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RESUMO 
Este trabalho tem como o escopo os influenciadores digitais cristãos e seu crescente alcance em mídias digitais no Brasil. Fruto de uma 

geração que aprendeu com outros religiosos que no passado fizeram uso da mídia de massa para disseminar a fé, os novos influenciadores 

digitais cristãos atualizam a fórmula do sucesso por meio das ferramentas que hoje estão disponíveis, tais como redes sociais, transmissões 

ao vivo, palestras motivacionais e venda de produtos. Em função da sua crescente relevância para o meio, foram selecionados dois casos: 

o pastor Deive Leonardo e o movimento cristão JesusCopy. O intuito é analisar os meios que utilizam para realizar uma comunicação 

efetiva, crescente e inovadora para o cenário religioso. Como método, empregamos a análise das ferramentas de comunicação utilizadas e 

do conteúdo das mensagens, além de observar o resultado obtido em si medido por meio do engajamento e outras métricas disponíveis. A 

seleção dos conteúdos leva em conta sua relevância para a comunidade (verificada por meio do número de acessos) ou ainda a importância 

para a melhor compreensão da atuação comunicacional dos religiosos. Concluímos que a união do cenário gospel não representado pela 

mídia tradicional, junto com a mensagem do Evangelho comunicada com o uso de ferramentas assertivas, resultam em números que 

mostram uma alteração significativa na transmissão da fé e da comunicação religiosa no país. Além disso, ressaltamos as transformações 

na linguagem e nas formas de abordagem com o público, com aproximações de diferentes tipos de estratégias narrativas e imagéticas, que 

incluem alto nível de produção, linguagem informal e o estreitamento da religião com o fenômeno das comunidades terapêuticas. 

PALAVRAS-CHAVE: Influenciador digital. Mídias sociais. Religião. Deive Leonardo. JesusCopy. 

 

ABSTRACT 
This work analyzes Christian digital influencers and their growing reach in digital media in Brazil. Fruit of a generation that learned from 

other religious who in the past used mass media to spread the faith, the new Christian digital influencers update the formula of success 

through the tools that are available today, such as social networks, live streams, motivational talks and product sales. Due to their growing 

relevance to the environment, two cases were selected: Pastor Deive Leonardo and the Christian movement JesusCopy. The aim is to 

analyze the means they use to carry out effective, growing and innovative communication for the religious scene. As a method, we employ 

the analysis of the communication tools used and the content of the messages, in addition to observing the result obtained itself measured 

through engagement and other available metrics. The selection of content takes into account its relevance to the community (verified 

through the number of accesses) or the importance for a better understanding of the communicational performance of religious. We 

conclude that the union of the gospel scenario not represented by the traditional media, together with the Gospel message communicated 

with the use of assertive tools, result in numbers that show a significant change in the transmission of faith and religious communication 

in the country. In addition, we highlight the transformations in language and ways of approaching the public, with approaches to different 

types of narrative and imagery strategies, which include high level of production, informal language and the narrowing of religion with the 

phenomenon of therapeutic communities. 
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Introdução 

 Durante a década de 2000, com a ascensão da tecnologia e a vinda da internet para o mundo, o tema religião 

e espiritualidade também ganhou espaço na arena midiática. Como a maioria dos meios tradicionais, com a nova 

indústria 4.0, o que antes eram programas televisionados começou a se propagar também via streaming nas redes 

sociais. O que era uma via de mão única entre a mensagem e o receptor se transformou em interatividade e os 

poucos players desse nicho se transformaram em uma quantidade considerável de criadores de conteúdo.  

 Podemos observar o fenômeno como desenvolvimento claro e natural por partes de personalidades 

religiosas. O ato de comunicar uma ideia não deve se limitar apenas ao discurso em praça ou igreja pública, como 

nos primórdios da história moderna. Com o desenvolvimento dos meios, é de se esperar que a pregação do 

evangelho também se adapte de forma natural a esses instrumentos.  

Para estudarmos o fenômeno midiático atual em questão, foram selecionados dois casos excepcionais de 

crescimento em influência digital. O primeiro, o pastor Deive Leonardo, é bastante significativo em função do 

crescimento orgânico, com mais de 3,5 milhões de inscritos em seu canal do Youtube em pouco mais de um ano.  

