
ENCONTROS PARA PEQUENAS COMUNIDADES ECLESIAIS MISSIONÁRIAS

DOMINUS

1  Entronização da Cruz e da imagem 
de Nossa Senhora do Amor Divino

Neste momento trazemos ao local das reuniões um crucifi -
xo e a imagem de Nossa Senhora para iniciarmos o encon-
tro com um momento de oração

Dir.: Peçamos ao Espírito Santo que possa conduzir 
esse nosso momento de oração e formação.

Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos 
vossos fi éis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. 
Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renova-
reis a face da terra. Oremos: Ó Deus que instruíste 
os corações dos vossos fi éis, com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coi-
sas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua con-
solação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém.

2  Oração inicial

Dir.: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 
junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no 
princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e 
sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida 
era a luz dos homens. A luz resplandece nas tre-
vas, e as trevas não a compreenderam. Houve 
um homem, enviado por Deus, que se chamava 
João. Este veio como testemunha, para dar tes-
temunho da luz, a fim de que todos cressem por 
meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar 
testemunho da luz. ( Jo 1,1-8)

3  Texto bíblico

Os católicos são idólatras

Não sei se você sabe, mas o uso de imagens e 
quadros com a pintura dos santos católicos es-

4  Formação do dia

Neste momento faremos a leitura do texto do dia ou assis-
tiremos o vídeo

CAMINHOS DA EVANGELIZAÇÃO

tão nas igrejas desde o início do cristianismo. 
Para esclarecer o assunto, vamos à Bíblia Sa-
grada, pois ela pode tirar nossas dúvidas. Co-
mecemos pelo primeiro livro da Bíblia.  
Em Gn 2,7 lemos: “Então Deus modelou o ho-
mem com a argila do solo, insuflou em suas 
narinas o sopro da vida e o homem se tornou 
um ser vivente” (Gn 2,7). E no capítulo 1º, ver-
sículo 27 do mesmo livro do Gênesis está escri-
to: “Deus criou o homem à sua imagem; à sua 
imagem ele os criou; homem e mulher ele os 
criou” (Gn 1,27).
Assim, logo no primeiro livro da Bíblia, o Gê-
nesis, Deus aparece esculpindo o homem e a 
mulher, sem que isso diminuísse a sua divin-
dade e a sua superioridade. 
Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Ele é, 
portanto, o desenhista de tudo o que vemos e 
contemplamos.
Com o desenvolvimento da humanidade, po-
rém, os homens e as mulheres foram se desvian-
do do caminho de Deus e criando deuses para 
si. Daí, o Livro do Ex 20,3-5 nos ensinar o se-
guinte: “Não terás outros deuses além de mim. 
Não farás para ti imagem esculpida, nem figura 
alguma do que existe em cima dos céus ou de-
baixo da terra. Não te prostrarás diante dos ído-
los, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Se-
nhor teu Deus, um Deus ciumento” (Ex 20,3-5). 
Ou, dito de outra maneira: “Não esculpirás 
ídolos”. 
Quando Deus diz: “Não farás escultura ou ima-
gem alguma”, a palavra utilizada no hebraico 
para “imagem” é TEMUNAH , usada para falar 
dos ídolos, dos deuses pagãos. 
Veja só, o que Deus proíbe é que esculpamos 
ídolos ou deuses pagãos para serem adorados. 
Então eu pergunto: por acaso a Igreja fabrica 
ídolos ou deuses para adorá-los? Não! O que é 
esculpido pela Igreja são imagens que nos re-
metem a Jesus Cristo, que se encarnou, e aos 
Santos que o seguiram. 
Se Jesus vivesse no dia de hoje, nós o fotografa-
ríamos, pois ele tinha um corpo igual ao nosso. 
E as gerações fariam imagens e pinturas para 
homenageá-lo, como fizeram os cristãos dos 



