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"Ó Mãe, dá-nos a Paz!"

 

Rainha da Paz, roga por nós!

Na festa da tua Imaculada Conceição
volto a venerar-te, ó Maria,
aos pés desta imagem,
que da Praça de Espanha
permite ao teu olhar materno,
contemplar esta antiga cidade de Roma,
que me é tão querida.

Nesta tarde, venho prestar-te a homenagem
da minha devoção sincera.
É um gesto, em que se unem a mim,
nesta Praça, incontáveis romanos,
cujo afecto sempre me acompanhou
em todos os anos do meu serviço
à Sé de Pedro.

Estou aqui com eles para iniciar o caminho



rumo ao sesquicentenário do dogma,
que hoje celebramos com alegria filial.

Rainha da Paz, roga por nós!

O nosso olhar volta-se para Ti
com emoção mais forte,
recorremos a Ti com confiança cada vez maior
nestes tempos assinalados por não poucas
incertezas e temores pela sorte do presente
e do futuro do nosso Planeta.

A Ti, primícia da humanidade
redimida por Cristo
finalmente libertada da escravidão
do mal e do pecado
elevamos juntos uma súplica
premente e confiante: 
escuta o grito de dor das vítimas das guerras
e de tantas formas de violência
que ensanguentam a Terra.

Dissipa as trevas da tristeza e da solidão
do ódio e da vingança.
Abre a mente e o coração de todos
à confiança e ao perdão!

Rainha da paz, roga por nós!

Mãe de misericórdia e de esperança,
obtém para os homens e as mulheres
do terceiro milénio, o dom precioso da paz: 
paz nos corações e nas famílias,
nas comunidades e entre os povos;
paz sobretudo para as nações
onde em cada dia se continua
a combater e a morrer.

Faz com que cada ser humano,
de todas as raças e culturas,
encontre e acolha Jesus,
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vindo sobre a Terra no mistério do Natal,
para nos dar a "sua" paz.
Maria, Rainha da Paz,
dá-nos Cristo, verdadeira paz do mundo!
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