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Valores
Estamos alicerçados nos 
princípios éticos e cris-
tãos para cumprir nossa 
missão com foco na cre-
dibilidade e compromisso 
com as pessoas cristãs, 
sobretudo, com o povo 
metodista. Para tal, tra-
balhamos em espírito de 
equipe, unidade, respei-
tando sempre as diferen-
ças e as opiniões de nos-
sos leitores que, fizeram e 
fazem, do jornal Expositor 
Cristão um marco na so-
ciedade brasileira.

Missão
Somos o jornal oficial 
da Igreja Metodista no 
Brasil. Temos 132 anos 
de história. O Expositor 
Cristão foi fundado em 
1º de janeiro de 1886 
pelo missionário norte-
-americano John James
Ranson. É também o jor-
nal protestante brasilei-
ro mais antigo ainda em
circulação. Tem a missão
de informar com credibi-
lidade e responsabilidade
todas as pessoas cristãs,
em especial, o povo cha-
mado metodista.

Visão
Aspiramos continuar sen-
do um jornal cristão de 
referência para todas as 
pessoas cristãs e para a 
sociedade brasileira. Des-
sa forma, queremos anun-
ciar os valores do Reino 
de Deus de uma forma 
clara, transparente e im-
parcial. Nossa inspiração 
está no compromisso 
com a verdade dos fatos, 
a máxima do jornalismo.

A distribuição é gratuita 
para todo o Brasil! 



Especificações.

PERIODICIDADE MENSAL 
TIRAGEM 30.000 EXEMPLARES 

* Certificação manejo florestal responsável.



Hoje, mais de 42 milhões de brasileiros se 
declaram evangélicos segundo a última pesquisa 
do IBGE. A Igreja Metodista apresentou um 
crescimento de 21,14% nos últimos 5 anos, 
chegando ao número de 259 mil membros em 
todo o país.

Nossos leitores também incluem interessados em 
causas sociais, direitos humanos e organizações 
da sociedade civil, que trabalham com impacto 
social positivo. 

Sobre o nosso público.
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Prêmios.

Por quatro anos, o 
Jornal Expositor 
Cristão conquistou o 
Prêmio Areté, na 
categoria Jornal, 
sendo eleito o melhor 
jornal cristão do 
Brasil.



O Expositor Cristão 
está presente nas principais 
redes sociais. 

Facebook
+  de 20 mil 
seguidores, 
+  de 384,4 mil 
impressões em
julho/2016.

Twitter
+  de 4.500 
seguidores, 
+  de 98,1 mil 
impressões em
julho/2016.

Youtube
+  de 1000 inscritos, 

+  de 77 mil
visualizações em 

julho/2016.

Instagram Google+ Flickr Soundcloud



Parceria nas Redes Sociais. 

Facebook
+ 60 mil curtidas e
média de alcance

diário de 
+ 6.500 pessoas.
/sedenacionalmetodista

Twitter
+ 8.500 seguidores e

interação diária.
@metodistabrasil

Como veículo oficial da Igreja Metodista no Brasil, o Expositor Cristão 
também conta com a divulgação das Redes Sociais da página oficial da I.M. 

CONFIRA O ALCANCE:



Contatos.

Tel.: 11 2813.8600 / 8614 (ramal)

expositorcristao@gmail.com

Endereço: Av. Piassanguaba, 3031 - Planalto Paulista 
CEP 04060-004

Acesse nossas Redes Sociais e o site em
www.expositorcristao.com.br 
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