
  

 

 

 

 

 

 

CEHR Porto 

18 de Março 2013.  

1 

Rosa Maria dos Santos Capelão 

FLUP 



RELÍQUIAS NO CRISTIANISMO E CULTURA 

OCIDENTAL.  

 Origem do culto de relíquias.  

 Continuidade do antíguo culto do herói. 

  Culto prestado aos mártires.  

 Doutrina, cambio de mentalidade e Liturgia.  

 Relíquias como protagonistas:  

 Organização do espaço real e simbólico. 

 Mercadorias sagradas. 

 Recursos simbólicos em processos de construção política. 

 Formas externas de devoção. 

  Colectivas: Peregrinações, trasladações. 

 Individuais. 
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Inventio das relíquias de S. Estevão. 
Juán Gascó, 1495-1500. Granollers. 
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          A REFORMA CATÓLICA 

  
                 CONCILIO DE TRENTO: 1545-1563.  

 1- Dar solução aos problemas de disciplina. 

2- Afixados os contidos teológicos e doutrinais do Catolicismo romano. 

3- Renovação de práticas devocionais. 

4- Mecanismos: Controlo e coerção, persuasão e doutrinamento. 

5- Agentes da Reforma: Inquisição, Companhia de Jesus, Bispos.  

 



AS RELÍQUIAS EM TRENTO 

Dous frentes a combater:  

Rejeição herética pelos movimentos de Reforma Protestante.  

Proliferação de prácticas supersticiosas. 

Antecedentes: II Concilio de Niceia, 787 d. C.; IV Concilio de Laterão, 1215. 

 Sessão XXV, de 3 e 4 de Dezembro de 1563.  

 São responsabilizados os bispos de instruir corretamente aos fiéis acerca da intercessão da 

veneração de relíquias . Justificada pela tradição. 

 A partir dos corpos dos santos faz Deus aos homens, muitos benefícios. 

  Actuam impiamente os que dizem que a invocação dos santos, a veneração das suas 

relíquias, e a sua visita para conseguir o seu socorro é uma idolatria.  

 Toda superstição na invocação dos santos, veneração das relíquias e sagrado uso das 

imagens seja extinta. 

 Recai também sobre os bispos a responsabilidade de aprovar a entrada de novas relíquias.  
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DESCRÉDITO NA AUTENTICIDADE DAS 

RELÍQUIAS.  

 

•Bilocações.  

•Aumento do seu número. 

•Resgatar de mãos dos hereges. 

•Descoberta das catacumbas romanas 1578---

1864.  

 

«A fé não deve de ser perturbada na sua devoção, e que 

não haja cambio com o passado» . 



Relíquias nas Constituições Sinodais Portuguesas 
 
 

 Aspectos doutrinais explicados aos fieis.  
 

 Critérios para a autentificação de relíquias. 
 

 Acesso as relíquias condicionado. 
 
  Relíquias fechadas.  

 
  Ocasiões para o seu contacto diminuídas.   

 
 Evitar a sua banalização. 

 Simonia. 
 Milagres. 
 Banalização do tempo sagra e do espaço sagrado.  
 Superstições. Vã observância.  
 

 Visitação pastoral. 
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El beso de la reliquia, Joaquín Sorolla.  
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