 Além de Leonardo, vamos observar o caso do ministério digital JesusCopy, que teve uma linha de 

crescimento exponencial nos últimos tempos, chegando a 1,26 milhões em junho de 2020. Nesse caso, não só os 

números que impressionam, mas também a grande influência que possuem entre os seguidores, gerando altíssimo 

engajamento com eles. 

 Herdeiros de uma tradição já aberta por outros religiosos midiatizados através dos meios de comunicação 

de massa (como por exemplo o Pe. Marcelo Rossi nos anos 90 e, mais recente, o Pe. Fábio de Mello), essas 

personalidades foram escolhidas a partir da relevância no meio, seja de maneira quantitativa ou qualitativa.  

 A análise quantitativa será feita pela ótica da quantidade de impressões, seguidores e média de 

visualizações. Já a análise qualitativa será feita a partir da análise dos conteúdos veiculados pelos influenciadores, 

influência durante a participação em eventos, compra de produtos e testemunhos sobre impacto na vida prática de 

consumidores das mídias. 

 O método de análise de postagens específicas será dividido em três pilares; a mensagem passada, as 

ferramentas de comunicação (rede social, produção audiovisual, etc.) e o resultado obtido. Como o objetivo do 

trabalho é entender o fenômeno como um todo de cada um dos dois casos, temos que pensar em cada ponto de 

contato com o seguidor como ponto em uma grande teia que forma a imagem digital desses “players”. 

O algoritmo das postagens funciona da mesma forma; quanto maior engajamento de um público perante 

alguma postagem, mais aquela publicação chega até seus seguidores ou novos públicos relacionados. O grande 

engajamento desse público ativa esses algoritmos, levando personalidades como a de Deive Leonardo ou de 

JesusCopy a ter resultados exponenciais de maneira singular. 

 Segundo o Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010, 

87% da população brasileira é de cristãos nominais (aqueles que se intitulam cristãos), sendo eles 22,2% formados 

por protestantes. A pesquisa mais atual, divulgada em 12/01/2020 pelo Datafolha aponta que 31% dos brasileiros 
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são evangélicos, representando quase um terço da população como um todo. Isso demonstra o tamanho o público 

potencial a ser atingido, o que já entendido para muitos um segmento populacional importante na hora de traçar 

estratégias não só comunicacionais, mas também políticas e de mercado. Nesse sentido, abrir os olhares para 

influenciadores nessa área da comunicação brasileira é relevante para compreender estratégias narrativas, verbais 

e não verbais, que acompanham esses comunicadores e, com isso, compreender melhor valores e crenças que 

permeiam essa importante parcela da população brasileira. 

 

O engajamento do público cristão 

 O público cristão facilmente pode ser reconhecido por seu engajamento com tudo que envolve sua fé, que 

por sua vez é interligada com todas as outras áreas de sua vida. A intensidade que essa fé produz em sua mente e 

maneira de agir, produz uma diferenciação de outra pessoa que não a possui, no sentido de existir um desejo pelas 

coisas que envolvem Jesus ou o Reino de Deus. Essa energia é impulsionadora de qualquer resultado 

comportamental que se pode observar em um grupo específico qualquer que seja. 

Essa “persona”, termo usado no marketing para definir um grupo de pessoas usando uma figura singular 

que é a média de toda a comunidade, possui, tanto como mensageira quanto como receptora, uma intensidade 

enorme em tudo o que produz, consome ou cultiva algum engajamento qualquer. 

O documentário “Worship Tech Tour -  Bethel Church”2 do canal “ChurchFront with Jake Gosselin” 

mostra um tour pela montagem de toda a mídia por trás de uma conferência na igreja Bethel Church, na Califórnia 

em 2019. Durante os 56 minutos do vídeo muito bem produzido, Jake mostra com detalhes toda a produção do 

evento, desde montagem de palco, passagem de som, até a produção de clipes e transmissão ao vivo. Um ponto 

chave do vídeo é quando o produtor responsável por todos os clipes, que já passaram das 100 milhões de 

visualizações cada, afirma que a maior motivação de toda a equipe é produzir o melhor conteúdo possível, não 

para serem os melhores para outras pessoas, mas que qualquer coisa feita para a Glória de Deus obrigatoriamente 

precisa ter nosso melhor, segundo sua visão. Claramente, o propósito do grupo trouxe o maior resultado possível, 

sendo os maiores nomes mundiais em cada produção feita, não só no mundo gospel. 

