


Despertar o interesse 
pela obra de C. S. Lewis 

Objetivo 
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Cronologia 

• 29/11/1898 – Nascimento (Irlanda) 

• 18/04/1905 – Mudança para Little Lea 

• 23/08/1908 – Morre Flora Lewis 

• 18/09/1908 – Wynyard School 

• 09/1910 – Campbell College 

• 01/1911 – Cherbourg School 

• 09/1913 – Malvern College  

• 09/1914 – Tutoria com Kirkpatrick 

• 12/1916 – Aceito na University College de Oxford 

• 11/1917 – Junta-se ao front britânico na França 

• 02/1918 – Ferido em guerra 

• 03/1919 – Publica Spirirts in Bondage 



Cronologia 

• 10/1925 – Professor de Lingua e Literatura Magdalen College – Oxford 

• 09/1926 – Publica Dymer: A Poem 

• 09/1929 – Morte de Albert Lewis 

• 09/1930 – Provável data da Conversão (Tolkien) 

• 05/1933 – Publica o Regresso do Peregrino 

• 05/1936 – Publica Alegoria do Amor 

• 10/1940 – Publica O Problema do Sofrimento 

• 08/1941 – Palestras na BBC 

• 02/1942 – Publica Cartas de um diabo a seu aprendiz 

• 09/1947 – Aparece na capa da Time 

• 10/1950 – Publica O Leão, a Feiticeira e o Guarda Roupas 

• 01/1951 – Morre a Sra. Moore 



Cronologia 

• 01/1955 – Início do trabalho em Cambridge 

• 09/1955 – Publica Surpreendido pela Alegria 

• 04/1956 – Casamento com Joy Davidman 

• 03/1960 – Publica Os Quatro Amores 

• 07/1960 – Morte de Joy Davidman 

• 07/1960 – Escreve A Anatomia de Uma Dor 

• 11/1963 – Morre C.S. Lewis 

 



A conversão 

• “Em 1929 eu me  cedi e admiti que Deus era Deus, e ajoelhei-me e 
orei: talvez, naquela noite, (Eu fosse) o convertido mais deprimido 
e relutante de toda a Inglaterra” 

• “Uma das primeiras consequências de minha conversão teísta foi 
uma evidente queda (...) na atenção exagerada que havia muito 
tempo em prestava ao avanço de minhas opiniões e ao meu estado 
intelectual” 

• “Acabo de passar da crença em Deus para a crença definitiva em 
Cristo, no cristianismo. Vou explicar isso em outra ocasião. Minha 
longa conversa com Dyson e Tolkien teve muito a ver com isso” 



O Regresso do Peregrino 
1933 



Peculiaridades 

• Inspirado na obra de John Bunyan “O Peregrino” 

• Lewis escreveu hesitante para a editora em função 
do fracasso de seu livro anterior “Dymer” 

• Trata da questão intelectual de como a razão e a 
imaginação podem ser afirmadas e integradas no 
contexto da visão Cristã da realidade 

• Muito interessante para historiadores e 
intelectuais 

 



Conteúdo 

• O Mapeamento da paisagem da fé 

• “há um abismo dentro da alma humana tão grande que só Deus 
pode preencher”  

• “Se um homem seguisse diligentemente seu desejo, perseguindo os 
falsos objetos até que a falsidade deles se manifestasse e depois 
resolutamente os abandonasse, ele acabaria chegando a um 
conhecimento claro de que a alma humana foi criada para desfrutar 
de algum objeto que nunca é plenamente concedido – ou melhor, 
que nem se quer pode ser imaginado como concedido – em nossa 
atual modalidade de experiência de tempo e espaço”  

 

 



O Problema do Sofrimento 
1940 



Peculiaridades 

• Primeira obra apologética 

• Estilo elegante 

• Exposição clara 

 



Conteúdo 

• Identificar, entender e defender preocupações  e dificuldades de 
pessoas comuns acerca da fé cristã e também demonstrar o poder 
que esta fé tem de explicar as coisas e satisfazer os mais profundos 
anseios do coração humano 

• “Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas 
grita em nossas horas de sofrimento: esse é seu megafone para 
despertar um mundo surdo” 

