MISTÉRIOS GOZOSOS

1º Mistério gozoso:
A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora

Da Carta de S. Paulo aos Gálatas:
«Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho, nascido de
mulher» (Gal 4, 4).
É deste modo que S. Paulo se refere à Encarnação do Verbo. A Segunda Pessoa divina
passa os primeiros nove meses da Sua existência humana no seio Virginal de Maria. Desde
o início, Jesus mostra que se quer identificar connosco em tudo o que não desdiz da Sua
condição divina. Por isso escolhe uma existência normal.
Durante a vida pública, o Senhor recordará a importância de O amarmos nos mais
fracos e desprotegidos, com quem Ele especialmente se identifica. Com os que têm fome
ou sede, com os que padecem doenças ou estão presos. “Em verdade vos digo que todas as
vezes que vós fizestes isto a um destes Meus irmãos mais pequenos, a Mim o fizestes” (Mt
25, 40). Entre os mais fracos e mais desprotegidos estão os que se encontram ainda no seio
materno. Ninguém pode dar tanto a outro como uma mãe. Ninguém necessita tanto de
outra pessoa como um filho recém concebido. Qualquer mãe deve saber que, a partir do
momento em que o filho é concebido, pode e deve amar Jesus na pessoa desse novo ser
humano. Por isso, defender a vida do filho é não só uma manifestação do natural amor
materno como também um grande sinal de amor ao Verbo Encarnado.
Neste mistério, nós Vos pedimos, Senhor, por intercessão de Vossa Santíssima Mãe,
por todas as mães para que se entusiasmem com a certeza de Vos poder amar na pessoa
dos seus filhos desde o momento em que são concebidos.
Do Magistério da Igreja:
«A experiência da maternidade proporciona-vos uma viva sensibilidade pela outra
pessoa e confere-vos, ao mesmo tempo, uma missão particular: A maternidade comporta
uma comunhão especial com o mistério da vida, que amadurece no seio da mulher. (...)
Este modo único de contacto com o novo homem que se está formando, cria, por sua vez,
uma atitude tal para com o homem − não só para com o próprio filho, mas para com o
homem em geral − que caracteriza profundamente toda a personalidade da mulher. Com
efeito, a mãe acolhe e leva dentro de si um outro, proporciona-lhe forma de crescer no seu
seio, dá-lhe espaço, respeitando-o na sua diferença. Deste modo, a mulher percebe e ensina
que as relações humanas são autênticas quando se abrem ao acolhimento da outra pessoa,
reconhecida e amada pela dignidade que lhe advém do facto mesmo de ser pessoa e não de
outros factores, como a utilidade, a força, a inteligência, a beleza, a saúde. Este é o
contributo fundamental que a Igreja e a humanidade esperam das mulheres.»
João Paulo II,
Encíclica Evangelium vitae (25-III-1995), 99.
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2º Mistério gozoso:
A Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel

Do Evangelho segundo S. Lucas:
«Bendita és Tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do Teu ventre. Donde a mim esta
dita, que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Porque, logo que a voz da tua saudação
chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre» (Lc 1, 42-44).
Nas montanhas da Judeia, o Verbo recém-encarnado começa a irradiar os Seus dons.
Maria apresenta-se em casa de Santa Isabel, como nova Arca da Aliança. N’Ela, já habita a
Palavra definitiva de Deus à Humanidade. Quis a Providência divina que a primeira
pessoa, depois de Nossa Senhora, a experimentar os efeitos da proximidade do Verbo feito
homem, fosse João Baptista, uma criança ainda por nascer.
Deus parece confirmar assim a importância dos primeiros meses de vida: eles formam
parte da história de cada um.
S. Tomás de Aquino, o doutor Angélico, ao questionar-se sobre o momento em que
começamos a contar com o auxílio do nosso Anjo da Guarda, defendeu que seria no dia do
nascimento. Mas acrescentou que, provavelmente, cada criança conta com a protecção de
um Ser Angélico nos meses anteriores. Nesse período, o Anjo da própria mãe vela pela
criança, sugeriu o Santo doutor1.
Nos nossos dias, é cada vez mais frequente obter o vídeo do bebé ainda dentro do
ventre materno. Todos os membros da família rejubilam diante dessas imagens,
demonstrando assim, com essa alegria, a plena consciência de que a criança já faz parte das
suas vidas.
Confiados à intercessão de Santa Maria, nós Vos pedimos, Senhor, neste mistério, que
cada vez mais gente compreenda que uma criança recém concebida iniciou já uma história
maravilhosa que deve ser protegida e admirada.
Do Magistério da Igreja:
«A vida humana é sagrada e inviolável em cada momento da sua existência, inclusive
na fase inicial que precede o nascimento. Desde o seio materno, o homem pertence a Deus
que tudo perscruta e conhece, que o forma e plasma com suas mãos, que o vê quando ainda
é um pequeno embrião informe, e que nele entrevê o adulto de amanhã, cujos dias estão
todos contados e cuja vocação está já escrita no “livro da vida” (...). Quando está ainda no
seio materno − como testemunham numerosos textos bíblicos − já o homem é objecto
muito pessoal da amorosa e paterna providência de Deus.»
João Paulo II,
Encíclica Evangelium vitae, 61.
1

