
NÓS, CATÓLICOS,
NÃO ADORAMOS IMAGENS

 Pessoas não católicas e pouco conhecedoras da Bíblia e 
das verdades da fé Católica, muitas vezes perguntam: “Por 
que a Bíblia condena as imagens e a Igreja Católica as 
aceita?” Acusam ainda os católicos de idólatras por terem 
imagens em casa. Na Bíblia encontramos várias passagens 
que condenam a feitura de imagens: Exemplo: Êxodo 20, 2-5; 
Dt 27, 15; Is 44, 9-20; Sl 96, 7; Jr 10, 1-5.
 Por outro lado, encontramos na mesma Bíblia 
passagens FAVORÁVEIS, onde Deus MANDA construir 
imagens. Exemplo: Êxodo 25, 18-22 (compare com Êxodo 
31, 1-5); Números 21, 7-9; 1 Crônicas 28, 18; 2 Crônicas 3, 
7-13; 1 Reis 6, 23-30; Ezequiel 41, 17-21.
 Existe contradição na Bíblia?
 É claro que não! Então como se explica essa aparente 
contradição? A resposta é simples! Deus condena a 
construção de imagens enquanto ÍDOLOS, isto é, como se 
fossem DEUSES. PROÍBE, pois, a IDOLATRIA e não as 
IMAGENS.
 Leia com atenção: Levítico 26, 1; Deuteronômio 4 
(todo o capítulo); Sabedoria 14, 7-8. 15-17; Jeremias 16, 20.
 Destes textos se vê que a proibição de Deus era de fazer 
imagens para adorá-las como deuses. Deus mandou fazer a 
serpente de bronze como símbolo do Redentor Jesus Cristo 
(compare Números 21, 6-9 com João 3, 14). Mais tarde como 
os Judeus viessem adorar essa imagem, Deus mandou 
destruí-la. Quer dizer com isso que Deus condena 
imagens? NÃO! Moisés também destruiu as tábuas dos Dez 
Mandamentos… teria, por isso, renegado a Lei? Claro que 
não!
 O que é idolatria, portanto? Idolatria é adoração de 
imagem como se ela fosse um Deus. É bom lembrar que, no 
tempo em que Deus deu aquelas proibições, os Judeus 



haviam acabado de sair do Egito, terra cheia de idolatria e 
os povos vizinhos dos Judeus adoravam imagens de 
diversos falsos deuses.
 Os católicos não adoram e nunca adoraram 
imagens. Então qual a razão da imagem na igreja? A razão é 
puramente didática e catequética. São inúmeros os casos de 
pessoas que se converteram do paganismo para Cristo, 
contemplando uma imagem de Jesus Cristo, de Nossa 
Senhora e dos Santos.

Pe. Divino Antônio Lopes FP(C)
Anápolis, 01 de julho de 2018

Cuidado! A arma dos incompetentes, preguiçosos, 
mentirosos, acomodados, invejosos e fofoqueiros é a 

língua. Não trabalham e tentam atrapalhar o trabalho do 
próximo.

Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da Paixão de 
Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores de Maria 

Santíssima
BR 153, Km. 428 – Anápolis – GO – Brasil

Cx. Postal 1909 – CEP 75.040-970
(62) 3321-5020         55 62 9181-1587

www.filhosdapaixao.org.br
contato@filhosdapaixao.org.br

www.facebook.com/gerenice.dejesuscosta
Veja também nossos vídeos no Youtube:

filhos da paixão de cristo – youtube

Venha ser um (a) religioso (a) do Instituto Missionário dos 
Filhos e Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e 

das Dores de Maria Santíssima

CONVITE: Participe do Santo Retiro (realizamos retiros 
espirituais a cada dois meses). Para maiores informações 

entre em contato conosco (contatos abaixo).

Para qualquer esclarecimento, entre em contato conosco
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