
ASSISTIR OS DOENTES



OS DOENTES

 Jesus passava muito tempo com os doentes, 
ajudando-os e curando-os. Muitas vezes, Ele 
mesmo visitou os doentes, e muitíssimos deles 
acorriam ao seu encontro.

 Jesus quis que os apóstolos fizessem o mesmo 
e transmitiu a eles o poder de curar doentes.

 Esse poder sanador brota da oração e da 
proximidade afetuosa e concreta com os 
enfermos. 



MISERICÓRDIA DE JESUS

 Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não 

apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume 

suas misérias. Não curou todos os enfermos. Suas 

curas eram sinais da vinda do Reino de Deus. 

 Anunciavam uma cura mais radical: a vitória sobre 

o pecado e a morte por sua páscoa. Na cruz, 

Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o 

“pecado do mundo” (Jo 1,29) (CatIgCat). 



AMOR DE PREDILEÇÃO

 O amor de predileção de Jesus Cristo pelos 

enfermos não cessou, ao longo dos séculos, de 

despertar a atenção toda especial dos cristãos 

para com todos os que sofrem no corpo e na 

alma. Esse amor está na origem dos 

incansáveis esforços para aliviá-los (CatIgCat). 



FIDELIDADE À MISSÃO

 “Curai os enfermos!” (Mt 10,8).

 Esta missão, a Igreja a recebeu do Senhor e 

esforça-se por cumpri-la tanto pelos cuidados 

aos doentes como pela oração de intercessão 

com que os acompanha (CatIgCat). 



DOENTES E FAMILIARES

 O amor aos doentes empenha em primeiro 

lugar os familiares. 

 Apoiar os familiares no cuidado de seus 

doentes, rezar por eles, ajudá-los a não 

abandonar os pais e os parentes idosos é estar 

próximo de Jesus. 



ABANDONO

 Muitas vezes, nas próprias comunidades 

cristãs pode haver descuido dos doentes nos 

hospitais ou nas casas.

 Quantos idosos foram abandonados em “casas 

de repouso”!  É urgente uma inversão de 

tendência: devemos investir mais tempo na 

visita aos doentes e criar mais ocasiões para 

rezar por eles. 



SACRAMENTO DOS ENFERMOS

 Pela sagrada Unção dos Enfermos e pela 

oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega 

os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e 

glorificado, para que os alivie e salve.

 Exorta os mesmos a que livremente se 

associem à paixão e morte de Cristo e 

contribuam para o bem do povo de Deus 

(CatIgCat). 



O SACRAMENTO DOS ENFERMOS

 A principal graça do sacramento da unção dos 

enfermos é uma graça de reconforto, de paz e 

de coragem para vencer as dificuldades 

próprias ao estado de enfermidade grave ou à 

fragilidade da velhice. O dom do Espírito renova 

a confiança e a fé em Deus e fortalece contra 

as tentações do maligno, tentação de 

desânimo e de medo da morte (CatIgCat). 



O SACRAMENTO DOS ENFERMOS

 O enfermo recebe da unção dos enfermos a 

força e o dom de se unir mais intimamente à 

paixão de Cristo: de certa forma ele é 

consagrado para produzir fruto pela 

configuração à paixão redentora do Salvador. O 

sofrimento recebe um sentido novo: torna-se 

participação na obra salvífica de Jesus 

(CatIgCat). 



SACRAMENTO DOS ENFERMOS

 Pela unção dos enfermos, os doentes se 

associam livremente à paixão e à morte de 

Cristo, contribuem para o bem do povo de 

Deus. A Igreja, na comunhão dos santos, 

intercede pelo bem do enfermo, e este 

contribui para a santificação da Igreja e para o 

bem de todos pelos quais a Igreja sofre e se 

oferece, por Cristo, a Deus Pai (CatIgCat). 



SACRAMENTO DOS ENFERMOS

 O sacramento da unção dos enfermos completa a 

nossa conformação com a Morte e Ressurreição 

de Cristo, como o Batismo começou a fazê-lo.

 A sagrada unção do Batismo selou em nós a nova 

vida; a da confirmação nos fortificou para o 

combate desta vida; a derradeira unção fortalece 

o fim de nossa vida terrestre como que de um 

sólido baluarte para enfrentar as últimas lutas 

antes da entrada na casa do Pai (CatIgCat). 



O ESSENCIAL

 A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, 

a fechar-se sobre si mesma, e à vezes até ao 

desespero e à revolta contra Deus.

 Mas também pode tornar a pessoa mais 

madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que 

não é essencial, para voltar-se àquilo que é 

essencial. Não raro, a doença provoca uma 

busca de Deus, um retorno a ele (CatIgCat). 



