
«PARA QUE, LIBERTO DOS PECADOS, ELE TE SALVE, E 
NA SUA BONDADE, ALIVIE OS TEUS SOFRIMENTOS».  

AMEM. 

«POR ESTA SANTA UNÇÃO E PELA SUA INFINITA 
MISERICÓRDIA, O SENHOR VENHA EM TEU AUXÍLIO COM 

A GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO».  
AMEM. 

UNÇÃO  
DOS DOENTES 

Pai Santo, olhai com amor para este(a) nosso(a) 

irmão(ã). É grande a vossa ternura com os pobres e 

com os enfermos; sois esperança para todos os que 

Vos procuram; e a vossa misericórdia é infinita para 

com todos os homens.  De tal modo amastes o mundo 

que lhe enviastes o vosso Filho, e Ele, Jesus Cristo, 

revelando a vossa imensa bondade, curou os doentes 

e deu o perdão aos pecadores. Concedei a este(a) 

nosso(a) irmão(ã) doente paz, fortaleza, conforto e 

esperança. Derramai sobre ele(ela) o  Espírito Santo e 

inundai-o(a) com aquela vida nova que ele(a) recebeu 

no baptismo. Nós vos pedimos, ó Deus de bondade e 

da vida, que viveis e reinais pelos séculos dos 

séculos. Amem 

A Unção dos doentes é: 

 Celebração do amor sanador e salvador de Deus; 

 Celebração da fé e da comunhão com a Igreja. 
 

A Unção deve ser:  

 Pedida pelo próprio doente; 

 Recebida com plena consciência;  
 

O cristão deve pedir a Unção sempre que: 
 

 Se encontre gravemente doente;  

 É sujeito a uma intervenção cirúrgica complicada; 

 Se encontre debilitado devido a idade avançada. 
 

Pode receber também  a Unção: 
 

 Uma criança doente dotada do uso da razão.  

 O doente que a tenha recebido, se recaiu depois 

de convalescença, ou se o estado clínico se 

agravou; 

 O enfermo inconsciente, se se julgar que a teria 

pedido caso estivesse no pleno uso das suas 

faculdades. 

 

Ao doente já falecido não é administrada a 

Unção. Reza-se por ele para que o Senhor lhe 

perdoe os  pecados e o receba no seu Reino. 

 

CCCELEBRARELEBRARELEBRAR   AAA   FÉFÉFÉ      
EMEMEM   TEMPOTEMPOTEMPO      

DEDEDE   DOENÇADOENÇADOENÇA   EEE   SOFRIMENTOSOFRIMENTOSOFRIMENTO   

A doença não é um castigo de Deus por causa 

do pecado (cf Jo 9,3), nem tão pouco uma prova 

que Deus envia para experimentar a fé do crente. 

É uma ocasião para relançar a vida e redescobrir 

a fé, um tempo de graça. 
 



Unção dos Doentes             Sacramento de cura 

Um leproso disse a Jesus: «Senhor, se quiseres 

podes curar-me». Jesus estendeu a mão, tocou-lhe 

e disse: «quero, fica limpo». No mesmo instante a 

lepra o deixou e ficou curado (cf. Mc 1, 40-42).  
 

 

 A cura dos doentes revela que Jesus tornou presen-

te no meio dos homens o amor libertador e salvador 

do Pai. 

 Jesus ordenou aos discípulos que curassem os 

doentes, impondo-lhes as mãos  (cf. Mt 16,18).  

 E Marcos conta que os Apóstolos «ungiam com óleo 

muitos doentes e curavam-nos” (Mc 6, 13).   

Com a oração da nossa fé, invoquemos o 

Senhor e oremos por este nosso(a) irmão(ã): 

 Mostrai-lhe, Senhor, a Vossa misericórdia e con-

fortai-o(a) com esta Santa Unção; 

 Livrai-o(a) do mal, da tentação e do pecado; 

 Aliviai-o(a) de todos os seus sofrimentos;  

 Libertai-o(a) da angústia e fortalecei-o(a) na fé; 

 Aliviai os sofrimentos de todos os doentes; 

 Concedei, Senhor, a Vossa graça a todos os que 

se consagram ao serviço dos doentes; 

 Concedei, Senhor, vida e saúde a este nosso(a) 

irmão(ã), a quem, em Vosso nome, vamos impor 

as mãos . 

Assistência Espiritual e Religiosa Católica 

Capelanias Hospitalares 

A Santa Unção não anuncia nem provoca a morte,   

mas pede a ajudo de Deus  e as melhoras. Por 

isso não deve nunca ser adiada para o momento 

de inconsciência ou da morte. Tal atitude revela 

medo de Deus e impede o doente de celebrar a 

comunhão com Jesus, salvador e libertador, e de 

viver os benefícios espirituais deste sacramento. A 

Unção dos Doentes deve, ainda, ser precedido do 

sacramento da reconciliação e seguido da comu-

nhão eucarística. 

Senhor Jesus Cristo, que, para resgatar os 

homens e curar os doentes, quisestes assumir a 

nossa natureza 

humana, olhai propí-

cio para este(a) vos-

so(a) servo(a), que 

tanto necessita da 

saúde da alma e do 

corpo; estabelecei 

com o vosso poder 

e consolai com a 

vossa ajuda aquele

(a) que ungimos em 

vosso nome com a 

Santa Unção para que consiga levantar as forças 

e vencer o mal. Vós que sois Deus com o Pai na 

unidade do Espírito Santo. Amem. 

Recomenda o Apóstolo S. Tiago: 
 

«Algum de vós está doente? Chame os pres-

bíteros da Igreja e que estes orem sobre ele, 

ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A 

oração da fé salvará o doente e o Senhor o 

aliviará; e se tiver pecados, ser-lhe-ão per-

doados» (Tg 5, 14-15). 

É vontade de Deus que o homem busque o  bem 

da saúde, prevenindo-a e promovendo-a, e lute 

contra o sofrimento e a enfermidade. 


