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Mistérios Gozosos, mistérios da infância de Jesus.
A Anunciação, a Visitação, a Natividade, a Apresentação no templo, a
vida oculta em Nazaré...
“Nos mistérios gozosos, encontramos um pouco de tudo isso: vemos a
alegria da família, da maternidade, do parentesco, da amizade, da ajuda
mútua”. Cristo ao nascer, assumiu e santificou estas alegrias que o
pecado não apagou totalmente. Ele realizou isto por meio de Maria. Do
mesmo modo, nós também, através Dela, podemos fazer nossas as
alegrias do homem, por si mesmas, humildes e sensíveis, mas grandes e
santas em Maria e em Jesus. “(São João Paulo II)”.
Maria pediu várias vezes, em todas as suas manifestações, para rezar o
rosário todos os dias e orar pelos pecadores. O rosário é um louvor a
Maria. Tentem experimentar os sentimentos que a animaram , quando
vivia em profunda união com seu filho, os mistérios gozosos da
salvação. A Anunciação, a Visitação, a maternidade, a apresentação no
templo, e mesmo a vida oculta em Nazaré.
“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo”. “É o próprio Deus
quem olha para a Anunciação de Maria, é ele que já está lá”. Deus
torna- se carne e entra na história da humanidade. Maria por seu Fiat
abre o caminho e nos convida a seguir Jesus, meditando a sua palavra e
sua vida através de seus "Mistérios". Seguir a Cristo com Maria é
descobrir, é rezar, meditar os acontecimentos de sua vida desde a
Anunciação até a Páscoa e glorificação de Maria.
A anunciação é uma promessa que Deus cumpre e que transforma
Maria em profunda alegria. Mistério do criador com sua serva.
Maravilhoso mistério que se torna carne e transforma o mundo dos
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homens.
Após a surpresa da Anunciação, Maria deve ter sentido uma grande paz
e profunda alegria. Ela disse sim a Deus. Deus que veio para nós por
amor. Ao deixar Deus conduzir nossas vidas, como Maria, seguimos o
caminho da felicidade... Nós já experimentamos hoje em nosso coração,
vivendo de acordo com Deus a cada momento presente.
Maria está repleta de alegria e nós compartilhamos desta alegria. "O
Verbo se fez carne e habitou entre nós" (Jo 1, 14).
Jean-Michel Vuillermoz
BILHETE ESPIRITUAL - Mistérios Gozosos
Tudo começa com as palavras do anjo Gabriel à Virgem Maria “Ave
Maria”! “Somos contemporâneos deste momento único na história do
mundo em que Deus se fez homem”. Anteriormente Deus falou ao
homem através de fatos, gestos, profetas. Agora, porém, Ele assume a
carne de uma mulher. Deus fala a nossa língua, vive a nossa vida.
Alegria do Anúncio a Maria, uma menina do povo que Deus havia
escolhido a mais de quatro mil anos, para representar toda a
humanidade, em toda a sua expectativa milenar de salvação e paz.
Primeiro mistério da alegria: Deus presente na terra.
Maria não pode guardar essa alegria só para ela. Sua prima Isabel está
esperando um filho: “Ela está em seu sexto mês”. “Isabel representa o
sinal da humanidade a espera profundamente da vida”... Que surge
enfim nela! “Nada é impossível para Deus”. “Visitação: A criança no
ventre de Maria faz a criança estremecer de alegria no ventre de
Isabel”. Segundo mistério da alegria, aquela dos apóstolos que
despertam a fé em torno deles.
A Alegria! O nascimento de Jesus. A criação se regozija com o boi e o
jumento! A humanidade também, através dos pastores e magos que
vieram de todos os cantos da terra. O céu enfim: os anjos cantam a sua
alegria ao ver a humanidade habitada por Deus. A encarnação é a
proclamação da nossa fé: Deus se fez homem. O que é mais
extraordinário na história dos homens do que esta habitação de Deus
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em nossa humanidade e de nossa humanidade em Deus? Terceiro
mistério de alegria: o tempo da adoração.
Mas esta alegria é alegria da nossa terra, alegria ainda em expectativa.
Jesus é apresentado no Templo de Jerusalém. No Espírito Santo,
Simeão o recebe no templo, o Filho de Deus, na casa do Pai. Teofania
maior do que a de Moisés ou Elias no Horeb, mas infinitamente discreta,
no meio de peregrinos comuns. Simeão, no Espírito, canta a vinda do
salvador "de todos os povos", mas também anuncia a Maria seu
martírio aos pés da cruz. Quarto mistério da alegria onde já paira a
sombra da cruz para o ressurgimento de muitos!
Alegria de crer. Os pais de Jesus encontraram seu filho no Templo. Eles
não entendem que seu filho deveria “estar na casa de seu Pai”. “Quem
pode entender todos os mistérios de Deus”? O objetivo não é entender
todas as coisas em nossas vidas, mas acreditar que Deus está conosco!
A fé tende a compreender e mais especialmente nós compreendemos
que a nossa fé remete à outras luzes. Quinto mistério da alegria: Maria
guardava todas estas coisas em seu coração. Aquela que acreditou nos
acompanha no caminho da nossa vida.
