
É qualquer coisa que atrai a 
nossa vista, pouco importando 
se é uma escultura, um 
desenho, uma pintura, um 
objeto.

Arte cristã, para representar as Pessoas 
Divinas, deve apresenta-los, assim, como se 
revelam na história sagrada ou na Bíblia:

Jesus será apresentado com a figura humana; 

Espírito Santo só convêm apresentá-lo como 
símbolos:

— da pomba (batismo de Jesus Mt 3,16);
— das línguas de fogo (At 2,3); 

Deus Pai, será representado por: 
— um Dedo ou uma Mão, sinais de ação e 

poder “Se é pelo Dedo de Deus que 
expulso os demónios” Lc 11,20;

— um Ancião, “... um Ancião se assentou, 
vestido de veste branca como a neve, 
cabelos claros como a lã” Dn 7,9. 

Ensinamento oficial
da Igreja Católica: 

1159. A imagem sacra,(...) representa 
principalmente Cristo. 

Ela não pode representar o Deus invisível 
e incompreensível; é a encarnação do 
Filho de Deus que inaugurou uma nova 
'economia' das imagens: 

‘‘Antigamente Deus, que não tem nem 
corpo nem aparência, não podia em 
absoluto ser representado por uma 
imagem. Mas agora, que se mostrou na 
carne e viveu com os homens, posso 
fazer uma imagem daquilo que vi de 
Deus. (...) Com o rosto descoberto, 
contemplamos a glória do Senhor"  
(São João Damasceno, Imag. 1,16).

2132. O culto cristão de imagens não é 
contrário ao primeiro mandamento que 
proíbe os ídolos. (...) ‘‘Quem venera uma 
imagem, venera nela a pessoa que nela 
está pintada’’ (II Concílio de Nicéia, DS 601). 

A honra prestada às santas imagens é 
uma 'veneração respeitosa', e não uma 
adoração, que só compete a Deus (...).

1161. Todos os sinais da ce

lebração litúrgica são relativos a Cristo: são-no 
também as imagens sacras da santa mãe de Deus e 
dos santos. Significam o Cristo que é glorificado 
neles. (...)

Através dos seus ícones, revela-se à nossa fé o 
homem criado 'à imagem de Deus' e transfigurado ‘à 
sua semelhança’, assim como os anjos, também 
recapitulados por Cristo [...].

2130. No entanto, desde o Antigo 
Testamento Deus ordenou ou 
permitiu a instituição de imagens 
que conduziriam simbolicamente à 
salvação através do Verbo 
encarnado, como são a serpente de 
bronze (Nm 21,4-9; Sb 16,5-14; Jo 
3,14-15), a arca da aliança e os 
querubins (Ex 25,10-22; 1Rs 6,23-28; 
7,23-26).

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA

Dever da arte cristã O que é a imagem? 

O que é ídolo? 

É aquilo que substitui o único e 

verdadeiro Deus.

Em Ex 32,1-14 distinguimos os 
elementos que caracterizam o 
ídolo: 

— confunde-se com o 
verdadeiro e único Deus;

— são-lhe atribuídos poderes 
divinos; 

— são-lhe oferecidos sacrifícios

O Catecismo da Igreja Católica 
indica das formas de idolatria: 

— fama e riqueza (n.1723),
— dinheiro (n.2424).
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A mesma Bíblia que proíbe, também permite a confecção de imagens. 

Como compreender essa "contradição"?

1. Precisamos  no qual este texto foi escrito. Devemos entender o contexto
saber quando e em quais casos as imagens são proibidas ou aceitas.

2. Bíblia  que é coisa material ou imaterial condena confecção do ídolo
colocada para substituir o verdadeiro Deus. 

3. Os israelitas eram inclinados à . No Egito assimilaram muitos idolatria
costumes religiosos desse país como por exemplo: adoração do bezerro de 
ouro. Israel estava cercada de nações pagãs, politeístas e idólatras; cultuava-
se o sol, os astros, etc. Foi muito fácil cair na idolatria.

4. , a substituição de Deus por uma criatura. Bíblia condena a idolatria

5. Se o uso de imagens aproxima as pessoas do verdadeiro 
Deus, então seu uso é justificado e permitido. A imagem simplesmente ajuda 
a criar um clima favorável à oração e é um meio eficaz de evangelizar.

A Bíblia condena uso em várias passagens  
de imagens. Veja, por exemplo: 

Ex 20,4-5 ‘‘Não farás para ti ídolos, nem figura 
alguma do que existe em cima, nos céus, 
nem embaixo, na terra, nem do que 
existe nas águas, debaixo da terra.’’

Lembre-se! 
Bíblia deve ser lida dentro 

de seu contexto e de forma 

imparcial!

A Bíblia defende o uso em várias passagens  
de imagens! Veja, por exemplo: 

Nm 21,8-9 ‘‘Faça uma serpente venenosa e coloque-a 
sobre um poste: quem for mordido e 
olhar para ela, ficará curado.’’

Ex 25,17-22 ‘‘Deus disse: (...) Faça também uma 
placa de ouro puro (...). Nas duas 
extremidades da placa faça dois 
querubins de ouro batido.’’

1Rs 6,23 ‘‘Para Santíssimo, Salomão fez dois 
querubins de oliveira salvagem, cada um 
de cinco metros de altura.’’

1Sm 4,4; ‘‘Mandaram então trazer de Silo a arca da 
aliança de Javé entronizado entre os 
querubins.’’

Ex 37,7; 1Rs 7,26-29.36; 8,7; 1Cr 28,18-19; 
2Cr 3,7.10-14; 5,8; 2Sm 6,2; Sb 16,5-8; Ez 41,17-21; 

Lv 26,1 ‘‘Não façam ídolos, nem levantem imagens esculpidas ou 
estrelas e não coloquem no país de vocês pedras 
trabalhadas, para se inclinar diante delas.’’

Dt 7,25; Sl 97,7.

‘‘Então Deus disse: Façamos o homem à 
nossa imagem e semelhança. (...) E Deus 
criou o homem à sua imagem; à imagem de 
Deus ele o criou; os criou homem e mulher’’ 
(Gn 1,26-27)

Se Deus nós criou à sua imagem, então, 
Ele próprio não proíbe fazer as imagens. 

Porque então, a Bíblia ia proibir?

‘‘Ele (Cristo) é a imagem do Deus 
invisível, o Primogênito, anterior a 
qualquer criatura’’ (Cl 1,15)

A Bíblia não condena as imagens, 
pois o próprio Cristo é apresentado 

como a imagem de Deus.
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