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1 – O QUE DIZ A (Igreja Católica Apostólica Romana) 
ICAR ACERCA DO CULTO DE SANTOS E 
IMAGENS? 
Em  600 o papa Gregório aprovou o uso de imagens na igreja, no entanto 
não oficializou a sua adoração. No ano de 787, a Imperatriz Irene convocou um 
concílio em Nicéia para decretar a adoração da cruz, das relíquias dos apóstolos e dar 

culto às imagens dos chamados santos. Posteriormente, no ano de 884, o Papa Adriano III iniciou a canonização de outros santos de forma 
que sempre que seja relevante uma obra de um  católico, ele poderá ser canonizado. 
A confissão de fé do Concilio de Trento afirma que as imagens de Cristo e de Maria, bem como de outros santos devem 
ser honradas e merecedoras de culto (D1823/986) 
 
A Igreja católica,, divide a adoração em três classes de culto:  
1. culto de latria (grego: "latreuo") quer dizer adorar - É o culto reservado a Deus  
 
2. culto de dulia (grego: "douleuo") quer dizer honrar. É o culto devido aos amigos santos de Deus  
 "Abraão, levantando os olhos, viu três varões em pé, junto a ele. Tanto que ele os viu, 
correu da porta da tenda a recebê-los e prostrando em terra os adorou" (Gn. 18.2). 
(!)"Orai uns pelos outros, para serdes salvos, porque a oração do justo, sendo fervorosa, 
pode muito"(Tgo 5. 16) (!) 
 
3. culto de hiperdulia (grego: hyper douleuo) culto de honra,  especial 
devido a Maria 
Deus, no  livro do Êxodo, manda Moisés fazer dois querubins de ouro e 
colocá-los por cima da Arca da Aliança ( Ex 25.18-20 ). Manda-lhe, 
também fazer uma serpente de bronze e colocá-la por cima duma haste, 
para curar os mordidos pelas serpentes venenosas ( Num 21,8-9 ). Manda, 
ainda, Salomão enfeitar o templo de Jerusalém com imagens de 
querubins, palmas, flores, bois e leões (I Rs 6.23-35 e 7.29 ), etc. Seria 
uma grave blasfémia considerar Deus incoerente, já que num lugar da 
Bíblia manda fazer imagens, e noutro lugar proíbe! Deus proíbe apenas 
fazer imagens de deuses falsos, e adorá-los. Os primeiros cristãos 
pintaram nas catacumbas muitas imagens das cenas bíblicas do Antigo e 
Novo Testamento e legaram, para a veneração dos séculos posteriores, as 
imagens de Cristo-Sofredor, na toalha de verônica, e no sudário sepulcral, 
guardado em Turim, na Itália. 
 
2 – O QUE DIZ A BIBLIA ACERCA DOS SANTOS? 
1).A Bíblia Sagrada ensina que todo aquele que é filho de Deus, é santo, seja ele vivo ou esteja ele na presença de Deus.  
1Co 1:2;Rm 1:7; Ef 1:1; Cl 1:1 
 
2).O Culto somente deve ser prestado a Deus na qualidade de Criador e Todo-Poderoso, e a Jesus na qualidade de 
Salvador, nunca a homens ou mulheres como nós. Mt 4:10; At 10:25,26;  At 14:12-15 Rm 1:25; Ap 19:10. 
 
3).As orações não são dirigidas aos santos, mas só a Deus. Mt 6:6-9 Jr 29:12 Jr 33:3 ; Jo 14:13;Fl 4:6 
 
4).Jesus Cristo é o Único Mediador entre Deus e os homens, nunca os santos.  Jo 14:6; 1Jo 2:1; Hb 4:14-16;  1Tm 2:5 
 



Samuel Pereira pág 2 

3 – DEVE-SE VENERAR OS SANTOS? 
 
1 - Apesar de a ICAR dizer que veneram e não adoram as imagens de santos e de Maria, as palavras adoração e 
veneração não são duas palavras de significado muito diferentes: 
veneração. [lat. veneratione.] 1. Ato ou efeito de venerar; reverência; respeito, admiração, consideração. 2. Devoção, culto, 
adoração  
adoração. [lat. adoratione.] 1. Acto de adorar. 2. Culto a uma divindade. 3. Culto, reverência, veneração... 
Isto quer dizer que o culto ou veneração a imagens tem um significado idêntico de adoração, que só a Deus é devido. 
 
