
 

 

MISTÉRIOS GOZOSOS proposta 3 

1. A anunciação do Anjo a Nossa Senhora 

Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. (Lc 1,28) 

Não é a vida da graça uma conquista, mas um dom. É Deus que, no Seu desígnio amoroso, toma a iniciativa de entrar em 

nossa casa para nos cumular com o Seu amor e com a Sua presença irradiante. A disponibilidade e alegria do sim, a exemplo 

de Maria, constituem a resposta a esta dádiva. Dá-nos, ó Mãe do sim, um coração humilde e disponível para acolher os dons 

do Teu Filho. 

2. A visita de Nossa Senhora a Isabel 

Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, a uma cidade da Judeia. (Lc 1,39) 

Tal como a proximidade de Deus nos aproxima dos irmãos, também o serviço desinteressado e gratuito aos mais débeis nos 

abeira do divino, pois no rosto dos que sofrem brilha e resplandece a centelha do Altíssimo. Deste modo, no serviço aos 

outros encontramos o dom da destruição do nosso egoísmo e a descoberta da nossa condição filial. Ensina-nos, ó Mulher da 

dádiva, o serviço desinteressado e generoso aos mais pobres. 

3. O nascimento de Jesus em Belém 

E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos 

e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na estalagem. (Lc 2,6-7) 

Porque O acolheu no coração com uma disponibilidade sem limites, em Maria o Salvador assumiu a nossa natureza humana. 

Por intermédio de um simples gesto de acolhimento, o Criador fez-Se criatura, para que o Homem fosse elevado à condição 

divina, mostrando assim que os pequenos gestos assumem um valor de eternidade. Concede-nos, ó Mãe do Criador, a 

capacidade de descobrir a beleza e o valor dos pequenos gestos de disponibilidade e caridade. 

4. A apresentação de Jesus no Templo 

Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a Lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao 

Senhor, conforme está escrito na Lei do Senhor: «Todo o primogénito varão será consagrado ao Senhor.» (Lc 2,22-23) 

Pelos braços de Maria, apresenta-se, após o Seu nascimento virginal, o Redentor no templo de Jerusalém, o lugar por 

excelência da presença do divino, para se revelar como o novo templo, a manifestação definitiva de Deus à humanidade. 

Porque Lhe tinha sido dado do Alto, o Filho de Maria não podia ser só para si tinha de ser entregue ao Pai. Concede-nos, ó 

Senhor do Templo, a graça de nos entregarmos totalmente ao serviço do Senhor, na Igreja e no mundo. 

5. A perda e encontro de Jesus no Templo 

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa… Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino 

ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. (Lc 2,41.43) 

A claridade da misteriosa luz que envolve o rosto do Redentor é tão intensa que cegou o olhar da própria mãe de Jesus. Deste 

modo, Maria assimilou que também ela, como toda a humanidade, precisa de procurar o verdadeiro rosto de Jesus, mas sem 

nunca o abarcar totalmente. Experimentou Maria que o percurso cristão, tal como nos relataram os grandes místicos e os 

grandes poetas, é um caminhar na noite. Ensina-nos, ó Mãe do Alto, a caminhar na noite do mundo guiados pela luz da fé. 


