
INTENÇÕES DA M.I. 2020 

Redescubramos a atualidade do carisma kolbeano, esplêndida vida de 
santidade 

JANEIRO 
Para que aprendamos a “nos abandonar” como filhos dóceis, nas mãos 
da Imaculada. 
“Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o 
anjo afastou-se dela(Lc 1,38) 

 

Para São Maximiliano Maria Kolbe “abandonar-se” não é apenas 
uma palavra extraída da oração de um simples devoto, mas, expressa a 
confiança e um ato de fé tanto nAquela que Deus já havia escolhido quanto 
no projeto de Deus confiado a Ela.  

Maria acolhe na fé, o projeto de Deus, é modelo do discípulo que 
obedece ao Senhor. Ela reconhece que foi encarregada de uma grande 
tarefa, sabe que está a serviço do Senhor e se declara totalmente disponível. 
E ainda: exprime a alegria profunda de entregar-se a Ele. O verbo grego 
“Faça-se” exprime um desejo e uma alegria: Maria não aceita com 
resignação, mas acolhe com entusiasmo e se declara feliz... não deseja 
outra coisa... se abandona com confiança nas mãos e no coração de Deus. 

A exemplo da disponibilidade de Maria, a entrega dócil, amorosa, 
incondicional foi para o nosso santo um ideal de vida, um estilo de 
relacionamento total com a Imaculada e um convite para que todos os 
cristãos adotem esse mesmo estilo de vida.  

O amor a Deus, à Imaculada e aos irmãos impulsiona padre 
KolbeKolbe para a missão. Um mês após ter retornado à Polônia, da 
missão no Japão, em junho de 1936, sente a necessidade de evidenciar o 
objetivo que deve nortear toda a atividade da Milícia da Imaculada e 
consequentemente de cada mílite. “A Imaculada: eis nosso ideal. 
Aproximar-se dEla, tornar-nos semelhantes a Ela, permitir que Ela tome 
posse do nosso coração e de todo o nosso ser, que Ela viva e opere em nós 
e através de nós, que Ela mesma ame a Deus com o nosso coração, que nós 
pertençamos a Ela sem nenhuma restrição: eis o nosso ideal” (EK 1210). 

Maria se abandona porque se sente amada por Deus, e fortalecida por 
esta confiança se deixou guiar pelo Espírito Santo na obediência cotidiana 
aos desígnios de Deus. Maria aprendeu dia a dia o que significa abandonar-
se nEle. 

 
Por isso São Maximiliano pode afirmar: “Tudo aquilo que somos e 

tudo o que temos e podemos fazer, o temos de Deus, e o recebemos dEle em 



cada instante da vida, já que permanecer na existência não é outra coisa 
que receber continuamente essa existência.  

(...)Sozinhos não somos capazes de fazer nada, exceto o mal, que é 
precisamente falta do bem, de ordem e de força. Consagrar-se totalmente 
com uma confiança ilimitada nas mãos da Misericórdia Divina, cuja 
personificação, por vontade de Deus, é a Imaculada. Não confiar em 
absoluto em si mesmo, ter medo de si, e confiar nela sem limitação alguma 
e dirigir-se a Ela, como uma criança à sua mãe, em toda ocasião em que se 
sente estimulado para o mal” (EK 1100). 

Para nos tornarmos verdadeiros milites da Imaculada ao 
experimentarmos a alegria dessa entrega a Ela, desejamos e nos 
empenhamos para que também outros se aproximem dela, para que Ela... 
“os aqueça com o amor de seu coração materno e acenda neles o fogo do 
amor a Deus, ao Coração Divino de Jesus.  Ele é consciente de que não 
pode enfrentar sozinho uma obra tão vasta; se dá conta de que a 
Imaculada própria deve agir nele e através dele nas pessoas que o rodeiam 
e por isso se oferece ainda mais perfeitamente em propriedade à 
Imaculada, como instrumento dócil nas suas mãos imaculadas” (EK 
1226).  A partir dessa entrega, nós poderemos afirmar com Maria, “eis-me 
aqui”... que Deus faça comigo o que desejar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEVEREIRO 
Para que aprendamos a ser cristãos que fazem da escuta e da 
docilidade um estilo de vida. 

“Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio” (1Re 3,9) 

 No início do reino de Salomão, em torno do ano de 970 a.C., este 
jovem rei tem um sonho no qual Deus lhe diz: “Peça-me o que quiseres”. 
Pergunta difícil. A resposta de Salomão parte de uma certeza: o reino é 
dom de Deus. O jovem rei não se deixou obcecar pelo poder, mantem o 
sentido da realidade, que ao mesmo tempo o faz perceber a própria 
inexperiência, a necessidade de aprender a arte de governar: “sou apenas 
um jovem” (1Re 3,7). Sabe quem é Deus e sabe quem ele é: um ponto de 
partida! A sua tarefa é governar. O que pedir, então? Um coração capaz de 
escutar, um coração dócil. Estupendo: somente um coração aberto à escuta 
sabe governar! Guiar requer discernimento e o discernimento requer escuta. 
Escuta de quem? Do que? É uma abertura total do coração, da mente e da 
vontade, para escutar Deus, os outros, as coisas, as situações da vida. A 
escuta exprime uma atitude de humildade e de docilidade. 

A vida da jovem Maria de Nazaré foi moldada por essa escuta do 
Senhor, pelo relacionamento aberto e consciente com Ele que a fez 
conhecer o Seu projeto cada dia mais profundamente. Apesar de muito 
jovem, conhecia, pela Palavra, a promessa de Deus para o seu povo e, na 
Anunciação intuiu que havia chegado o momento oportuno para se realizar 
a promessa anunciada pelo profeta Isaías: “Portanto o Senhor mesmo vos 
dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será 
o seu nome Emanuel (Is 7,14). 