2 - Quando a ICAR refere que os santos são pessoas que realizaram milagres em vida ou depois da sua morte e por isso 
são merecedores de respeito e veneração, esquece que Paulo, Pedro, Tiago foram apóstolos que realizaram pelo poder 
de Deus milagres mas não os atribuíram a si, nem a si chamaram qualquer tipo de honra. 
Por exemplo de Paulo a Bíblia diz: “e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários” (Atos 19:11). Por esse e 
outros motivos, não se deve honrar um santo do passado acima do que é justo, mas sim o Senhor deles 
 
3 – A ICAR cita Em 2Reis 13:20-21,como exemplo de um milagre realizado por um santo morto. Na verdade um 
homem ressuscitou ao ser enterrado na sepultura de Eliseu (que já era morto). Foi Deus quem realizou o milagre dando 
testemunho do seu servo fiel. Este foi um propósito exclusivo de Deus para aquele momento, não tornando a se repetir 
em nenhuma outra vez e com nenhuma outra pessoa;  
 
4 – QUEM PODE FAZER MILAGRES? 
 
1 – DEUS. Vários milagres foram realizados por Deus usando Moisés, no Egipto e no Deserto.  Também outras vezes 
Deus agiu sem usar o ser humano, como no envio do Maná no deserto, a cegueira dos sírios no tempo de Eliseu, o 
novelo molhado de Gideão, etc  
JESUS – Quando esteve na terra revelou-se aos homens com prodígios e milagres, cura de cegos, coxos, 
endemoninhados e ressuscitando mortos… 
Mas Deus não faz milagres através de imagens de escultura: “Eu sou o Senhor; este é o meu nome! A minha glória a 
outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura” (Is 42:8); 
 
2 – SATANÁS – Sem dúvida é a este ex-principe ungido o responsável por muitos acontecimentos “milagrosos” que 
são atribuídos a imagens…  Num futuro próximo ele irá dar poder a um humano para realizar verdadeiros milagres… 
“E eu vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres, e sete cabeças, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as 
suas cabeças um nome de blasfémia... O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de 
suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, 
e adoraram o dragão que deu a besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem 
poderá batalhar contra ela?” (Ap 13:1,3,4).  
O principal e mais antigo objectivo de Satanás sempre foi o de ocupar o lugar de Deus, de ser seguido e adorado. Para 
concretizar tal anseio, nada melhor do que semear uma falsa fé. E esta fé é a idolatria dirigida pelas pessoas a imagens, 
santos, ídolos, águas com poderes “especiais”, amuletos, ervas, talismãs, etc.  
São os demónios que agem por trás destes apetrechos.  
1Cor 10:19-20 diz: “Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes 
digo que as coisas que os gentios sacrificam, é aos demónios que sacrificam, não a Deus; e não quero que sejais 
participantes com os demónios”.  
“Sacrifícios ofereceram aos demónios, não a Deus; a deuses que não haviam conhecido, novos deuses recém-chegados, 
aos quais vossos pais não veneraram”. (Dt 32:17).  

Muitas pessoas recebem benefícios ao chegar-se à idolatria, pois 
sabendo que é um acto que Deus abomina, Satanás ilude o idólatra 
fazendo-o crer que há poder no ídolo.  
Satanás sabe imitar a realidade com seus embustes (Ex 7:11; 7:22); - 
é mentiroso (Gn 3:5); - é o pai da mentira (Jo 8:44) - conhece muito 
bem as Escrituras fazendo má uso delas (Mt 4:6); - Possui planos 
astutos (2 Co 2:11); - mostra-se como anjo de luz (2 Co 11:14); - 
Tem poder para operar prodígios e milagres (2 Ts 2:9; Hb 2:14; Ap 
13:3). 
 
