
 

 

 
 

Católicos adoram imagens?  
A Igreja Católica nunca afirmou que devemos “adorar” as imagens dos santos; mas as venerar, 

o que é muito diferente. A imagem é um objeto que apenas lembra a pessoa ali representada; o 
ídolo, por outro lado, “é o ser em si mesmo”. A quebra de uma imagem não destrói o ser que 
representa; já a destruição de um ídolo implica a destruição da falsa divindade. Para Deus, e somente 
para Ele, a Igreja presta um culto de adoração (“latria”), no qual reconhecemos Deus como Todo-
Poderoso e Senhor do universo. Aos santos e anjos, a Igreja presta um culto de veneração (“dulia”), 
homenagem. 

A Nossa Senhora, por ser a Mãe de Deus, a Igreja presta um culto de “hiperdulia”, que não é 
adoração, mas hiperveneração. A São José “protodulia”, primeira veneração.  

 Mas o que significa 
Dulia e Latreia? 

A palavra “dulia” vem do 
grego “doulos”, que significa 
“servidor”. Dulia, em portu-
guês, quer dizer reverência, 
veneração. “Latria” é adora-
ção, vem do grego “latreia”, 
que significa serviço ou 
culto prestado a um sobe-
rano senhor. Em outras pala-
vras, significa adoração. En-
tão, não há como confundir 

o culto prestado a Deus, com o culto prestado aos santos. 
A imagem de um santo tem um significado profundo. Quando se olha para ela, a imagem nos 

lembra que a pessoa, ali representada, é santa, viveu conforme a vontade de Deus, então, é um 
“modelo de vida” para todos. A imagem lembra também que, aquela pessoa está no Céu, isto é, na 
comunhão plena com o Senhor e intercede por nós sem cessar, como reza uma das orações euca-
rísticas da Missa. 

A imagem de um santo nos lembra ainda que ele é santo pelo poder e graça de Deus; então, a 
veneração da imagem dá glória ao Senhor, mais que ao santo. 
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