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A Igreja deve permanecer fiel à escola de Nazaré para realizar a sua vocação messiânica

Hoje devemos invocar a protecção de São José. Devemos esperar e pedir que este humilde e
grande Santo continue a missão que exerceu, no quadro histórico da Encarnação, como relata o
Evangelho, em relação a Maria e a Jesus; missão de protecção, defesa, amparo e sustento, em
benefício da Igreja que é o Corpo Místico de Cristo, Cristo que vive na humanidade e continua, na
história, a obra da redenção.

Como no Evangelho da infância do Senhor, a Igreja tem necessidade der ser defendida de
permanecer fiel à escola de Nazaré, pobre e laboriosa, mas viva, sempre consciente e forte, para
poder realizar a sua vocação messiânica. Necessita de protecção para continuar incólume e
poder trabalhar no mundo. Actualmente esta necessidade atingiu proporções enormes.
Invoquemos pois o patrocínio de São José sobre a Igreja, que, actualmente, está sujeita a tantas
atribulações, ameaças suspeitas e contestações.

Mas a invocação não é suficiente; a imitação também é necessária. O facto de Cristo ter querido
a protecção de um simples operário, no humilde ninho da vida familiar, ensina-nos que o mesmo
Cristo nos pode proteger a todos, tanto no reino limitado pelas paredes domésticas, como no
mundo do trabalho; e persuade-nos de que devemos professar o cristianismo, dado que o
podemos fazer, defendendo-o e afirmando-o, na nossa casa e no exercício do nosso trabalho. A
missão de São José é também a nossa: defender e fazer crescer Jesus Cristo em nós e à volta
de nós.



Somos assim, lògicamente, levado a recordar de especial modo as Associações Cristãs dos
Trabalhadores Italianos e as Associações análogas dos outros países, recordação que nos é
muito grata e importante. Queremos recomendá-las ao seu Santo Protector, para que as ampare
e abençoe, ajudando-as a serem sempre activas e fiéis, a fim de poderem viver o anúncio da boa-
nova de Cristo na família e no mundo do trabalho.
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