
manual de identidade visual
da arquidiocese de aracaju 



Como parte da renovação dos meios de comunicação ociais de nossa Igreja 
Local, a ASCOM lança o Manual de Identidade Visual Arquidiocesana (MIVA), 
com o objetivo de garantir a utilização correta da Identidade Visual da 
Arquidiocese de Aracaju.

Pensado por prossionais da área da comunicação que fazem parte da ASCOM, 
o Manual de Identidade Visual oferece caminhos para a comunicação autêntica, 
ecaz e inspiradora nas comunidades presentes em nossa Igreja Particular.

A aplicação das orientações aqui contidas é essencial para a consolidação e a 
preservação da nossa identidade visual. Portanto, as instruções de uso devem 
ser respeitadas integralmente. 

Nos alegramos com mais essa ferramenta que contribui para uma comunicação 
mais atuante na vida do povo de Deus, fazendo-nos conectados ao mundo de 
hoje e levando-nos a ser criativos, assim como Deus é Criador.
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//BRASÃO
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//heráldica 
Heráldica Eclesiás�ca é a tradição da heráldica desenvolvida pelo clero cristão. Inicialmente usado para marcar documentos através dos selos, evoluiu como um sistema 
de iden�ficação do clero, dioceses e paróquias. 

Desde os tempos medievais, os brasões tornaram-se de uso comum para os guerreiros e para a nobreza e, por conseguinte foi-se desenvolvendo uma linguagem bem 
ar�culada que regula e descreve a heráldica civil. Paralelamente, também para o clero se formou uma heráldica eclesiás�ca. Ela segue as regras da civil para a composição 
e a definição do escudo, mas coloca em redor símbolos e insígnias de carácter eclesiás�co e religioso, segundo os graus da Ordem Sacra, da jurisdição e da dignidade. 

Os brasões entram na vida co�diana da Igreja especialmente através dos selos. Antes mesmo de a heráldica nascer o modo comum de assinar e auten�car um documento 
foi estabelecido pelo uso dos selos que, por direito e o�cio, tanto os nobres como os clérigos fizeram uso. Com o advento da arte brasonária os selos que anteriormente 
traziam iniciais ou alguma imagem, naturalmente foram, também, trazendo a linguagem própria da heráldica.

 

Explicação Heráldica 

Escudo: de azul, uma flor de lis, de prata, encimada por dois crustáceos (siris, do mesmo). 

Insígnias: Arquidiocesanas: mitra, cruz patriarcal e báculo. 

Comentário: a padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é representada pelos esmaltes, azul e prata e a flor de lis. Os dois crustáceos relacionam-se com a 
província Eclesiás�ca de Sergipe, que tem o seu nome do rio e da tribo dos Siris.

 

Fonte: Ir. Paulo Lachenmayer, osb. Salvador, 16 de setembro de 1966
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//versões 

Cor sólida GradienteGradiente

Monocromá�co3D



//tipografia  
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A tipograa institucional principal para Identidade Visual da 
Arquidiocese de Aracaju é uma tipograa elegante e de boa 
legibilidade. A tipograa principal escolhida foi a Cinzel. O uso dessa 
família tipográca está previsto para aplicações nos demais textos 
(Cartas, endereço de papelaria institucional, títulos e textos de 
certidões, etc.)

A B C D E F g h i j l m n o p q  R S T u v x z 

A B C D E F g h i j l m n o p q  R S T u v x z 

Cinzel Decora�ve Bold 

Cinzel Bold 



//cores institucionais  
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#E0C6B3
R 224
G 198
B 179

#1A7004
R 26
G 112
B 4

C13 
M100 
Y100 
K6 

C 100
M 76
Y 25
K 9



//APLICAÇÕES EM CORES  E MONOCROMÁTICAS
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//APLICAÇÕES EM imagens 
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//proibições 
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Arquidiocese de Aracaju

Alterar posicionamento
 ou espaçamento do símbolo. 

Alterar fonte. Inserir brasão em outros elementos.