Mistérios gozosos para rezar a qualquer tempo, nos momentos mais
sombrios para fazer surgir a esperança. Aconteça o que acontecer, o
Senhor está aqui. Nossos pintores estão certos ao representar a Virgem
Maria carregando o menino Jesus em seus braços com um rosto sereno
e tranquilo! No entanto, do seu quadro, que ela não viu nem ouviu, sua
paz, ela nos comunica.
Em dias agradáveis, também, que os mistérios gozosos multipliquem
nossa alegria e nos abram para o mundo inteiro! Que o Espírito Santo,
que repousava sobre a Virgem Maria repouse sobre nós para que a vida
do Senhor seja frutífera em todos.
Padre Paul-Dominique Marcovits, O.P.
Conselheiro Espiritual dos intercessores

CARTA DO PAPA JOÃO PAULO II SOBRE O ROSÁRIO
Em 16 de outubro de 2002, João Paulo II promulgou uma carta
apostólica sobre o Rosário: Rosarium Virginis Mariae. "O Rosário é a
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minha oração preferida. Esta é uma oração maravilhosa. Maravilhosa na
simplicidade e profundidade." "Rezar o Rosário é contemplar Cristo com
Maria". Rezar o Rosário é uma oração contemplativa, a recitação deve
ser lenta e tranquila, para que aquele que reza faça a memória na fé e
no amor dos mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo.
Para entrar nesta contemplação, que conecta o discípulo ao seu Senhor,
o rosário nos convida a confiar na ação materna da Virgem Maria.
Acompanhando Maria na casa de Nazaré, nós aprendemos com ela a
ver seu filho e viver com ele. Maria nos ensina também a suplicar a seu
Filho e apoia a prece que Cristo e o Espírito fazem brotar em nosso
coração, em uma intercessão maternal. O Rosário é uma jornada de
oração cristã aplicada à contemplação do rosto de Cristo através dos
vários mistérios de sua vida. São João Paulo II convida as famílias a
redescobrir o Rosário para a sua oração. Ele encoraja os pais a confiar a
esta oração o crescimento de seus filhos. Ele ainda exorta que não se
hesite em enriquecer a oração para torná-la acessível para as crianças e
adolescentes.
"Bem-aventurada aquela que acreditou"
Na Anunciação, de fato, Maria entregou-se a Deus completamente,
manifestando «a obediência da fé» Àquele que lhe falava, mediante o
seu mensageiro, prestando-lhe o «obséquio pleno da inteligência e da
vontade». Ela respondeu, pois, com todo o seu «eu» humano e
feminino, e nesta resposta de fé estava contida uma cooperação
perfeita com <<a graça auxiliadora e benéfica de Deus>> e uma
disponibilidade perfeita à ação do Espírito Santo, que «não cessa, por
seus dons, aperfeiçoar continuamente a fé».
A palavra do Deus vivo, anunciada pelo Anjo a Maria, referia-se a ela
própria: «Eis que conceberás e darás à luz um filho» (Lc 1, 31).
Acolhendo este anúncio, Maria devia tornar-se a «Mãe do Senhor» e
realizar-se-ia nela o mistério divino da Encarnação: «O Pai das
misericórdias quis que a Encarnação fosse precedida pela aceitação por
parte da Mãe predestinada». E Maria dá esse consenso, depois de ter
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ouvido todas as palavras do mensageiro. Diz: «Eis a serva do Senhor!”.”.
Faça-se em mim segundo a tua palavra» (Lc 1, 38). Este fiat de Maria ―
«faça-se em mim» ― decidiu, da parte humana, que se cumprisse o
mistério divino. Existe uma consonância plena com as palavras do Filho
que, segundo a Carta aos Hebreus, ao vir a este mundo, diz ao Pai: «Não
quiseste sacrifícios nem oblações, mas formaste-me um corpo... Eis que
venho... Para fazer, ó Deus, a tua vontade» (Heb 10, 5-7). O mistério da
Encarnação realizou-se quando Maria pronunciou o seu «Fiat»: «Faça-se
em mim segundo a tua palavra», tornando possível, pelo que a ela
competia no desígnio divino, à aceitação do oferecimento do seu Filho.
Maria pronunciou este «Fiat» mediante a fé. Foi pela fé que ela «se
entregou a Deus» sem reservas e «se consagrou totalmente, como
escrava do Senhor, à pessoa e à obra do seu Filho»
Redemptoris Mater - 1987, São João Paulo II
Cântico de Maria (Lc 1, 46-55)
Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus,
meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde
agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações,
porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo
nome é Santo. Sua misericórdia se estende, de geração em geração,
sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço: desconcertou
os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os
humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os
ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia,
conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua
posteridade, para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho, e do Espírito Santo, para todo o sempre.
Amém.
Sedentos de Felicidade
Estamos todos em busca da felicidade ... Então, onde encontrar essa
felicidade que todos nós queremos?