primeiros séculos, para não esquecerem como 
ele era.
Jesus, portanto, se fez carne... se fez homem. 
Os homens e as mulheres do seu tempo viram 
Deus e tocaram em Deus.  Ora, se Deus se fez 
de carne, nós podemos desenhar a sua imagem. 
No Antigo Testamento isso não era possível, 
pois Deus Pai não se encarnou.
Mas se Deus proibiu esculpir imagens em Gn 
20,3-5 por que então Ele mandou esculpir ima-
gens em outras passagens bíblicas?  
É isso mesmo! Deus permitiu esculpir imagens 
e isso você pode ler na Bíblia. Vamos lá?
Em Ex 25,18-19 está escrito: “Farás dois anjos 
querubins de ouro polido nas duas extremi-
dades do propiciatório: um de cada lado, de 
modo que os anjos querubins estejam nos dois 
extremos do propiciatório” (Ex 25,18-19).
Quer mais um versículo, onde Deus manda es-
culpir imagens? 
Então abra sua Bíblia e leia em 1Cr  28,18-19, 
que diz: “O altar do incenso devia conter certo 
peso de ouro refinado, com o carro dos anjos 
querubins de ouro, que com as asas estendi-
das cobrem a arca da aliança do Senhor. Davi 
declarou: ‘tudo isso me chegou num escrito da 
mão do Senhor”.
Quer mais? Leia 1Rs  6,23-38. Lá está escrito: 
“No santíssimo, Salomão mandou instalar dois 
anjos querubins de madeira de oliveira de dez 
côvados de altura. Uma asa do anjo tinha cin-
co côvados e a outra asa do anjo também ti-
nha cinco côvados [...]. Em todas as paredes do 
Templo, ao redor, tanto no interior como no ex-
terior, mandou esculpir figuras de anjos que-
rubins, palmas e flores. Cobriu de ouro o pavi-
mento do templo, no interior e no exterior [...].
E leia também em Ez 41,17-18 a passagem da 
Bíblia que diz: “Dentro e fora do Templo, em 
volta de todas as paredes internas e externas, 
tudo estava coberto de figuras, querubins e 
palmeiras”.
Veja que Deus mesmo mandou fazer objetos e 
imagens. É o caso da Arca da Aliança, com seus 
anjos querubins de ouro e com o propiciatório 
também de ouro puro (Ex 25,10-22). Na verda-
de, eu e você precisamos de sinais sensíveis.  
O Templo de Jerusalém que Jesus conheceu ti-
nha imagens de anjos esculpidos e pintados de 
ouro. Ele não fez nenhuma crítica a isso. 
Para não ficar citando mais textos, concluo com 
um do Novo Testamento. É a carta aos hebreus 
quem nos diz em Hb 9,4-5: “Estavam aí o al-
tar de ouro para o incenso e a arca da alian-
ça, toda recoberta de ouro, e nesta, um vaso de 
ouro com o maná, o bastão de Aarão que tinha 
florescido, e as tábuas da aliança. Sobre a arca 
estavam os anjos querubins da glória, que com 

