
Igrejas



As igrejas existem há muito séculos.

Desde o ano 67, sob as ordens do Imperador Romano 

Claudio Nero, as igrejas têm sofrido toda a espécie de 

persequições, apesar disso,  têm conseguido  sobreviver.



Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado.

SAN PETERSBURGO



O nome oficial é: Igreja da 

Ressurreição de Cristo.

Foi construida sobre o lugar onde 

em 13 de Março de 1881, foi   

assassinado o Czar Alexandre II.

Deste acontecimento provém o 

nome de “Sangue Derramado “



É uma maravilha por dentro e por fora.  O interior está completamente forrado  de 

mosaicos  com motivos religiosos.                          



Na época da União Soviética sofreu 

grandes estragos.

Depois da Revolução Russa, foi 

utilizada como armazém.  

Foram precisos 30 anos para 

restaura-la. 



JERUSALÉM

Igreja do Santo Sepulcro, a mais venerada do Cristianismo.                       



Capela de Santa Helena



Em 18 de outubro de 1009, o Califa Al Hakin, ordenou a destruição da Igreja  e só no ano 

1027 o filho de Al Hakin, deu autorização para a sua reconstrução.                                   



CATEDRAL DE SÃO BASÍLIO, MOSCOU

Construída em 1555 a pedido do Czar Ivan, O Terrível, é uma jóia da arquitetura 

mundial.                           



Segundo a lenda, Ivan mandou tirar os olhos ao arquiteto que a construíu, para que não 

pudesse fazer outra igual ou melhor.





Popularmente conhecida como Catedral de São Basilio, o seu nome é Catedral  da  

Intercessão da Mãe de Deus



Em 1812, quando as tropas Francesas 

foram expulsas da Rússia, o Czar 

Alexandre I  ordenou a construção de 

uma igreja  com o nome de "Cristo o 

Salvador ", para expresar  à Divina  

Providência, a gratidão dos russos, por 

tê-los salvo do desastre que teria sido 

se Napoleão  se tivesse apoderado da 

Rússia.

MOSCOU. CATEDRAL DE CRISTO O SALVADOR



A construção demorou 44 anos. Foi aberta ao culto em 20 de Maio de 1883, día da 

coroação de Alexandre III.



Fotografía oficial 

Official and original photo

Em 5 de Dezembro de 1931, por 

ordem de Stalin, a igreja foi 

dinamitada.  No lugar onde 

esteve a igreja, Stalin ordenou a 

construção do "Palácio dos 

Sovietes", o qual  devia ter uma 

estátua de Lenine com 100 

metros de altura.  O projeto 

nunca se materializou.



A nova igreja é exatamente igual à que Stalin mandou destruir.              

Igreja Atual.                                                                       

A reconstrução começou em 1994..   



KIEV, RÚSSIA.         Catedral de São Miguel

1919 foi o ano mais dramático, quando 

o regime soviético confiscou e destruiu 

centenas de igrejas.

Esta catedral foi destruída em 1937 e 

muito pouco da sua decoração  interior 

se salvou..



72 anos passaram até se ter iniciado a sua reconstrução, que ficou concluída no ano 2000.

Assim , a nova igreja só tem 10 anos.



Mas, muitas outras igrejas se salvaram de perseguições e 

estragos em países que estiveram envolvidos em invasões ou 

na segunda guerra mundial.

Estas são algumas delas. 



Quando Napoleão invadiu a 

Rússia, proclamou em frente 

deste altar, que se algum dos  

seus soldados se atrevesse a 

roubar algo dali, ele, o mataria.

SMOLENSK, RÚSSIA

Igreja da Natividade



PRAGA.  Igreja de São Nicolau



POLÔNIA.  Igreja paroquial de Santa Teresa



POLÔÓNIA. Igreja de Nossa Senhora de Rudzka 



KIEV, RÚSSIA. Igreja de Santo André





Moscou. Catedral de São Luís                       



Moscou. Catedral  da Transfiguração

Diferencia-se das demais, por não ter sido fechada durante a Revolução Russa.
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