 Da mesma forma Padre Maximiliano Kolbe viveu a abertura total e 
docilidade de coração para cumprir, em tudo, a vontade de Deus que ele via 
expressa não apenas através dos acontecimentos, mas sobretudo, através da 
vontade dos Seus representantes aqui na terra: “A obediência e só a santa 
obediência é que nos revela, com certeza, a vontade de Deus” (EK 25). Ser 
dócil não significa ser fraco ou incapaz de impor-se, mas com plena 
consciência exercitar a “escuta” para que em nossa vida se manifeste a 
excelência espiritual que só a graça de Deus pode oferecer. 

Através da escuta, a luz de Deus invade a nossa alma e com ela a 
força e a coragem para continuarmos o caminho, para perseverarmos e 
acolhermos a vocação à qual fomos chamados. Podemos contar sempre 
com a Imaculada, nossa intercessora, que conhece nossas fraquezas e tem o 
poder de nos ajudar nesse caminho de seguir a amorosa vontade do Senhor.  



E não poderíamos deixar de lembrar de Nossa Senhora de Lourdes, e 
é padre Kolbe que nos recorda a bela missão que ela desenvolve em favor 
da vida sobrenatural de seus filhos: 

“Ela atrai amorosamente aqueles que estão doentes na alma, ou seja, 
os incrédulos e os pecadores de coração obstinado, e infunde em seus 
corações a vida sobrenatural, para convencê-los do poder que Ela tem de 
dar-nos a vida sobrenatural. Além disso, precisa considerar sobretudo o 
fato de que Cristo realiza milagres exatamente em um lugar (Lourdes) 
escolhido por sua Mãe” (EK 1229). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARÇO 
Para que a oração constante seja o sopro dos nossos corações. 
 “Perseverantes na oração”  (Rom 12,12) 
 

“A oração é a expressão de uma alma bela”, nos disse padre Kolbe. 
“Somente no momento da oração o homem eleva o coração em direção ao 
paraíso e entra em diálogo com o Criador do universo, com a causa 
primeira de tudo, com Deus” (EK  1208).  

Os onze apóstolos, depois de ter assistido a Ascenção de Jesus ao 
Pai, retornam a Jerusalém e se reúnem no cenáculo junto com algumas 
mulheres e os parentes do Senhor. O texto nos diz que com eles estava 
Maria, a mãe de Jesus, que partilhava com eles suas jornadas e os ajudava a 
estarem “juntos e perseverantes na oração”. 

Maria sustenta com sua fé e com a sua oração, a fé e a oração dos 
discípulos, destes homens que se tornaram seus filhos. 

São Maximiliano confirma que “toda boa mãe se alegra muito 
quando o filho lhe pede alguma coisa. Quando invocamos a proteção da 
Imaculada expressamos a confiança de filhos na bondade da querida mãe 
do céu (conf. EK 1208). 

Do mesmo modo, Deus reconhece com alegria a confiança que nós 
lhe manifestamos na oração. Para ser agradável a Deus, a oração não 
necessita expressar-se em fórmulas estabelecidas ou em palavras bonitas. A 
sua essência é o agradecimento, o pedido ou a adoração dirigida a Ele.  

A necessidade e a eficácia da oração se pode sentir em todo lugar, 
ainda mais num coração inquieto como se apresentava o dos discípulos no 
cenáculo. Podemos e devemos aproveitar de cada ocasião para nos conectar 
com Deus e especialmente, através da Imaculada, com uma simples 
invocação, “Maria” ou Salve Maria Imaculada”, enquanto se trabalha, se 
caminha, nos afazeres do dia a dia e, dessa forma, o nosso coração pulsará 
no ritmo do diálogo calmo, amoroso e constante com o Criador. 

A Imaculada vive do diálogo aberto com o Senhor e pela fé abriu-se 
ao Seu projeto de amor. Nos aproximando dela estaremos seguros de poder 
contar com a sua amora presença e intercessão da mesma forma como 
aconteceu aos discípulos. 

Graças, também à sua intercessão, desce sobre eles o Espírito Santo, 
que os transforma em missionários do amor vitorioso de Cristo. A oração 
perseverante abre seus corações à coragem do testemunho do Evangelho.  

Certamente Deus também tem um lindo projeto de amor para cada 
um de nós que o conheceremos se nos abrirmos à Sua luz e com ela virá a 
energia e a coragem para sermos verdadeiros missionários. A Virgem 
orante intercede por todos aqueles que se propõem em testemunhar Jesus, 
em ser perseverantes no anúncio da alegria do Evangelho.  



Entregar a nossa vida nas mãos da Imaculada, significa caminhar 
com ela, acolher os seus ensinamentos e suas atitudes. “Quem não reza”, 
nos fala o nosso santo, “não compreende facilmente o espírito da oração. 
Além disso, ele não consegue perceber a felicidade que a oração oferece à 
alma, a energia que a oração comunica na vida de cada dia” (EK 1208). 

Que também nós, através da oração, com docilidade, sejamos capazes 
de escutar Deus e responder generosamente à sua Palavra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABRIL 
Para que aprendamos a acolher e a assumir em nós a lógica do Tríduo 
Pascal. 
 

 “Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua Ressurreição, pela 
participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, 
com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos”. (Fil 3,10-
11) 

Paulo, Apóstolo dos gentios, expressa um desejo profundo de 
conhecimento íntimo do Senhor, da força do dom da ressurreição, da 
comunhão com os seus sofrimentos, tornando-se conforme à sua morte, na 
esperança de chegar à ressurreição dos mortos. Este conhecimento íntimo 
de Cristo não se refere só à mente, mas toda a pessoa. É uma experiência 
que envolve toda a pessoa, lhe transforma a vida. Isto significa viver como 
viveu Cristo, conhecer a sua vida terrena, conhecer a glória da sua 
ressurreição, aderir a Ele passando através do sofrimento e da morte. Esta 
experiência abre à esperança da ressurreição. E a ressurreição abre o 
coração à missão. 

