
Mistérios Luminosos

I mistério  O Batismo de Jesus no Rio Jordão
A água, que purifica tudo por onde passa, é símbolo da Imaculada, daquela que é sem mancha.  
Sobre quem é lavado por esta água desce a graça do Espírito Santo, que comunica a vida da 
graça e a participação no amor divino. (SK 1326)

Nós encontramos Maria no mesmo momento em que encontramos a vida da graça, isto 
é, no momento em que nos tornamos filhos de Deus, consagrados a Cristo.
No Batismo é Ela que nos dá esta vida e, durante o curso da nossa existência nos ajuda 
a viver coerentemente a nossa fé.

Þ Peçamos para que saibamos confiar-nos ao amor do Pai, que também hoje renova 
  conosco a aliança do Batismo e o chamado a ser filhos.

II mistério  As bodas de Caná
Tu sabes bem que uma criança precisa de uma mãe porque Tu mesmo estabeleceste esta lei 
de amor. A Tua bondade e misericórdia, portanto, criou para nós uma Mãe. E Tu não recusas 
nada a Ela, mas, nem mesno Ela é capaz de recusar algo a alguém. Quem, portanto, não 
alcançará o paraíso..? (SK 1145)

Maria é mulher de fé. E os servos em Caná confiam nela, obedecem-na. Cumpre-se assim 
o primeiro milagre. Esta é a missão de Maria: anunciar a todos para  “fazer tudo o que 
Ele disser”.

Þ Peçamos a obediência da fé para tudo que o Senhor nos pede a cada dia.

III mistério  O anúncio do Reino
Quando o fogo do amor se acende, não encontra lugar nos limites do coração, mas se inflama, 
incendeia, devora, consome... A Milícia da Imaculada ressalta esse amor, que se impulsiona 
até conquistar os corações de todos, e isso o mais rápido possível. (SK 1325)
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Maria Imaculada é a garantia de que no mundo o bem é mais forte e mais contagioso 
do que o mal. Ela possui este poder: de contagiar com a graça os homens e comunicar a 
eles a salvação. Intuir os segredos do amor de Maria pela humanidade quer dizer intuir o 
mesmo amor que Maria teve por Cristo.

Þ Peçamos para ser, nos nossos ambientes, testemunhas e anunciadores do Reino de Deus. 

IV mistério  A transfiguração de Jesus
Os graus mais importantes da santidade são: a oração vocal, a meditação e a contemplação. 
Neste último grau, às vezes, Deus arrasta a alma para muito próximo de Si e neste caso esta, 
ofuscada por uma luz sobrenatural e inflamada de amor, entra em êxtase. (SK 1001)

Na vida de devoção à Imaculada a parte principal é indubitavelmente reservada à vida 
interior,  completamente vivida com Maria, na sua graça e na união com Ela, reproduzindo 
em nós as disposições de espírito orante e adorante com as quais Ela ofereceu toda a 
sua vida a Deus. O amor a Maria não é um simples enstusiamo sentimental, mas uma 
energia que desperta do torpor espiritual e lança a alma no caminho da santidade. 

Þ Peçamos para que saibamos dedicar tempo à oração, e que esta seja a nossa “ação” 
  mais importante.

V mistério  A instituição da Eucaristia
O que de mais sublime eu posso desejar a mim mesmo e a vós? Eu não conheço nada de mais 
sublime do que o que disse Jesus: Não há maor maior do que dar a vida pelos amigos.  (Conf. 
2-8.8.1939)

Sustentado pela força da fé e da luz que vem de Maria, eu sei que devo amar até perder 
a minha vida... porque doar-se é a suprema nota do amor. Nas horas de alegria como nas 
horas de dor, nos momentos de prova como nos momentos de vitória, nas incertezas da 
vida quotidiana, recorramos à poderosa e inefável intercessão de Maria. Em seu nome 
encontraremos o motivo de cada ação, o segredo de cada vitória, a força para cada 
recomeço.

Þ Peçamos que a Eucaristia que adoramos ou recebemos nos torne caridosos para com os 
  nossos irmãos.
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