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Corrente Solidária 



Conceito 1

Corrente Solidária 

O novo logotipo do projeto Corrente Solidária foi pensado para estar em harmonia com 
a identidade visual da Pontifícia Obra da Propagação da Fé (POPF), neste caminho de 
celebração de seus 200 anos de missão no mundo. 

O globo é o elemento principal que simboliza a missão além-fronteiras, lembrando a 
identidade missionária das POM é uma rede de oração e solidariedade pela missão univer-
sal da Igreja e a serviço do Papa, como compromisso missionário de fé de todo o povo de 
Deus. A mão representa o gesto de partilha que a JM através da oração, sacrifício e solidarie-
dade dos grupos de base, das demais atividades da POPF, oferecendo a uma realidade 
concreta da missão universal.

Para esse logotipo, foi pensado uma integração das cores que identi�cam cada ativida-
de que compõem a POPF. Em sua história, a Corrente Solidária iniciou através da organiza-
ção da Juventude Missionária no Brasil marcado pela cor azul claro compartilhando com o 
mundo as experiencias e dons recebidos. 

Nos últimos anos, essa experiência de solidariedade tem se ampliado também para as 
Famílias Missionárias com a cor azul escuro e com a criação da mais nova atividade, Idosos 
e Enfermos Missionários com a cor verde. A intenção é que o projeto Corrente Solidária seja 
uma ação ampla da POPF, sendo uma partilha mensal, lembrando a inspiração da fundado-
ra da propagação da fé, a jovem leiga Paulina Marie Jariciot que juntos com operários e 
operárias, as famílias, em pequenas comunidades eclesiais missionárias, rezavam todos os 
dias  e faziam uma pequena doação  para a missão Ad Gentes." 

A aste circular azul escuro conecta a presença das famílias missionárias na vida de cada 
jovem, lembrando as nossas raízes, os que se doaram sendo lugar de acolhimento, experi-
ência de fé e testemunho.  Segundo ao Papa Francisco na sua exortação Christus Vivit diz 
que “a existência de relações intergeracionais implica que nas comunidades se tenham uma 
memória coletiva, pois cada geração retoma os ensinamentos de seus antecessores”. A aste 
circular verde na interação com as famílias ligam aos idosos que devem “ajudar os jovens a 
descobrir a riqueza viva do passado, fazendo memória e servindo-se dele para as próprias 
decisões e possibilidade, é um verdadeiro ato de amor para com eles, em vista do seu cresci-
mento e das decisões que deverão tomar” (Papa Francisco), que acolhem compartilhando 
os sonhos recebidos e suas visões  para as futuras gerações. 

Essa logo da corrente solidária foi pensada para os próximos anos, está na comunhão  
da 7ª jornada do jovem missionário (JM), na sintonia do ano da Amoris laetitia (FM) e a 
primeira jornada dos avós e idosos (IEM), e em contexto de pandemia redescobrindo a fé 
cuja natureza é missionaria e universal,  onde todos estamos na mesma “canoa”  buscando 
um mundo melhor sob as inspirações do Espírito Santo. 



Malha de Construção
Foram montadas duas versões básicas do logo para usos diversos. Para desenvolvimento 
do logo foi usada uma malha de construção para proporcionar harmonia visual, com as 
seguintes medidas de proporção:
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Bebas Neue
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Tipografia 3

Corrente Solidária



Cores 4

Corrente Solidária

C=76 M=5 Y=45 K=0

R=14 G=170 B=158

C=85 M=35 Y=55 K=30

R=22 G=101 B=97

C=86 M=49 Y=0 K=0

R=16 G=114 B=185

C=100 M=90 Y=10 K=0

R=40 G=53 B=151

C=100 M=95 Y=30 K=25

R=38 G=40 B=91

C=75 M=15 Y=0 K=0

R=54 G=169 B=225

CMYK=0

RGB=225

As cores usadas foram baseadas nas cores da POPF e suas ativi-
dades, usando duas tonalidades próximas de uma mesma cor.

C=76 M=5 Y=45 K=0

R=7 G=170 B=158

C=86 M=49 Y=0 K=0

R=13 G=113 B=185

C=100 M=96 Y=32 K=22

R=40 G=40 B=91



Outline

Opção 1

Opção 2

Versões Monocromáticas

Corrente Solidária

Corrente Solidária Corrente Solidária

Corrente Solidária

5



Formas de Uso - Cores Corretas 
Buscar sempre maior contraste sem prejudicar a visibilidade

Para aplicações em fundo escuro, deve-se optar por uma versão monocromática, visando o contraste e legibilidade

Formas de Uso - Cores Erradas 
Evitar usar em fundos que não gerem contraste e “apaguem” os logos, ou em fundos com muita informação
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Opção 2

Assinaturas Conjuntas 7

Opção 1

Caso seja necessário usar o logo da Corrente Solidário acompanhado de 
outros logos, usar as distâncias conforme esquema abaixo.
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Equipe responsável
Direção:

Designer Gráfico:

Pe. Maurício da Silva Jardim
Diretor Nacional das POM no Brasil

Coordenação:
Pe. Genilson Sousa
Secretário da Obra da Propagação da Fé

Wesley T. Gomes

Jornalista:
Fabrício Preto
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