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A marca de uma instituição ou campanha é a garantia 
de sua imagem junto ao público.

É o que dá unidade diante da proposta apresentada 
nessa ação evangelizadora.

Este manual tem por objetivo apresentar informações e 
orientações para a adequada aplicação da marca Cada 
Comunidade Uma Nova Vocação. Princípios e normas 
de uso dos elementos gráficos pertencentes à identidade  
visual  auxiliarão  na  aplicação  em  peças  de 
comunicação, visando disseminar a marca.

A fidelidade às normas desse manual é essencial para 
que a identidade da ação seja mantida. Este documento 
deverá ser consultado em todas as situações que 
envolvam a marca.

manual da
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Uma Ação Evangelizadora que se desenvolve a partir de 
dois eixos:

Rezar pelas vocações: A Igreja unida, como um único 
corpo, colocando em prática a frase do Evangelho: “Pedi 
ao Senhor da messe que envie operários para a sua 
messe” (Mt 9,38);

Evangelizar pelas Redes Sociais: Publicar vídeos 
breves, densos de vida cristã-presbiteral-religiosa-laical 
(todas as vocações) nos meios de comunicação, 
interagindo com os Regionais, Arqui/Dioceses, Paróquias, 
Pastorais, Movimentos Eclesiais, etc.

Cada
Comunidade
uma nova
vocaÇão

O Papa Francisco ressaltou em 5 de janeiro de 2017, aos 
integrantes da Pastoral Vocacional da Conferência 
Episcopal Italiana: “Jesus nos disse que o primeiro 
método para obter vocações é a oração e nem todos são 
convencidos disso”.

Além da oração, publicaremos testemunhos nos meios de 
comunicação. O Papa Francisco disse que o testemunho é 
outro elemento importante para a Pastoral Vocacional. “É 
verdade que o jovem sente o chamado do Senhor, mas o 
chamado é concreto e, na maioria das vezes, é: Quero me 
tornar como ele ou ela. Existem testemunhos que atraem 
os jovens. Os testemunhos dos bons sacerdotes e das 
boas religiosas”.

Esta Ação Evangelizadora nos coloca em plena sintonia 
com a Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, 
que terá lugar no Vaticano, durante o mês de outubro de 
2018 com o tema: os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional.
O tema da Jornada Mundial da Juventude de 2019 será 
Maria e a vocação. Também as jornadas em âmbito local 
estarão nesta perspectiva em vista do sínodo de 2018. A 
oração do rosário na Ação Evangelizadora que propomos, 
conecta-se com toda esta realidade.

As comunidades católicas serão convidadas a rezar o 
rosário pelas vocações e desafiadas a despertar um de 
seus membros para uma vocação de consagração a Deus.
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Cruz: símbolo dos cristãos, da fé em Jesus Cristo e da missão de todo batizado em evangelizar. A Cruz à frente da 
nau representa o discipulado e seguimento de Cristo.

Maria: referência ao tema da próxima JMJ e à Padroeira do Brasil. Em seu manto a representação das contas do 
rosário, oração mariana pelas vocações proposta pela ação. Maria aparece como mastro e as velas da embarcação, 
simbolizando que é quem aponta o caminho a seguir, impulsionando a missão da Igreja como modelo e com sua 
intercessão de mãe.

Barco: símbolo vocacional, da própria Igreja de Cristo e da unidade dos cristãos. O banco vazio no interior do barco 
sugere que ali é o lugar de cada um na missão de evangelizar e promover as vocações no seio da igreja.

Os elementos que representam a Cruz e Maria trazem uma leve inclinação proposital, dando a sensação de 
movimento, que simboliza a Igreja em saída missionária e a urgência na Evangelização.

Em toda a criação do conceito foram pensados elementos, formas, cores que dialoguem com a juventude em 
consonância com a proposta da ação de atrair os jovens para a experiência do discernimento vocacional.

conceito
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A identidade visual é composta por três cores principais, que não devem ser alteradas em nenhuma circunstância, 
caso contrário, descaracterizará a marca.

cores

amarelo azul ciano
representa nobreza, 
alegria, juventude.

representa o manto 
de nossa senhora.

representa harmonia, paz, 
contemplação e verdade.

C0 M19 Y100 K0
Pantone 122 C
R255 G204 B0
#FFCC00

C100 M100 Y0 K0
Pantone 2117 C
R62 G64 B149
#3E4095

C36 M9 Y3 K0
Pantone 291 C
R161 G204 B230
#A1CCE6
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Símbolo ao lado esquerdo do logotipo
Versão Secundária | Horizontal

Símbolo acima do logotipo
Versão Preferencial | Vertical
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versões
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Para a utilização em materiais gráficos, a marca pode ser aplicada na sua versão monocromática ou na versão 
dourada (Exemplo: hot stamping) desde que seja respeitado o uso correto das cores principais.

Versões monocromáticas
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Para favorecer a correta aplicação da marca em fundo com cor chapada, alguns exemplos são demonstrados abaixo:

aplicaÇão em fundo chapado
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Para favorecer a correta aplicação da marca em fundo com imagens, usar sempre a versão em preto ou branco, 
dependendo do tom da foto, claro, médio ou escuro. Alguns exemplos são demonstrados abaixo:

aplicaÇão sobre imagens
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A identidade visual é composta por uma fonte principal e uma fonte auxiliar. 

tipograa

Fonte principal
Seu uso é restrito para títulos.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890.:,;’"!?@#$()_*/+-=

Fonte auxiliar
Para uso geral em textos e apresentações.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’"!?@#$()_*/+-=

Gobold Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890.:,;’"!?@#$()_*/+-=

Gobold Thin light

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’"!?@#$()_*/+-=

Verdana Itálico

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’"!?@#$()_*/+-=

Verdana Negrito
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A identidade visual é composta por uma fonte principal e uma fonte auxiliar. 

tamanhos e margens
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X

X

XX

Redução máxima
Em qualquer aplicação deve ser respeitada a 
redução para os tamanhos mínimos mostrados 
abaixo.

Margem de segurança
Em qualquer aplicação deve ser respeitada a margem 
de segurança, área de proteção mínima de distância de 
outros elementos e das bordas do material gráfico, para 
garantir a legibilidade da marca. Essa distância é 
calculada com referência na altura da letra X.
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20 mm
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10 mm
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Abaixo seguem algumas recomendações sobre maneiras INCORRETAS de utilização da marca.

recomendaÇões
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alterar posicionamento alterar espaçamento achatar verticalmente achatar horizontalmente

rotacionar alterar fonte alterar símbolo alterar cores
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Abaixo seguem algumas recomendações sobre maneiras INCORRETAS de utilização da marca.

recomendaÇões

fundo com cor da marca fundo com cor da marca fundo com cor da marca marca em fundo preto

baixo contraste
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baixo contraste baixo contraste baixo contraste
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Abaixo seguem alguns exemplos de aplicações da marca em materiais diversos.

aplicaÇões diversas
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