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‘‘Todas as gerações 

me chamarão 

bem-aventurada’’ 

         Lc 1,48

Os católicos distinguem claramente 
entre culto de: 

adoração, que devemos somente 
a Deus, nosso Criador e Redentor; 

e veneração, que implica 
apenas: respeito, admiração, 
imitação, amor. 

1. Os santos, em primeiro lugar, constituem 
motivo para que os cristãos adorem, 
louvem e agradeçam a Deus. 

2. O cristão nem pensa em adorar os 
santos, muito menos ainda adorar uma 
estátua de santo.

3. As orações que a Liturgia formula no culto 
dos santos geralmente se dirigem a Deus 
Pai, para O louvar e suplicar, 
mencionando os méritos tal ou tal santo.

4. Ninguém é obrigado a crer nas aparições. 
A Igreja não nos obriga a isso.

5. Maria não tem poder de dar ou conceder 
graças. Este poder é de Deus. Este poder 
foi dado a Jesus que o delega aos seus 
enviados. Jesus consegue e concede, 
Maria recebe e consegue, mas não 
concede porque só Deus pode conceder. 
Maria pede milagres. Deus é quem os faz.

6. Não dizemos que Maria é divina e todo 
poderosa. É santificada pelo Senhor, 
porque, mais do que ninguém tocou o 
mistério, que dentro dela se aninhou. Nem 
por isso virou deusa e nem por isso a 
adoraríamos.

1. A Igreja crê na possibilidade de aparições do 
Senhor e de seus Santos, pois a própria Bíblia 
atesta das aparições:

— O anjo Gabriel aparece a Zacarias (Lc 1,8-22) 
e a Maria (Lc 1,26-38); os anjos anunciaram 
aos pastores o nascimento do Salvador (Lc 
2,8-15).

— São Paulo, na estrada para Damasco, tinha 
uma visão do Senhor, que o chamava à 
conversão (At 9, 3-9); 

— São Pedro teve uma visão antes de ir à casa 
do centurião Cornélio (At 10,9-11); 

— São Estêvão, antes de morrer, viu a glória de 
Deus e Jesus à direita do Pai (At 7,55s).

2. A Igreja antes de se pronunciar a respeito de 
alguma aparição é cautelosa; manda examinar 
cada caso, pois sabe que muitas vezes os fiéis, 
com toda a boa fé, podem imaginar estar vendo e 
ouvindo o que não passa de projeções de sua 
fantasia.



Será que a                                é contrária ao  
ensinamento da Bíblia que diz: ‘‘Você adorará o 
Senhor teu Deus, e somente a Ele servirá."  (Lc 4,8)?

A        é contrária ao ensinamento                   
da Bíblia que diz:  ‘‘Há um só Mediador entre Deus e 
os Homens, Jesus Cristo, Homem.” (1Tm 2,5)?

1. Mas, na Bíblia também encontramos os textos em 

que o próprio Deus venera as pessoas:
— Ele permite ser denominado ‘‘o Deus de 

Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó"  (Ex 
3,6). 

— Foi Deus que enviou o anjo Gabriel para 
saudar a Virgem Maria: ‘‘Ave, cheia de 
graça!" (Lc 1,28) 

— Foi Deus que colocou na boca de Isabel as 
palavras: ‘‘Bendita sois vós entre as 
mulheres" (Lc 1,42). 

2. Maria inspirada pelo Espírito Santo profere: 
‘‘Doravante todas as gerações me chamarão 
bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso 
realizou grandes obras em meu favor’’  

1. Mas, São Paulo, na mesma carta em que declara  
Jesus como único mediador entre Deus e homens, 
escreve: 

‘‘Antes de tudo, recomendo que façam pedidos, 
orações, súplicas e ações de graças em favor de 
todos os homens.’’  (1Tm 2,1-2) 

Fazer orações por outros, é de fato, ser intercessor.

3. São João narra a visão que teve de Jesus Cristo 
diante do qual ajoelharam-se Anciãos e “cada 
um tinha taças de ouro cheias de incenso, que são 
as orações dos santos” (Ap 5,8). 

Esses Anciãos apresentarem a Jesus as orações 
dos “santos da terra”, ou seja, os fiéis de Cristo 
nesse mundo. Trata-se de uma forma de 
mediação secundária dos Santos entre Cristo e 
os seus fiéis.

Desde os tempos antigos, a Virgem Maria é 
venerada sob o título da MÃE DE DEUS, sob 
cuja proteção os fiéis se refugiam em todos os 
seus perigos e necessidades. 

Este culto, difere essencialmente do culto de 
adoração que se presta a Jesus Cristo e 
igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o 
favorece poderosamente.

O culto de Maria encontra sua expressão nas 
festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na 
oração mariana, tal como o Rosário.
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4. Moisés também é apresentado como "mediador" 
‘‘Eu fui naquele tempo intérprete e mediador entre 
o Senhor e vós."  (Dt 5,5)

2. A tradição apostólica entendeu desta maneira: 
Jesus Cristo é o único Mediador entre Deus e as 
pessoas. Só Ele pode nos dar seus méritos, sem 
recorrer a nenhum outro mediador. 

Enquanto a Maria e os Santos intercedem por nós 
como mediadores secundários, por meio de Jesus, 
recorrendo a seus méritos e sua mediação. 

Como compreender este ensinamento?

Por isso, cada oração 
litúrgica termina: 
‘‘Por nosso Senhor 
Jesus Cristo...’’

1. Deus escolhe a Maria para ser mãe de Jesus. 
‘‘Você encontrou a graça diante de Deus. Eis 
que  você vai ficar grávida, terá um filho, e 
dará a ele o nome de Jesus’’ (Lc 1,30-31) 

2. Cristo torna Maria a Mãe dos homens. 
‘‘ (...) ‘Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse 
ao discípulo: ‘Eis aí a sua mãe’.’’(Jo 19,26)

Por isso, recorremos às preces da Mãe de Deus.

3. Jesus fazendo seu primeiro milagre a pedido de 
Maria (Jo 2,1-11) em Bodas de Caná mostrou 
quanto lhe agradava a intercessão de Maria. 
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