ENSINAR OS IGNORANTES
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EDUCAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

 Na obra evangelizadora da Igreja, o empenho em

transmitir a fé sempre foi acompanhado da

criação de escolas e de instituições para o

desenvolvimento cultural.

 A cidade de São Paulo começou no Pateo o

Colégio com uma igreja e uma escola!
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CULTURA

 Não poucos educadores cristãos sustentaram que

a fé no Evangelho deve ser acompanhada de uma

boa bagagem cultural. Eles uniram o trabalho

pedagógico para vencer o analfabetismo com a

promoção de uma fé madura e consciente.

 Uma fé que não se traduz em cultura é uma fé

que não fala que não se comunica.
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IGNORÂNCIA

 A ignorância nunca ajuda no crescimento

humano nem no espiritual. A ignorância torna as

pessoas escravas da própria estreiteza de

horizontes e prisioneiros das garras da cultura

dominante; é terreno fértil para os preconceitos

que envenenam nossa sociedade.

 A luta contra o analfabetismo é uma grande e

nobre batalha de liberdade e de progresso civil e

religioso.
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EDUCAÇÃO: UMA EMERGÊNCIA

 Ensinar os ignorantes se torna uma das formas

mais bela e corajosa de misericórdia porque

contribui para combater a pobreza e a escravidão,

oferecendo às pessoas o grande bem da

consciência e da liberdade.

 A ignorância e o analfabetismo das periferias de

nossa imensa cidade são infelizmente o terreno

fértil para o crescimento de todo tipo de desvio,

criminalidade e violência. Essas periferias vivem

numa emergência educativa.
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ESCOLA DA PAZ

 As periferias existenciais de nossa cidade tem

urgentíssima necessidade de escolas onde se

possa aprender a viver a paz.

 A educação consiste na transmissão de uma

cultura de base e de uma pedagogia do encontro

para a convivência pacífica entre as pessoas.

 Não se trata apenas de tirar as crianças da rua,

nem de preservá-las da violência, mas de

desenhar com elas desde já um futuro de

solidariedade.
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DISCRIMINAÇÃO

 A “pior discriminação que os pobres sofrem é a

falta de cuidado espiritual. A imensa maioria dos

pobres possui uma especial abertura à fé; tem

necessidade de Deus e não podemos deixar de lhe

oferecer a Sua amizade, a Sua bênção, a Sua

Palavra, a celebração dos sacramentos e a

proposta de um caminho de crescimento e

amadurecimento na fé. A opção preferencial pelos

pobres deve traduzir-se, principalmente, numa

solicitude religiosa privilegiada e prioritária” (EG

200).
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FANATISMO

 Ensinar os ignorantes consiste também em

transmitir a fé cristã em um mundo praticamente

analfabeto de Jesus e do seu Evangelho. Junto

com as escolas, é urgentíssimo que transmitir o

Evangelho e para vivê-lo como sentido próprio da

vida.

 A fé tem necessidade de cultura e de ciência para

se aprofundar nas pessoas. Sem cultura e ciência,

a fé cristã pode se tornar estéril. Um

conhecimento superficial do Evangelho é o

terreno mais propício para a superstição, o

fanatismo e fundamentalismo. 8



CONSOLAR OS AFLITOS



CONSOLAR OS AFLITOS

 É uma obra de misericórdia primeiramente do 

Pai. Foi isso que Jesus proclamou: “Felizes os 

aflitos porque serão consolados”. Em sua 

intervenção na história (o Reino de Deus), Deus 

se aproxima dos aflitos, dos pobres, dos doentes, 

dos necessitados, para consolá-los, saciá-los e 

ajudá-los. A aflição não é um bem, não é fruto do 

amor. A aflição, a pobreza, a fome, a guerra... são 

fruto do mal. E Deus intervém para tirar-lhes a 

raiz. E pede aos cristãos que se engajem nessa 

batalha para arrancar as raízes amargas que 

provocam a aflição humana. 



PRIMEIRO PASSO

 O primeiro passo para consolar os aflitos é 

estar em companhia deles. A arte da consolação 

consiste numa proximidade feita de sabedoria, de 

pronta disponibilidade, de delicada discrição.

 Consolar os aflitos é um verdadeiro trabalho da 

inteligência e do coração, que exige esforço, causa 

cansaço (bendita canseira!), tempo e atenção. A 

arte da consolação é uma prática genuinamente 

humana e extraordinariamente divina. 



O CONSOLADOR

 Jesus prometeu aos discípulos, antes de partir, o 

Espírito Consolador. O Espírito Santo é Deus 

Consolador, é Pessoa-consolação. 

