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Papa Francisco consagrou hoje o Vaticano a São José e ao
Arcanjo São Miguel, em presença de Bento XVI

A ocasião foi a da inauguração de uma estátua em bronze de São Miguel Arcanjo, colocada
nos jardins do Vaticano, em frente ao prédio do Governatorado. Convidado pelo Papa
Francisco, Bento XVI compareceu, muito aplaudido pelo público de cerca de cem pessoas.
Na alocução que pronunciou, o Papa Francisco recordou o significado que assume, neste Ano
da Fé, a inauguração de uma imagem dedicada ao Arcanjo S. Miguel, cujo nome significa
“Quem é como Deus?”. Miguel – sublinhou o Papa “é o campeão do primado de Deus, da sua
transcendência e potência”. “Miguel luta para restabelecer a justiça divina; defende o Povo de
Deus dos seus inimigos e sobretudo do inimigo, por excelência, o diabo. E são Miguel vence,
porque nele é Deus que atua. Esta escultura recorda-nos que o mal é vencido, o acusador é
desmascarado, a sua cabeça é esmagada, porque a salvação realizou-se uma vez para
sempre no sangue de Cristo… Deus é o mais forte, é sua a vitória e a sua salvação é oferecida
a todos os homens…
A concluir, o Papa Francisco pronunciou duas orações – de consagração – do Estado da
Cidade do Vaticano, a São Miguel e também a São José.
“Consagrando o Estado do Vaticano a São Miguel Arcanjo – observou o Papa na alocução –
pedimos-lhe que nos defenda do Maligno e o expulse daqui”.
Em relação a São José, protetor (custódio) de Jesus e da Sagrada Família, acrescentou o
Papa: “Que a sua presença nos torne mais fortes e corajosos em dar espaço a Deus na nossa
vida, para vencer sempre o mal com o bem”.
No princípio da alocução o Papa Francesco saudou com afeto o seu predecessor, Bento XVI,
referindo ter sido ele, a seu tempo, a aprovar o projeto de colocação desta estátua de São
Miguel nos jardins do Vaticano. “A ele – disse o Papa Francisco – “vai sempre o nosso afeto e
reconhecimento, e ao qual queremos exprimir a nossa alegria por o termos aqui presente no
meio de nós! Obrigado, na verdade, de todo o coração!”
Estavam entre os presentes as autoridade da Secretaria de Estado e do Governatorato, os
artistas autores do novo monumento (Giuseppe Antonio Lomuscio) e do fontenário de São José
(Franco Murer), os benfeitores que patrocinaram a sua realização, e outros convidados e
funcionários do Governatorado.
Fonte: Radio Vaticano
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