//você no site da arquidiocese 
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O Site da Arquidiocese de Aracaju é um dos meios de comunicação ocial onde busca contribuir para uma maior integração das inúmeras ações evangelizadoras 
promovidas na Igreja Particular de Aracaju. Para ajudar na preparação do material a ser produzido em sua comunidade, faça o download do Manual de Identidade Visual 
da  Arquidiocese (MIVA), documento que visa orientar o uso de símbolos ociais da Arquidiocese.
 

Envio de conteúdo para divulgação:
Caso você deseja  d ivulgar  um cartaz ou programação da festa de sua comunidade,  deve enviar  para o e-mai l  da Arquid iocese 
(comunicacao@arquidiocesedearacaju.org) com o conteúdo anexado. O MIVA traz orientações e dicas importantes sobre o envio de conteúdo para as ferramentas de 
comunicação da Arquidiocese de Aracaju.

Atualização/correção de conteúdo site:
Acessou o Site da Arquidiocese e notou algum erro ou informação desatualizada? Encaminhe o conteúdo a ser modicado para o e-mail da Arquidiocese, onde será 
analisado pela Assessoria de Comunicação o mais breve possível. É importante mencionar no corpo do e-mail qual página do site deve ser alterada.
 
Espaço de Notícias das Paróquias:
Buscando promover as informações das ações nas paróquias e comunidades, a Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Aracaju lança o Espaço de Notícias das 
Paróquias no novo site arquidiocesano.

O objetivo é fomentar o portal com conteúdos gerados pelas próprias paróquias, incentivando uma comunicação mais integrada aos meios de comunicação da 
Arquidiocese de Aracaju. Com este novo espaço, representantes de paróquias poderão se cadastrar, criar matérias sobre tudo que acontece em sua comunidade e 
publicar automaticamente em nosso site. 

Com a criação do Espaço de Notícias das Paróquias, o povo de Deus da nossa Arquidiocese de Aracaju estará mais conectado aos assuntos das paróquias de todos os 
vicariatos de nossa Igreja Particular. O espaço é organizado por vicariatos, facilitando a organização da página ao se inserir uma matéria. E além de acessar pelo link 
gerado na sua publicação, todas as matérias criadas cam disponíveis no menu do portal da Arquidiocese > Arquidiocese em Ação > Notícias das Paróquias.
 

Ao se cadastrar no espaço, é criada uma página de perl, onde você encontrará comentários de suas publicações, poderá visualizar todas as suas matérias já publicadas, 
podendo editá-las ou apagá-las, e até visitar o perl de outros agentes de comunicação cadastrados. Você pode também personalizar seu perl com foto e capa de sua 
preferência.
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1- Você sabe o que é um lead? 
Lead (ou lide) é como os jornalistas chamam o primeiro parágrafo de uma matéria. Nesse primeiro parágrafo, eles procuram sgar o interesse do leitor, destacando 
logo o aspecto mais interessante da notícia. No lead, é fundamental responder as seguintes perguntas:
O quê: sobre o quê estamos falando?
Quem: que pessoas ou grupos participam da notícia?
Quando: em que data aconteceu ou vai acontecer?
Onde: em que local especíco (qual paróquia, qual igreja, qual escola, auditório, etc), em que cidade, em que estado aconteceu ou vai acontecer?
Como e Por quê: nem sempre é necessário responder isso no lead, mas muitas vezes é importante dizer as causas do evento do qual a notícia fala, e a forma como ele 
aconteceu.

E se o lead car muito grande? Não se preocupe, você pode dividi-lo em dois parágrafos se precisar. Veja um exemplo: 

[Quem?] O técnico da seleção espanhola, Vicente del Bosque, a diretora Inma Shara e o escritor Leopoldo Abadía [O Quê?] protagonizam a campanha de Natal da 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realizará no verão de 2011. Além da campanha, os organizadores preparam um ciclo de cinema religioso com lmes de 
grande impacto.[Quando?] A campanha de Natal da JMJ começou no último dia 14 de dezembro [Onde?] na Espanha. [Como?] A ideia é que pais e avós presenteiem a 
seus lhos e netos com inscrições para a JMJ, que se realizará em Madri.