Giumbelli (2013) pontua o engajamento do cristão na sociedade como “ética do domínio”, uma vez que 

parte de sua fé é baseada na noção de que o cristão deve se envolver em uma batalha espiritual que visa disputar 

cada espaço da sociedade e ganhá-la para Jesus (Mariz, 1999; Rosas, 2015).  

Com essas características do público consumidor do conteúdo cristão, podemos notar que qualquer 

mensagem não só transmitida como também recebida vai ter um engajamento e uma efetividade muito maior do 

que qualquer outro tema ou relação comunicativa, uma vez que ambas as partes ja tem grande predisposição à 

conectividade ao assunto. 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=USDXNWG9iKo 

https://www.youtube.com/watch?v=USDXNWG9iKo
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Considerando essas especificidades do cenário que estamos abordando, seguimos agora a apresentação 

do perfil dos dois influenciadores selecionados.  

O Pastor Deive Leonardo  

Advogado por formação, apesar de nunca ter exercido a profissão de pastor da igreja Assembleia de Deus 

em Joinville, Deive é atualmente dono do maior canal de pregações do mundo, com 3,81 milhões de seguidos em 

fevereiro de 2020.3 Em entrevista para a revista digital Orlando Gospel (Deive, 2019), Leonardo conta um pouco 

sobre sua história com o Evangelho. Nascido em berço cristão, relata que passou 4 anos de sua vida “longe do 

propósito e dos caminhos do Senhor” até que experimentou um verdadeiro encontro com Deus aos seus 19 anos, 

quando pouco tempo depois se casou com sua atual esposa e iniciou seu ministério. Na entrevista, relata sempre 

ter tido um chamado especial para o descobrimento do Evangelho por parte daqueles que ainda não o conhecem. 

Quando perguntam sobre as dificuldades em pregar o Evangelho, afirma:  

Eu não vejo essa dificuldade, pois todo mundo tem a sede. Nós pregamos algo que todo mundo 

precisa. Até mesmo aquele que pensa que não precisa, precisa. Eu recebo chamados de pessoas 

de todo lugar, muitas vezes famosos pedindo ajuda, pois se sentem angustiados, procurando na 

igreja e no Evangelho uma fuga. E eu digo que a igreja não é um refúgio para nossos problemas, 

a Igreja do Senhor é a Nossa Casa! A casa é onde você mora e não onde você passa um período 

para se refugiar! (DEIVE, 2019) 

 Podemos observar grande repercussão nas mídias sociais do Pastor. Impressionantes números mostram o 

crescimento de mais de três milhões de inscritos em seu canal nos primeiros dois anos. Em março de 2020 contava 

com 3,4 milhões de inscritos em seu canal do Youtube, 37.410 no Spotify, 5,8 milhões no Instagram e 1,2 milhões 

no Facebook. Nessas mídias sociais, ele posta os vídeos de suas pregações, além de posts de sua vida pessoal em 

seu Instagram, onde interage diretamente com o público. 

 Em meio a ternos, saias e cabelos compridos usuais da cultura das assembleias, Deive ministra suas 

pregações gravadas e postadas usando camisas estampadas, sentado em um banco alto em um palco esteticamente 

todo decorado e iluminado, o que gera grande polêmica no meio. Diferente da fala enfática e formal usada por 

grande quantidade de pastores no Brasil, Leonardo usa um discurso coloquial e muito próximo de seu público, 

gerando grande empatia não só entre mensageiro e receptor, mas também entre a mensagem do Evangelho como 

um todo e o receptor: 

Figura 1. Vídeo “Por que está com medo?” de Deive Leonardo no Youtube. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TZJty9aOcMo. 

