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Nós Vos saudamos, ó Filha de Deus Pai!
Saudamo-Vos, ó Mãe do Filho de Deus!
Saudamo-Vos, ó Esposa do Espírito Santo!
Saudamo-Vos, morada da Santíssima Trindade!
Apresentamo-nos diante de Vós
com esta saudação,
no dia da Vossa Festa,
com confiança filial,
e detemo-nos, como é tradição,
aos pés desta histórica coluna,
no encontro anual na Praça de Espanha.
Deste lugar Vós,
amada e venerada Mãe de todos,
vigiais sobre a Cidade de Roma.

2. Permanecei connosco, Mãe Imaculada,
no centro da nossa preparação
para o grande Jubileu do Ano 2000.
Pedimo-Vos que vigieis
em particular sobre o tríduo,
formado pelos últimos três anos
do segundo milénio, 1997, 1998 e 1999,
dedicados à contemplação



do mistério trinitário de Deus.
Desejamos que este nosso século, rico de eventos,
e o segundo milénio cristão
se encerrem com o selo trinitário.
É no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
que todos os dias iniciamos
o trabalho e a oração.
É ainda dirigindo-nos ao Pai celeste
que terminamos
cada uma das nossas actividades dizendo:
«Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que vive e reina Convosco,
na unidade do Espírito Santo».
Deste modo, no sinal do mistério trinitário,
a Igreja que está em Roma,
juntamente com os crentes de todo o mundo,
prossegue rezando
rumo à conclusão do vigésimo século,
para entrar com o coração renovado
no terceiro milénio.

3. Nós Vos saudamos, ó Filha de Deus Pai!
Saudamo-Vos, ó Mãe do Filho de Deus!
Saudamo-Vos, ó Esposa do Espírito Santo!
Saudamo-Vos, ó morada da Santíssima Trindade!
Esta saudação ressalta
quanto estais repleta da própria vida de Deus,
do seu profundo e inefável mistério.
Deste mistério Vós estais totalmente repleta,
desde o primeiro instante da vossa concepção.
Vós sois a cheia de graça, Vós sois a Imaculada!

4. Saudamo-Vos, ó Imaculada Mãe de Deus!
Aceitai a nossa oração e dignai-Vos
introduzir maternalmente a Igreja,
que está em Roma e no mundo inteiro,
naquela plenitude dos tempos,
para a qual o universo tende
desde o dia em que veio ao mundo
o Vosso divino Filho e nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é o Início e o Fim, o Alfa e o Ómega,
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o Rei dos séculos,
o Primogénito de toda a criação,
o Primeiro e o Último.
N'Ele tudo tem o seu cumprimento definitivo;
n'Ele todas as realidades amadurecem
até à medida querida por Deus,
no seu arcano desígnio de amor.

5. Nós Vos saudamos, ó Virgem prudentíssima!
Saudamo-Vos, ó Mãe clementíssima!
Rogai por nós,
intercedei por nós,
Ó Virgem Imaculada,
nossa Mãe misericordiosa e poderosa,
Maria!
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