
Apresentação
No dia 14 de agosto de 1941, no campo de extermínio de Auschwitz,  na Polônia, 
morria padre Maximiliano Kolbe dos frades menores conventuais, depois de ter 
doado a sua vida para salvar um pai de família (Francesco Gajowniczek) e para 
assistir espiritualmente aos outros condenados à morte na mesma cela da fome.

   No dia 15 de agosto o seu corpo foi jogado nos fornos crematórios e as suas 
cinzas foram dispersadas ao vento.

   Há setenta e cinco anos da sua morte, a M.I. internacional propõe que em cada 
nação se faça uma peregrinação da relíquia de padre Kolbe acompanhada deste 
opúsculo celebrativo.
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Significado da peregrinação da relíquia

Santo e mártir da caridade

A Igreja reconhece Maximiliano Kolbe como santo e mártir porque viveu até o 
heroísmo todas as virtudes cristãs e religiosas. 

A sua vida foi gasta pela Igreja com a sua obediência, sua teologia, sua ortodoxia, 
seu zelo missionário, seu espírito ecumênico e católico. 

Amou Nossa Senhora, que ele tomou como caminho para chegar a Cristo Redentor. 

Amou o homem, e é para salvar o homem que ele um dia disse: “Existem tantos 
homens infelizes, sem fé, que ofendem Deus e correm o perigo da danação eterna. Devo 
estender a mão a estes, e levá-los todos a Deus por meio de Maria; e para que eu faça 
isso é necessário a minha vida, todo o meu trabalho, o meu sofrimento, até à morte”.   

As relíquias dos santos

A Igreja, tendo venerado os Santos desde os primeiros séculos da sua história, 
sempre honrou muito as suas relíquias (1).

A expressão “relíquia dos santos” indica antes de tudo o corpo – ou parte dele – 
daqueles que “vivendo agora na pátria celeste, foram nesta terra, pela santidade 
heróica de vida, membros insígnes do corpo místico de Cristo e templo vivo do 
Espírito Santo” (2).

Além das partes do corpo, são consideradas relíquias “objetos que pertenceram 
aos santos, como acessórios, roupas e manuscritos e objetos que estiveram em 
contato com os seus corpos ou com os seus sepulcros, como óleos, panos de 
linho e também imagens veneradas” (3).

Disposição, ornamento e veneração da relíquia

A veneração da relíquia deve ser feita de acordo com as modalidades oportunas, 
considerando as seguintes indicações da Igreja: “As várias formas de devoção 
popular às relíquias dos Santos, como o beijo das relíquias, o ornamento com luzes 
e flores, a benção dada com estas, as procissões, não exclua o costume de levá-las 
aos enfermos para confortá-los e fortalecer o pedido de cura, devem ser realizadas 
com grande dignidade e para um genuíno impulso da fé. Se evitará em todo caso 
expor as relíquias dos Santos sobre a mesa do altar: este é reservado ao Corpo e 
ao Sangue do Rei dos mártires” (4).

Portanto, a urna com a relíquia, quando exposta em uma igreja ou em uma capela, 
pode ser posta ao lado do altar ou em um lugar adequado.

A incensação da relíquia é consentida, assim como o beijo da mesma e a bênção 
com o relicário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1  Crf. Conc. Ecum. Vat. II – Sacrosantum Concilium 111.
2  Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Diretório sobre Piedade 
Popular e Liturgia, 2002 n. 236.
3 Ibid.
4 Ibid. 237.
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