 
3 https://www.youtube.com/user/ediretoaoponto  

https://www.youtube.com/user/ediretoaoponto
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Frases e dizeres como “Não existe autoajuda quando a ajuda vem do alto” ficaram marcados e viraram 

até artes divulgadas em perfis do Facebook e WhatsApp dos fiéis. 

Em contrapartida a todo sucesso e aprovação, Deive possui um considerado número de fiéis participantes 

de um grupo antagonista que não aprova sua conduta, baseados em algumas doutrinas ou ciências da teologia. 

“Teologia Coach”, “Evangelho de autoajuda”, “Reforma da Reforma” são termos que perseguem o pastor 

pelo descontentamento daqueles que consideram seu discurso muito humanista e antropocentrista, em que o 

homem, o problema ou situação pessoal de uma pessoa é colocado no centro. Jesus aparece como “amigo” ou 

salvador apenas de uma circunstância, não como centro de toda humanidade assim como aponta o real 

cristianismo.  

O maior exemplo disso é o trecho de sua pregação, no vídeo chamado “Importante”4, divulgado em seu 

canal, onde diz “Da Bíblia, Jesus é o centro, mas de Jesus, você é o centro”.  

Depois da grande polêmica gerada nas redes sociais da comunidade cristã, o escritor e teólogo Augusto 

Nicodemus gravou um vídeo refutando diretamente a ideia, dizendo “Não, você não é o centro de Jesus”. 

Segundo Nicodemus, a base da teologia protestante é o cristocentrismo, no qual Jesus é colocado no centro 

não só de nossas vidas, mas na síntese de toda a Criação. Até hoje, a palavra “herege” é o terceiro tópico do 

Google Trends de acompanhantes do termo “Deive Leonardo”. 

Em contrapartida com o caso, o pastor já disse em entrevista para o portal Gospel Prime, afirmando “Eu 

creio que o que Jesus me chamou para fazer foi para pregar o Evangelho e não para discutir ou tentar provar 

que a minha teologia está certa.” (CACERES, 2019). Apesar da afirmação ser considerada errada por um 

grupo de pessoas, a imensa maioria que acaba conhecendo e aceitando o Evangelho por meio de Deive 

precisou de um discurso mais “mastigado” para se conectar com a mensagem, ou seja, ele de alguma coisa 

age como facilitador de determinados conteúdos bíblicos. 

Olhando o evento a partir da ótica da comunicação, é de se entender como Leonardo faz tanto sucesso 

entre crentes e descrentes, entre aqueles que já conhecem a mensagem do Evangelho e também os que não 

conhecem. A ação de trazer a pessoa de Jesus para perto das situações e problemas do nosso dia a dia, aliada 

com o discurso que quebra a má expectativa religiosa do tema, juntamente com a mensagem de que Jesus é 

sempre salvador e alvo da comunicação do mensageiro, naturalmente tem efetividade muito alta para o 

recebimento em massa da população.  

Outro ponto a se destacar em seu discurso é a forma espetacular que produz seu conteúdo, com elementos 

visuais e discursivos que produzem um sentimentalismo. A comunhão entre as luzes, o ambiente com tom 

teatral, e toda a emoção envolvente na atmosfera, muitas vezes lembra algumas palestras no mundo 

empresarial, tais como as TED Talks5. Esse caso pode ser conectado com a teoria da Sociedade do Espetáculo 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=sk0i09fYKSM 

5Ted Talk é uma série de conferências com o foco de propagar “ ideias que precisam ser disseminadas”, com palestras limitadas a 18 

minutos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sk0i09fYKSM
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de Guy Debord, que coloca a mídia consumida pelas pessoas como outra realidade espetacular na qual o 

observador pode viver.  

Conforme Negrini e Augusti (2013), Debord considera a visualidade do espetáculo como negativa, sendo 

apenas cativadora do público, pois: 

Na Tese 19, Debord reforça a ideia de que o espetáculo cativa o público pelo sentido da 

visualidade. Mas, deixa clara a sua opinião de que o espetáculo é algo “negativo”, que tem 

vinculações com a fraqueza do projeto filosófico ocidental. (NEGRINI; AUGUSTI, 2013, p. 5) 

 

A midiatização da Igreja é um fato presente e não mais só futuro. Com a quantidade de informação que 

compartilhamos e ingerimos através de mídias digitais no geral, não só é natural que o Evangelho também seja 

propagado dessa forma, mas a igreja local que não entrar nesse universo pode perder espaço comunicativo na 

sociedade.  

