
A Santa Sé

PRECE MARIANA DO PAPA JOÃO PAULO II
NA SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO

DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA

 Monumento da Imaculada na Piazza Spagna
Quinta-feira, 8 de Dezembro de 1983

 

1. Imaculada! Mãe de Deus e dos homens!
Hoje, neste lugar histórico, a Cidade de Roma saúda-Te.

2. A Ti viemos no Ano Santo da Redenção,
para venerar a estupenda obra que a Santíssima Trindade realizou em Ti,
na geração de Cristo, Redentor do mundo e teu Filho: no Ano Jubilar agradecemos a Deus por
teu intermédio —
Tu que foste a primeira entre os Redimidos
e — de entre todos os filhos de Adão — preservada do pecado original.

3. Ó Maria! — Sê Mãe da nossa libertação de todo o mal:
do mal que agrava a consciência do homem,
e daquele mal que de modo mais ameaçador
ofusca o horizonte do nosso século.

4. Tu és a luz do primeiro Advento!
Tu és a estrela da manhã que precede a vinda do Messias.
Agora que a Igreja e a humanidade se aproximam
do término do segundo Milénio da vinda de Cristo,
sê para nós a luz deste novo Advento,
sê a sua estrela da manhã,
para que as trevas não nos envolvam!



5. Precisamente no término do segundo Milénio
acumulam-se no horizonte da humanidade inteira
nuvens grandemente ameaçadoras,
e as trevas caem sobre as almas humanas.

6. Intervém, ó Maria, e fala, com a tua persuasiva voz de mãe,
ao coração daqueles que decidem dos destinos dos povos, para que mediante o diálogo
encontrem as vias para honrosas e justas composições dos contrastes que os opõem.
Convence os homens em armas nas diversas partes do mundo
a acolherem a invocação de paz
que lhes fazem as populações atormentadas e indefesas.

7. Reaviva, ó Maria, no coração de todos o sentido da humana solidariedade
para com aquele que, desprovido dos bens essenciais,
morre de fome; para com aquele que, desempregado,
vê perigosamente ameaçado o próprio futuro.

8. Protege, ó Maria, o candor da inocência nas crianças de hoje,
que serão os homens do futuro milénio.
Na tua Imaculada Conceição reflectes com particular fulgor
a Luz que veio ao mundo: Cristo Senhor.
Que esta Luz nos conduza rumo ao futuro!
Espelho de justiça!
Rainha e Mãe da paz!
Salus populi Romani!

Está connosco agora, sempre e na hora da nossa morte,

Amém
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