
 

 

MISTÉRIOS GOZOSOS proposta 2 

1. A anunciação do Anjo a Nossa Senhora 

O anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, 

aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus.». (Lc 1,35) 

Os dons e os frutos do Espírito Santo na suavidade da voz de um mensageiro angélico. Para que tudo na nossa 

vida seja graça de Deus, ouçamos a voz do Espírito que faz de nós colaboradores das Suas surpreendentes 

maravilhas. 

2. A visita de Nossa Senhora a Isabel 

Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito 

Santo: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. (Lc 1, 41-42) 

A gratidão feminina de duas mulheres de eleição divina. Seria tão bom que as mulheres na Sociedade e na Igreja 

tivessem voz e vez, cheias do Espírito Santo, e todos lhes reconhecêssemos a sua identidade e a sua dignidade. 

3. O nascimento de Jesus em Belém 

O anjo disse-lhes: «Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo: hoje, nasceu-vos 

um Salvador, que é o Messias Senhor.». (Lc 2, 10-11) 

O santo temor de Deus desperta em nós quando contemplamos poeticamente a beleza divina, revelada no 

Messias Senhor. Quando banalizamos o sagrado, o temor fecha-nos os olhos do coração, impedindo-nos de ver o 

Invisível. 

4. A apresentação de Jesus no Templo 

Os meus olhos viram a Salvação que ofereceste a todos os povos, Luz para se revelar às nações.» (Lc 2, 30-32) 

Deus é sempre gratuito e jamais supérfluo. À Sua luz, desvanecem-se as nossas sombras e dissipam-se as nossas 

trevas. Tudo se torna mais claro e a nossa vida ganha sentido quando anunciamos a outros os caminhos da 

Salvação. 

5. A perda e encontro de Jesus no Templo 

Ele respondeu-lhes: «Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu Pai?» (Lc 2, 49) 

Os objetivos e prioridades de Jesus, desde Menino, eram claros: fazer em tudo a vontade do Pai. Nem os laços 

familiares de Maria e de José lhe tolhiam o caminho. É modelo para que pais e filhos de hoje aceitem que Deus 

lhes defina o rumo. 