Em uma das seções de sua turnê “O melhor dia da minha vida”, pudemos observar seu comportamento ao 

vivo pregando sua mensagem habitual. Depois de ter lotado o espaço Km de Vantagens Hall em Belo Horizonte 

e ter feito duas secções cheias no Teatro de Paulínia, conseguiu não só lotar duas secções em uma quinta-feira à 

noite na Igreja do Nazareno do Taquaral em Campinas em 18/07/2020, mas deixou aproximadamente 5 mil 

pessoas para fora por proibição dos bombeiros por superlotação, alegando que ficou com “Dor no coração” de ver 

as pessoas que não conseguiram entrar.  

O nome “O melhor dia da minha vida” faz jus à grande quantidade de testemunhos das pessoas que 

alegaram ter vivido o melhor dia de suas vidas. No começo da reunião, Deive perguntou quantas pessoas ali não 

eram evangélicas, depois quantas pessoas nunca tinham ido em um culto a vida, e o resultado foi extraordinário, 

com grande porcentagem das pessoas levantando a mão, o que não é de se esperar em uma reunião religiosa 

qualquer.  

A pregação teve um discurso parecido com os divulgados em suas mídias sociais, com várias frases 

impactantes, analogias com nossa vida cotidiana e com a mesma base teológica da vida, morte e ressurreição de 

Jesus Cristo. Ao final do evento, o pastor fez um apelo para aqueles que gostariam de aceitar Jesus como salvador 

de sua vida, para que fossem receber uma oração na frente do público e, mais uma vez, uma surpreendente 

quantidade de pessoas se posicionou. A frase “Há uma nova história vindo sobre você!” repetida várias vezes 

durante o momento, marca a lembrança não só daqueles que foram impactados pela primeira vez naquele dia, mas 

até para quem já estava acostumado com o discurso da pregação evangélica. Nesse sentido, o pastor flerta com 

estratégias bastante consagradas do mercado publicitário, como o uso de slogans e branding.  

“Silêncio de Deus” 

Para utilizar o método citado dos três pilares com algumas peças das mídias de Deive Leonardo, vamos 

começar com o vídeo “Silêncio de Deus”6, postado em 20 de Abril de 2020 em seu canal do YouTube. Pouco mais 

de um mês de sua postagem, o vídeo já obteve mais de meio milhão de visualizações e mais de 100 mil likes. Nos 

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=NrVxlrNtaHc 

https://www.youtube.com/watch?v=NrVxlrNtaHc
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primeiros segundos, passa uma mensagem pedindo para o público curtir, comentar e compartilhar o vídeo, como 

habitual entre os “youtubers”, mas bem incomum no ambiente em questão, visto que é uma pregação gravada ao 

vivo em um culto de sua igreja.  

Figura 2. Vídeo “Silêncio de Deus” de Deive Leonardo no Youtube. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NrVxlrNtaHc. 

 

Em sua mensagem, como primeiro pilar da análise, falou sobre o silêncio de Deus. Segundo ele, muitos 

crentes têm o costume de achar que o fato de não ouvirem uma resposta de Deus sobre um determinado assunto 

já é uma resposta, quando na verdade o silêncio só é uma falta de resposta daquele momento e deve ser esperada 

uma palavra assertiva. Em sua pregação há alguns momentos em que até fica em silêncio depois pergunta: 

“Alguém ouviu alguma coisa? O silêncio não é resposta nem ausência. Você quer que Deus abra a boca? Abra a 

Bíblia! ” 

Como ferramenta para a comunicação, como segundo pilar da análise é notável a grande qualidade de 

produção audiovisual. O uso de várias câmeras com cortes cinematográficos, grua e sliders, em comunhão com a 

linda ambientação da igreja decorada com luzes e uma cruz iluminada no fundo do palco formam uma imagem 

confortável para os olhos de quem assiste. Não é necessário ser nenhum especialista no assunto para perceber que 

existe um grande esforço para produzir material de qualidade tanto para o público presencial quanto para o online.  

