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Como eu te amo 

Tu que escutas os pastores 

e os magos 

E guardas cuidadosamente 

todas as coisas 

no teu coração!... 
 

Santa Terezinha do Menino Jesus 
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Introdução 

 
 

 
epois de todas as belas peregrinações que aconteceram no 
mundo inteiro, proponho-vos que, em acção de graças, 
ofereçamos todos juntos um presente a Maria! Maria vela 

sobre Fé e Luz desde o seu início. Está mesmo na sua origem, 
como diz, tantas vezes  a Marie-Hélène.  
 
Quando rezamos a Jesus a oração de Fé e Luz, pedimos-lhe:  
 

"Vem ficar em nós e nas nossas comunidades 

Como ficaste primeiro em Maria. 

Ela foi a primeira a acolher-Te nela.  

Ajuda-nos a estar sempre de pé, com ela, aos pés da Cruz,  

próximos dos crucificados do nosso mundo."  
 
Na tradição católica, costumamos recitar o terço, com os mistérios 
gozosos, gloriosos, dolorosos e com os mistérios luminosos.  
Proponho-vos agora outros cinco mistérios, os de Fé e Luz, que 
partem da  nossa oração e se inspiram nela .  
 
Em nome de todas as comunidades Fé e Luz convido-vos a meditar, 
sozinhos ou em comunidade, estes cinco mistérios e a confiar a Maria 
o nosso Movimento…  É ela que está na sua origem e devemos-lhe 
essa acção de graças! 
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Nota da tradutora para português (Portugal):  
 
Foi na peregrinação internacional a Fátima para comemorar os 40 anos do 
Fé e Luz, em Abril-maio de 2012, que o coordenador internacional propôs a 
primeira versão destes mistérios, ideia que ele já tinha antes e foi sendo 
corrigida e melhorada. A versão gráfica  que procurámos reproduzir é da 
autoria da Corinne Chatain, Secretária Geral do FLI. 
A tradução para português foi revista e melhorada pela Teresa Nabais. 
A todos um muito obrigado! 
Alice Caldeira Cabral 
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Podemos fazê-lo durante a recitação do terço com a meditação de 
cada um dos mistérios antes de cada dezena; mas também podemos 
fazê-lo em torno dum ícone de Maria Mãe de Deus, com cânticos a 
Maria entre cada mistério. Podemos ainda fazê-lo centrando a nossa 
atenção nos textos bíblicos propostos no início e no fim de cada uma 
destas cinco meditações. 
 
Há certamente muitas outras maneiras de rezar em conjunto pelas 
pessoas com uma deficiência, pelos pais, pelas mães, pelos amigos e 
pelas nossas comunidades. Não seria possível descrevê-las todas! 
Deixo-vos a liberdade de escolher aquela que vos parece ser  a 
melhor !  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghislain Du Chéné,  
Coordenador Internacional 
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Primeiro Mistério 
 

A Imaculada Conceição  
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"Jesus, vendo a Sua Mãe e, ao pé 

dela, o discípulo que Ele amava, 

disse a Sua Mãe: «Mulher eis o Teu 

filho.» Depois disse ao discípulo: 

«Eis a tua Mãe.» E a partir daquela 

hora, o discípulo levou-a para sua 

casa. "  (Jo 19, 26-27) 
 

 

«A casa de S. João  

Torna-se o teu único asilo,  

O filho de Zebedeu  

Tem que substituir Jesus...»  

(Santa Terezinha do Menino Jesus)  
 
 

É o ícone de Fé e Luz! Jesus não tem 
já aparência humana, representando 
as pessoas com uma deficiência 
(pode representar também cada um 
de nós, pois somos todos chamados, 
um dia ou outro a carregar a nossa 
cruz); Maria tem o seu coração 
trespassado por uma espada, como 
lhe tinha anunciado Simeão, 
representando os pais; João que 
acolhe Maria como sua mãe, 
representa os amigos. Como nos 
explicava o Padre Joseph esta era 
assim, a primeira comunidade Fé e 
Luz! 
 
 
 
 
 

 
Rezemos por todas as comunidades 

Fé e Luz do mundo inteiro. Que elas 

saibam acolher este mistério que 

lhes é confiado e que cada um de nós 

se sinta portador da mensagem de 

alegria que temos para dar a 

conhecer ao mundo. 

