FONTE 1 - A CONTRA-REFORMA DO CONCÍLIO DE TRENTO
D
 a reafirmação do culto aos santos pela Igreja Católica
Em resposta às inúmeras críticas protestantes contra a Igreja Católica e, temendo a perda de mais fiéis,
ocorreu um Concílio na cidade de Trento na Itália que orientou a todos o sacerdotes católicos
espalhados pelo do mundo várias normas, como sobre o tratamento que a Igreja daria sobre o seu culto
aos santos que foi reafirmado no trecho do Decreto produzido a 3 e 4 de dezembro de 1563:
“Ensinando-lhes que os santos que reinam juntamente com Cristo, rogam a Deus pelas pessoas, e que é útil e
bom invocá-los humildemente, e recorrer às suas orações[...] que as imagens devem existir, principalmente nos
templos, principalmente as imagens de Cristo, da Virgem Mãe de Deus, e de todos os outros santos, [...] porque
a honra que se dá às imagens, se refere aos originais representados nelas, [...] adoremos unicamente a Cristo
por meio das imagens que beijamos, cuja semelhança é espelhada nessas imagens.[..] por meio de [...] pinturas
e outras cópias, o povo é instruído e sua fé é confirmada e recapitulada continuamente. [...] porque se expõe
aos olhos dos fiéis os salutares exemplos dos santos milagres que Deus lhes concedeu, com a finalidade que
dêem graças a Deus por eles, e regulem sua vida e costumes aos exemplos dos mesmos santos, assim como
para que se animem a adorar e amar a Deus, e praticar a piedade”.
Concílio de Trento Sessão XXV, A invocação e veneração às relíquias dos santos e das sagradas imagens c elebrada por Pio IV, em 1563.

Glossário- I nvocar: Chamar. Decreto: Ato de impor uma lei, norma que os membros devem cumprir. Rogam:
Pedem. H
 onra: Respeito. Originais: Pessoas santas em vida. R
 ecapitulada: Relembrada. Concílio: Reunião de
altos sacerdotes.

Reflita e debata com a turma, registrando a resposta em seu caderno:
Segundo a Igreja católica, por que é bom aos fiéis invocar aos santos?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONTE 2 - A CONTRA-REFORMA DO CONCÍLIO DE TRENTO
Da reafirmação do culto aos santos pela Igreja Católica
Em resposta às inúmeras críticas protestantes contra a Igreja Católica e, temendo a perda de mais fiéis,
ocorreu um Concílio na cidade de Trento na Itália que orientou à todos o sacerdotes católicos
espalhados pelo do mundo várias normas, como sobre o tratamento que a Igreja daria sobre o seu culto
aos santos que foi reafirmado no trecho do Decreto produzido a 3 e 4 de dezembro de 1563:
“Ensinando-lhes que os santos que reinam juntamente com Cristo, rogam a Deus pelas pessoas, e que é útil e
bom invocá-los humildemente, e recorrer às suas orações[...] que as imagens devem existir, principalmente nos
templos, principalmente as imagens de Cristo, da Virgem Mãe de Deus, e de todos os outros santos, [...] porque
a honra que se dá às imagens, se refere aos originais representados nelas, [...] adoremos unicamente a Cristo
por meio das imagens que beijamos, cuja semelhança é espelhada nessas imagens.[..] por meio de [...] pinturas
e outras cópias, o povo é instruído e sua fé é confirmada e recapitulada continuamente. [...] porque se expõe
aos olhos dos fiéis os salutares exemplos dos santos milagres que Deus lhes concedeu, com a finalidade que
dêem graças a Deus por eles, e regulem sua vida e costumes aos exemplos dos mesmos santos, assim como
para que se animem a adorar e amar a Deus, e praticar a piedade”.
Concílio de Trento Sessão XXV, A invocação e veneração às relíquias dos santos e das sagradas imagens c elebrada por Pio IV, em 1563.

Glossário- I nvocar: Chamar. Decreto: Ato de impor uma lei, norma que os membros devem cumprir. Rogam:
Pedem. H
 onra: Respeito. Originais: Pessoas santas em vida. R
 ecapitulada: Relembrada. Concílio: Reunião de
altos sacerdotes.

Reflita e debata com a turma, registrando a resposta em seu caderno:
Segundo a Igreja católica, por que é bom aos fiéis invocar aos santos?