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Diante das maravilhas, como as encontrados na natureza: Este por do
sol grandioso ... Este olhar brilhante em linha reta, o rosto sorrindo
resplandecente de todas as notas que formam uma sinfonia
deslumbrante, você se sente cheio de intensa alegria. Esta alegria não
está relacionada com fatores materiais, condenados a desaparecer. Não
... É o resultado de uma descoberta. Deve haver um lugar infinito; onde
é possível sentir-se a plenitude real da alegria; é possível ser
verdadeiramente feliz ... Será que vamos descobrir as maravilhas que a
natureza nos oferece? Será que vamos descobrir a beleza? Será que
vamos descobrir pouco a pouco o Autor: Aquele que é infinito? A
plenitude? A perfeita alegria? Aquele que não pode decepcionar,
aquele cujo Amor é tão grande que respeita a nossa liberdade, mesmo
quando ela recusa a Beleza?! ...
Que homem infeliz eu sou! Quem me livrará deste corpo que pertenço
até a morte? "Mas São Paulo nos responde imediatamente:" Devemos
dar graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. “(Romanos 7, 25) Sim,
ele mergulha-nos no coração de Cristo, o único que pode nos trazer a
verdadeira felicidade”. Ele conhece a nossa miséria, nossas fraquezas,
pois desde muito tempo assumiu-nos: na Cruz, Ele nos salvou
...entregou Seu Corpo por nós ...
Reflexões de um grupo de estudantes e um padre
"Amar de corpo e alma" Ed. O.E.I.L
ALEGRIA
A alegria é oração. A alegria é amor. Ela parece uma rede de amor que
prende as almas.
Deus ama o doador alegre. Quem dá alegremente dá mais. Não há
maneira melhor de manifestar nossa gratidão a Deus e aos homens do
que aceitar tudo com alegria. Um coração que arde de amor é
necessariamente um coração alegre. Nunca deixe a tristeza vos invadir a
ponto de vos fazer esquecer da alegria do Cristo ressuscitado.
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Todos nós sentimos um desejo ardente do céu onde se encontra Deus,
mas está ao nosso alcance estar desde já no céu com Ele, se ser feliz
neste instante mesmo. Mas esta felicidade imediata significa:
Amar como Ele ama, ajudar como Ele ajuda, dar como Ele dá, servir
como Ele serve, socorrer como Ele socorre, permanecer com Ele em
todas as horas do dia, e tocá-Lo mesmo na sua figura de aflição.
Madre Teresa - "A perfeição da alegria”
TUA FACE, MINHA LUZ
Jamais esquecerei daquela mulher que tem câncer e que sabia ...Ela
queria até o fim prestar homenagem à beleza de Deus.
É neste espírito que devemos entrar no mistério das rosas, que é o
Santo Rosário; é neste espírito que devemos entrar no Jardim da Rosa
mística, que é Nossa Senhora... Pois é aqui que a presença de Deus é
atestada da forma mais irrefutável, quando também, onde quer que vá,
a vida começa a florescer, a esperança a se afirmar, e a alegria a
irradiar.
Deus, se é verdadeiramente a Vida da nossa vida, se é o grande segredo
do Amor que nós trazemos no centro de nossa intimidade, se é o folego
da nossa liberdade, se realmente Ele nos coroa com sua graça, é preciso
que isto seja visto, é preciso que nossa juventude esteja à nossa frente,
é preciso que nós triunfemos sobre a morte, é preciso que nós sejamos
para todos a acolhida fraternal de uma amizade sem fronteiras.
Sim, é este o sentido da realidade mística do Evangelho. Trata-se de
fazer da Terra, do céu; do tempo, a Eternidade; e do mundo visível, o
Sacramento translúcido do mundo invisível.
Então, realmente, a vida alcança as suas dimensões, e podemos amá-la
apaixonadamente, porque nela e por dela, nós levamos Deus e
comunicamos a Sua alegria, cantando como é próprio de quem ama,
como disse Santo Agostinho: "Cantare Amantis est" Quem ama canta.
"Tua face minha luz: 90 sermões inéditos "
Maurice Zundel,Ed. Mame / Desclée"
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INTENÇÃO GERAL
Senhor, dá-nos um coração feliz, aberto à tua Palavra. Concede-nos de
nos tornarmos seres alegres e portadores do Espírito, capazes de viver
nosso compromisso de cristão e intercessor de acordo com sua
vontade. Faze-nos servos humildes e fiéis, ouvindo os irmãos na
tribulação e tristeza. Que nossa oração de intercessão nunca deixe de
nos abrir a Ti na confiança e esperança.
INTENÇÃO ESPECIAL
Nós te pedimos, Senhor, pela nossa igreja, pelo nosso Papa Francisco,
pelas famílias e casais que estão comprometidos. Que a paz e a alegria
seja uma preocupação de todos e de cada um, em nosso mundo
sofrido por tantas tensões, pobreza e dificuldades...

O teu gesto de ternura, pode mudar o curso de uma vida.

Maria Goretti e Moacir Vieira
Coordenadores Família de Intercessores no Brasil
Rua Miguel Nápoli, nº 971 - Rio Maina - Criciúma - SC
CEP: 88817-500
E-mail: intercessao@ens.org.br
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