Experimentar esta alegria é dom de Deus, e na fé já participamos de 
certo modo a esta vida em plenitude. Na vida de cada dia nos dispomos a 
seguir Jesus e a viver segundo Sua vontade.  

São Maximiliano demonstrava que possuía a alegre esperança, 
alimentando-a a cada ano e exortando todos os mílites a vive-la em 
companhia da Imaculada: 
“O Senhor ressuscitou e também nós ressuscitaremos, nos anuncia o canto 
pascal, e não somente depois da morte, pois a cada ano a Santa Igreja 
convida os fiéis a fazer isso, recomendando-lhes a confissão pascal... 
Mesmo se alguém teve a desgraça de morrer espiritualmente, mesmo que 
Satanás lhe tenha sugerido que nunca ressuscitará da sua morte, basta que 
se dirija com sinceridade à Medianeira de todas as graças, à Imaculada, 
não somente para obter a graça da ressurreição, mas para conseguir subir 
também, os degraus elevados, muito elevados, da santidade. Quanto mais 
alguém se aproxima dela, mais abundantemente se enriquece das graças 
do conhecimento e do amor, de um amor generoso a Deus, que por amor a 
nós subiu à cruz”. (EK 1230). 

O amor de Jesus também nos atrai até à cruz e nos estimula a 
retribuí-lo com amor incondicional. A Milícia da Imaculada é porta voz da 
alegria pascal que foi semeada antes, pelo amor do crucificado, que por são 
João nos diz: “para que todos tenham em si a minha alegria plenamente 
realizada” (Jo 17, 13). Com o entusiasmo que padre Kolbe nos comunicou, 



vamos sempre lutar para que todos conheçam intimamente Jesus, partilhem 
conosco a confiança na Imaculada, na sua Mediação universal com Deus e 
recorram a ela com confiança. 

Como dizia São Maximiliano devemos “amá-la cada vez mais 
ardentemente nas tentações, nas dificuldades... e recorrer a Ela com 
confiança. Também nós, então, poderemos tudo, porém nAquele que nos dá 
força por meio da Imaculada (EK 1217). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAIO 
Para que o exemplo de Maria nos ajude a melhorar o nosso seguimento 
de Cristo. 
 
 “Sua mãe guardava todas essas coisas no seu eu coração” (Lc 2,51) 

Em seu caminho de peregrinação de fé, Maria aprende dia após dia, a 
acolher em si os eventos da vida, não através do processo dos pensamentos, 
mas através da experiência da meditação. Maria conservava e meditava em 
seu coração o que a vide lhe apresentava, aquilo que entende e o que não 
entende, e assim, une os eventos da sua existência, os aceita mesmo se não 
os compreende plenamente. Nesta atitude vivida por Maria, encontramos 
um segredo para sermos verdadeiros discípulos do Seu Filho: Maria nos 
ensina a estarmos atentos ao que vivemos, a conservar no coração as 
experiências da vida, para deixar a Deus a liberdade de preenche-los de 
sentido ajudando-nos a ver neles a Sua presença que nos forma e nos 
transforma. Nada do que vivemos é sem sentido. Em cada experiência 
podemos aprender a conhecer a ação de Deus que nunca nos abandona.  

 
Podemos Afirmar, sem dúvida, que são Maximiliano viveu essa mesma 
atitude de Maria e até aprendendo dela a melhor maneira de seguir a Jesus, 
que não exclui em absoluto, como ele mesmo demonstra, as dificuldades 
nem sacrifícios: 
“A Imaculada nos ensinará a maneira de poder manifestar nosso amor ao 
Coração Divino, dia após dia, hora após hora, instante após instante, no 
fiel cumprimento dos nossos deveres comuns e no compromisso de nos 
conformarmos à vontade de Deus: Um amor generoso, através do 
cumprimento de sua vontade, apesar das dificuldades, dos sacrifícios e das 
cruzes” (EK 1233).  

Maria era para padre Kolbe, mestra de vida espiritual e como sugere 
anos mais tarde, o Papa Paulo VI, olhando para ela pôde fazer da própria 
vida um culto a Deus, e no seu culto, um compromisso vital” (conf. MC 
21).  

O compromisso com o apostolado norteou a vida do nosso santo, 
mas, em 1941 durante a guerra, os invasores selaram as máquinas de 
impressão, interrompendo a atividade missionária da Cidade da Imaculada. 
Frente à própria fragilidade e a insegurança de seus irmãos, disse-lhes para 
que não esquecessem o amor e demonstra o quanto guardava no coração 
cada acontecimento: 

“Aqui a Imaculada nos faz tocar com a mão a sua proteção. Desde 
que fomos libertados da prisão, no dia da sua Imaculada Conceição, Ela 



nos concede cada vez mais novas graças. Oxalá fossemos capazes de 
corresponder a elas! O amanhã, como em toda a parte neste momento, é 
incerto, mas sem a Vontade de Deus nada pode acontecer; além disso a 
Imaculada é a Proprietária e a Senhora aqui, e pode dispor de tudo como 
Lhe agradar” (EK 901). 

Diante da preocupação dos frades em relação à continuidade da obra 
da Milícia da Imaculada, respondia: 

“Permaneçamos tranquilos. Se a causa da M.I. é uma obra da 
Imaculada, estejamos certos de que nenhuma dificuldade poderá 
prejudica-la; porém se não é, então que caia. Quando cumprimos o que a 
consciência nos indica, podemos olhar par o futuro com serenidade, 
apesar das nossas faltas” (EK 942). 