2 – Você sabe o que signicam as palavras kerigma e mistagogia?
Talvez você saiba, mas nem todo mundo sabe. Por isso, sempre que usarmos palavras complicadas, conceitos incomuns ou mesmo termos que são usuais dentro de 
nossos grupos, mas não tanto fora dele, precisamos dar uma explicação. Anal, queremos que os leitores nos entendam, não é? A mesma regra vale para gírias e 
determinadas expressões. Elas devem ser evitadas porque talvez nem todos saibam o que signicam, e até podem ter signicado diferente conforme a região ou o 
grupo.

3 – Seja sucinto e claro.
 Textos muito longos podem fazer o leitor perder o interesse. Frases complicadas, com inversões e intercalações podem deixar o leitor confuso. O ideal é ir direto ao 
assunto, sem rodeios, e preferir sempre a construção mais simples.

4 – Siglas, posso usar? 
Claro que pode, mas só depois de dizer o que elas signicam. Primeiro devemos sempre dar o nome completo, e depois, entre parênteses, a sigla. Por exemplo: 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

//como criar uma matéria
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Fazemos isso apenas uma vez no texto – nas outras vezes em que nos referirmos à mesma instituição, usamos só a sigla. Outra dica importante:
Se a sigla tiver até três letras, deve sempre ser escrita em letras maiúsculas. Exemplo: Supremo Tribunal Federal (STF).
Se a sigla tiver a partir de quatro letras, há duas possibilidades:

– se as letras não formarem uma palavra pronunciável, todas as letras serão maiúsculas (exemplo: CNBB).
– se as letras formarem uma palavra pronunciável, apenas a primeira letra será maiúscula (exemplo: Celam).

5 – E as pessoas, como devo tratar? 
É muito importante escrever o nome das pessoas da forma correta. Ninguém gosta de ver seu nome escrito errado, não é? Além disso, devemos mencionar o que faz 
aquela pessoa, para ajudar a identicá-la. Outras dicas:

- Na primeira vez que mencionamos uma pessoa, devemos dizer seu nome completo, ou, se for muito longo, o primeiro nome e o último sobrenome.
- No caso de pessoas do clero e religiosos, devemos sempre mencionar, antes do nome, o seu título (dom, frei, irmã, padre, etc.).
- Cargos Eclesiásticos: são grafados em letras minúsculas (por exemplo: padre, bispo, arcebispo, cardeal).
- Referência: Na primeira vez que se menciona um padre, bispo ou arcebispo, deve ser dito o nome de sua paróquia, diocese ou arquidiocese. Por exemplo: “de acordo 
com o padre João, da Paróquia de Nossa Senhora da Luz…; “Dom João Costa, Arcebispo de Aracaju…”
- No caso de cardeais, o melhor é seguir o seguinte modelo: cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo –  devemos evitar dizer “cardeal arcebispo de São 
Paulo”.
- Cargos: Se o padre, bispo, arcebispo ou cardeal tiver algum cargo que deva ser mencionado, isso vem logo depois do nome da paróquia, diocese ou arquidiocese (Por 
exemplo: Dom João Costa, Arcebispo de Aracaju e bispo referencial da Cáritas Brasileira).

6- E os nomes de lugares?
Nomes de paróquias, dioceses e arquidioceses são escritos em letras maiúsculas (por exemplo, Paróquia de São Francisco; Diocese de Luz; Arquidiocese de São 
Paulo). Quando não colocamos o nome completo, deve ser escrito em letras minúsculas. Por exemplo, se a notícia trata da Arquidiocese de Aracaju, e no meio do texto 
digo “a arquidiocese comemora também…”.

7 – Outras dicas:
Palavras estrangeiras – devem ser escritas em itálico, exceto quando são usadas como nome próprio.

