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Mãe Imaculada, neste dia solene,
iluminado pelo fulgor da tua virginal Conceição,
eis-nos mais uma vez aos teus pés,
nesta histórica praça, no centro da Roma cristã.
Como todos os anos, viemos repetir
a tradicional homenagem floral de 8 de Dezembro,
querendo exprimir com este gesto
o amor filial da Cidade,
que tem tantos sinais da tua materna presença.
Viemos em humilde peregrinação,
e, fazendo-nos voz de todos os crentes,
invocamos-te confiantes:  "Monstra Te esse matrem...
Mostra-te Mãe para todos,/oferece a nossa oração;
Cristo a aceite benigno,/Ele que se fez teu Filho".

2."Monstra Te esse matrem!".
Mostra-te Mãe por nós, que,
diante desta tua célebre imagem,
com o coração alegre damos graças a Deus
pelo dom da tua Imaculada Conceição.
Tu és a Toda Bela,
que o Altíssimo vestiu com o seu poder.
Tu és a Toda Santa, que Deus preparou
como sua intacta habitação de glória.
Ave, Templo misterioso de Deus,



ave, cheia de graça, intercede por nós!

3."Monstra Te esse matrem!".
Pedimos-te que apresentes a nossa oração
Àquele que te revestiu de graça
subtraindo-te a qualquer sombra de pecado.
Nuvens obscuras se concentram
no horizonte do mundo.
A humanidade, que viu com esperança
o alvorecer do terceiro milénio,
sente agora iminente a ameaça de novos,
desconcertantes conflitos.
A paz no mundo está em perigo.
Precisamente por isto nós viemos até junto de Ti,
Virgem Imaculada, para pedir que obtenhas,
como Mãe compreensiva e forte,
que os ânimos, libertados da nuvem do ódio,
se abram ao perdão recíproco,
à solidariedade construtiva e à paz.

4."Monstra Te esse matrem!".
Vela, ó Mãe, sobre a grande família eclesial,
para que todos os crentes,
como verdadeiros discípulos do teu Filho,
caminhem na luz da sua presença.
Continua a velar principalmente
sobre a Igreja de Roma,
que a 8 de Dezembro de 1995,
precisamente neste lugar,
iniciou confiante a missão da Cidade
com vista ao Grande Jubileu.
Missão que deu frutos abundantes e profundos,
que contribuiu para espalhar
o Evangelho da esperança
em todas as partes da Cidade,
mobilizando sacerdotes, religiosos e leigos
para uma ampla e profunda renovação espiritual.
Foi um caminho dinâmico e corajoso,
que, com a graça do tempo jubilar,
tornou indivíduos e famílias,
paróquias e comunidades,
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conscientes do mandato missionário
que cada um deve assumir responsavelmente
valorizando a riqueza
e a variedade dos próprios carismas.

5."Monstra Te esse matrem!".
Estrela da nova evangelização,
estimula-nos e acompanha-nos tu
pelos passos de uma pastoral
infatigavelmente missionária
com um único e decisivo programa: 
anunciar Cristo, Redentor do homem.
Torne-se a missão testemunho quotidiano
de cada crente, nas suas condições de vida;
graças a ela seja renovado o rosto cristão de Roma,
para que seja evidente para todos
que a fidelidade a Cristo
muda a existência pessoal
e modela um futuro de paz,
e um porvir melhor para todos.
Mãe Imaculada,
que tornas a Igreja fecunda de filhos,
ampara a nossa incessante solicitude
pelas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada.
O congresso romano do próximo mês de Junho,
que a diocese oportunamente dedica a este tema,
encorage os jovens e as suas famílias
a responder generosamente ao apelo do Senhor.

6."Monstra te esse matrem!".
Sê para nós rochedo de coragem e de fidelidade,
ó humilde Jovem de Nazaré,
gloriosa Rainha do mundo.
Oferece a nossa oração ao Verbo de Deus,
que, fazendo-se teu Filho, se tornou irmão nosso.
Graças à tua valiosíssima intercessão
possa todo o Povo de Deus e, sobretudo,
esta amada Igreja de Roma
"fazer-se ao largo" rumo àquela santidade
que constitui a condição decisiva
para qualquer apostolado fecundo.
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Mãe de misericórdia e de paz,
imaculada Mãe de Deus, ora por nós!
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