
As Fontes 

O Cristianismo Ortodoxo está baseado nas Sagradas Escrituras e na Santa 

Tradição. 

 

A Santa Tradição: 

 É a vida contínua do Povo de Deus. 

 É a experiência plena da Igreja como ela foi entregue e repassada 

a nós, desde os tempos de Cristo e dos Apóstolos; 

 É a própria vida das Igreja, inspirada e guiada pelo Espírito Santo. 

 

Cremos que as Sagradas Escrituras: 

 São a Palavra de Deus 

 Foram escritas por pessoas que foram inspiradas e guiadas pelo 

Espírito Santo; e 

 Constituem a própria autorevelação de Deus. 

A Bíblia é uma coleção de livros escritos e compilados por muitas pessoas 

diferentes, ao longo de milhares anos. 

 O Antigo Testamento conta a revelação de Deus antes da vinda de 

Jesus Cristo. 

 O Novo testamento completa essa revelação proclamando a Jesus 

Cristo como o Salvador de todos. 

 

 

NOSSA FÉ 
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As SAGRADAS ESCRITURAS são o principal produto da Santa Tradição. 

As SAGRADAS ESCRITURAS foram produzidas por e para a Igreja. 

B 

01 



Existem, ademais, diversas fontes de Nossa Fé que também são expressões da 

Santa Tradição, e que estão em plena harmonia com a Sagradas Escrituras. 

AS ESCRITURAS DOS SANTOS PADRES 

Consideram-se outras Escrituras como fontes de Nossa Fé. As principais entre 

elas são escrituras dos santos Padres, que explicaram as lições essenciais da 

Igreja e que defenderam a fé verdadeira. 

A ORAÇÃO E A VIDA LITÚRGICA 

A Igreja nos recomenda manter uma regra de oração pessoal, 

inseparavelmente unida com a oração comunitária da Igreja, ou seja, a liturgia. 

A liturgia é a ação comum do Povo de Deus e o encontro com o próprio Deus. 

A VIDA DOS SANTOS 

Esta nos dá testemunho da Verdade de Deus e também nos inspira a levar uma 

vida santa. 

OS CONCÍLIOS E OS CÂNONES 

Para aclarar suas doutrinas e práticas essenciais, a Igreja realizou Concílios 

Ecumênicos sob a inspiração do Espírito Santo. As definições, credos e leis 

canônicas que eles produziram são expressões genuínas de fé. 

AS ARTES LITÚRGICAS 

Os ÍCONES são obras de arte litúrgica que retratam Cristo, os Santos, a Mãe de 

Deus ou os distintos acontecimentos da História da Salvação. Revelam a 

Verdade de Deus em linha, forma e cor. Ao mesmo tempo, nos fazem recordar 

que também estamos sendo chamados a sermos ícones, ou imagens, de Deus 

em nossas próprias vidas. Não são meras obras artísticas; são teologia em 

linhas e cores, teologia retratada. 

HINOLOGIA 

É uma fonte igualmente importante em nossa fé. Os textos dos diversos hinos 

servem para instruir, bem como para oferecer louvor, agradecimento e pedir 

perdão a Deus. 
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