A imagem a seguir mostra quatro diferentes fragmentos do vídeo, com o plano de cada uma das 4 câmeras 

utilizadas para a gravação do vídeo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NrVxlrNtaHc
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Figura 3. Vídeo “Silêncio de Deus” de Deive Leonardo no Youtube 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NrVxlrNtaHc. 

 

Os resultados de tamanha produção é um vídeo de 13 minutos que se encerra com uma oração do pastor 

a cada um que esteja assistindo o conteúdo. Nos comentários do vídeo, Deive pergunta ao seu público de qual 

cidade e horário estão vendo o vídeo. Uma pergunta tão inofensiva, mas com mais de 500 comentários com as 

respostas. A quantidade de respostas não só serve para gerar dados analisáveis para os produtores, mas também 

aumenta o engajamento e o quanto o Youtube recomenda o vídeo. Quanto mais engajamento cada conteúdo possui, 

mais cada postagem ganha visibilidade. Grande parte do sucesso dessas mídias é explicável por como a 

comunidade receptora engaja e se envolve com cada publicação de forma natural, aumentando a relevância e 

impulsionando o algoritmo a compartilhar cada vez mais. 

É notável como em toda a comunicação Deive fala de Jesus Cristo não de uma forma religiosa, em que 

sua pessoa é apenas uma área da vida, mas como base de toda a existência, patamar m que não existe mais 

segregação entre religiosos e não religiosos, preconceito contra o tema ou superficialidade da recepção por parte 

do receptor. Tal forma de comunicação visivelmente traz grande resultado para a comunicação do Evangelho, 

tendo em vista sinais como a quantidade de pessoas que vêm ou voltam para a fé através da sua pregação. É 

possível afirmar que a quebra de expectativa muitas vezes errada sobre a religião, feita a partir de um novo jeito 

de se propagar essas ideias seja a partir de roupas, do visual da igreja ou do modo de falar, gera maior impacto do 

discurso sobre a vida das pessoas. 

 

JesusCopy 

Liderado pelo pastor Douglas Gonçalves e sua esposa Val Goncalves, o movimento cristão que nasceu 

em 2014 com o intuito de influenciar e pastorear jovens na internet conta com grande participação nas mídias 

sociais, sempre com o plano de formar “Cópias de Jesus”. Em março de 2020 contava com 1,2 milhões de 

seguidores no Facebook, 1,2 milhões no Youtube e 1,1 milhões de seguidores no Instagram. 

Com mais de 1 milhão de inscritos, seu canal no Youtube conta com grande taxa de visualização e 

influência na vida do público. Assim como Deive, produz vídeos com linguagem clara e coloquial sobre o 

https://www.youtube.com/watch?v=NrVxlrNtaHc
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Evangelho, mas por mais que poste algumas pregações em sua igreja local, seu foco é em vídeos de temas 

específicos como “Discipulado”, “Maturidade” e mais assuntos que podem diretamente “cuidar” da vida do jovem 

de maneira a sempre edificá-lo. 

Figura 4. Print do vídeo “Como descobri meu propósito” do pastor, com 132 mil visualizações e 22 Mil Likes no 

Youtube. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_7jOe29mQ7Y . 

 

Alinhados com o propósito de fazer cópias de Jesus, JesusCopy possui um portal na internet, onde se 

vendem Bíblias de diversos tipos, capas e linguagens diferentes, livros sobre o tema e camisetas para o público. 

Não só material físico, mas o ministério também conta com uma plataforma de cursos online chamada “Na Mesa”, 

que possui o intuito de ensinar sobre diversos temas de forma simplificada e bem didática, como se o aluno 

estivesse sentado à mesa com uma pessoa entendida sobre o assunto. Além dos produtos vendidos, disponibilizam 

grande quantidade de ebooks e materiais didáticos para aqueles que não podem pagar pelo conhecimento. 