 

"Alegrai-vos, permanecei na alegria, 

porque a vossa recompensa será 

grande nos céus! " (Mt 5, 12) 
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Quinto mistério  
 

Eis o teu filho, Eis a tua mãe 
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Pois ficai sabendo que o Senhor vos 

dará um sinal: a jovem concebeu e 

dará à luz um filho e há-de chamá-lo 

Emanuel (que quer dizer: Deus 

connosco)”. (Is 7, 14) 
 

 
« Eu compreendo que a tua alma,  

Humilde e Doce Vale  

Pode conter Jesus,  

O Oceano do Amor!... »  

(Santa Terezinha do Menino Jesus) 
 

Maria foi preparada durante muito 
tempo para ser a mãe do Salvador… 
Poder-se-ia dizer que toda a história 
do povo judeu foi apenas uma longa 
maturação para que o acolhimento 
do Filho de Deus entre os homens 
fosse o melhor possível!  
 
Deus escolheu para si uma família de 
acolhimento e foi preparando 
espiritualmente, pela lei dos 
profetas, o povo eleito; também 
preparou fisicamente aquela na qual 
ia permanecer durante nove meses! 
A Imaculada Conceição, é o mistério, 
o milagre, que tornou possível o 
nascimento de Jesus.  
 
Este milagre aconteceu na concepção 
de Maria no seio de sua mãe Ana, 
esta conceção que chamamos 
Imaculada.  
 

 Imaculada Conceição é o nome que 
a Senhora bonita de Massabielle 
deu a Bernadette para se fazer 
reconhecer («que soy era 
immaculada concepciou»). É o 
nome de Nossa Senhora de Lourdes, 
e foi em Lourdes que Fé e Luz 
nasceu! E como o nosso Deus, que 
escolheu nascer na pobreza e 
fragilidade e não em grandeza e 
magnificência, Maria escolheu a 
mais pequenina de todas em 
Lourdes, para se dar a conhecer. As 
pessoas com uma deficiência 
intelectual, que estão no coração 
das nossas comunidades Fé e Luz 
são também uma imagem de Jesus, 
pequeno e frágil. 

 
 
 
 
 
 
 

 Rezemos para que o acolhimento 

que fazemos às pessoas com uma 

deficiência intelectual nos permita 

descobrir que a fragilidade é o 

melhor caminho para nos conduzir a 

Deus. Deixemo-nos levar pela mão e 

que eles nos guiem nesse caminho. 

 

"Felizes os pobres de espírito porque 

é deles o Reino dos Céus!" (Mt 5, 3) 
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Segundo mistério 

 

José, o esposo de Maria 
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"Maria, porém, conservava todos 

esses acontecimentos e meditava 

sobre eles no seu coração." (Lc 2, 19) 
 
 

«Como eu te amo  
Tu que escutas os pastores  

E os magos  
E guardas cuidadosamente  

Todas as coisas no teu coração!... »  
(Santa Terezinha do Menino Jesus)  

 
 

O coração de Maria é imenso! Ela 
pode guardar no seu coração todas 
as dificuldades e as aflições das 
pessoas que têm uma deficiência 
intelectual, dos seus pais e dos seus 
amigos. E escuta as suas orações, 
pois foi o grito de aflição de Gérard e 
Camille que a fez gerar no coração do 
Jean e da Marie Hélène a inspiração 
de preparar a peregrinação de 1971. 
 
 
Por vezes, há situações tão dolorosas 
que nos são confiadas... que não 
sabemos bem o que devemos dizer; 
então, com demasiada frequência, 
calamo-nos. Os amigos que vêm para 
ajudar nos encontros de comuni-
dade, ou para um acontecimento 
mais importante, sentem-se, por 
vezes, perdidos. Nessa altura é bom 
confiar  todas estas coisas ao coração 

de Maria, que saberá falar ao 
Espírito Santo para nos inspirar em 
tais circunstâncias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezemos pelos amigos que vêm 

para o seio das comunidades Fé e 

Luz; eles fizeram essa escolha com 

uma grande generosidade. Que 

possam encontrar nas fragilidades 

que enfrentam, a força e a grandeza 

do Amor de Deus. 

 

"Felizes os puros de coração, porque 

verão a Deus!" (Mt 5, 8) 
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Quarto mistério 
 

 Maria, uma amiga à escuta 
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"José, filho de David, não tenhas 

medo de levar Maria, tua esposa, 

para tua casa: a criança que foi gera-

da nela vem do Espírito Santo". (Mt 
1, 20) 
 

«Quando o bom S. José 

ignora o milagre 

Que tu gostarias de esconder 

Na tua humildade, 

Tu deixas-lo chorar 

Ao pé do Tabernáculo. 

