
 

 

MISTÉRIOS LUMINOSOS proposta 3 

1. O Batismo de Jesus no Jordão 

Tendo Jesus sido batizado também, e estando em oração, o Céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele. (Lc 

3,21-22) 

A irrupção do Espírito Santo inaugura a atividade pública de Jesus, mostrando assim que a missão do Filho se resume 

ao cumprimento do mandato recebido do Pai. Dom recebido, dom partilhado. Foi este mesmo Espírito que desceu sobre 

nós no dia do nosso batismo, para nos tornar Seus templos, nos configurar a Cristo e nos imbuir da missão profética, 

sacerdotal e real de Jesus. Ensina-nos, ó Templo do Espírito, a acolher e a viver segundo o Espírito. 

2. A revelação de Jesus nas Bodas de Caná 

Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos 

também foram convidados para a boda. (Jo 2,1-2) 

Foi numas bodas que se iniciaram os sinais messiânicos do Enviado do Pai, instituindo assim a alegria jovial, o convívio 

fraterno como sinais do novo reino. Deste modo, os cristãos, porque se sentem amados e queridos por Deus, têm razões 

para alegria e para a esperança mesmo no meio da maior provação. A quem Deus tem nada lhe falta. Dá-nos, ó Senhora 

da alegria, a capacidade de encontrar em Cristo a nossa alegria e a nossa esperança. 

3. O anúncio do Reino com o convite à conversão 

Jesus proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: “Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo: arrependei-

vos e acreditai no Evangelho. (Mc 1,14-15) 

Porque faz as trevas sobressair, a luz divina purifica e renova os rostos dos que a acolhem. Efetivamente, quem se 

deixa inebriar pela luz de Deus não pode mais viver sob o regime do pecado e do mal. A luz de Cristo exige mudança, 

conversão, nova vida, novo dinamismo. Como nos diz São João: «Deus é luz e n’Ele não há trevas» (1 Jo 1, 5). Ensina-

nos, ó Senhora da luz, a praticarmos a verdade para nos aproximarmos da luz. 

4. A Transfiguração do Senhor 

Uns oitos dias depois destas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. (Lc 

9,28) 

Pelo facto de muitas coisas ofuscarem a luz, torna-se necessário purificar o olhar, em momentos de intimidade e 

comunhão com Cristo, ou seja, em instantes de oração. O véu que envolve o rosto de Deus, pela força da nossa oração, 

se descerra um pouco e n’Ele nós encontramos o nosso verdadeiro rosto de filhos amados de Deus. É, de facto, só na 

luz de Deus que nós vemos a luz. Concede-nos, ó Mestra de Oração, o dom de uma oração filial e confiante. 

5. A Instituição da Eucaristia 

Quando chegou a hora, pôs-se à mesa e os Apóstolos com Ele. Disse-lhes: «Tenho ardentemente desejado comer esta 

Páscoa convosco.» (Lc 22,14-15) 

A Última Ceia antecipou e explicitou o brilho pleno da luz de Cristo. Aí os discípulos ficaram a compreender que é 

necessário que a luz assuma as trevas para as poder dissipar, pois só se salva aquilo que se assume. Agora, é na 

Eucaristia, memorial perene da Última Ceia, que a luz do nosso Redentor continua sem cessar a dissipar as trevas do 

mundo. Faz irromper em nós, ó Mulher Eucarística, um hino de louvor pelo dom da Eucaristia, a presença real e 

substancial de Cristo para nós. 


