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5 – Santa Unção 

 

Como é vivida a doença no Antigo Testamento? 

No Antigo Testamento, o homem doente experimenta os seus limites e ao mesmo tempo percebe 

que a doença está ligada misteriosamente ao pecado. Os profetas intuíram que a doença podia ter 

também um valor redentor em relação aos próprios pecados e aos dos outros. Assim, a doença 

era vivida perante Deus, da qual o homem implorava a cura. 

Que sentido tem a compaixão de Jesus pelos doentes? 

A compaixão de Jesus pelos doentes e as numerosas curas de enfermos são um claro sinal de que, 

com Ele, chegou o Reino de Deus e a vitória sobre o pecado, o sofrimento e a morte. Com a sua 

paixão e morte, Ele dá um novo sentido ao sofrimento, o qual, se unido ao seu, pode ser meio de 

purificação e de salvação para nós e para os outros. 

Qual é o comportamento da Igreja em relação aos doentes? 

A Igreja, tendo recebido do Senhor a ordem de curar os enfermos, procura pô-la em prática com 

os cuidados para com os doentes, acompanhados da oração de intercessão. Ela possui sobretudo 

um sacramento específico em favor dos enfermos, instituído pelo próprio Cristo e atestado por 

São Tiago: «Quem está doente, chame a si os presbíteros da Igreja e rezem por ele, depois de o ter 

ungido com óleo no nome do Senhor» (Tg 5,14-15). 

Quem pode receber o sacramento da Unção dos enfermos? 

Este sacramento pode ser recebido pelo fiel que começa a encontrar-se em perigo de morte por 

doença ou velhice. O mesmo fiel pode recebê-lo também outras vezes se a doença se agrava ou 

então no caso doutra doença grave. A celebração deste sacramento, se possível, deve ser 

precedida pela confissão individual do doente. 

Quem administra este sacramento? 

Só pode ser administrado pelos sacerdotes (Bispos ou presbíteros). 

Como se celebra este sacramento? 

A celebração deste sacramento consiste essencialmente na unção com óleo benzido, se possível, 

pelo Bispo, na fronte e nas mãos do doente (no rito romano, ou também noutras partes do corpo 

segundo outros ritos), acompanhada da oração do sacerdote, que implora a graça especial deste 

sacramento. 

Quais são os efeitos deste sacramento? 

Ele confere uma graça especial que une mais intimamente o doente à Paixão de Cristo, para o seu 

bem e de toda a Igreja, dando-lhe conforto, paz, coragem, e também o perdão dos pecados, se o  
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doente não se pode confessar. Este sacramento consente por vezes, se for a vontade de Deus, 

também a recuperação da saúde física. Em todo o caso, esta Unção prepara o doente para a 

passagem à Casa do Pai. 

O que é o Viático? 

É a Eucaristia recebida por aqueles que estão para deixar esta vida terrena e se preparam para a 

passagem à vida eterna. Recebida no momento da passagem deste mundo ao Pai, a Comunhão do 

Corpo e Sangue de Cristo morto e ressuscitado é semente de vida eterna e potência de 

ressurreição. 