Desejo para cada um nós o que desejou Santo Ambrósio já no século 
IV,  "que em cada um de vós tenha a alma de Maria para bendizer o 
Senhor; e em cada um de vós esteja o seu espírito, para exultar em Deus!". 

 

(Padre Maximiliano foi “prisioneiro civil 175” nos campos de concentração 
de Lamsdorf, de Amitz e de Ostrzeszów, a partir de 19.10.1939 e liberado 
no dia 08.12.39 com o padre Pio Bartosik, vigário do convento, e com 34 
irmãos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUNHO 
Para que a nossa vida seja um esplêndido dom para Deus e para os 
irmãos. 
“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos” 

(Jo 15,13) 

Jesus nos mostrou, através da sua existência, o segredo para dar 
sentido à vida: doá-la.  Se olharmos a vida de Jesus, vemos que Ele 
doouavida por nós na Cruz. Mas antes de chegar a este momento, Jesus 
doou a vida dia após dia, para cada homem e mulher, sem distinção. 
Pensemos em alguns nomes no Evangelho: a Samaritana, Zaqueu, os 
apóstolos, e tantos outros... cada um deles encontrou a verdadeira Vida 
através do encontro com Jesus, no seu olhar de amor e de misericórdia. 
Jesus nos ensina que dar a vida é descentralizar-se de si, e dar aquilo que 
temos dentro do coração: o amor. O ensinamento de Jesus é sempre o do 
amor humilde: só o amor liberta interiormente, dá paz e alegria. A 
alegria verdadeira. Dar vida é entrar na lógica de amor e de dom de 
Jesus.  

Toda a vida de padre Maximiliano Kolbe foi doada em favor da 
vida espiritual e felicidade dos irmãos. Seu maior desejo era consumir-
se no trabalho de conversão e santificação de todos, sem distinção, como 
expressa em seu artigo dirigido aos milites, em dezembro de 1937: 

“Despertemos todos, sem qualquer exceção, em nós mesmos uma 
sábia solicitude pela salvação e a santificação do nosso próximo, seja 
próximo ou distante, inclusive até aquele que é totalmente estranho à nossa 
nacionalidade e raça, façamo-lo através da Imaculada, Medianeira de 
todas as graças, de qualquer graça de conversão e santificação. Todos 
nós, de fato, somos irmãos e irmãs, já que temos uma Mãe celeste comum, 
a Imaculada, um Pai comum que está nos céus.  Façamos o sacrifício de 
nós mesmos, oferecendo à Imaculada as nossas humilhações, os 
sofrimentos, os fracassos; façamos o sacrifício daquilo que nos pertence, 
colocando à disposição um pouco dos nossos bens” (EK 1218). 
 O maior bem que padre Maximiliano Kolbe colocou à disposição em 
Auschwitz, campo de concentração nazista, na Polônia, foi a própria vida 
mas antes, durante sua prisão,em meio ao desprezo e a desumanização 
imposta pelo nazismo, continuava a missão de apresentar o amor de Jesus, 
manifestado na cruz e a Imaculada como esperança segura que só o amor 
materno suscita: 
 

“Se cada um se dirige à Imaculada como a criança se dirige à sua 
mãe, e reflete sobre o que poderia fazer em sua própria situação, nas 



condições e nas circunstâncias em que vive; Ela sugerirá as ideias mais 
oportunas para ganhar o maior número possível de almas para Ela e para 
a sua Milícia” (EK 1218). 

Padre Kolbe não pôde salvar da morte física aos quase cinco 
milhões de prisioneiros, mas com atenção e cuidado “materno” 
sustentou, animou e confessou um número incalculável de 
companheiros de infortúnio. Ao entregar a própria vida em favor do 
jovem sargento polonêsFranciscoGajowniczek, “padre Maximiliano de 
modo particular tornou-se semelhante a Cristo” (Papa João Paulo II, 
10.10.1982) sinal de vitória sobre o sistema de ódio reinante em 
Auschwitz. Francisco sobreviveu à guerra e morreu com 95 anos de 
idade. Só o amor vence o ódio! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JULHO 
Para que a nossa vida cristã seja um prodígio de fé, esperança e 
caridade. 
 

Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos 
solidamente ao bem.Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. 
Adiantai-vos em honrar uns aos outros.Não relaxeis o vosso zelo. Sede 
fervorosos de espírito. Servi ao Senhor.  Sede alegres na esperança, 
pacientes na tribulação e perseverantes na oração.Socorrei às necessidades 
dos fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. (Rom 12, 9-13) 

Após ter evidenciado o relacionamento com Deus e o relacionamento 
dentro na comunidade, o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, propõe 
aquela que é a escolha de fundo do cristão: o amor fraterno e para todos. 
Nestas poucas linhas, Paulo nos ajuda a refletir sobre as três virtudes 
teologais que todos somos chamados e viver na nossa vida: a fé, a 
esperança e a caridade. Paulo nos convida a sermos alegres da esperança: 
quantas vezes experimentamos que o mal agride a nossa necessidade de 
esperança. Paulo nos exorta a viver uma esperança fundamentada em Deus, 
uma esperança certa, que eleva o coração. Paulo nos convida também a 
sermos fortes nas tribulações: a força para superar os momentos difíceis 
não vem de nós, mas de Deus. É uma força inesperada, que nos mantem de 
pé, uma força que sentimos por dentro quando nos abandonamos nEle. 
Enfim, Paulo nos convida a sermos solícitos pelas necessidades dos irmãos. 
No hino da caridade, que Paulo escreve à comunidade de Corinto, ele 
mesmo dirá que ente as três virtudes a mais importante é a caridade. A 
reciprocidade e a fraternidade são os sinais do amor cristão. O amor traz 
alegria, responsabilidade, liberdade. O amor é serviço solícito e atento, 
feito de constância, com tenacidade, com alegria. A vida do cristão é uma 
vida vivida na serenidade, na fortaleza, na paciência, na confiança alegre 
em Deus.  

