
 

 

MISTÉRIOS GOZOSOS proposta 5 

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) 

Maria, dócil ao Espírito Santo, disponível para acolher o Santo dos Santos, o Filho de Deus, ensina-nos a exercitar 

o abandono da fé e da confiança que nos preparam para receber a bondade de Deus que irrompe na vida dos 

crentes com carácter de novidade e surpresa. 

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) 

Precisamos de experimentar a alegria da fé. A Virgem Maria ensina-nos a viver a vida em atitude de louvor e 

gratidão, saboreando a alegria que a presença de seu Filho Jesus gera nos nossos corações. Que os nossos rostos 

digam do júbilo que sentimos por sermos morada do Filho de Deus. 

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 medo é contrário à fé. Quem acredita não teme, pois sabe que o Deus da vida e da alegria não nos deixa 

confundidos nos imprevistos e dificuldades. Senhora, quando nos enredarmos demasiado nas nossas dores e 

problemas, faz ressoar aos nossos ouvidos a notícia do nascimento do Salvador que está sempre a nosso lado. 

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) 

Senhor, ensina-nos a ver. A ver com o olhar da fé. Purifica o nosso olhar para que possamos contemplar tantas 

maravilhas que se multiplicam à nossa volta e que são fonte de gozo e de esperança. Há tanta Luz na vida tecida 

em cada dia que precisa de ser identificada, contemplada e espalhada pelos que continuam prisioneiros das 

trevas. 

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). 

Senhor Jesus, já sabes que te procuramos. Somos teus buscadores. Pena que tantas vezes nos enganamos nos 

caminhos. Ajuda-nos, pela presença da tua e nossa mãe, a encontrar-Te onde se cuidam as coisas do teu e nosso 

Pai. Que te descubramos sobretudo onde se ama e te façamos presente onde falta o amor. 


