
Não há amor maior 
que dar a vida

Celebração em honra a são Maximiliano Maria Kolbe
CoM a relíquia 

História da relíquia de são Maximiliano M. Kolbe

No decorrer da sua visita a Berlim, no mês de março, Maximiliano tinha visto um jornal 
popular, Der Sturmer, no qual os judeus eram apresentados com uma longa barba.
“Cortarei a barba. O senhor concorda?” perguntou Maximiliano. “Sim, o seu hábito 
franciscano constitui já por si só uma “provocação”, respondeu o provincial.
De volta a Niepokalanòw, Maximiliano pediu a frei Camilo para lhe rapar a barba. 
Foi difícil para ele aceitar que o barbeador passasse sobre sua farta barba que ele 
deixou crescer no Japão, sobretudo para ressaltar o seu serviço  missionário. Mas 
aquilo que no Japão havia aumentado o respeito e o prestígio dos franciscanos, 
sob a tirania do nazismo teria provocado o escárnio e a perseguição. Os irmãos 
ficaram desconcertados ao ver o seu guardião sem barba. 
“Padre!”, exclamou frei Girolamo, “Com a barba o senhor tinha um ar tão solene, 
como um patriarca. Agora parece tão diferente. Por que o senhor a cortou?”
Maximiliano respondeu: “A barba seria um elemento de provocação para o inimigo 
que está se aproximando rapidamente do nosso convento, assim como o nosso 
hábito franciscano. Posso renunciar à minha barba, mas não ao meu hábito”. Depois 
de ter rapado a barba de Maximiliano, frei Camillo a recolheu em um saquinho. Ainda 
hoje nos arquivos de Niepokalanòw são conservados alguns pelos da sua barba. 

Canto
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Rito de acolhida da relíquia

entrada em procissão
O relicário é introduzido em procissão enquanto se executa um canto adequado.

Deposição do relicário
O relicário é colocado em um lado do altar ou em um lugar adequado.

incensação
Caso esteja presente um sacerdote, ou outro ministro idôneo, o relicário pode ser 
incensado enquanto continua o canto.

C. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
- Amém!

C. Bendito seja o Senhor Deus, Trindade de amor: luminosas são as suas obras, 
misericordiosos os seus caminhos. A Ele louve toda criatura, Ele abençoe e exalte 
toda vida.
- Tua è a glória, a honra e a adoração ó Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. 
Amém.
 
oração
Ó Deus, inflamastes São Maximiliano  Maria Kolbe, presbítero e mártir, com amor 
à Virgem Imaculada e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. 
Concedei-nos, por sua intercessão, que trabalhemos intensamente pela vossa 
glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho 
até a morte.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho...
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Conclusão

C. Deus, glória e júbilo dos seus servos fiéis,
que nos deu no mártir Maximiliano Maria Kolbe
um sinal de caridade heroica,
faça resplandecer a sua face sobre nós.

- Amém.

C. Que a intercessão do mártir da caridade,
nos sustente na fé em Cristo 
e o exemplo do seu amor à Imaculada
nos estimule no anúncio do Evangelho.

- Amém.

C. Que possamos gozar com Maria Imaculada, rainha dos santos,
a alegria e a paz daquela pátria 
na qual a Igreja exulta eternamente 
pela comunhão gloriosa de todos os seus filhos.

- Amém.

C. E a bênção de Deus Onipotente
Padre, Filho e Espírito Santo
Desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.

- Amém.

Canto



Pabianice – As duas coroas

l. 1 Caro Maximiliano, a tua grande aventura começou no dia em que, ainda 
adolescente, te inclinaste diante da imagem da Imaculada, prometendo-lhe que terias 
combatido por Ela. Cumprias com aquele gesto o ritual do cavaleiro corajoso, que se 
consagra todo à sua “dama”, pronto a cumprir as tarefas mais árduas por ela. E quem 
poderia ser a tua dama: a única digna de ter todo o teu coração, a mais pura e mais 
bela, aquela mesma que protegia o seu povo?

l. 2 Eu sempre soube que padre Maximiliano Kolbe ia morrer mártir, graças a um 
acontecimento extraordinário que ocorreu na sua infância. Certa vez ele fez algo 
que eu não gostei e lhe disse: “Meu filhinho, não sei o que vai ser de você!”. 
Percebi que meu filho estava mudando, então lhe perguntei: “O que você tem? 
Conte tudo à mamãe”. Tremendo todo e com lágrimas nos olhos, disse-me:   

l. 3 “Quando você me disse: O que vai ser de você? Eu rezei ardentemente a 
Nossa Senhora para que Ela me dissesse o que ia ser de mim. Depois a Virgem 
apareceu, segurando duas coroas, uma branca e uma vermelha. Olhou-me com 
amor e me perguntou se eu as queria. A branca significava que eu seriam sempre 
puro e a vermelha que eu seria um mártir. Eu respondi que sim, que as queria. 
Então a Virgem olhou-me com ternura e desapareceu. 

