
 

 

MISTÉRIOS LUMINOSOS proposta 5 

1. O Batismo de Jesus no Jordão 

E do Céu veio uma voz: «Tu és o meu Filho muito amado; em ti pus o meu encanto.» (Lc 3, 22) 

«Amar e sentir-se amado» é das necessidades mais básicas do ser humano. Senhor, damos-Te graças porque de 

tantos lados escutamos vozes que nos manifestam afeto e amor. Que não nos cansemos de as multiplicar e fazer 

sentir a cada irmão e a cada irmã que, em Jesus, é profundamente amado e amada por Ti. 

2. A revelação de Jesus nas Bodas de Caná 

Disse a Mãe aos serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser!» (Jo 2,5) 

Virgem Maria, nos Evangelhos falas tão pouco mas dizes o essencial. És verdadeira modelo de discípulos. Em 

cada dia nos apontas para Jesus e nos convidas a cumprir a sua vontade. Lança o teu olhar de Mãe aos corações 

mais duros e obstinados para que se encontrem com a alegria de viver no seguimento de Jesus. 

3. O anúncio do Reino com o convite à conversão 

«O Reino do Céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha, até que tudo 

fique fermentado.» (Mt 13,33) 

O Reino de Deus cresce todos os dias. Nenhuma palavra ou gesto de bondade que saia da nossa boca ou do nosso 

coração se perdem. Tudo contribui para o crescimento do Reino de Deus que brilha no mundo como uma lâmpada 

em noite escura. Que as nossas vidas sejam luz e fermento. 

4. A Transfiguração do Senhor 

«Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias.» (Lc 9,33) 

«O olhar de Deus é amar» (S. João da Cruz). Quando nos colocamos na sua presença e sob o seu olhar paterno 

saímos transfigurados de cada encontro. Que as nossas eucaristias e demais momentos orantes sejam 

experiências gozosas que nos relancem renovados para as lutas da vida. 

5. A Instituição da Eucaristia 

Tomou, então o pão e, depois de dar graças, partiu-o e distribuiu-o por eles, dizendo: «Isto é o meu corpo, que vai 

ser entregue por vós; fazei isto em minha memória.» (Lc 22,19) 

Os gestos e movimentos da narração eucarística estão carregados de sentido. Tomar o pão, dar graças, partir e 

repartir, entregar-se, fazer memória… são atitudes que definem a identidade do cristão. Que as nossas eucaristias 

sejam celebradas não só nos templos mas também nas obras de caridade e amor para onde Jesus nos remete 

todos os dias. 