Hoje Douglas pastoreia a igreja local “Família JesusCopy” que reside em Bragança Paulista, juntamente 

com sua esposa Val Gonçalves e seu pai Josué Gonçalves. A motivação que levou Douglas a começar o ministério 

digital hoje move grande quantidade de jovens a mudar aspectos pessoais e psicologicamente profundos através 

do conteúdo divulgado. O trabalho desenvolvido por pastores de igrejas e comunidades cristãs de cuidar das 

pessoas vem tomando proporções exponenciais usando as mídias digitais, integradas ao desenvolvimento 

omnicanal7 e ao empreendedorismo por trás do projeto. 

Observando sua comunicação geral entre as redes sociais, podemos ver um ótimo exemplo do novo 

conceito de “transmídia”, em que a comunhão entre os canais forma um só grande fluxo de informação, como 

vários ramos formam uma videira. Em entrevista para a revista DR em uma matéria sobre transmídia, Robert 

Pratten, teórico do tema, afirma que:  

Há o processo de lean back (recepção passiva, em que o consumidor é entretido) e o de lean 

forward (recepção ativa, em que o consumidor interage). Juntos, eles geram a experiência do 

storytelling em mídias sociais, portáteis, e mídias tradicionais, em que os usuários se sentem 

parte do projeto e preenchem as lacunas, seguindo a narrativa de modo lúdico e sequencial. 

(SILVA, 2014) 

 
7 Comunicação feita a partir da comunhão entre vários canais diferentes, formando apenas uma imagem na visualização do usuário 

https://www.youtube.com/watch?v=_7jOe29mQ7Y
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Toda a produção dos vídeos, assim como o conteúdo escrito gratuito é subsidiado pelo JesusCopy como 

empresa, na forma dos produtos que são vendidos na loja online para o público formado. Pensada sempre como 

comunidade com “target” definido pelo conceito do projeto, todos os produtos são desenvolvidos pensando no 

interesse e no desenvolvimento da comunidade, agregando em conteúdo, conhecimento e rentabilidade para o 

movimento. Livros, camisetas, canecas, copos e pulseiras são itens comuns em sua loja online. De forma especial, 

a equipe desenvolve boxes de livros, conjuntos onde o grupos de livros de um mesmo tema tem algum desconto 

ou condição de compra especial para interessados em temas específicos. Como o exemplo o box “Lugar Secreto”, 

mostrado na imagem abaixo. 

Figura 5. Box “Lugar Secreto”. 

 

Fonte: https://loja.jesuscopy.com/box-lugar-secreto-frete-gratis-pr-1123-400550.htm. 

Assim como qualquer negócio criado e gerido por uma cabeça de empreendedor, a Loja do JesusCopy 

tem grande sucesso devido à grande motivação no coração do pastor. Referência no ramo, o empreendimento tem 

grande potência quando visto a enorme comunidade gerada pelos canais de comunicação. Quando observamos o 

projeto na ótica administrativa da gestão de empresas, é notável uma grande consolidação baseada nos pilares de 

uma empresa saudável e com potencial de crescimento. O foco na comunidade e na entrega de conteúdo gratuito, 

os diversos produtos com “Tickets” diferentes, a oferta de combos, promoções regulares, lista de email marketing 

entre outras estratégias tornam o negócio cada vez mais sólido e estruturado. Sua grande taxa de crescimento em 

pouco tempo pode ser explicada pelo foco do casal não em apenas ter um grande faturamento, mas em produzir 

cada vez mais “cópias de Jesus”; o que ironicamente gera números cada vez mais altos do que se o intuito fosse 

apenas o dinheiro. 

A frequência de vídeos, o carisma de Douglas e Val, combinado com o ótimo e edificante conteúdo 

transmitido, geram grande conexão, tendo influência direta em questões íntimas psicológicas e espirituais de 

forma pessoal com sua audiência. O propósito do ministério de formar pessoas mais parecidas com Jesus 

claramente se concretiza, uma vez que já nos comentários de publicações sempre podemos ver testemunhos de 

seu público agradecendo e dizendo que foi edificado por cada posto de contato. Pode-se dizer que o grupo 

consegue através da internet, de certa forma “pastorear” seus mais de 1 milhão de seguidores. 

https://loja.jesuscopy.com/box-lugar-secreto-frete-gratis-pr-1123-400550.htm
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Analisando o caso do ministério utilizando o método citado dos três pilares, vamos trabalhar com o vídeo 

“O Evangelho Incompleto”8 de Douglas Gonçalves, postado no dia 5 de maio de 2020 em seu canal do YouTube. 

