
Virgem Maria
Mãe da Divina Concepção da Trindade

Catálogo: Difusão Permanente

“A Voz de Deus desce através de Mim porque 
Eu Sou Sua Serva. Todos têm um chamado a 
cumprir Comigo e com o Senhor”.

(9 de setembro de 2011) 





Queridos irmãos,  

Todos temos o compromisso de difundir as Mensagens Divinas para estes tempos.

Para essa bendita tarefa, contamos com diferentes materiais que levam Suas 
Mensagens a todas as almas. A seguir, apresentamos-lhes uma breve descrição dos 
mesmos, junto com uma síntese de como utilizá-los e suas especificações técnicas.

Que nossos corações nos guiem nesta tarefa. Contamos com a colaboração de todos 
para encontrar os melhores meios de difusão. Ficamos à disposição para qualquer 
esclarecimento ou informações que necessitem. 

Com gratidão, Equipe de Difusão
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F azem parte da Difusão Permanente todas as peças que desenvolvemos com 
uma abordagem institucional sobre o trabalho. Desde santinhos que difundem 

a nova face da Virgem Maria, como também tudo o que diz respeito ao histórico das 
Aparições, aos videntes, à Associação Maria, à Ordem Graça Misericórdia, etc. 

Difusão Permanente
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É um pequeno jornal informativo de quatro páginas 
que informa ao público em geral a respeito do novo 
ciclo de Aparições da Virgem Maria. No informativo 
constam também informações sobre outras Aparições 
já ocorridas no mundo.

• Utilização:  O tablóide pode ser encartado em jornais e 
revistas, como também para distribuição geral. 

• Especificações técnicas: 266x295mm, 4x4 cores, em 
papel Sulfite Branco 115g 

• Versões disponíveis nos idiomas: português, espanhol e 
inglês.

Tablóide

Veja um exemplo
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http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/tabloide.pdf


Apresenta a imagem da Mãe da Divina Concepcão 
da Trindade e de São José. No verso, uma oração 
transmitida pelos Mensageiros Divinos e a informação 
do site www.divinamadre.org

• Utilização: para distribuição geral 

• Especificações técnicas: 85x55mm, 4x1 cores, em papel 
Couchê Fosco Suzano 210g 

• Versões disponíveis nos idiomas: espanhol, inglês e 
português.

 Santinho

Veja um exemplo

- 5 -

http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/estampitas.pdf


Apresenta a imagem da Mãe da Divina Concepção 
da Trindade, um pequeno histórico sobre o início 
das Aparições na América Latina e divulga o site  
www.divinamadre.org

• Utilização: para distribuição geral. 

• Especificações técnicas: 200x55mm, 4x1 cores, em 
papel Cartão Triplex C1S 250g 

• Versões disponíveis nos idiomas: espanhol, inglês e 
português.

Marcador de livros

Veja um exemplo
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http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/marcador.pdf


Com belas imagens dos Centros Marianos.

• Utilização: para distribuição geral 

• Especificações técnicas:  Impressos em papel 
Duodesign de 250g ou em papel Triplex de 300g. Com 
brilho de verniz UV total na frente

Cartões Postais

Veja um exemplo
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http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/postales.pdf


Nesta peça constam o histórico das Aparições, 
textos sobre os videntes, a Associação Maria e a 
Ordem Graça Misericórdia. Apresentação dos sites  
www.divinamadre.org e www.misericordiamariatv.org

• Utilização: para distribuição geral. Também pode ser 
usado como encarte em jornais e outros periódicos. 

• Especificações técnicas: 585x210mm, 4x4 cores, em 
papel Couchê Liso 170g 

• Versões disponíveis nos idiomas:  espanhol, inglês e 
português.

Folder Institucional

Veja um exemplo
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http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/folder.pdf


Com informações sobre os quatro Centros Marianos:
localização, liturgias, atividades, horários, telefones de 
contato, etc.

• Utilização: Público em geral, peregrinos, colaboradores, 
orantes etc. 

• Especificações técnicas:  Tamanho A5, em papel 
Couchê 115g, opaco. 

Folhetos dos Centros Marianos

Veja um exemplo

- 9 -

http://www.divinamadre.org/sites/default/files/pdf-articulos-web/folleto_cm.pdf


Durante a Aparição da Virgem Maria no Centro Mariano 
de Aurora, em 25 de agosto de 2011, Ela anunciou o 
símbolo do Seu escapulário.  Segundo Maria, Cristo deve 
estar à frente, sobre nosso peito, e Ela deve estar atrás, nas 
nossas costas; porque Cristo mostra o caminho, e a Mãe 
Divina abre a Porta dos Céus para que entrem as almas.  

• Utilização: Todos os peregrinos, devotos, orantes e seguidores de Maria. 

Escapulário
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Significa: Alma consciente que se eleva através da 
oração. O número 72 conduz a um estado de oração 
guiado por Maria Santíssima. Maria hoje representa 
para a Terra a consciência da Mãe do Mundo ou o 
princípio feminino da Criação.

• Utilização: Todos os orantes, devotos e peregrinos da oração.

Orândio

- 11 -



Fale conosco para colaborar com a difusão.
Pedidos, encomendas, doações e outras informações escreva para:

difusao.secretaria@associacaomaria.org | www.divinamadre.org   
 

Associação Maria
Caixa Postal 85 - Carmo da Cachoeira, Minas Gerais - Brasil CEP: 37225-000

Como Colaborar

T odas as necessidades da Associação Maria são supridas por doações espontâ-
neas.  As contribuições, em todas as suas manifestações – monetária, recursos 

materiais ou trabalho voluntário – possibilitam que suas atividades permaneçam e 
se ampliem.
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“Apenas necessito que vozes sinceras e plenas de Fé sejam o eco 
puro de Minha Voz e que braços fortes, plenos do Espírito de 
Deus, sejam os Meus braços no mundo, acolhendo todos aqueles 
que não têm amor e que não conhecem a esperança”.

(12 de fevereiro de 2014)

Associação Maria

 Caixa Postal 85 - Carmo da Cachoeira, Minas Gerais - Brasil CEP: 37225-000
Informações pelo e-mail: difusao.secretaria@associacaomaria.org

www.divinamadre.org


