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Seguimos fielmente a tradição cristã
reformada proveniente da Igreja
Livre de Inglaterra.

O culto cristão é conformado à ordem do
Livro de Oração Comum que mantém o
espírito reformado da Igreja Anglicana, sendo
aplicado às necessidades da congregação
reunida para louvar a Deus.
Nossa missão mostra o chamado que temos
recebido de Deus. A Igreja Anglicana
Reformada é uma igreja que busca glorificar a
Deus proclamando o Evangelho de Jesus
Cristo; fazendo discípulos através das igrejas
estabelecidas em cada cidade e, finalmente,
fazendo visível o Reino de Deus no Brasil.
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Somos, portanto, uma igreja católica,
protestante, evangélica e reformada.
Mantemos a mesma crença na inspiração e
autoridade final da Escritura; na caída e
desamparo do pecador; na suficiência da
obra final de Jesus; na necessidade do novo
nascimento pelo Espírito Santo; na
justificação pela graça imputada de Cristo
recebida somente pela fé; e na necessidade
de santidade, como a única evidência da nova
vida.

igreja
anglicana
reformada
do brasil

Igreja Anglicana Reformada do Brasil
Os Anglicanos...

Acreditamos...

A Missão de Deus

✓ somos parte do povo eleito de Deus,
porque Jesus Cristo é nosso Salvador.
Ele morreu por nós e pelos nossos
pecados, e o Espírito Santo nos deu
nova vida.

Em Deus Pai - Criador

A Igreja Anglicana Reformada existe para
obedecer o mandato de Deus de proclamar
o Evangelho de Jesus e trabalha para fazer
visível o Reino de Deus.

✓ somos discípulos de nosso Senhor,
Jesus Cristo. Ele nos ensinou os
Mandamentos de Deus e nos ensinou a
obedecer tudo o que Ele ensinou.

Em Deus Filho - Redentor

✓ somos membros da Igreja de Jesus
Cristo, una, santa católica e apostólica.
Seguimos fiéis à fé que uma vez foi
dada aos santos (Judas 3).
Subscrevemos os Credos da igreja
primitiva.

Em Deus Espírito Santo - Santificador

✓ somos agradecidos a Deus, o Pai, o
Filho e o Espírito Santo. Por isso,
desejamos glorificar a Deus através das
nossas vidas.
✓ somos como você. Temos famílias,
empregos, desejos e sonhos. Nos
reunimos cada domingo para adorar a
Deus através do Livro de Oração
Comum.
Vem e seja parte desta família de Deus.

Deus é amor, também é justo, infinito,
todo-poderoso, bom, com um propósito
para cada um de nós.

Deus feito homem para nossa salvação. Sua
vida, morte e ressurreição, nos liberta das
limitações do pecado e da morte.

Nos renova, dá vida e santifica dia a dia,
como filhos de Deus. Aviva a Igreja, e nos
capacita para o ministério.
Os 39 Artigos da Religião
A confissão anglicana de fé Cristã que
declara os ensinos essenciais do
Cristianismo. Nele, encontramos as
respostas às questões doutrinais básica e
fundamentais.
As Cinco Solas
Os princípios fundamentais afirmados na
Reforma Protestante. Os pilares sobre os
quais a Igreja permanece fiel a Deus.

Temos um compromisso de fazer
discípulos de Jesus Cristo no Brasil. Isto se
faz realidade através de novas
congregações estabelecidas em cada
cidade. Com este fim, formamos ministros
e líderes que sigam o exemplo de Jesus nas
suas vidas.
Isto somente é possível, se todos
trabalhamos com esta finalidade. Por isso,
ser anglicano significa participar
ativamente no mundo através de Cristo na
Sua Igreja.

“...Para mim, é fundamental
seguir a Cristo, adorar a Deus
na sua Igreja, trabalhar, orar
e contribuir a promoção e
expansão do seu Reino.”
- José Conca, Anglicano

