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1. Bendito seja Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo,
que Te agraciou, ó Virgem de Nazaré,
com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
N'Ele, foste concebida Imaculada!
Escolhida para seres Sua Mãe,
n'Ele e por Ele foste remida mais que todos os outros seres humanos!
Preservada da herança do pecado original,
foste concebida e vieste ao mundo em estado de graça santificante.
Cheia de graça!
Na presente solenidade veneramos este mistério da fé.
Neste dia, juntamente com toda a Igreja,
veneramos u Redenção, que se realizou em Ti.
Aquela singularíssima
participação na Redenção do mundo e do homem,
a qual somente a Ti foi reservada:
só a Ti.
Salve, ó Maria, "Alma Redemptoris Mater"!

2. Hoje a Igreja Romana
apresenta-Te um particular pedido:
ajuda-nos na digna preparação para o Ano Santo
que será um novo Jubileu da nossa Redenção.
Tu, que és a primeira de entre os remidos, ajuda-nos,
a nós homens do vigésimo século



que se encaminha para o seu termo e,
ao mesmo tempo,
homens do segundo milénio depois de Cristo,
ajuda-nos a encontrar de novo
a nossa parte no mistério da Redenção;
ajuda-nos a compreender mais profundamente
a dimensão divina e ao mesmo tempo humana daquele Mistério,
e a atingir de maneira mais plena os seus inexauríveis recursos;
— ajuda-nos,
 a nós que pertencemos à Comunidade da Igreja Romana,
— e a todos os peregrinos,
 que hão-de vir aqui para rezar junto dos sepulcros dos Apóstolos e Mártires,
— e a todos os irmãos e irmãs no mundo,
redimidos pelo preciosíssimo Sangue de Cristo.
Tudo isto Te pedimos na solenidade de hoje:
ó clemente, ó piedosa, ó doce
Virgem Maria!

Amém.
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