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Apresentação
A finalidade deste manual é apresentar as diretrizes de aplicação da identidade 
visual da marca da Igreja de Nova Vida e seu uso correto.

Seguir estas orientações é de extrema importância para estabelecer um padrão que 
visa compreensão e reconhecimento da marca e, contudo, garantir que a sua 
imagem permaneça intacta.
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Logotipo
O logotipo se apresenta por símbolo e tipografia, e podem ser utilizados juntos ou 
independete, exceto para letreiros, banners, lonas de fachada.
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Versão 1 - Exclusiva para fachadas

Versão reduzidaVersão 2 - Para demais usos



Logotipo
Há uma versão do logotipo exclusiva para as igrejas filiais. Nessa versão, o logotipo 
poderá vir acompanhado do local, região ou bairro onde a igreja está estabelecida ou 
também de um setor institucional.

Versão com texto adicional
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Versão 1 (Exclusiva para fachadas) - com texto adicional

Versão 2 com texto adicional

SÃO PAULO

SÃO PAULO CONSELHO



Foi estabelecida uma família tipográfica de apoio para ser utilizada em texto diversos 
de todos os materiais gráficos e digitais.

Tipografia

Família Gotham
1234567890!@#$%¨&*()
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
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Paleta de Cores

7

#05284B

R      G     B
5      40    75

PANTONE 282 C

C      M      Y      K
100   95    50    25

#B9820A

R        G      B
185    130    10

PANTONE 131 C

C     M     Y      K
25   55    100   0



Aplicações
Como aplicar: Versão Monocromática - Cores da Paleta  
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Aplicação com cor 1, da paleta Aplicação com cor 2, da paleta

Aplicação com ambas as cores da paleta Aplicação com ambas as cores da paleta 

Aplicação cor 1 de fundo com logo branco Aplicação cor 2 de fundo com logo branco



Aplicações
Como aplicar: Versão Monocromática - Escala de Cinza
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Aplicação de logo em 100% de preto
e fundo branco

Aplicação de logo em cor branca e
fundo com 100% de preto

Aplicação de logo em 50% de preto
 e fundo branco

Aplicação de logo em cor branca e 
fundo com 50% de preto

Aplicação de logo em 20% de preto
 e fundo branco

Aplicação de logo com 100% de preto e 
fundo com 20% de preto



Aplicações
Como aplicar: fundos com muitos elementos
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Em fundos com muitos 
elementos, o logo deve ser 
acomapanhado de uma 
caixa, para que não seja 
prejudicada sua leitura.



Aplicações
Como não aplicar
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O logotipo não deve ser distorcido
ou reduzido de forma desproporcional

Não deve ser aplicado em tons
de cores com pouco contraste

Não deve ser aplicado sem box,
em fundos com muitos elementos.

Não deve ser aplicado utilizando fontes diversas,
diferente do formato vetorial pré estabelecido. 

Não deve ser desmebrado ou
ter elementos rotacionados



Há reduções máximas para que o logotipo e suas versões não percam sua 
legibilidade e clareza.

Reduções
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SÃO PAULO

1,8cm

0,7cm Para a versão que contém texto adicional, na versão reduzida, 
o corpo da fonte deve possuir 8pt para textos curtos e de 5pt a 
6pt para textos maiores. 

1,4cm

0,25cm
0,24cm

0,23cm



Quando o logotipo for aplicado acompanhado de outros elementos, deve ser 
respeitada uma margem de segurança que não vá permitir mistura e confusão entre 
tais elementos e nem a perda de legibilidade. Esta margem é representada por 1/2 
letra “I” da palavra “VIDA”, no logotipo.

Margem de Segurança
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1/2 da letra “I”




