
 

 

MISTÉRIOS GLORIOSOS proposta 2 

1. A Ressurreição de Jesus 

«Olha as minhas mãos: chega cá o teu dedo! Estende a tua mão e põe-na no meu peito. E não sejas incrédulo, mas 

fiel». (Jo 20,27) 

Seríamos os mais desiludidos, se, incrédulos, perdêssemos a glória da ressurreição, resignando-nos à paixão ou 

se evitássemos a paixão para sonharmos apenas com a ressurreição. Não vimos, mas somos felizes porque 

acreditamos. 

2. A Ascensão de Jesus ao Céu 

«Subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é vosso Deus.» (Jo 20,17) 

O Reino de Deus já está entre nós e produz frutos de santidade na terra dos homens, mas ainda não na sua 

plenitude, até que Ele venha como senhor dos novos céus e da nova terra. Maranatha, vem Senhor Jesus! 

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

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

se exprimissem. (Act 1,4) 

Sem o Espírito, o povo eleito de Deus, os seus patriarcas e os profetas não teriam história da salvação; Maria não 

teria dado à luz o Filho de Deus; os apóstolos não seriam audazes até ao martírio; e não haveria, ontem e hoje, 

tantos santos. 

4. A Assunção de Nossa Senhora 

E quando Eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e hei-de levar-vos para junto de mim, a fim de 

que, onde Eu estou, vós estejais também. (Jo 14,3) 

Também gostaríamos de saber quando virá definitivamente o Senhor e ficamos sem resposta. Deus tem as suas 

contas e não nos dispensa de levarmos até ao fim a missão que nos confia, sem nos alienarmos no refúgio do fim 

do mundo à nossa medida. 

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

À vossa direita, Senhor, está a Rainha, revestida de beleza e de glória. (Sl 44,10) 

Elevada ao Céu em corpo e alma, a Mãe de Deus e nossa Mãe tem a beleza da santidade, partilhando 

maternalmente a glória de Deus que é a vida dos homens e das mulheres, chamados universalmente à santidade 

de que Maria é modelo e exemplo. 

 

 


