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Apresentação!
Neste sétimo módulo falarei mais um pouco sobre os Sacra-

mentos e na segunda parte sobre o a Unção dos Enfermos. A Un-
ção dos enfermos não é o fim, mas sim o Sacramento da reconci-
liação, cura e salvação, portanto, não são todos e todas que estão
perto da passagem que o recebem, mas sim para todos em situa-
ção de risco. Deus não o fez para a morte como muitos passagem
anos atrás, mas em muitas situações, após o fiel ter sido agracia-
do com este Sacramento, é totalmente curado, recuperado, entre
outras possibilidades.

O Sagramento dos Enfermos é aplicado por um religioso e
se aquele ou aquela que vai recebê-lo, tiver condições,l também
recebe a Comunhão. No entanto, em situações extremas um leigo
poderá fazê-lo, por exemplo, em cado de uma catástrofe e que
seja impossível o acesso de um sacerdote, vale para guerra, ter-
remotos, furações, um atentado, incêndio etc. Para concluir, a Un-
ção dos Enfermos não é a despedida. Bom curso!
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Os Sacramentos
Só a Igreja Cat6ólica oferece os Sacramentos completos,

nenhuma outra Igreja o faz. Todos os Sacramentos são curativos
e salváticos, portanto não são invenções da Santa Igreja, mesmo
porque todos eles constam nas Sagradas Escrituras, outra ques-
tão importante é que eles vem das ações de Jesus Cristo quando
viveu entre nós.

O aspecto curativo não se refere à cura física apenas, mas
também à cura espiritual, da alma, em todas as situações da vida.
O bom pastor é todo aquele ou aquela que os recebe com amor a
Deus, ou seja, à Santíssima Trindade, evitando o percado, a ga-
nância, exploração, incitação à violência e homicídio.

De nada adianta ser batizado ou batizada e não seguir as
Leis de Deus, essa premissa vale para os demais Sacramentos,
então, o ser humano, que não segue as Leis maiores, está em
pecado e distante de Deus. Ouvi outro dia uma pessoa dizer, sou
batizada na Igreja Católica, mas não a sigo porque a bondade não
está ligada ao ato de frequentar e seguir uma religião. Uma afir-
mação triste e, de certo modo, inconsequente, pois seguir a Igreja
de Jesus é sim receber os Sacramentos.

Para finalizar, não há um Sacramento mais importante, todos
são importantíssimos, tudo vai depender do momento e da situa-
ção. Ouvi uma vez de um sacer5dote, durante a Santa Missa, que
quando o fiel se comunga está recebendo mais uma vez a Crisma,
consequentemente o amor de Jesus Cristo, ou seja, de Deus.

Unção dos Enfermos
A Santa Igreja nos possibilita a todo momento que todos os

irmãos e irmãs recebam todos os Sacramentos e que caminhem
para a salvação, não a deste mundo, mas a salvação eterna. Lem-
bre-se que Jesus não nasceu no Céu, quando nasceu na terra,
Ele já estava ao lado do Pai quando da criação, portanto o que
nos ensinou é eterno, mas não em relação ao nosso tempo, ou
seja, o tempo terreno, mas sim o celestial. Os padre, sacerdotes,
bispos e os papas são os indicados para ministrar o Sacramento
da Unção dos Enfermos, como destaquei na apresentação deste
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módulo. Um enfermo, em casa ou em um hospital, por exemplo,
pode receber a visita de um sacerdote ou bispo, para lhe aplicar a
Unção dos Enfermos de maneira a curá-lo física e espiritualmen-
te, porém, caso seja o desejo de Deus Pai a Unção garantirá uma

morte tranquila espiritualmente. Aquele ou aquela que vai receber
a Unção, antes poderá confessar-se, receber a Comunhão, mas
caso esteja inconsciente, o sacerdote é quem fará estes pedidos
de absolvição dos pecados e simbolicamente dar a Comunhão.

Jesus deixou vários exemplos sobre como e quando aplicar
a Unção dos Enfermos, repetindo, por essa razão é que a Igreja o
]adotou, mas também tem como referência a Sagrada Tradição
Apostólica, e não é só a de São Paulo e São Pedro, seguido sim,
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a todos os relatos orais de todos Apóstolos.

Outra questão importante, a Unção dos Enfermos poderá ser
aplicada em casa e até em uma capela ou igreja, mas geralmente
ocorre em hospitais, algumas vezes em casa.

O padre Júlio Brustoloni, de Aparecida, já falecido, me disse
uma vez que a Unção dos Enfermos poderá ser aplicada por um
sacerdote ou bispo que estão presentes no local de um acidente
com feridos gravemente, não precisa esperar a chegada a um
hospital ou o socorro, vale para casos de acidente de trânsito, aé-
reo, catástrofes, como terremotos, furacões, atentados... Ele me
deu um exemplo fantástico, pessoas ou soldados presos pelos
nazistas e que seriam fuzilados, recebiam antes do fuzilamento, a
Unção dos Enfermos. Estas pessoas tinham boa saúde na maio-
ria das vezes, porém, como iriam ser mortas recebiam o Sacra-
mento, vale para muitos padres e bispos, bem como freiras e ma-

dres que foram mortos pelos nazistas. O importante é que em al-
gumas situações até por um leigo ou leiga, por exemplo, o naufrá-
gio de uma embarcação.

O Catecismo da Igreja Católica, do Papa Santo João Paulo
II tem excelente explicação sobre este Sacramento de Deus, con-
sequentemente da Santa Igreja de Jesus Cristo, o corpo Místico
do Filho de Deus.

Espero ter lhe dado uma breve informação sobre este Sacra-
mento, tem muito mais, em outros cursos aprofundarei quanto as
informações e detalhes, mas o mais importante é você partir para
sua pesquisa, por meio de leituras, palestras de leigos/leigas ou
religiosos/religiosas, Sermões, vídeos em DVD, na internet nos
canais católicos, em audiobook e outras fontes confiáveis de infor-
mação. Até o próximo módulo. Bom curso!
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