Também padre Kolbe fala frequentemente sobre a importância da 
virtude da caridade e uma boa referência se constata em um artigo sobre a 
“religião do amor”  escrito em 1933:   “É claro que Jesus desejava que 
reinasse entre os homens um amor sincero. Os apóstolos entenderam bem 
o desejo de Jesus. Por isso São Pedro disse em uma de suas cartas: “Antes 
de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade 
cobre a multidão dos pecados” (1Ped 4,8), (EK 1205). 



E quem melhor para nos ensinar sobre a caridade, senão a criatura 
mais excelsa e escolhida para ser a Mãe do amor, a Imaculada. São 
Maximiliano entendia que em função da nossa pobre condição humana, 
nem sempre os nossos atos refletem as virtudes que somos chamados a 
viver.  

A melhor forma, então é deixar que ela nos use como instrumentos e 
assim seremos pessoas melhores e testemunhos autênticos das virtudes 
cristãs. Eis o que padre Kolbe recomenda: 

“Podemos afirmar, sem qualquer temor, que o nosso último e mais 
alto desejo é cumprir a Vontade da Imaculada da maneira mais rigorosa 
possível. Tornar-se cada dia mais propriedade dEla. Permitir à Imaculada 
que tome posse de todo o nosso ser.  Então nos tornaremos seus dignos 
milites. E já não seremos nós, mas Ela em nós, por nosso intermédio a agir 
e a exercitar seu influxo sobre o ambiente que nos rodeia. Debaixo do 
amoroso sopro da graça derreterão as barreiras de gelo colocadas diante 
dos corações das pessoas que nos rodeiam: multidões de pessoas seguirão 
a voz da Imaculada e se tornarão instrumentos em suas mãos. Por meio 
deles a Imaculada entusiasmará outras almas e assim sucessivamente, até 
a conquista do mundo inteiro, de todas e cada uma das almas(EK 1232). 

Que cada dia reforcemos nosso amor à Imaculada e assim ela nos 
guiará para crescermos na fé que nos garante a esperança e favorece o amor 
fraterno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGOSTO 
Para que a nossa capacidade de amar se estenda generosamente a 
todos os irmãos. 
“De graçarecebestes, de graça dai”! (Mt 10.8) 

Jesus pronuncia esta frase dirigindo-se aos seus discípulos enquanto 
os instruí na pregação. É uma afirmação belíssima que encerra em si o 
sentido mais profundo da nossa vida: o dom. Cada um de nós nasceu de um 
ato de amor dos seus genitores e antes ainda disso, nascemos do dom do 
imenso amor de Deus que pensou em nós desde sempre, nos chamou à 
existência e nos doa constantemente o Seu amor que nos faz viver. Fomos 
amados desde sempre, desde sempre existimos no coração de Deus, e esta é 
uma certeza que nos faz sentir capazes de amar, de doar o amor que 
recebemos e que continuamente recebemos como dom. Cada um de nós 
pode encontrar a sua mais autentica e completa realização somente na 
gratuidade do dom. Jesus nos ensinou que a vida tem sentido somente se 
arriscamos amar. Habitar entre nós foi antes de tudo um ato de amor. Ele 
partilhou em tudoa nossa vida, exceto no pecado (conf. Eb 4,15). Jesus 
entrou em nossas casas, comeu na nossa mesa, bebeu o nosso vinho, 
caminhou em nossas estradas, brincou com nossas crianças, alegrou-se com 
nossas festas e chorou pelos nossos mortos. Jesus amou sem distinção cada 
homem e mulher que encontrou em seu caminho. Seu estilo é de partilha e 
comunhão, de participação e de presença. Nós seus discípulos, somos 
chamados a seguir os seus passos, a amar como Ele amou.  

Muito já ouvimos falar sobre a heroica entrega de padre Maximiliano 
Maria Kolbe, no campo de concentração de Auschwitz, em 1941, durante a 
segunda guerra mundial. Um coração treinado para o amor como o dele, 
jamais poderia ficar insensível diante do desespero daquele jovem sargento 
polonês quando, após ter sido escolhido para morrer de fome e de sede no 
subterrâneo da morte, chorava compulsivamente e se lamentava por deixar 
a mulher e os filhos. Nosso santo nutria o desejo de amar sem limites, pois 
sente a necessidade de retribuir o dom do amor de Jesus, e não escolheu a 
quem amar; saiu da fila, se apresentou para trocar de lugar com aquele 
condenado à morte e a troca foi aceita.  
“O ódio divide, separa e destrói, e ao contrário o amor une, dá paz e 
edifica” (EK 1205). 

 Podemos imaginar o influxo desse gesto no campo da morte. Muitos 
testemunhos de pessoas que o conheceram confirmam a extraordinária 
espiritualidade e bondade que contagiava a todos que dele se aproximavam. 

Ao longo de sua vida, lutou pela felicidade dos irmãos, instituiu a 
Milícia da Imaculada como meio de atrair as pessoas ao Sagrado coração 
de Jesus. 



Chama-se Mílicia porque, como ele mesmo disse, “não pode 
permitir-se descansar, mas através do amor, pretende conquistar os 
corações para a Imaculada e, através dEla, ao Coração Divino de Jesus e, 
definitivamente ao Pai Celeste.” (EK 1237) 

Convicto de que o amor transforma, exorta todos os milites a 
conquistarem os corações desiludidos e dar-lhes sentido à vida: 

 “Estas pobres pessoas, portanto, tem necessidade de luz, de muita 
luz sobrenatural. E como não estender-lhes a mão? Como não ajudá-los a 
reconciliar o seu coração, a elevar-lhe a mente acima de tudo que é 
passageiro, rumo ao único objetivo último, Deus?(EK 1237) 

Vivenciando o amor que brota da consagração a Nossa Senhora os 
milites se doam em favor dos outros irmãos:  

“O amor ao próximo impulsiona aquelas almas que já encontraram 
seu verdadeiro ideal de vida a não esquecerem os irmãos que os rodeiam” 
(EK 1237). 

