Conheça os excelentes produtos do Shop da Fé, e
torne-se um parceiro revendedor!

Vela Eletrônica Digital

As Santas que rezam a Oração de Ave Maria

A Vela Eletrônica Digital é um produto inovador
que substitui a vela de sete dias de parafina. É
uma vela permanente que dura mais de 30 dias
ininterruptos o que se faz ecologicamente
correta. Ela não polui, não tem cheiro, não tem
fumaça, não gera resíduo, NÃO INCENDEIA, é
muito mais segura e econômica. Possui um led
que acende simultaneamente simulando
exatamente a luz de uma chama.
Além dessas vantagens a vela pode ser
personalizada com a imagem do santo de sua
devoção.

Duas belíssimas Santas, NS Aparecida e NS de
Fátima, que rezam a Oração de Ave Maria.
Toda trabalhada e pintada à mão
artesanalmente, acompanha coroa folheada a
ouro com pedras de stras e um manto de
veludo bordado à mão com detalhes em contas
peroladas.
A imagem é feita em policloreto, que imita
perfeitamente o gesso, porém não corre o risco
de ser quebrada. Movida à bateria, que quando
acionado um dispositivo a Santa reza a Oração
de Ave Maria junto com você.

Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora de Fátima

Temos como clientes e amigos, paróquias e
cidades tradicionais como Santuário Nacional
de Aparecida, Paulus, Livraria Ave Maria,
Livraria da Paz, Livraria da Fé, entre outras,
se você é um revendedor de produtos religiosos e
tem interesse em nos representar em sua região,
entre em contato conosco para que possamos
firmar uma parceria, e juntos espalharmos
incentivos à fé e harmonia. Ficaremos
extremamente satisfeitos em poder contar
com o seu apoio.

Desde já agradecemos sua atenção, e ficamos
no aguardo de sua posição.
Um abraço e fique com Deus!
Contatos: FÁBIO DUARTE/ MARGARETH
DUARTE/ GABRIELA SANTUCCI DIAS
Telefone: (35) 3471-3598
Site: www.shopdafe.com.br
E-mail: comercial@shopdafe.com.br
MSN: shop.da.fe@hotmail.com

