
 

 

MISTÉRIOS GLORIOSOS proposta 1 

1. A Ressurreição de Jesus 

Tomé responde-lhe: «Meu, Senhor e meu Deus!» Disse-lhe Jesus: «Felizes os que acreditam sem terem visto!» (Jo 

20,28-29) 

O Jesus do Reino de amor a Deus e aos irmãos é o Ressuscitado que converte os sinais da Paixão em símbolos de 

Vida, Exaltação, Salvação. Arrebatadora e implicante, é esta experiência que os Apóstolos nos testemunham 

para, no Espírito Santo, nos desafiar à alegria de confessarmos a fé no Senhor da Vida, Cristo vivo e vivificador. Ó 

Senhor, que a alegria da Ressurreição encontre expressão em meus lábios. 

2. A Ascensão de Jesus ao Céu 

«E Eu, quando for erguido da terra, atrairei todos a mim». (Jo 12,32) 

Pelos olhos que pousam confiantes no esplendor do Jesus da Ascensão somos alimentados daquele futuro que 

se torna limpidez do presente. O Jesus que nos atrai converte os nossos em seus olhos e a “missão dos 

horizontes” vislumbra-se incontornável, imparável. Ó Senhor, que o alimento da ascensão se traduza em passos 

de Boa-Nova. 

3. A descida do Espírito Santo sobre Maria e os Apóstolos 

Mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas até aos confins 

do mundo. (Act 1,8) 

No Espírito Santo, que se entranha em nós para ser a nossa raiz, somos coragem para a todos testemunhar o 

Cristo salvador. N’Ele são dissipados medos e limitações porque d’Ele brotam as palavras e gestos onde Cristo se 

diz Senhor. Ó Senhor, que a força do Pentecostes habite em meu coração. 

4. A Assunção de Nossa Senhora 

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que 

se exprimissem. (Act 1,4) 

Na assunção de Maria, Nova Eva em Deus, Jesus guia a esperança da nova humanidade à certeza da vida e à 

plenitude da comunhão com Deus. Elevados nesta comunhão, somos capazes de comunicar: como templos do 

Espírito Santo, comunhão de Deus que se derrama sobre nós, somos sede de relação e convite à vida nova. Ó 

Senhor, que o dom da assunção se faça abraço nos meus braços para todos conduzir a Ti. 

5. A coroação de Maria, Rainha dos Anjos e dos Santos 

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as 

gerações. (Lc 1,48) 

Maria é bem-aventurada porque pela sua humildade nos concedeu ver o “Invisível”, unindo o “Incriado” ao 

criado, inaugurando o “Céu” na terra. Ela é a bem-aventurada porque é a serva de Deus tornada Mãe do Rei e, por 

isso, a Rainha do Universo. Ó Senhor, que na Rainha do Universo aprenda a grandeza da humildade ao Teu serviço. 


