
 

 

MISTÉRIOS LUMINOSOS proposta 4 

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) 

A fé brilha em nós porque nos foi dada na Ressurreição de Jesus, uma espécie de luz que nos chama à fonte de 

toda a Luz. Por isso, fogo e água se misturam para produzir uma luz única capaz de iluminar todas as forças e 

destruir todas as trevas. 

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) 

Em Caná deu-se início às bodas do Cordeiro quando Cristo resolveu dar sabor à vida dos homens e iniciar uma 

festa que não tem fim, a festa da comunhão entre Deus e o homem, a festa que desejávamos… 

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) 

Essa festa cheia de Luz na qual somos inseridos por Cristo não é só para nossa consolação, é para brilhar no meio 

do mundo como sinal dessa vontade imutável de Deus em nos desposar. Vivendo nesse desejo de Deus, fazemos 

hoje presente o convite de Deus a todos para que conheçam e caminhem para o Céu. 

4. A Transfiguração do Senhor 

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

Desde as margens do Jordão até ao monte da Ascensão ressoa a voz de Deus no amor do Filho para não andarmos 

sem farol. Mais longe agora, deixou-Se perto para não perdermos a Sua voz, antes escutando-O, fazemos nosso 

o Seu caminho, desce o ventre do Batismo até à vida definitiva. 

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) 

Vergado diante dos homens, Cristo fica ainda maior, o Seu amor fica ainda mais claro e a Sua Cruz torna-se ponto 

de encontro entre a lição e o seguimento, o Seu altar torna-se desejado porque nele nos é servido esse Amor. 

 

 

 

 

 