Padre Maximiliano obteve, assim, a mais autêntica realização pois 
doou sua vida dia após dia, por amor aos irmãos e a Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETEMBRO 
Para que o nosso compromisso com a vida espiritual nos torne sempre 
mais disponíveis à ação de Deus. 
 
“Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto; porque sem 
mim nada podeis fazer” (Jo15, 5). 
   

Sentir-se unido a Cristo, aliás, como parte dEle, é oração. A vida 
espiritual é viver a própria vida de união com o Pai, por meio de Cristo, 
noEspírito Santo que continuamente plasma em nós a nossa realidade filial, 
de filhos e filhas amados por Deus. A vida espiritual abrange toda a nossa 
existência, cada momento da nossa existência; comer, beber, dormir, amar, 
estudar, rezar, o relacionamento com os outros: tudo se torna vida animada 
pelo Espírito Santo. Cristo disse que se permanecermos unidos a Ele 
daremos fruto, ou seja, seremos capazes de nos tornar instrumentos em 
Suas mãos para que Ele possa alcançar o coração e a vida de quem 
encontramos no nosso caminho. Seremos capazes de gerar vida, a Sua vida. 
Quando a nossa vida é unida a Cristo, o Espirito Santo encontrará em nós 
espaço e docilidade para modelar-nos e tornar-nos disponíveis para ser 
como Ele nos quer nos quer e sonha. Papa Francisco em uma de suas 
mensagens, nos diz: “Cuidem bem da vida espiritual, que é a fonte da 
liberdade interior. Sem oração não existe liberdade interior” (Papa 
Francisco, 06 de julho de 2013). A liberdade interior nos torna livres de nós 
mesmos, para sermos livres instrumentos nas mãos de Deus.  
 

Nossa Senhora foi a pessoa mais integralmente unidade a Cristo e 
pôde livremente escolher estar com Ele. Consagrando-nos a ela 
aprenderemos o segredo dessa liberdade e podemos contar com ela pois, 
como nos diz São João Paulo II, “Nossa Senhora está presente como 
“mestra de vida espiritual para cada cristão” (Marialis cultos, 21). Padre 
Kolbe já dizia que “o único desejo da Imaculada é o de elevar o nível da 
nossa vida espiritual até os cumes da santidade”(EK 1220). 
 Deixemos para que ela nos instrua! Durante a guerra, em setembro de 
1940, São Maximiliano responde aos frades do Japão que lhe escreveram 
para informar-lhe de suas atividades. E nosso santo, evidencia a importância 
da elevação da vida espiritual, antes mesmo dos frutos da atividade 
missionária: 

“Rezemos também nós, rezemos bem, rezemos muito, seja com os 
lábios ou com o pensamento, e experimentaremos em nós mesmos como a 
Imaculada tomará posse da nossa alma cada vez mais, como a nossa 
pertença a Ela será cada vez mais profunda em todos os aspectos, como os 
nossos pecados desaparecerão e os nossos defeitos se enfraquecerão, como 



suavemente e com mais intensidade nos aproximaremos cada vez mais a 
Deus. A atividade externa é boa, mas, obviamente, é de importância 
secundária e ainda menos em comparação com a vida interior, com a vida 
de recolhimento, de oração, com a vida do nosso pessoal amor a Deus... 

Na medida em que ardermos sempre mais do amor de Deus, 
poderemos inflamar de amor semelhante também os demais”(SK 903). 

 Peçamos à Imaculada que nos inspire a sua docilidade e abertura ao 
Espírito e nos ensine o jeito perfeitodecorresponder ao sonho de Deus para 
nós, nos tornando instrumentos em Suas mãos, como ela foi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OUTUBRO 
Para que anunciemos e testemunhemos o Evangelho com todo o 
esforço e todos os nossos recursos.  
 
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15) 
 
O mês de outubro nos convida a refletir mais em profundidade sobre o 
nosso empenho missionário. A Cada ano o Papa Francisco nos oferece uma 
mensagem, com a qual nos ajuda a tomar sempre mais consciência da nossa 
identidade de cristãos, batizados e enviados por Cristo pelas estradas do 
mundo. Na mensagem deste ano, o Papa nos diz: “Celebrar este mês nos 
ajudará em primeiro lugar a reencontrar o sentido missionário da nossa 
adesão de fé a Jesus Cristo, fé gratuitamente recebida como dom no 
Batismo. A nossa pertença filial a Deus nunca é um ato individual mas 
sempre eclesial: da comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nasce 
uma nova vida junto a tantos irmãos e irmãs. (...)“Gratuitamente recebemos 
este dom, gratuitamente o partilhemos” (cf. Mt 10.8), sem excluir ninguém. 
É um mandato que nos toca pessoalmente: eu sou sempre uma missão; 
você é sempre uma missão; cada batizada e batizado é uma missão. Quem 
ama se põe em movimento é empurrado para fora de si mesmo, é atraído e 
atrai, se doa ao outro e tece relações que geram vida. Ninguém é inútil e 
insignificante para o amor de Deus. Cada um de nós é uma missão no 
mundo porque é fruto do amor de Deus”. Papa Francisco, Mensagem para a 
Jornada missionária mundial 2019. 

