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Informações

Nesta matéria o destaque será o Sacramento da Unção dos Enfermos, um Sacramento quer 
foi interpretado de maneira errônea pelo povo de Deus quanto a seu entendimento, pois era co-
mum entender que a Unção dos Enfermos era destinada apenas aos que estavam moribundos, 
até o nome deste Sacramento conduzia a essa interpretação, era Extrema-Unção. A Unção dos 
Enfermos é dada a todos seres humanos, homens e mulheres, em qualquer idade que estão do-
entes, sofreram acidentes, nasceram com deficiência... uma Unção que visa colocar o ser huma-
no no caminho de Deus, livrá-lo do mal, seja física ou espiritualmente., em outras palavras, é um 
Sacramento de salvação e cura!

É dito pelo sacerdote, único autorizado a dar este Sacramento, a seguinte frase: "“Por esta 
santa unção e por sua piíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espí-
rito Santo, para que, liberto de teus pecados, Ele te salve e, em sua bondade, alivie teus sofri-
mentos”. Qualquer um pode recebe-la, mas desde que batizado, porém, todos podem receber o 
Batismo pouco antes de receber a Unção dos Enfermos.

Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, distribuir (mesmo a �tulo de gratuidade), 
encartar, reproduzir (por qualquer meio mecânico, eletrônico, filme, digital e vídeo), sem a devida autori-
zação fornecida por escrito pelo proprietário do Portal VivaJesusBr.com. Todas as imagens (desenhos, pin-
turas, ilustrações, fotografias, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o detentor 
dos direitos autorais. 

www.vivajesusbr.com

São Paulo - SP - Brasil
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Para entender. 

Unge-se na fronte e nas mãos do enfermo com óleo, consagrado, seguido da frase anterior-
mente descrita. O óleo tem que ser de origem vegetal, mas preferencialmente de oliva. Um mes-
mo paciente grave pode receber mais de uma vez a Unção dos Enfermos, por exemplo, o pacien-
te recebe a Unção por estar extremamente doente, sua vida está em risco, mas ele tem uma me-
lhora significativa, porém, há uma recaída severa. Essa pessoa poderá novamente recebe-lo. O 
mais importante, antes de uma cirurgia que coloque a vida em risco o paciente pode receber a 
Unção dos Enfermos, para que seu corpo e alma sejam colocados nas mãos de Deus!

Todo ser humano cristão ou não pode receber o Batismo e a Unção dos Enfermos, é um di-
reito dado por Deus, como nos ensinou Jesus Cristo, que é Deus, então todos que tem sua saúde 
precária e que poderá até mesmo falecer, cabe aos familiares chamar um sacerdote para minis-
trar o Sacramento. Caso o paciente esteja consciente, ele próprio poderá solicitar, via familiares 
a presença de um sacerdote e, é dever, do familiar ou acompanhante providenciar o desejo do 
enfermo. Amém!
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”Meu Jesus, não te deixarei, enquanto não me 
�veres posto num lugar seguro.”

São Padre Pio de Pietrelcina
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