
 

 

MISTÉRIOS GLORIOSOS proposta 4 

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) 

Nova Luz a da Páscoa, ofuscante da inteligência e muito acima da imaginação. Tomé é um mestre para aqueles 

que têm de confiar mais na fé do que nos olhos… bem mais verdadeira a fé do que os olhos. 

2. A Ascensão de Jesus ao Céu 

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

Erguido do ventre desde o princípio, erguido nas palavras e na novidade dos gestos, erguido na Cruz, sempre a 

erguer-nos para o Céu. De lá nos foi enviado e para lá nos abriu o caminho, ensinando-nos que nada se ergue sem 

ter os pés bem firmes em baixo. 

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) 

Neste levantarmo-nos da nossa paupérrima condição não estamos sozinhos, não poderíamos fazê-lo sozinhos. É 

ainda o Senhor que nos atrai no Seu Espírito, nos segura em pé e nos ajuda a não perder o caminho. Caminhar por 

aí é não deixar o mundo sem sinais de Deus. 

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) 

É preciso falar todas as línguas porque não há ninguém nem nada onde Deus não queira chegar e só chegará se O 

anunciarmos, se elevarmos até ao Céu todos os que são tocados pelo Espírito Santo. Quando se enchem d’ Ele, 

então, são assumptos a Deus. 

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) 

A Virgem humilde de Nazaré ficou ainda mais simples quando a clareza de Deus a tomou, outra vez, para Si e a 

coroou com a mesma verdade e amor com que antes tinha dito Sim. Foi essa a coroa de Maria, que faz dela bem-

aventurada. É também essa a coroa que queremos aprender a desejar. 


