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PR E F ÁCI O

«Deus é Luz e n’Ele não há nenhuma espécie
de trevas» (1 João 1, 5). Estas palavras do início da
primeira Carta de S. João fazem eco ao Prólogo do
Evangelho atribuído pela Tradição católica ao mesmo
S. João: «O Verbo era a Luz verdadeira, que, ao vir ao
mundo, a todo o homem ilumina» (João 1, 9). Neste
Prólogo desenha-se o drama da humanidade: a Luz
vem e ilumina todo o homem, mas «as trevas não A
receberam» (João 1, 5). Ou seja, em cada ser humano,
o desejo de Deus debate-se com o desejo de viver
segundo aquilo que, no mundo, é recusa de Deus.
«Fátima é sobretudo este manto de luz que nos cobre»
(Papa Francisco, Homilia, Fátima, 13 de maio de 2017).
Esta afirmação do Santo Padre inspira-se nas Memórias
da Irmã Lúcia, nas quais a vidente descreve a luz
que emanava da Senhora, sobretudo das suas mãos
abertas, «fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que
era essa Luz» (aparição de 13 de maio). É sintomático
que o Papa Francisco tenha escolhido esta expressão
– «manto de luz» – para definir Fátima. Sendo lugar
de penitência para tantos peregrinos, Fátima é, antes
de mais, lugar para fazer experiência de Deus, pelas
mãos de Maria, mãe de Jesus, o Verbo encarnado, «luz
verdadeira que a todo o homem ilumina» e a todos
envolve num abraço amoroso e eterno.
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Inspirado nas palavras do Papa Francisco sobre
Fátima, este livro propõe um percurso orante
que parte de Deus, percorre os caminhos da
humanidade pecadora e regressa a Deus, sempre
acompanhado de Maria, a Senhora de Fátima.
Nestas doze meditações/celebrações, o P. Dário
Pedroso convida-nos a rezar as tantas trevas que
obscurecem a vida de todos nós, não para nos
deixarmos ficar na sua contemplação angustiada,
mas para desejarmos acolher a Luz que começou a
brilhar para nós quando «o Verbo Se fez carne e veio
habitar connosco» (João 1, 14). Este desejo decide a
qualidade da vida de cada um de nós e, em nós, da
humanidade, chamada das trevas à admirável Luz
que Deus é (cf. 1 Pedro 2, 9).
Elias Couto
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D EUS É LUZ

1
CÂN TI C O LU MIN O S O

2
I N T RO D U Ç ÃO

O Papa Francisco disse-nos em Fátima que este
santuário, este lugar, esta manifestação de Deus,
com a presença de Maria, é fonte de um manto de
luz. Ora, a origem de todas estas maravilhas é Deus,
uno e trino, que é Luz. Ele é a fonte de todos estes
acontecimentos, a origem divina de toda a luz.
Precisamos de ir à Palavra de Deus saborear
alguns textos que colocam diante de nós a Luz que
Deus é, Luz que nos ilumina, nos invade, que é
sabedoria e graça em cada um de nós. Só Deus Amor,
infinitamente luminoso, é em nós fonte de conversão
e de graça, de santidade e de vida, de encanto e
beleza. Só o seu amor luminoso nos poderá ajudar a
examinar a nossa vida, em exame de consciência, só
esse amor poderá iluminar o nosso discernimento
para acertar com a vontade de Deus e ser luz no meio
das trevas do mal e do pecado. Só Deus, que é Luz,
nos poderá, por dentro, iluminar, consolar. Só Ele é
fonte de paz e de alegria.
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3
LE I TU RA

Da Primeira Carta de S. João
Eis a mensagem que ouvimos de Jesus e vos
anunciamos: Deus é luz e n’Ele não há nenhuma espécie
de trevas. (...). Pelo contrário, se caminhamos na luz,
como Ele, que está na luz, então temos comunhão uns
com os outros e o sangue do seu Filho Jesus purifica-nos
de todo o pecado (1 Jo 1, 5.7).
4
M E D I TAÇÃO

Deus é Luz, é Amor luminoso, infinito, que criou
a luz, que irradia luz e glória, que nos ilumina, que
ilumina os corações e as vidas, que nos faz andar
por caminhos iluminados, para não tropeçarmos
nem cairmos, que nos encanta o coração e nos dá
inteligência perspicaz e sábia. Luz que se reflete na
beleza das pessoas e em todas as criaturas, desde o
universo, às flores, às maravilhas da água e do fogo...
A Luz que Deus é faz-se vida em nós, graça que
santifica, poder criador de bondade e misericórdia,
ação da presença divina. Luz que aquece o
coração e nos dá consolação espiritual. Luz que,
sendo sabedoria divina, nos ajuda a fazer bom
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discernimento, boas escolhas, vivendo sempre o
desejo do mais perfeito, do melhor, do que mais
agrada ao Senhor. Luz que não nos engana, não
mente, não é motivo de tristeza ou de ruína espiritual,
não perturba, não entristece, não cega a alma. Luz
que nos ama infinitamente e nos faz amar e crescer no
amor. Luz que iluminava o rosto de Moisés e o tornava
resplandecente (cf. Ex 34, 29). Luz que brilhou em
Jesus, no Monte Tabor, cujo rosto era mais brilhante
que o Sol e as vestes de uma brancura resplandecente
(cf. Mt 17, 2; Mc 9, 2-3).
Devemos perguntar-nos: vivo iluminado por Deus,
verdadeira Luz, ou deixo-me conduzir pelas trevas do
mundo e do maligno? Procuro, na oração e reflexão,
entrar em contacto com essa Luz que é Deus, abro
o coração e a alma à sua ação, ao seu amor, à sua
presença? Vivo na Luz ou nas trevas? E a minha vida,
com palavras e gestos, ilumina os outros para os
ajudar a caminhar para Deus e com Deus?
(Tempo de silêncio para reflexão e oração pessoal)
5
CÂN TI C O D E LO U VO R À LU Z
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6
O R A Ç ÃO ( re z ad a p or t od os )

Santíssima Trindade, Luz de amor,
Pai, Luz incriada, fonte de luz,
Jesus Cristo, Luz da Luz,
Espírito Divino, Luz que nos ilumina,
fazei-nos viver na vossa divina Luz,
na vossa presença amorosa e vivificante,
que é sabedoria do alto,
que é misericórdia luminosa,
que é beleza do amor infinito.
Ajudai-nos a ser sempre luz para os outros,
para que não vivam no erro, nas trevas, no pecado.
Que a vossa divina Luz nos incendeie o coração
com o amor, a beleza que nos vêm de Vós,
com a santidade, que é a perfeição do amor.
Ámen.
7
CÂ N T I C O F I NAL
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