
 

 

MISTÉRIOS GLORIOSOS proposta 5 

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) 

Bem-aventurados os que acreditam sem terem visto, conclui Jesus após este encontro com Tomé. Que a Virgem 

Maria nos ajude a crescer na fé, a não pedirmos sinais, gostos ou consolações na oração, mas a acreditarmos para 

além do que possamos sentir ou imaginar. 

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 homem sobre a terra anda sempre à procura do seu lugar, das razões mais fortes para viver, para lutar. Jesus 

regressou para junto do Pai para que estando unidos a Jesus estejamos também com o Pai. Esse é também o 

nosso lugar: estar com Deus para sempre. 

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) 

A abundância de Deus na vida do homem é inspiradora e criativa. A Virgem Maria e os Apóstolos ficaram cheios 

do Espírito Santo, cheios de Deus. A exemplo da Igreja nascente, deixemos acontecer Pentecostes, que o Espírito 

desça em abundância sobre as nossas vidas e a vida da Igreja. 

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) 

Viver em união de amor com Deus é a meta do cristão. O nosso gozo e alegria é habitar na casa do Senhor para 

sempre, canta o salmista. A «oração é estar muitas vezes a sós com Deus que nos ama», confirmava Santa Teresa 

de Jesus. E continuava: «Ele não se cansa de estar connosco, não nos cansemos de estar com Ele». 

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) 

Colocar-se sob a ação de Deus, deixarmo-nos olhar por Ele é enchermo-nos da Sua formosura e beleza. Que a 

exemplo da Virgem Maria cultivemos a vida interior, sejamos formosos por dentro a ponto de transparecer essa 

glória e beleza em todas as circunstâncias da nossa vida. 