Uso de maiúsculas – Nomes de campanhas, pastorais, movimentos, etc., devem ser escritos em letras maiúsculas. Porém, quando não usamos o nome completo, 
usamos letras minúsculas para fazer a referência.  Exemplos: Campanha Nacional Contra a Violência e o Extermínio de Jovens; Pastoral do Acolhimento; Movimento 
Auxilia (escrevemos em letras maiúsculas porque usamos os nomes completos). Mas: a campanha; a pastoral; o movimento (escrevemos em letras minúsculas porque 
não usamos o nome completo).
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Citações – todas as citações devem estar entre aspas, com o devido crédito. Se se trata da fala de uma pessoa, devemos dizer seu nome, prossão e, se for relevante, 
idade. Se for algo que estava escrito em livro, revista, jornal, site de internet, etc, devemos sempre dizer de onde foi tirada essa citação.

Números – de zero a dez, devem ser escritos por extenso. A partir daí, são escritos em numerais (por exemplo: oito, nove, dez, 11,12,13,14…). Cem e mil são escritos 
por extenso também.

Idade – sempre escrita em numeral. Por exemplo: o padre João tem 100 anos.

Simplicidade: quanto mais simples forem as palavras que usarmos, mais interessante e mais claro se torna nosso texto.

Repetições – é chato ver uma palavra repetida muitas vezes no mesmo texto. A nossa língua é muito rica, e é possível evitar repetições de palavras usando sinônimos. 
Não podemos, no entanto, abrir mão da precisão das informações, mesmo que isso signique repetir palavras. evitar repetições de palavras usando sinônimos. Não 
podemos, no entanto, abrir mão da precisão das informações, mesmo que isso signique repetir palavras.

Fonte: Jovens Conectados

1.  O Site da Arquidiocese de Aracaju é a página ocial desta Igreja Particular e tem o objetivo de proporcionar a comunicação autêntica da Doutrina da Igreja, unida 
para anunciar a atuação das comunidades de nossa arquidiocese e fomentar a evangelização segundo as orientações de Cristo Jesus. 

2.  Todos os textos, fotos, vídeos e áudios publicados em nosso site devem ser, acima de tudo, éis à doutrina da Igreja Católica. – As características próprias de cada 
expressão eclesial devem ser respeitadas, a m de valorizar a diversidade de carismas;

3. Não há limites de tamanho para as matérias. Mas o ideal é comunicar o máximo de informações no mínimo de espaço. Sempre é bom mandar fotos também. É muito 
importante que as imagens estejam no formato JPG, resolução 72 dpi, e tamanho 800 x 600.

4. É permitido apenas o cadastro de 1 representante de cada paróquia ou organismo pastoral no sistema de Notícias das paróquias.

5. É restritamente proibido o uso da plataforma para compartilhar visão pessoal ou contrária aos ensinamento da Igreja. Recorde que o cadastrado representa a sua 
comunidade (Paróquia, comunidade, movimento, etc.)

5. A Assessoria de Comunicação se reserva o direito sobre o material publicado, bem como a sua alteração e/ou exclusão caso não respeite as orientações deste 
manual.

//orientações importantes
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//como publicar?

1. Ao logar (rodapé ou Arquidiocese em ação > Notícias das 
Paróquias) você pode se direcionar a página Notícias das 
Paróquias. 

2. Clique em criar post para escrever sua matéria.

3. Na página que será aberta. adicione um título, o corpo da 
matéria, podendo adicionar foto ou vídeo. Escolha 
corretamente a categoria qual sua matéria sera vinculada.

4. Clique em publicar. Você pode compartilhar o link ou pelas 
redes sociais informadas abaixo da matéria. Recordamos que o 
conteúdo da matéria será analisado pela  ASCOM.



ascom

COMUNICACAO@ARQUIDIOCESEDEARACAJU.ORG WWW.ARQUIDIOCESEDEARACAJU.ORG 79 9 8107- 0922