Aproximadamente dois meses depois, o vídeo conta com 57 mil visualizações e 10 mil likes ou 17%, taxa de 

aceitação maior do que o esperado, baseado nos trend topics da plataforma. O vídeo foi selecionado pela 

representatividade da maioria do conteúdo e teve repercussão relativamente comum ou baixa comparado com os 

outros do mesmo canal. 

Figura 6. Vídeo “Evangelho Incompleto” de Douglas Gonçalves no Youtube. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=idkrwjquSjI&t=698s. 

Em sua mensagem, Douglas retrata de forma simples, clara e descontraída a história do Evangelho desde 

Gênesis, a criação do mundo, até a volta de Cristo, considerada o fim do mundo para os cristãos, de forma a 

contemplar a manifestação de Deus de maneira bíblica e histórica. A grande profundidade teológica, contada de 

maneira tão simplista e próxima do público é singular e totalmente diferente de grande parte de outros conteúdos 

sobre o mesmo tema na plataforma. 

Como terceiro pilar da análise, as ferramentas utilizadas também foram simples mas de grande qualidade. 

Para a gravação, foi usada apenas uma câmera em cima do papel onde desenha enquanto fala. A iluminação do 

vídeo também aumenta a qualidade, cuja resolução final chega a 4k, que é 4 vezes maior do que o HD 1080p que 

estamos acostumados. 

Destacamos, por fim, a atuação do pastor durante a pandemia do coronavírus em 2020. Seu vídeo 

“Venceremos o Coronavírus”, gravado em sua casa sem muita produção audiovisual rebuscada, bateu meio milhão 

de visualizações em menos de um mês da publicação. No vídeo, Deive começa cantando um trecho da música 

“Não mais escravos” que diz: “Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus”, depois aponta alguns 

trechos da Bíblia onde as palavras são direcionadas para a confiança em Deus que tira fora todo o medo em meio 

à tribulação.  

Durante a pandemia do coronavírus em 2020, suas pregações também tiveram temas direcionados para 

vencer o medo, ter coragem para conscientizar a população sobre o tamanho real do risco, nem maior nem menor 

do que nossa mente pode criar. Especificamente no vídeo com o tema do coronavírus, podemos ressaltar que o 

 
8 https://www.youtube.com/watch?v=idkrwjquSjI&t=698s 

https://www.youtube.com/watch?v=idkrwjquSjI&t=698s
https://www.youtube.com/watch?v=idkrwjquSjI&t=698s
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pastor aponta a cooperação com a quarentena e todas as formas de cooperação com as instruções de prevenção 

que vêm através das autoridades responsáveis. Assim como é habitual em sua comunicação, a raiz de toda a sua 

fala é fundamentada no amor por Jesus e consequentemente pelas pessoas. O resultado de tudo isso é um vídeo 

de uma palavra amiga e bem próxima ao público de encorajamento, o que instiga seu público ao compartilhamento 

inconsciente, gerando grandes números de visualizações. 

Figura 7. Imagem do primeiro vídeo após o anúncio da quarentena. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=5QwsC2QskTU. 

 

Conclusões 

Toda comunicação é constituída basicamente de um emissor que tem a intenção de comunicar algo, uma 

mensagem a ser passada e um receptor. Desde os primórdios do cristianismo, a mensagem do Evangelho sempre 

foi propagada de forma muito intensa, devido à grande profundidade e intencionalidade que o tema provoca no 

emissor e muitas vezes também no receptor.  

A comunhão entre grande qualidade audiovisual, clareza na mensagem passada, e um público receptor 

com grande predisposição ao engajamento, resulta na equação perfeita para os algoritmos das redes sociais 

propagarem cada vez mais esse tipo de conteúdo.   

Enquanto as redes sociais trabalharem de forma a alavancar o conteúdo entendido como relevante, e a 

mensagem do Evangelho continuar carregando essa grande força em sua comunicação, veremos a repetição desse 

fenômeno de grande relevância e influência no público de nicho.   
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