sua sombra cobriam a bandeja para o sangue 
da expiação” (Hb 9,4-5).
Para a Igreja Católica, as imagens de Jesus e 
dos Santos não são ídolos, mas recorda-nos 
o exemplo daqueles que amaram primeiro a 
Deus e aos seus irmãos, sendo reconhecidos 
pela comunidade como santos. 
Então eu pergunto a você: nós católicos olha-
mos para uma imagem como se fosse um deus? 
Não! Nós olhamos com o reconhecimento de 
alguém que serviu a Deus. 
Se eu peço a intercessão de um amigo meu de 
comunidade, suplicando que reze por mim, 
para que Deus ouça o seu pedido, eu posso 
pedir a intercessão daqueles que já morreram, 
pois estão vivos diante de Deus.  
O Apóstolo Paulo nos instrui em Rm 14,8 ins-
trui dizendo que: “Quer estejamos vivos, quer 
estejamos mortos, estaremos sempre com o se-
nhor”. Ou seja, eu posso pedir a intercessão 
dos que estão aqui, ao meu lado, e posso pe-
dir a intercessão dos que estão diante de Deus, 
pois eles estão vivos, só que em outra situação 
de vida. 
Se a intercessão dos que estão aqui é boa, mui-
to mais a dos que estão lá, no céu. Aliás, eles 
pedem a Jesus, pois Jesus é o único mediador 
entre Deus e os homens.
 A imagem é simplesmente uma representação 
e uma lembrança daquelas pessoas: quando se 
ora diante de uma imagem, não se cultua o ob-
jeto. Ele é apenas um meio, e não um fim.
Aliás, em edifícios e praças públicas há está-
tuas de grandes heróis, em cujos pés são co-
locadas flores. Quem critica este gesto? Quem 
afirma que todas as pessoas que praticam esse 
gesto estão “adorando imagens”? Sabemos que, 
na verdade, o que elas fazem é homenagear e 
recordar com respeito essas pessoas, dignas, 
para elas, de lembrança e de respeito.
Os santos, através das suas imagens, não são 
adorados, mas sim venerados. A adoração é re-
servada somente a Deus. Venerar, porém, é re-
conhecer o valor de alguém ou de algo que me-
rece o nosso respeito. Nós veneramos os nossos 
pais e a nossa pátria, mas não os adoramos. 
Alguém pode nos perguntar: “Mas ajoelhar-se 
diante das imagens é adoração”. Diante de uma 
imagem, é um ato de veneração a quem a ima-
gem representa. Quando os anciãos de Israel 
se prostravam diante da Arca da Aliança, não 
se prostravam diante de uma caixa de madeira, 
mas diante de Deus, ali representado. 
Assim, os santos são pessoas muito importan-
tes, porque passaram por essa vida e consegui-
ram viver a fé de forma admirável. 
Eles nos ensinam os caminhos da santidade 
nesse mundo, e suas vidas nos apontam exclu-



5  Partilha

Neste momento faremos um momento de partilha do texto 
bíblico e do texto de formação.

Dir.: Voltados para a imagem da Virgem Maria, 
vamos elevar nossa oração à Mãe Missionária que 
nos conduz a Jesus:

Ó Maria, Mãe de Jesus e Mãe de sua Igreja, somos 
conscientes do papel que desempenhais na evan-
gelização das pessoas que ainda não conhecem o 
vosso Filho. Estamos conscientes de como os mis-
sionários vieram com a força do Evangelho de Cris-
to e obtiveram sucesso no seu trabalho de evan-
gelizadores. Sendo a Mãe da Divina Graça, vós 
estivestes com os missionários em todos os traba-
lhos. E, como Mãe da Igreja, vós presidistes todas 
as atividades de evangelização e a implantação do 
Evangelho nos corações dos fiéis.  Vós sustentastes 

6  Oração a Mãe Missionária

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos 
conduza à vida eterna, em Nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.

7  Bênção final
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os missionários na esperança e lhes destes alegria 
a cada nova comunidade que nascia da atividade 
evangelizadora da Igreja. Vós estivestes presente 
com a vossa intercessão e vossas orações, como a 
primeira graça do batismo plenificado, assim como 
aqueles que tiveram a vida nova em Cristo, vosso 
Filho, e experimentaram intensamente a realização 
de sua vocação cristã. Pedimos-lhe, Maria, para 
nos ajudar a cumprir essa missão de evangelizar 
que o vosso Filho confiou à sua Igreja, e que cabe 
a nós. Conscientes do vosso papel como auxiliado-
ra, nós nos entregamos a vós na missão de levar o 
Evangelho, de forma profunda a todos os corações 
e para a vida de todas as pessoas. Confiamos a vós 
o nosso mandato missionário e entregamos a nossa 
causa totalmente às vossas orações. Por Jesus Cris-
to, vosso Filho, com o Pai, na unidade do Espírito 
Santo sejam o louvor e a ação de graças por todos 
os séculos! Amém! 
AVE MARIA...

sivamente para Aquele que é o único que mere-
ce nossa adoração: Nosso Senhor Jesus Cristo.


