
 

 

MISTÉRIOS GOZOSOS proposta 1 

1. A anunciação do Anjo a Nossa Senhora 

Maria disse então: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» (Lc 1,38) 

O “sim” de Maria ao “sim” de Deus; a plena de graça dá uma resposta plena à Graça. O contínuo sim do amor 

misericordioso de Deus encontra correspondência e torna o “sim” de Maria o anúncio original da humanidade da 

Origem – vaso de Deus que, como criação alcançada à imagem e semelhança, é chamado a transbordar e 

fecundar. Eis-me pr’a Ti, ... que o meu sim seja anúncio Teu a todos. 

2. A visita de Nossa Senhora a Isabel 

Maria disse então: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador.» (Lc 1,46-47) 

Estas palavras de Maria são o louvor de quem contempla e acolhe a grandeza do Deus atuante na fragilidade da 

humanidade. Aquele que Maria gera em si, para O partilhar Deus connosco, não se deve ao seu procurar e 

raciocinar, mas é Graça à sua confissão de fé humilde e confiante no Deus a que ela se entrega e que ela entrega 

à humanidade. Maria glorifica e alegra-se no Senhor porque “sim”, porque a sua simplicidade é o “lugar” por Deus 

escolhido para “visitar” a humanidade. Liberto-me de mim, ... que o meu louvor seja visita Tua a todos. 

3. O nascimento de Jesus em Belém 

Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as o seu coração. (Lc 2,19) 

Nasce uma Palavra no livro da humanidade: “Jesus”. N’Ele o Homem “maravilha-se” porque n’Ele Deus dá-Se a 

conhecer, dá-Se à participação. Mas no fulgor desta alegre maravilha expressada em palavras e eventos, 

contemplamos Maria a indicar-nos o caminho do verdadeiro acolhimento – a interiorização – porque só no coração 

a Palavra finaliza a sua missão – torna-Se carne nossa. Acolho-Te, ... que o meu coração seja nascimento Teu a todos. 

4. A apresentação de Jesus no Templo 

Este menino está aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição; uma espada 

trespassará a tua alma. (Lc 2,34-35) 

O verdadeiro e definitivo Templo de Deus é apresentado entre o Povo e é anunciado que a sua missão, sendo 

início de uma nova aventura de comunhão entre Deus e o Homem, comporta a marca do sofrimento. É esta missão 

de Jesus, e agora da Igreja, feita de liberdade e coragem, que Maria acompanha como Mãe confiante no Pai. 

Confio-me a Ti, ... que a minha missão seja apresentação Tua a todos. 

5. A perda e encontro de Jesus no Templo 

Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. E crescia em sabedoria, em estatura e em graça, 

diante de Deus e dos homens”. (Lc 2,51-52) 

Jesus perde-Se dos homens para Se encontrar como Filho junto do Pai e aí descobrir a vida como “obediência” a 

“voltar” e “crescer” entre a humanidade. Perceber e conformar a vida à vontade do Pai – obedecer – é 

compreender a realidade como caminho e crescimento onde Ele manifesta, atua e guia num amor que espera a 

resposta: a liberdade de amar. Obedeço-Te, ... que o meu crescimento seja um encontro Teu a todos. 