 É no seguimento a Cristo e em obediência ao 

Espírito Consolador que o cristão se empenha em 

consolar os aflitos, em estar próximo daqueles 

que estão na dor, no luto, no desespero e na 

amargura da vida. 



PACIÊNCIA

 A consolação tem os seus tempos, assim como a 

dor e as desgraças. É indispensável, se se deseja 

consolar, estar atento e escutar o outro no seu 

sofrimento e escolher gestos, tempos, palavras, 

olhares, abraços, para poder fazer sentir a 

companhia afetuosa. 

 Esse é o primeiro remédio das dores da alma. A 

pressa, a superficialidade, a falta de atenção do 

coração insensível não ajudam a consolar. 



LISTA

 Faça hoje uma lista de aflitos que estão à sua 

volta: idosos abandonados, crianças violentadas, 

os doentes terminais, os pais que perderam 

filhos, as vítimas do crime, os doentes largados 

sem tratamento médico, os refugiados... 

 Quanto maior a lista, mais urgente é essa obra de 

misericórdia espiritual. Que os aflitos possam 

experimentar a misericórdia do Pai que se faz 

visível nas obras de misericórdia dos cristãos. 





 Rezar por vivos e falecidos é uma obra de 
misericórdia espiritual que nos coloca no 
ponto alto do amor porque é uma ação 
totalmente gratuita. 

 São João Crisóstomo diz: “Rezamos por nós 
mesmos porque somos obrigados pela 
necessidade. Rezamos pelos outros porque 
somos movidos pela caridade. Agrada mais a 
Deus a oração que é motivada pela caridade”. 



 A oração, quando não pede para si mesmo 
mas para os outros, chama-se intercessão. 
Quando intercedemos pelos vivos e falecidos 
criamos uma ponte entre o céu e a terra, 
entre Deus e aqueles pelos quais rezamos. 
Abraão intercedeu pelos habitantes de 
Sodoma; Moisés intercedeu pelo povo 
peregrino no deserto. O intercessor é amigo 
de Deus. Interceder é se tornar amigo de 
Deus. 



 A intercessão nos torna amigos de Deus e em 
nome dessa amizade podemos “lutar” com Deus 
para pedir misericórdia e compaixão para os 
pecadores. 

 O intercessor por excelência é Jesus que, no alto 
da cruz, suspenso entre o céu e a terra, de 
braços e coração abertos, intercedeu por todos 
nós. Na cruz ele intercedeu pelos vivos e 
converteu o bom ladrão para leva-lo com Ele. 
Descendo à mansão dos mortos, Jesus intercedeu 
por todos os falecidos, inclusive Adão e Eva, e os 
resgatou para o seu Reino. Esse é o poder do 
nosso Intercessor Jesus! 



 Somos convidados a realizar essa obra de 
misericórdia espiritual com o espírito de Jesus. 
“Rezamos uns pelos outros” (Tg 5,16) e elevamos 
preces e súplicas “por todas as pessoas” (1 Tm
2,1), obedecendo assim a vontade de Deus que 
“quer que todos sejam salvos” (1Tm 2,3). Quem 
intercede pelos vivos e falecidos amplia o alcance 
da própria oração e alarga o próprio coração e 
mente com as dimensões da Igreja e do coração 
de Deus. A intercessão brota do amor e conduz a 
um amor ainda maior. 



 A intercessão dos cristãos deve, nos tempos 
de hoje se voltar, com mais insistência para a 
paz. Ao ver como os conflitos crescem, nós 
reagimos ainda mais fortemente intercedendo 
pela paz. 

 A intercessão é nossa arma contra as guerras. 
Intercedemos para que cessem as guerras, 
para que os violentos se convertam, para 
antecipar o que Jesus nos prometeu: o dia em 
que haverá um só rebanho apascentado por 
um só pastor. 



 A oração pelos falecidos brota da nossa fé na 
ressurreição e se dirige a Deus que é Senhor 
dos vivos e dos mortos. Intercedendo pelos 
falecidos, testemunhamos e como que 
tornamos visível a comunhão dos santos. 
Estamos todos unidos a Cristo e, por esse 
vínculo, estamos unidos entre nós, também 
com os que já morreram. 



 A visita aos cemitérios favorece muito a 
nossa oração pelos falecidos. Ir ao cemitério 
para rezar pelos falecidos exprime nosso 
desejo de não nos separarmos dos que 
amamos e dos que nos amam. A fé em Cristo 
ressuscitado responde a essa nossa 
necessidade de perenidade dos vínculos entre 
as pessoas. Para os que creem a vida não é 
tirada mas transformada. 


