
 

 

MISTÉRIOS GOZOSOS proposta 4 

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) 

A disponibilidade verdadeira tem de ser inteira: na obediência, na entrega, fazendo seu o projeto que Deus tem 

para cada um de nós. A alegria vem de fazer dessa entrega um ato generoso de amor. 

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) 

Abrir a vida à vontade d’Aquele que no-la deu não é um sacrifício ou uma concessão a prazo, é antes fazer da vida 

um hino de louvor e de gratidão pela descoberta de que a nossa vida está salva, está redimida, está ganha… para 

esse louvor. 

3. O nascimento de Jesus em Belém 

Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. (Lc 2,19) 

Todas as coisas não são aquelas que nos atulham o coração; ele não resiste a muito lixo, como podemos ver em 

cada dia. Ter um coração onde só caibam as coisas de Deus, essas que nos fazem viver admirados com os seus 

dons e os seus segredos que só se vivem a partir de dentro, do coração. 

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) 

Deus é sinal de decisão, porque Jesus é atitude decidida do Pai por nós e para nós. Veio para que nos 

levantássemos para Deus e só o fazemos quando nos decidimos por Ele. A espada pode ser de dor mas é sempre 

de certeza, da certeza de Deus. 

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) 

A submissão da Encarnação é a maior de todas. “Cristo não se valeu da Sua condição divina” porque amou demais 

os homens e se submeteu à nossa fraqueza para que conhecêssemos a Sua grandeza. O mesmo caminho temos 

de fazer para chegar à nossa dimensão divina: começar pelo que é fraco, humilde e escondido. 

 

 