Quem pode esconder do Salvador a 

divina beleza!... » 

(Santa Terezinha do Menino Jesus) 
 

Depois da anunciação do Anjo, Maria 
partiu à pressa para casa da sua 
prima Isabel. Certamente que ela não 
disse nada a ninguém, tão 
extraordinário era o que lhe tinha 
acontecido! Que dizer? Como dizê-
lo? Como encontrar as palavras ?  
 
Quando regressou, depois do 
nascimento de João Batista, já não 
era possível calar-se! Mas Isabel 
tinha recitado a oração do Magnificat 
e Maria já conseguia encontrar as 
palavras para falar com José… José 
porém tinha dificuldade em 
compreender. Certamente teve que 
travar um terrível combate espiritual! 
Que bela ocasião de anular o plano 
de Deus para salvar a humanidade!!  
 

- «José, o Sábio, ficou perturbado e  
agitado por uma tempestade de 
pensamentos contraditórios. Ele 
viu-te sem marido e suspeitou que 
tivesses um amor escondido. 
Suspeitou de ti a irrepreen-
sível!» (Hino acatista) 
 
Mas José é um homem justo e não 
quer fazer mal a Maria. Pensava 
apenas repudiá-la em segredo. E 
para encorajar José nesse caminho 
de abandono, que ele já tinha 
começado mas não podia continuar 
a fazer sozinho, apareceu um anjo 
que lhe diz estas palavras 
magníficas: "não tenhas medo de 
levar Maria, tua esposa, para tua 
casa! " 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Rezemos por todos os pais de filhos 

com deficiência. Ficam tantas vezes 

profundamente tristes e infelizes e 

têm tantas vezes a tentação de não 

os assumir e de fugir. Mas quando 

decidem acolher a sua mulher com o 

seu filho extraordinário, é tão belo!  
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Terceiro mistério 
 

A profecia de Simeão 
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"Eis que este Menino vai ser a causa 

da queda e elevação de muitos em 

Israel. Será um sinal de contradição. 

Quanto a ti, o teu coração será 

trespassado por uma espada." (Lc 2, 
34-35) 
 

« Mas em breve os seus  

comportamentos   

Vão fazer-me chorar.      

Mergulhando um olhar profético  

 sobre o futuro,    

  Simeão apresenta-te 

  Uma espada de dor.»  

(Santa Terezinha do Menino Jesus) 
 

Os evangelhos apócrifos dizem que, 
quando Maria nasceu, os seus pais 
foram apresentá-la ao Templo. 
Quando Maria tinha três anos subiu, 
sozinha, os 15 degraus altos para 
chegar ao altar dos sacrifícios.Depois 
permaneceu ao serviço do Templo 
durante 11 anos. Durante todos esses 
anos, "todas as pessoas boas que a 
conheciam, consideravam dignas de 
admiração a sua vida e a sua 
conduta." Imaginei que Simeão, fazia 
parte daqueles que frequentavam o 
templo com frequência e admiravam 
a sua vida e a sua conduta.  
 
Então… talvez tenha sido o Espírito 
Santo a inspirá-lo para vir no dia em  
que Maria e José vinham apresentar  

o seu Filho, assim como o ter-lhes 
dito aquele cântico que tinha 
amadurecido   longamente   no   seu 
 coração… tenham sido uma 
inspiração do Espírito Santo. Os 
anúncios feitos a Maria pelo anjo 
Gabriel e por Simeão não são da 
mesma natureza! Deus nunca nos diz 
mais do que aquilo que podemos 
suportar… O anúncio da espada não 
podia vir cedo demais… Pode 
acontecer que tentemos saber 
informações que não nos são 
dirigidas e isso pode muitas vezes 
conduzir-nos ao desespero!  
Deixemo-nos ir com confiança! Jesus 
eu tenho confiança em Ti! 
 
 
 
 
Rezemos por todas as mães de filhos 

com deficiência! Elas dão 

testemunho, muitas vezes, de uma 

coragem maravilhosa com os seus 

filhos e são a imagem de Maria das 

sete dores (das quais a profecia de 

Simeão é a primeira). Os encontros 

de comunidade são para elas um 

lugar de repouso, um momento 

onde se podem sentir orgulhosas 

dos seus filhos. 

 

"Felizes os que choram porque serão 

consolados! " (Mt 5,5) 