A Milícia da Imaculada foi fundada por padre Maximiliano Kolbe, 
exatamente no mês de outubro (16.10.1917); não se trata talvez de uma 
“coincidência” providencial? De fato, esta nossa obra já nasceu 
missionária. E as palavras sopradas pelo Espírito ao Papa Francisco, antes 
mesmo, encontraram lugar no coração de padre Maximiliano já que 
indicava que a nossa primeira missão é a própria conversão: 

“Quem deseja oferecer o próprio trabalho para a obra de 
santificação dos outros deve começar, é óbvio, por si mesmo”(EK 1226). 
 Nosso santo nos indicava o caminho seguro, ou seja, aproximar-se 
daquela que foi a primeira a colocar-se em movimento, sentindo a urgência 
de levar e comunicar Jesus (“Maria se levantou e foi às pressas às 
montanhas, a uma cidade de Judá” (Lc 1,40).  

Eis as palavras de padre Kolbe:  
“Ele mesmo deve aproximar-se cada vez mais da Imaculada, para 

obter dEla as graças que o ajudem a amar Deus de maneira cada vez mais 
perfeita e concreta em todo instante de sua vida cotidiana. A forma mais 



perfeita de aproximação é a doação total, a consagração como coisa e 
propriedade”(EK 1226). 

Qual a razão, pela qual nosso santo nos indica a Imaculada como 
medianeira da conversão pessoal e dos irmãos? O próprio padre Kolbe 
responde: 

“Se a santificação é obra da graça, se a Mãe Santíssima é a 
Medianeira das graças, se o Seu privilégio de Imaculada Conceição é a 
“tese franciscana”, aliás, o seu próprio nome é “Imaculada Conceição” - 
como Ela mesma reconheceu em Lourdes - então, provavelmente, não 
temos mais necessidade de procurar em outra parte: só teremos que 
empenhar-nos na obra de conversão e santificação nossa e dos outros sob 
a proteção da Imaculada e por sua mediação” (EK 1238). 
 Ser missionário não significa apenas ir pelo mundo anunciar, ainda 
que seja de vital importância doar-se onde e como o Senhor inspira, mas 
como já refletia padre Kolbe, podemos ser missionários, provendo o bem 
das pessoas, também através do bom exemplo, da oração, do sofrimento e 
enfim, do trabalho. “O exemplo estimula à imitação; a oração, o sacrifício 
e o sofrimento atraem as graças divinas, enquanto a atividade exterior leva 
ao cumprimento da obra, desde que a alma que se quer conduzir ao bem, 
não oponha resistência de maneira consciente e voluntária à ação da 
graça divina, habitualmente silenciosa e discreta (EK 1226). 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVEMBRO 
Para que o exemplo dos santos nos encoraje a dar o melhor de nós no 
caminho espiritual. 
 
No mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder para 
agradar a Deus – e já o fazeis. Rogamos-vos, pois, e vos exortamos no 
Senhor Jesus a que progridais sempre mais (1 Tess 4,1) 
 

O apóstolo Paulo, nesta carta, exorta esta comunidade de cristãos da 
Tessalônica, a progredir sempre mais na santificação de sua vida, assim 
como agrada a Deus. No caminho de nossa santidade sempre podemos 
crescer. Fisicamente, se chega a um ponto de maturidade, e além desse 
ponto não se cresce mais, somente envelhece. Ao contrário, espiritualmente 
falando, se pode sempre amadurecer; existe sempre um caminho que o 
Senhor nos oferece para crescer na santidade. Na Exortação Apostólica 
“Gaudate et exsultate”, Papa Francisco nos lembra que neste caminho para 
a santidade, os santos nos encorajam e nos acompanham: “Na Carta aos 
Hebreus, mencionam-se várias testemunhas que nos encorajam a «correr 
com perseverança a prova que nos é proposta» (12, 1). Fala-se de Abraão, 
Sara, Moisés, Gedeão e vários outros (cf. cap. 11, 1-12,3) mas, sobretudo 
somos convidados a reconhecer-nos «circundados de tal nuvem de 
testemunhas» (12, 1), que incitam a não deter-nos no caminho, que nos 
estimulam a continuar a correr para a meta. E, entre tais testemunhas, 
podem estar a nossa própria mãe, uma avó ou outras pessoas próximas de 
nós (cf. 2 Tim 1, 5). A sua vida talvez não tenha sido sempre perfeita, mas, 
mesmo no meio de imperfeições e quedas, continuaram a caminhar e 
agradaram ao Senhor.Gaudate et Exsultate, 3).  

“Os santos, que já chegaram à presença de Deus, mantêm conosco 
laços de amor e comunhão. (...) Podemos dizer que «estamos circundados, 
conduzidos e guiados pelos amigos de Deus” (Gaudate e Exsultate, 4). 

 
Como consagrados à Imaculada estamos certos de termos um modelo 

de santidade perfeito a imitar, já que ela alcançou o maior grau de perfeição 
e por isso São Maximiliano Kolbe pode dizer: 

 “Quanto maior é a perfeição, mais íntima é a união. Já que a Mãe 
Santíssima superou com sua perfeição todos os anjos e santos por isso 
também a sua Vontade está unida e identificada da maneira mais profunda 
com a vontade de Deus. Ela vive e age unicamente em Deus e por meio de 
Deus(EK 1232). 
 Maria, uma criatura humana, que apesar de ter nascido “Imaculada”, 
transcorreu uma vida simples em família, na comunidade, no anonimato em 
uma pequena cidade. Abrindo-se generosa e inteiramente à vontade de 
Deus mostrou-se caminho excelente e seguro para nós, consagrados a ela. 



 Por este motivo, nos diz padre Kolbe, “não se pode falar 
inteiramente nem de conversão nem de santificação sem a ajuda da 
Imaculada, Mãe da graça divina. Aliás, quanto mais alguém se aproximar 
desta Dispensadora das graças divinas, mais numerosas são as graças que 
recebe, mais facilmente se torna santo e contribui para a santificação do 
próximo (EK 1226).  

