado e cascudo, mas usei a mesma
técnica de Cristo: adotei lingua-
gem simples, conversada. Se não

tratasse de forma leve, não des-
pertaria o interesse do leitor e não
transmitiria a idéia direito.

Por que agora é um bom momento
para repensar a publicidade?
Meu ponto de vista é mais direcio-
nado para a publicidade por ser mi-
nha profissão, mas o livro serve pa-
ra qualquer um que se preocupe
com a comunicação, como profes-
sores. A Igreja está perdendo atra-

tividade porque não sabe se comu-
nicar. Professores estão perdendo
o interesse dos alunos porque es-
tão enfadonhos. Eles têm algo a di-
zer, mas não se interessam se o ou-
tro quer ouvir. Em propaganda, vo-
cê está passando valores, influen-
ciando pessoas. É preciso fazer di-
reito, ter responsabilidade.

Jesus é pop. Por que esse fascínio
nunca se esgota?
É um personagem revolucionário.
O lado subversivo de Jesus é o mais
interessante, pois consegue sub-
verter sem destruir. Não veio para
mudar o Antigo Testamento, mas
para repensá-lo. Com isso, ironizou
os poderosos da época. Os líderes
religiosos de seu tempo eram su-
per-rígidos. Cristo viveu em um
momento histórico bastante delica-
do, perturbou muita gente e arras-
tou o coração de todos com ele. É
um personagem que desperta o que
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temos de mais jovem,
de mais heróico.

Se Jesus vivesse hoje,
o que pensaria do
consumo incentivado
pela publicidade?
Teria uma visão muito
crítica. Caminhamos
numa direção em que
vários assuntos estão
mal resolvidos. Ele es-
taria defendendo a que-
bra das diferenças. Es-
taria trabalhando a fa-
vor da ecologia, do con-
vívio de diversas raças,
da inclusão daqueles
com deficiências. O
consumo exagerado,
como todo exagero, é
inconveniente. Dispu-
tas religiosas são ab-
surdas. Ele criticaria
todas as religiões, in-
clusive as que se dizem
cristãs, pois, em algum
momento, começaram
a se engessar, a fazer o
mesmo papel que os fa-
riseus fizeram em sua época: en-
cher o saco das pessoas com re-
gras. Jesus veio tornar a vida mais
leve, fazer um discurso de aceita-
ção. Era um cara que convivia me-
lhor com as prostitutas do que com
os fariseus. Cristo teria muita coi-
sa para criticar e talvez acabasse
morto de novo.

Se te convidassem para prestar
consultoria de comunicação à

Não adianta a Igreja
dizer que o divorciado
não pode comungar,
que o gay tem
defeito de nascença.
É anticaridoso

Igreja Católica, qual
seria seu primeiro
conselho?
A Igreja precisa se co-
nectar com o que está
acontecendo na vida
das pessoas hoje e
preocupar-se com os
jovens. Não adianta di-
zer o certo e o errado,
repudiar, dizer que o
divorciado não pode co-
mungar, que o gay tem
defeito de nascença. Is-
so é anticaridoso. A
Igreja precisa mudar o
discurso e treinar me-
lhor os sacerdotes. Al-
guns são brilhantes, in-
tuitivos, carismáticos
e, por isso, mais bem
aceitos. Outros dão um
sono danado, é um coi-
sa xarope. Têm um dis-
curso vazio que não le-
va a nada, uma lenga-
lenga que se assemelha
à fala dos políticos, que
não inspira ninguém. O
contraditório é que Je-

sus falava a língua da sociedade da
época. Todas as parábolas tinham
a ver com a realidade das pessoas,
e suas historinhas poderiam estar
na novela das oito. É disso que a
vida é feita. É preciso entender o
que está angustiando as pessoas e
dar as respostas. Se não, deixa-se
espaço para que oportunistas o fa-
çam. E existe muita gente assim
tentando tirar proveito da carên-
cia das pessoas.
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