Cfr. S. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I q. 113, a. 5 ad 3.
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3º Mistério gozoso:
O Nascimento do Menino Jesus em Belém

Do Evangelho segundo S. Mateus:
«Tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns Magos
vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: “Onde está o rei dos Judeus, que acaba de
nascer? Porque nós vimos a Sua estrela no Oriente e viemos adorá-l'O”» (Mt 2, 1-2).
Os Magos percorreram um longo caminho até chegarem diante do Messias. Deus
serviu-Se de uma estrela misteriosa para atrair até Ele uns homens sábios e honrados do
Oriente. Talvez muitos outros tivessem contemplado a estrela. Apenas uns poucos se
deixaram guiar pela sua luz.
Entra nos desígnios divinos que o homem use todos os meios para alcançar a verdade.
Os avanços da medicina e das outras ciências que lidam com a vida humana oferecem uma
intensa luz que torna mais fácil aos cientistas identificar a presença de um ser humano. Por
isso, os médicos e os investigadores de áreas afins, pelos excepcionais conhecimentos
alcançados pela ciência, têm uma particular responsabilidade na defesa da vida humana.
Senhora Nossa, amparai os médicos, enfermeiros e técnicos de saúde, os investigadores
e cientistas, para que, com os seus conhecimentos, livres de preconceitos materialistas ou
ideológicos, sejam conduzidos à verdade sobre a existência da vida humana desde a
concepção e, conformando as próprias opções com essa verdade, sejam seus intrépidos
servidores.
Do Magistério da Igreja:
«Peculiar é a responsabilidade confiada aos profissionais da saúde (...): a sua profissão
pede-lhes que sejam guardiães e servidores da vida humana. No actual contexto cultural e
social, em que a ciência e a arte médica correm o risco de extraviar-se da sua dimensão
ética originária, podem ser às vezes fortemente tentados a transformarem-se em fautores de
manipulação da vida, ou mesmo até em agentes de morte. Perante tal tentação, a sua
responsabilidade é hoje muito maior e encontra a sua inspiração mais profunda e o apoio
mais forte precisamente na intrínseca e imprescindível dimensão ética da profissão clínica,
como já reconhecia o antigo e sempre actual juramento de Hipócrates, segundo o qual é
pedido a cada médico que se comprometa no respeito absoluto da vida humana e da sua
sacralidade.
O respeito absoluto de cada vida humana inocente exige inclusivamente o exercício da
objecção de consciência frente ao aborto provocado e à eutanásia.»
João Paulo II,
Encíclica Evangelium vitae, 89.
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4º Mistério gozoso:
A Apresentação do Menino Jesus no Templo

