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Pe. Jucimar Bitencourt 

Neste tempo forte de 
conversão, podemos 
lançar nosso olhar, 

sincronizar nossos passos e 
fortalecer nossos corações 
naquilo que nos ensina a Santa 
Mãe Igreja. Assim, lançando um 
olhar sobre o que é de dever, vai 
nos exortar o Código de Direito 
Canônico que “Na pedagogia 
da Igreja, há tempos em que 
os cristãos são especialmente 
convidados à prát ica da 
penitência: a Quaresma, e 
todas as sextas-feiras do ano. 
A penitência é uma expressão 
muito signifi cativa da união dos 
cristãos ao mistério da Cruz de 
Cristo. Por isso, a Quaresma, 

Diácono Silvio Plotegher

Quaresma – Tempo Penitencial
 Fortalecei os vossos corações (Tg 5, 8)

enquanto primeiro tempo da 
celebração anual da Páscoa, 
e a sexta-feira, enquanto dia 
da morte do Senhor, sugerem 
naturalmente a prática da 
penitência”. Neste mesmo 
sentido, o Cân. 1249 estabelece 
que “Todos os fi éis, cada qual 
a seu modo, por lei divina têm 
obrigação de fazer penitência; 
para que todos se unam entre si 
em alguma observância comum 
de penitência, prescrevem-se 
os dias de penitência em que 
os fi éis de modo especial se 
dediquem à oração, exercitem 
obras de piedade e de caridade, 
se abneguem a si mesmos, 
cumprindo mais f ielmente 
as própr ias obr igações e 
sobretudo observando o jejum 
e a abstinência”. Dessa forma, 
sintonizados ao coração da 
Santa Mãe Igreja, olhemos 
atentamente e sintamos em 
nossos corações recordando o 
que nos ensina São Tiago em 
sua Carta (Tg 5,8) – “Também 

vós,  exercei  pac iência e 
fortalecei vossos corações, 
porque a vinda do Senhor está 
próxima” O Papa Francisco 
em sua mensagem para este 
tempo quaresmal  a f i rma 
“Tempo de renovação para a 
Igreja, para as comunidades 
e para cada um dos fiéis, a 
Quaresma é, sobretudo um 
«tempo favorável» de graça 
(cf. 2 Cor 6, 2). Deus nada nos 
pede, que antes não no-lo tenha 
dado: «Nós amamos, porque 
Ele nos amou primeiro» (1 Jo 4, 

19)”. Os tempos atuais nos têm 
apresentado inúmeros motivos 
para nos saturar de coisas más. 
Em cada esquina se testemunha 
o sofrimento humano, muitos 
causados por atos de desamor, 
de violência. O sagrado deu 
lugar ao mundano. Diante desta 
espiral da violência, do desamor, 
o Papa nos convida não só a 
uma conversão de coração, mas 
também de intensa oração, nos 
lembrando da força que tem a 
oração. Sem faltar ainda os 
gestos de caridade, tanto para 

com os que estão próximo como 
os que estão longe. E isso pode 
ser feito num pequeno gesto 
concreto, que expresse a nossa 
participação na comunidade. 
Que nossos gestos, partindo 
do coração, chegue até o 
irmão, lembrando que “Se um 
membro sofre, com ele sofrem 
todos os membros» (1 Cor 12, 
26)”. Atitudes de conversão e 
de penitência, com os olhos 
vo l tados ao Senhor,  nos 
pergunta, conforme vai nos 
lembrar o Papa Francisco: “Onde 
está o teu irmão? (Gn 4, 9)” 
Quaresma é um tempo propício 
para mostrar este interesse pelo 
outro, através de um sinal – 
mesmo pequeno, mas concreto 
– da nossa participação na 
humanidade que temos em 
comum.

O car inho de  Jesus 
p e l o s  d o e n t e s  e 
p o b r e s  a p o n t a d o 

nos evangelhos nos faz 
compreender este Sacramento 
tão valioso. Uma pessoa que 
recebe este Sacramento está 
acolhendo através da fé um 
grande dom da parte de Deus: 
“a oração da fé salvará o 
doente, o Senhor o aliviará 
e se tiver pecado receberá 
o perdão...” (cf. Tg 5,14-16). 
Acompanhamos um trecho da 
oração em que o Sacerdote 
reza pelo enfermo. Não 
utilizamos mais a expressão 
“Extrema Unção” como se dizia 
anteriormente, mesmo porque 

Sacramento da Unção dos Enfermos
nos dá a sensação de que a 
Unção servirá de passagem à 
casa do Pai. Quantas pessoas 
manifestam receio em receber 
este sacramento por conta 
desta “tradição”. A oração do 
Sacramento nos propõe antes 
de tudo, que seja feita a vontade 
de Deus e não deixa de ser 
também uma prece para que 
o enfermo se restabeleça de 
sua doença e possa retomar 
o caminho através da saúde 
corporal e espiritual. Por isso que 
podemos pedir o Sacramento 
em função de alguma cirurgia 
que realizaremos, pedindo 
a Deus que tudo possa se 
harmonizar para que possamos 

recuperar a saúde o mais 
breve possível. Ele é também o 
Sacramento que age como efeito 
secundário nos oferecendo 
o perdão dos pecados para 
quem se arrepende. Quem 
deve então receber a unção? 
Os enfermos em estado grave, 
os que passarão por uma 
cirurgia, os anciãos cujas forças 
estão debilitadas, as crianças 
gravemente enfermas e os 
enfermos que perderam o uso 
da razão e que se fossem 
lúcidos pediriam o Sacramento. 
É bom saber que a vontade e 
o pedido do enfermo devem 
prevalecer e a família não deve 
forçar o enfermo a receber a 

unção. Alguém pode imaginar 
que seja bom para o doente, 
mas é ele mesmo quem deve 
decidir se quer receber ou 
não o Sacramento. A unção, 
em si, não é para ajudar o 
enfermo a ter uma boa morte, 
mas para ajudar a viver bem 
a enfermidade com a força do 
Espírito Santo de Deus.  
Que possamos aproveitar mais 
uma oportunidade de acolher 

a presença Salvadora de Deus 
através do Sacramento da 
Unção dos Enfermos.


