Philia Arte Sacra apresenta 12
lançamentos na Feira Católica
A Philia Arte Sacra (www.philiaartesacra.com.br), empresa com foco em
oferecer produtos e serviços especialmente desenvolvidos para atender a igreja
católica, participa da “Feira Católica” da 17ª edição do “Congresso Eucarístico
Nacional”, em Belém (PA) lançando 12 novos produtos em seu estande. A feira
acontece entre os dias 17 e 20 de agosto, no Centro de Convenções e Feiras da
Amazônia. O evento, que é considerado a maior vitrine deste segmento no
Brasil, acontece pela segunda vez em Belém.
Entre as novidades da Philia Arte Sacra, destaque para itens como o Sacrário Sol
Resplandecente e o Ostensório Sol Resplandecente, cujas vendas no mercado
nacional estão sendo iniciadas durante a feira. Fundido em latão com
acabamento em pátina castanha e protegido com camadas de verniz, o novo
Sacrário pode ser instalado embutido ou sobreposto.
É uma peça marcante pelo tamanho, com 1,60 m entre as pontas. Tem no
centro a porta redonda com uma lâmina de pedra ágata natural com iluminação
em LED e aplique em bronze. O produto possui uma grande variedade de
possibilidades de personalização, desde a cor da pedra ágata até os diferentes
apliques a serem utilizados. As medidas generosas do seu interior comportam
cibórios com até 40 centímetros de altura.
Outra atração no estande da Philia é Ostensório Sol Resplandecente. É um
modelo clássico com tamanho imponente de 87 centímetros e peso reduzido pouco mais de 4,5 kg. Elaborado em latão, com banho em metal nobre, vem
com uma luneta que permite a utilização de hóstias de até 14 centímetros. A
aplicação das imagens dos quatro evangelistas em volta do visor sobre uma
moldura niquelada dá um toque mais elegante à peça.
Para facilitar a sua movimentação, a haste possui empunhadura ergométrica,
propiciando maior segurança em seu manuseio. Sua base ricamente cinzelada à
mão, com as representações do pão e do vinho em dois tons, e a aplicação de
pedras completam um conjunto harmonioso para expor o Santíssimo
Sacramento à adoração dos fiéis.
“Este é um evento muito importante para o nosso segmento. Queremos
aproveitar a oportunidade para tornar nossa marca mais conhecida e mostrar

nossa grande variedade de produtos”, explica Clóvis K. Rodrigues, diretor da
Philia Arte Sacra.
SOBRE A PHILIA ARTE SACRA
A Philia Arte Sacra atua no segmento católico com foco em produtos voltados
para a liturgia. A empresa oferece mais de 850 itens, incluindo metais (cálices,
cibórios, ostensórios, sacrários e castiçais, entre outros), paramentos (estolas,
mitras, casulas e batinas), sinos, imagens católicas, mobiliário para igrejas e
vitrais. A marca oferece produtos de artistas consagrados no setor, como
Cláudio Pastro e outros.
Entre os parceiros da empresa estão as maiores e mais atuantes marcas
especializadas do mercado brasileiro. Todos os produtos comercializados pela
Philia utilizam os materiais mais nobres e são produzidos conforme as normas
de tradição e qualidade definidas pela própria Igreja Católica.
A empresa também produz peças especiais, sob encomenda, atuando desde a
coleta do briefing, sua utilização, estudo de alternativas de materiais e de
processos de fabricação até a produção da peça piloto. Além disso, também
atua na restauração de peças litúrgicas, sempre utilizando os mais nobres
materiais e respeitando a sua originalidade.
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