• “As pessoas confundem bondade com benevolência “  



Cartas de um diabo a seu aprendiz 
1942 



Peculiaridades 

• Ideia surge durante um sermão enfadonho na igreja da Santíssima Trindade em 
julho de 1940 

• Lewis considerou que nunca havia escrito nada com tanta facilidade 

• São 31 cartas de um diabo ao seu aprendiz (uma para cada dia do mês) 

• Publicado em fevereiro de 1942 

• Dedicada a J.R.R. Tolkien (Não gostou da dedicatória) 

• Campeão de vendas durante a guerra  

• Colocou Lewis reconhecido como alguém que sabia transmitir temas da fé cristã 
de maneira inteligente e acessível 

• Foi indicado a obter a outorga de Doutor em Teologia por Oliver Chase Quick – 
Professor de Teologia de Oxford 

• Livro publicado nos EUA lançando Lewis para a fama internacional 



Conteúdo 

• Apresentação de uma nova maneira de enxergar o 
aconselhamento espiritual tradicional e sólido por 
meio de sua representação numa estrutura muito 
original 

• São aconselhamentos que o astuto diabo 
Screwtape (Fitafuso) poderia dar ao noviço 
Wormwood (Vermebile) sobre como manter seu 
“paciente” em segurança longe das mãos do 
Inimigo (Deus)  



Cristianismo Puro e Simples 
1952 



Peculiaridades 

• Compilação de palestras de rádio (BBC) proferidas 
durante a Segunda Guerra Mundial: 

– Provas a favor do cristianismo 

– Comportamento cristão 

– Além da personalidade 

 



Conteúdo 

• Defende a majestosa visão cristã da realidade que transcende 
diferenças denominacionais 

• 1º O certo e o errado como chaves para a compreensão do sentido 
do universo 

• 2ª Todos nós ansiamos por algo e acabamos vendo nossas 
esperanças estilhaçadas e frustradas quando realmente 
conseguimos obtê-lo  

• “Deus é o fim supremo da alma humana , a única fonte de 
felicidade e alegria humanas “se eu descubro em mim mesmo um 
desejo que nenhuma experiência deste mundo consegue satisfazer, 
a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo” 



O Leão a Feiticeira e o Guarda Roupas 



Peculiaridades 

• Mundo Imaginativo, não imaginário 

• Lewis descobriu que o poder da imaginação pode levar os leitores a 
ansiar pela benignidade moral 

• 7 livros: 

• O leão a feiticeira e o guarda roupas 

• Príncipe Caspian 

• A viagem do peregrino da alvorada 

• O cavalo e seu menino 

• A cadeira de prata 

• A última batalha 

• O sobrinho do mago (Origem) 

 

 



Conteúdo 

• Busca esclarecer como os seres humanos se veem 
a si mesmos, como enfrentam suas fraquezas e 
como tentam tornar-se as pessoas que devem ser 

• Busca de significado e virtude, não apenas da 
busca de explicação e do entendimento 

• Fala de escolhas a fazer, de certo e de errado e de 
desafios a enfrentar 



Anatomia de uma Dor 
1961 



Peculiaridades 

• Escrita ante ao sofrimento pela perda de Joy Davidman 

• Publicado sob pseudônimo N.W. Clerk  

• Lewis considera que o livro descreve um processo de teste, não 

para testar a Deus, mas para testar a ele mesmo 

• Muitos em uma leitura superficial ou mesmo sem considerar 

escritos posteriores a publicação de Anatomia de uma dor, 

consideram que Lewis apostatou da fé, o que parece não ter um 

fundamento que se sustente 



Conteúdo 

• O Teste da Fé 

• Perceber como a fé racional pode esfacelar-se quando 
enfrenta o sofrimento como uma realidade pessoal, mais 
do que como uma ligeira perturbação teórica 

• “Onde está Deus?(...) Dirija-se para Ele em sua 
necessidade desesperada, quando qualquer outra ajuda é 
inútil, e o que você encontra? Uma porta fechada em seu 
rosto e o som do ferrolho duplo do lado de dentro. 
Depois disso, o silêncio” 

 



Obrigado! 


