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Virgem Maria,
neste dia de festa pela tua Imaculada Conceição,
venho apresentar-te a homenagem de fé e de amor
do povo santo de Deus que vive nesta Cidade e Diocese.
Venho em nome das famílias, com as suas alegrias e fadigas;
das crianças e dos jovens, abertos à vida;
dos idosos, carregados de anos de experiência;
de modo particular venho diante de ti
da parte dos doentes, dos presos,
de quem sente mais dificuldade no caminho.
Como Pastor venho também em nome de quantos
chegaram de terras distantes em busca de paz e de trabalho.

Sob o teu manto há lugar para todos,
 porque tu és a Mãe da Misericórdia.
O teu coração está cheio de ternura para com todos os teus filhos:
a ternura de Deus, que de ti tomou a carne
e tornou-se nosso irmão, Jesus,
Salvador de todos os homens e mulheres.
Olhando para ti, nossa Mãe Imaculada,
reconhecemos a vitória da divina Misericórdia
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sobre o pecado e sobre todas as suas consequências;
e reacende-se em nós a esperança numa vida melhor,
livre de escravidão, rancores e receios.

Hoje, aqui, no coração de Roma, ouvimos a tua voz de mãe
que chama todos a pôr-se a caminho
rumo àquela Porta, que representa Cristo.
A todos tu dizes: «Vinde, aproximai-vos confiantes;
entrai e recebei o dom da Misericórdia;
não tenhais medo, não tenhais vergonha:
o Pai espera por vós de braços abertos
para vos conceder o seu perdão e acolher-vos na sua casa.
Vinde todos à nascente da paz e da alegria».

Agradecemos-te Imaculada,
porque neste caminho de reconciliação
tu não nos deixas ir sozinhos, mas acompanha-nos,
estás ao nosso lado e ampara-nos em todas as dificuldades.
Que tu sejas bendita, agora e sempre, Mãe.
Amém.
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