
 

 

MISTÉRIOS LUMINOSOS proposta 1 

1. O Batismo de Jesus no Jordão 

É que todos vós sois filhos de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé; pois todos os que fostes batizados em Cristo, 

revestistes-vos de Cristo mediante a fé. (Gl 3,26-27) 

Jesus dá-Se à nossa fragilidade que corre nas águas do Jordão para as transformar em transparência de 

plenitude: ali aceita-Se connosco para connosco partilhar o caminho de filhos de Deus; ali re-cria a humanidade 

com a pureza da veste divina. Como cristãos das Águas da fé, mergulhemos, como e por Cristo, nas fraquezas da 

humanidade e partilhemos a Eternidade. 

2. A revelação de Jesus nas Bodas de Caná 

Em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais miraculosos, com o qual manifestou a sua glória, e os 

discípulos creram nele. (Jo 2,11) 

Diante da “secura” da humanidade esgotada no “fabrico” de seus “vinhos”, Jesus responde com o “dom do bom”... 

Jesus manifesta-Se: é d’Ele “o” vinho do deslumbramento, é Ele que transforma a vida em banquete de alegria... Como 

cristãos da Alegria, acreditemos no “bom” que Ele nos dá e, acolhendo-o, transformemos a vida dos homens. 

3. O anúncio do Reino com o convite à conversão 

«Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo 

as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai, que está no Céu.» (Mt 5,13-14.16) 

Bem-aventurados sois porque sois Reino de Deus. Este anúncio de Cristo que nos diz e faz participantes da vida 

divina transforma-nos e é transformante: por Ele, não podemos não ser sal que salga e luz que ilumina – o que 

dizemos e fazemos é vida de Deus em nós e Sua comunicação/comunhão aos homens. Como cristãos da 

Responsabilidade ao dom que se traduz em fidelidade à missão, co-construamos este Reino renovador da 

realidade humana. 

4. A Transfiguração do Senhor 

E da nuvem veio uma voz que disse: «Este é o meu Filho predileto, escutai-o.» (Lc 9,35) 

O Jesus que sobe à montanha para orar e que se transfigura revelando/confirmando a divindade da Boa-Nova, é Aquele 

que nos eleva e nos transfigura para vermos o Deus que é Luz e escutarmos o Deus que, revelando-se Pai, se dirige a nós 

para escutarmos o Filho. Por isso, a nossa transfiguração na transfiguração de Jesus é visão e conhecimento da nossa 

vocação: participar da Luz para, nela libertos, nela envolvermos o mundo. Como cristãos da Luz transfigurante que 

compreendem o Incompreensível, iluminemos as obscuridades do Homem com a presença de Deus. 

5. A Instituição da Eucaristia 

«Compreendeis o que vos fiz? Ora, se Eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós vos deveis lavar os pés 

uns aos outros.» (Jo 13,13-14) 

Jesus perde-Se dos homens para Se encontrar como Filho junto do Pai e aí descobrir a vida como “obediência” a 

“voltar” e “crescer” entre a humanidade. Perceber e conformar a vida à vontade do Pai – obedecer – é 

compreender a realidade como caminho e crescimento onde Ele manifesta, atua e guia num amor que espera a 

resposta: a liberdade de amar. Obedeço-Te, ... que o meu crescimento seja um encontro Teu a todos. 