São Maximiliano foi um homem extraordinário que trilhando o 
caminho de santidade, não conheceu descanso e as custas de muitos 
sofrimentos, humilhações e fadigas, lutava pela vida espiritual de toda a 
humanidade. Através de sua obra, a Milícia da Imaculada, exortava a todos 
que se empenhassem na obra de conversão e santificação pessoal e dos 
demais, sob a proteção e a mediação da Imaculada (conf. EK1226). 

Ele próprio confiava a ela, seu aperfeiçoamento espiritual, como 
constatamos em suas anotações: 

“Tu vês que sou muito miserável, que caminho à beira do precipício, 
que estou cheio de amor próprio; se Tu me deixas escapar das tuas mãos 
imaculadas, ainda que seja só por um instante, serei o primeiro a cair em 
pecados mais graves e depois no fundo do inferno; todavia (mas não o 
mereço em absoluto) se não me deixar escapar e fores minha guia, 
seguramente não cairei e me tornarei santo, um grande santo (EK 988 G). 

Que nosso santo nos incite a termos um grande amor a Deus e a 
Virgem Maria, pois agindo assim, como ele mesmo falava, já teríamos o 
paraíso na terra: “É necessário tornar-se uma pequena flor, como Santa 
Teresa. Nisto consiste todo o nosso trabalho (EK 436) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEZEMBRO 
Para que a humildade e a pobreza de Cristo e de sua Mãe sejam ponto 
de referência na nossa viva. 
 
“Foram com grande pressa e acharam Maria e José, e o menino deitado na 
manjedoura” (Lc 2,16) 

Após terem recebido a mensagem do Anjo do Senhor, os pastores 
vão depressa e encontram Maria, José e o menino deitado em uma 
manjedoura. Belém nos fala de um Deus que, tornando-se criança, acolhe 
em si toda a fragilidade do ser humano e é nesse estado de impotência que 
salva o mundo, somente com a força do amor. Belém também nos fala de 
uma mulher, Maria, que se deixa olhar por Deus, que soube escutar a Sua 
voz e responde ao Seu projeto de amor sobre Ela e sobre a humanidade. 
Maria tinha um coração pobre que soube acolher em si o amor de Deus.  

Os pastores ouvem e acreditam nas palavras do Anjo, e conseguem 
escutar e acreditar porque também eles têm um coração pobre, que sabe 
reconhecer Deus na fragilidade de um menino. Tornam-se modelos de fé, 
capazes de acolher e ver Deus na fragilidade daquela criança. 

Também a nós o Senhor pede para termos um coração pobre, um 
coração capaz de entregar-se a Ele, de colocar a vida, a nossa vida em Suas 
mãos. 
 Peçamos à Imaculada que nos ajude no entendimento desse mistério 
de amor que é a encarnação do Filho de Deus nela, mistério da nossa 
redenção tão incompreensível à nossa inteligência que, por ser humana, é 
limitada.  

Na contemplação da manjedoura, neste ano, lembremos das palavras 
de São Maximiliano quando ele mesmo procura assimilar esse mistério de 
amor: 

“Tu bem sabias quem era aquele Menino, já que os profetas haviam 
falado dele, e Tu os entendias melhor do que todos os fariseus e os 
estudiosos da Sagrada Escritura. O Espírito Santo tinha te doado uma 
inteligência incomparavelmente maior do que a todas as demais almas 
juntas. Além disso, quantos mistérios sobre Jesus terá revelado somente e 
exclusivamente à tua alma imaculada aquele Espírito divino que vivia e 
agia em Ti! Nesse momento sabias perfeitamente de quem serias Mãe!(EK 
1236). 

Padre Kolbe, por meditar continuamente na humildade de Deus ao 
assumir a natureza humana, é envolvido por sentimentos de amor que o 
impulsionam a retribuir, transformando sua vidaem incondicional doação. 

“Quem ousaria supor que Tu, ó Deus infinito e eterno, me amaste há 
séculos, ou melhor dizendo, antes dos séculos? Para mim criaste os céus 
repletos de estrelas, para mim criaste a terra, os mares, os montes, os rios 



e tantas, tantas coisas belas que existem sobre a terra... Mas isto não 
bastava: para mostrar-me de perto que me amavas com muita ternura, 
desceste do céu, das mais puras delícias do Paraíso para esta terra 
enlameada e plena de lágrimas, viveste em meio a pobreza, aos trabalhos e 
aos sofrimentos; e no fim, desprezado e escarnecido, quiseste ser suspenso 
dolorosamente no infame patíbulo em meio a dois ladrões...  Ó Deus de 
amor, me remiste desta forma terrível mas generosa! Quem ousaria supor? 
(EK 1145) 

Também São Francisco de Assis, agradecido pelo nascimento do 
menino-Deus, explode de alegria em sentimentos de amor às criaturas “Se 
conhecesse o imperador – dizia frequentemente – lhe pediria que emitisse 
uma ordem para que espalhassem, naquele dia, grãos de trigo para todos 
os passarinhos, especialmente para as andorinhas, e de mandar todos 
aqueles que têm animais nos estábulos, dar aos próprios animais, como 
lembrança do nascimento de Cristo em uma manjedoura, o alimento mais 
abundante. Desejaria também que naquele dia solene todos os ricos deste 
mundo acolhessem os pobres à sua mesa!” (Conf. SK 1020) 

Jesus Cristo, quando se fez homem, atraiu-nos com Sua ternura, 
escolhendo uma vida pobre no nosso meio...  Que neste Natal sejamos 
capazes de nos entregar ao Senhor através dos mais pobres e peçamos a 
Nossa Senhora, mãe de todos, que nos ajude a ter um coração generoso que 
saiba partilhar os dons recebidos. 

 
 
 

 
 
 
 


