
 

 

 

 



O CRISTIANISMO ORTODOXO 

Não é uma religião, nem uma instituição, tampouco uma organização. É, 

pelo contrário, uma forma de vida iniciada por Jesus Cristo e um organismo 

vivo, composto por aqueles que creem n’Ele. 

A IGREJA são pessoas – o povo de Deus – as quais: 

 Reúnem-se em Seu Nome, e chamam-se Cristãos. 

 Compartilham uma fé e uma esperança comum, baseadas no 

amor de Deus. 

 Afirmam a verdade, ou a ortodoxia, de uma fé, de sua crença e de 

sua experiência. 

 Proclamam a Boa Nova de Jesus Cristo a todos. 

 

 

 

 

 

A Igreja 

ESTÁ COMPOSTA PELO POVO DE DEUS... 

“...Mas vós sois uma raça, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de 

sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele 

que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa, vós que outrora não 

éreis povo, mas agora sois o Povo de Deus.” (I São Pedro 2:9-10) 

...QUE PERTENCE A CRISTO E UNS AOS OUTROS: 

“...Nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros 

uns dos outros.” (Romanos 12:5) 

CRISTO É A CABEÇA DA IGREJA... 

“É a Cabeça da Igreja, que é o seu corpo...” (Colossenses 1:18) 

 

Um Cristão Ortodoxo é aquele que vive a verdade de Deus plenamente e 
que a proclama tal como foi revelada por Jesus Cristo e tal como é 
experimentada em todo o lugar, a todo o tempo, por Seu Povo, a Igreja. 



... E N’ELE ESTAMOS FIRMEMENTE 

ESTABELECIDOS. 

“...Portanto, já não sois estrangeiros e 

adventícios, mas concidadãos santos e 

membros da família de Deus, Estais 

edificados sobre o fundamento dos 

Apóstolos e de profetas, do qual é Cristo 

Jesus a pedra angular. Nele bem 

articulado, todo o edifício se ergue 

como santuário santo, no Senhor.” 

(Efésios 2:19-21) 

 

COMO A IGREJA, 

EXPERIMENTAMOS A PLENITUDE 

DO AMOR DE DEUS PARA 

CONOSCO. 

“... Cristo amou a Igreja e se 

entregou por ela, a fim de 

purificá-la com o banho de água e 

santificá-la pela Palavra, para 

apresentar a si mesmo a Igreja, 

gloriosa, sem mancha nem ruga, 

ou coisa semelhante, mas santa e 

irrepreensível”. (Efésios 5:5-27) 

 

 

A IGREJA ORTODOXA 
 

 Começou no dia de 
Pentecostes quando o 
Espírito Santo desceu sobre 
os Apóstolos. 

 Logo se estendeu por todas 
as partes do mundo. 

 E chegou à América Latina no 
final do século XIX. 
 

Hoje em dia, estima-se que há 7 
milhões de Cristãos Ortodoxos 
na América do Norte e na 
América do Sul, dos quais 30% 
são novos convertidos, 
distribuídos em mais de 2.000 
paróquias ou missões nos 
Estados Unidos, Canadá, México, 
Peru, Venezuela, Uruguai, Brasil, 
Argentina e Chile. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
 
CRISTÃO: aquele que crê em Jesus 

Cristo e imita a Sua Vida. 

IGREJA: o Povo de Deus e o Corpo 

de Cristo 
ORTODOXIA: crença, doutrina ou 

visão correta 