5 – O QUE DIZ A BIBLIA ACERCA DAS 
IMAGENS? 
 “Eu Sou o Senhor, este é o meu nome! A minha glória a outro não 
darei, nem  meu louvor às imagens de escultura.” Uma imagem, não 
tem capacidade divina de exercer mediação, cura ou protecção. Is. 
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44.9-19. Ao exercer honra a uma imagem estão a roubar a verdadeira adoração que deveria ser dedicada unicamente à 
Deus. (Jo4.23) 
Um dos pecados mais reprimidos por Deus foi o culto praticado a “deuses” e a adoração de imagens. Muitos padres 
sabem que o povo está a idolatrar, mas não altera a sua mensagem porque isso lhe traz proveito monetário. Um bocado 
de barro, madeira ou metal não tem poder para proteger, dar saúde ou ajudar uma viagem. Mas  o poder do maligno 
impregnado na fé errada consegue enganar os que acreditam na mentira. 
Note-se que a ICAR ensina a venerar Maria e certos santos desprezando a primazia da adoração a Jesus – O Salvador. O 
rosário é um desses actos. 
A questão de Deus ter mandado fazer querubins, palmas,  etc., para o templo, não teve como propósito a adoração e a 
idolatria. O mesmo acontece com um jarro de flores que é colocado sobre uma mesa na casa de oração. Trata-se de 
enfeite. Na verdade Deus mandou construir essas figuras para adorno e não para adoração  
Sobre a serpente de bronze mandada construir por Moisés para servir de símbolo de cura para aquele que para ela 
olhasse (Num.21) ela serviu para que o povo ao olhar  para ela fosse curado. Ela ao era símbolo de adoração, mas uma 
figura de coisa futura. O Olhar pela fé produzia a cura. A Bíblia narra que  entretanto, mais tarde, o povo de Israel 
começou a venerá-la por isso Ezequias, um rei temente a Deus,  destruiu-a: 2 Reis 18:1,3,4,7. 
O povo de Israel, após esperar por Moisés no Monte Sinai, fundiu para si uma imagem, a qual prestaram culto, dizendo: 
“São estes., ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egipto (Ex 32.4). Eles adornaram um bezerro para adorarem 
Deus? Na verdade estavam a adorar uma imagem. O bezerro fundido foi a perdição de Israel, já que foram mortos nesse 
dia 3000 pessoas.  
Posteriormente sabemos que o bezerro de Samaria era adorado pelo reino do Norte como se fosse Deus.  
Também Gideão nos últimos dias da sua vida tomou o ouro dos ismaelitas fazendo com ele um efode através do qual o 
povo se prostituía na adoração ímpia (Jz 8:22-32). O resultado foi o desprezo e a troça de Israel. 
Uma foto ou a imagem gravada em desenho de um ente querido falecido é sempre uma recordação da sua vida activa 
sobre a face da terra, mas a foto ou desenho nunca tem o condão de dar oportunidade de cultuação. Eles são 
simplesmente um artifício sentimental. 
 
No uso das imagens de santos e de Cristo existe um tremendo erro. Ninguém conhece o aspecto de Jesus  ou dos 
apóstolos, por falta de figuras ou fotos da época. As figuras actuais são meras imaginações de pessoas interessadas no 
comercio. 
A Bíblia ensina através de várias passagens que o culto às imagens está proibido por Deus: Ex 20:4,5.  
O Senhor chama de maldito todo aquele que fizer imagens para servirem de abominação ao Senhor de Israel. Dt 27.15. 
Deus disse que o seu povo não teria outros deuses nem devia fazer imagem de escultura para se curvar a ela. Em João 
4:23 Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram só a Deus.  
O Apóstolo Paulo exorta os crentes para que fujam a idolatria (1Co 10:14), e João diz para que nos guardemos dos 
ídolos (1Jo 5:21).  
É facto que o Senhor somente deseja culto ao seu Nome porque os outros são criaturas Suas. Pedro, quando recebeu 
adoração de homens como ele, não a aceitou. (Actos 10:26). Paulo também foi (quase) arrebatado juntamente com 
Barnabé (Atos 14:12-16), mas eles não aceitaram esse tratamento. 
Alguns tentam dizer que venerar não é adorar logo esse pressuposto não contraria os versos bíblicos que ensinam 
adoração só a Deus. Na verdade isso acontece na teoria porque na prática a manifestação do povo é mesmo de 
adoração. Veja-se  como os devotos dessas imagens fazem fervorosas rezas, oferecem flores, acendem velas, com o 
propósito de suas orações serem ouvidas. 

Lemos na Palavra de Deus que nenhuma imagem deve ser feita para culto (Dt 4:15-19). 
Que ligação existe entre o santuário de Deus e os ídolos?. II Cor. 6.16 
O pedido de João é: “Filhinhos guardai-vos dos ídolos” .I Jo 5.21 
Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o 
Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo;  Para que não vos corrompais, e vos 
façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou 
mulher; Figura de algum animal que haja na terra; figura de alguma ave alada que vóa pelos 
céus; Figura de algum animal que se arrasta sobre a terra; figura de algum peixe que esteja 
nas águas debaixo da terra;  Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e 
as estrelas, todo o exército dos céus; e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas 
àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. (Deut 
4:15-19) 
A Bíblia claramente refere a existência de um só intercessor entre Deus e os homens – Jesus 
Cristo. ITm 2.5 e é o Espírito Santo que connosco intercede. Rom.8.26 
"Não façam imagem alguma na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher (Deut 

4.15-19). "Nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de escultura" (Is 45.20).  
"Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia" (Jonas 2.8).  
 
"Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito 
eternamente" (Rom 1.25).   "Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás" (Mateus 4.10).   


