
 

 

MISTÉRIOS GLORIOSOS proposta 3 

1. A Ressurreição de Jesus 

«Por que buscais o Vivente entre os mortos? Não está aqui; ressuscitou!» (Lc 24,5-6) 

Quando tudo parecia perdido e sem sentido, uma voz vinda de fora proclama a boa notícia: «ressuscitou». Neste instante, a 

palavra final deixou de ser da morte, do ódio, do desespero, para ser da vida, do amor, da esperança. Nesta luz da 

ressurreição compreendemos totalmente que a morte voluntária gera vida, ou seja, que o amor é mais forte do que a morte. 

Ajuda-nos, Senhora da vida, a acreditar cada vez mais na ressurreição e na vida eterna, ou seja, a acreditar que o amor vence 

a morte. 

2. A Ascensão de Jesus ao Céu 

Depois, Jesus levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e 

elevava-se ao Céu. (Lc 24,50-51) 

Rasgando os céus e tendo descido sozinho ao mundo, no instante da Sua Ascensão Jesus sobe ao céu, mas agora levando-

nos todos com Ele. A partir deste momento, o caminho do céu está aberto. A eternidade beijou o tempo, pois Cristo, o Eterno, 

é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz ao Pai. Ele é o único mediador da humanidade. Só n’Ele está salvação e a 

vida. Ensina-nos, Senhora do Alto, a subir com Cristo até ao Pai e levarmos os outros ao encontro de Cristo. 

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

Viram então aparecer umas línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. (Act 2,3) 

A partir do Pentecostes começou o tempo do Espírito e o tempo da Igreja. Apesar de Cristo agora estar junto do Pai, continua 

connosco através do Seu Espírito, pela mediação da Sua Igreja. Espírito de Deus que nos impulsiona a todos para a missão, 

pois não podemos calar que vimos e ouvimos, já que todos os homens são chamados à salvação. Mas todo o ardor missionário 

da Igreja é fruto da ação do Espírito. Ensina-nos, Senhora do Pentecostes, a acolher os dons do Espírito e acende em nós o 

ardor da missão. 

4. A Assunção de Nossa Senhora 

Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. (Lc1,45) 

A fé é o acolhimento e a resposta humana à manifestação divina. Como confirmou a autoridade e a autenticidade da Sua 

palavra com a Sua morte e ressurreição, Jesus é digno de crédito, Ele nunca falha às suas promessas. Deste modo, temos 

razões suficientes para acreditar que Deus continuará no futuro a cumprir as suas promessas. Por isso, enquanto esperamos 

a consumação total há lugar para a fé e para a esperança. Concede-nos, ó Mãe dos Crentes, o dom de uma fé firme e confiante. 

Ensina-nos, Senhora, a carregar com alegria as cruzes dos sofrimentos dos outros. 

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

Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na 

cabeça. (Ap 12,1) 

Ao ser a primeira a usufruir dos frutos da ressurreição de Cristo, o destino final de Maria torna-se uma antecipação e um 

penhor da nossa própria ressurreição. Ela é assim a rainha do céu. E do céu ela vela e intercede por todos nós, seus filhos de 

eleição, durante a nossa caminhada terrena e, principalmente, na hora da nossa morte. Ensina-nos, Maria, mulher vestida 

do sol, a viver já neste mundo com olhar colocado no céu. 