Do Evangelho segundo S. Lucas:
«Simeão abençoou-os e disse a Maria, Sua mãe: “Eis que este Menino está posto para
ruína e ressurreição de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. E uma espada
trespassará a tua alma. Assim se descobrirão os pensamentos escondidos nos corações de
muitos”. Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser.
Era de idade muito avançada. (...) Ela também, vindo nesta mesma ocasião, louvava a
Deus e falava de Jesus a todos os de Jerusalém que esperavam a redenção» (Lc 2, 34-38).
Simeão anuncia a Maria que o sofrimento do Seu Filho será também o sofrimento
d’Ela. A jovem Mãe participará com todo o Seu ser, com todo o Seu coração, na Missão do
Messias. Deus escolheu um ancião para confirmar Nossa Senhora na Sua profunda e eterna
união a Jesus, preparando-A assim para os duros momentos que haveriam de chegar. Uma
piedosa mulher, também já de certa idade, dará igualmente o seu testemunho sobre o
Redentor, levado ao Templo por Maria e José.
Os idosos têm uma tarefa insubstituível na defesa do ser humano. Muitos deles, durante
os seus longos anos, aprenderam a conhecer o valor de cada vida ao cuidar de cada filho,
ultrapassando inúmeras dificuldades, sempre com a convicção de que o filho valia mais do
que todas as canseiras. A ciência dos idosos não se deve perder. É importante que a
transmitam às novas gerações, e que contagiem os filhos e os netos com o amor que
adquiriram pelos outros. Dos anciãos esperam-se bons e sábios conselhos.
Neste mistério, olhando para Ana e Simeão, Vos pedimos, Senhor, que, com o auxílio
da Virgem Santa Maria, os anciãos não se cansem de oferecer às novas gerações o exemplo
de amor aos filhos e saibam aconselhar os jovens pais e mães a verem, para sempre unidas
às suas vidas, a vida dos filhos que geraram.
Do Magistério da Igreja:
«O idoso não há-de ser considerado apenas objecto de atenção, solidariedade e serviço.
Também ele tem um valioso contributo a prestar ao Evangelho da vida. Graças ao rico
património de experiência adquirido ao longo dos anos, o idoso pode e deve ser
transmissor de sabedoria, testemunha de esperança e de caridade.»
JOÃO PAULO II,
Encíclica Evangelium Vitae, 94.
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5º Mistério gozoso:
O Menino Jesus perdido e encontrado no Templo

Do Evangelho segundo S. Lucas:
«”Porque Me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-Me nas coisas de Meu Pai?”
Eles, porém, não entenderam o que lhes disse. Depois desceu com eles e foi para Nazaré;
e era-lhes submisso. A Sua mãe conservava todas estas coisas no seu coração» (Lc 2, 4951).
Nossa Senhora e S. José procuram Jesus até O encontrarem. Aceitam humildemente a
Sua resposta, que lhes recorda a razão da vinda do Filho de Deus ao mundo. Nossa
Senhora gravou as palavras do Menino Jesus no Seu coração, como guardava tudo o que
com Ele se relacionava. Tudo era valioso, até mesmo esta resposta que parecia dura e
contrária ao comportamento habitual de Jesus.
Nossa Senhora e S. José ensinam a todos pais a procurarem o bem dos filhos sem
desanimar, usando todos os meios ao seu alcance. Ensinam também a saberem abraçar as
dores e os sofrimentos relacionados com os filhos, porque os pais têm a graça particular de
poderem entender os filhos melhor do que ninguém, de os defenderem como ninguém, de
serem arautos do seu valor único. São eles quem melhor testemunhará que os filhos valem
muito mais do que os trabalhos que dão ou eventualmente darão. Por isso, são os pais
quem melhor pode apregoar que as crianças com alguma deficiência, como qualquer outra
criança, trazem sempre consigo uma bênção para o mundo. São sobretudo eles que hão-de
levar um mundo espiritualmente frio e doente a reconhecer em qualquer criança, por mais
doente que esteja, alguém que merece ser amado e “encontrado” por todos.
Senhora, Saúde dos enfermos, assisti todos os pais com a vossa protecção materna para
que tenham sempre a força e a coragem de aceitarem e de acolherem sem condições os
seus filhos, como o mais precioso dom que Deus lhes faz.
Do Magistério da Igreja:
«Os diagnósticos pré-natais, que não apresentam dificuldades morais quando feitos
para individuar a eventualidade de curas necessárias à criança ainda no seio materno,
tornam-se, com muita frequência, ocasião para propor e solicitar o aborto. É o aborto
eugénico, cuja legitimação, na opinião pública, nasce de uma mentalidade − julgada,
erradamente, coerente com as exigências “terapêuticas” − que acolhe a vida apenas sob
certas condições, e que recusa a limitação, a deficiência, a enfermidade.
Seguindo a mesma lógica, chegou-se a negar os cuidados ordinários mais elementares,
mesmo até a alimentação, a crianças nascidas com graves deficiências ou enfermidades. E
o cenário contemporâneo apresenta-se ainda mais desconcertante com as propostas −
avançadas aqui e além − para, na mesma linha do direito ao aborto, se legitimar até o
infanticídio, retornando assim a um estado de barbárie que se esperava superado para
sempre».
JOÃO PAULO II, Encíclica Evangelium Vitae, 14.
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