l. 1 A mudança extraordinária do meu menino revelava a verdade do fato. Ele 
estava sempre nisso e, quando havia uma oportunidade, com o rosto radiante, ele 
me falava de seu desejo de morrer mártir... 
(De: O Santo de Auschwitz, p. 14)

l. 2 Eu sou todo e totalmente teu, tanto de alma como de corpo. A minha vida 
inteira, a minha morte, a minha eternidade te pertence eternamente: digna-te 
fazer comigo qualquer coisa que te agrade. Eu estou plenamente satisfeito. Se te 
agrada, digna-te levar-me nesse mesmo instante. Se preferes mais tarde, então 
mais tarde. Eu sou teu, Mãezinha. 
(SK 988)
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o direito exclusivo do Criador à vida do homem inocente e deu testemunho a Cristo 
e ao amor. Escreve de facto o apóstolo João: “Nisto conhecemos a caridade: ele 
(Jesus) deu a Sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos”. 
Dando a sua vida por um irmão, Padre Maximiliano, que a Igreja já desde 1971 
venera como “beato”, de modo particular tornou-se semelhante a Cristo.
De modo admirável perdura na Igreja e no mundo o fruto da morte heroica de 
Maximiliano Kolbe! Maximiliano não morreu, mas deu a vida pelo irmão.

l. 1 Aproximo-me de ti, Maximiliano, com o desejo de colher algo do “teu dom”, aquele 
que tu, com a tua existência, representa para mim e para o mundo inteiro! Queria tanto 
poder ajoelhar-me diante do teu túmulo e rezar. Mas para ti não há um túmulo: o teu 
corpo se dissolveu em fumaça, e agora é ar que me circunda, que respiro, que está em 
mim. Assim, quem quiser te encontrar agora, não pode senão procurar-te no véu do 
amor.

Gesto
Þ Beijo da relíquia.  

Canto o cânon

oração a são Maximiliano

São Maximiliano,
queremos abrir o nosso coração a ti
para que tu o acendas com aquele amor
e com aquela paixão pelo reino
que animou a tua existência
e que te pôs a caminho nas estradas do mundo.
Como tu, desejamos entregar
todos os dias a nossa vida ao Senhor
através das mãos da imaculada
e rezar uns pelos outros,
para que juntos possamos lançar as redes
da  confiança e da esperança.
Cremos que o teu ideal de vida e de missão
pode conquistar o coração de tantos irmãos;
ajuda-nos a descobrir a alegria de uma vida doada.
amém



Deixa-te conduzir…
… Não pôr inteiramente a confiança em ti mesmo;
em todas as coisas confia totalmente na misericórdia divina
que te conduz por meio da Imaculada.
Confia totalmente na Imaculada.  
Deixa-te conduzir… 
Não preocupar-te com nada.  
Deixa-te conduzir na paz; 
portanto, não és tu, mas é a graça de Deus contigo que deve fazer tudo.
Luta incessantemente contigo mesmo para fazer não que tu queres, 
mas o que Deus quer e porque ele quer…
Deixa-te conduzir… 
Confiança illimitada, 
Uma vez que Ela não permitirá que te percas.
Deixa-te conduzir com confiança, com fé, com amor!
Deixa-te conduzir… 
Sê fiel às inspirações:
Trabalha pela glória de Deus de acordo com as tuas possibilidades.
Deixa-te conduzir na paz e no amor da Divina Misericórdia;
Não és tu, mas é a graça de Deus contigo que deve fazer tudo.
Deixa-te conduzir pelo Espírito Santo,
e farás tantíssimo bem, louvarás Deus na caridade. (São Maximiliano)

Gesto
Þ levamos uma coroa branca e uma vermelha. 

Canto o cânon

Roma - a Milícia da Imaculada

l. 1 Doaste-te todo à Imaculada e por Ela deixaste o mundo para seguir o caminho de 
são Francisco. Mandaram-te para Roma, para estudar. Que perturbação para ti o dia em 
que viste desfilar pelas ruas da cidade eterna uma multidão que manifestava... contra a 
Igreja! Mas como? Era necessária uma reação contra aquele ataque: reação de amor, sim, 
mas concreta e imediata. E assim, com seis companheiros teus, uma noite, diante de uma 
imagem da Imaculada, fundaste... uma Milícia! Pronta para combater corajosamente contra 
todo ataque à esposa de Cristo, em nome da dama a quem vos doastes todos: a Imaculada!
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10 de outubro de 1982: 

Jão Paulo II proclama santo Maximiliano M. Kolbe

l.1 E a Imaculada te tomou pela mão e te levou consigo. E naquela mesma Roma 
que havia visto nascer a tua obra, naquela mesma praça São Pedro, onde os inimigos 
da Igreja tantos anos antes tinham encenado a sua manifestação, tu foste proclamado 
santo.
Alegria na terra e no céu, pelo maravilhoso florescimento do teu ideal cavaleiresco 
e sacerdotal pronto para dar a vida pelos próprios amigos! A Imaculada sorria, 
estendendo sobre todos os seus filhos, naquela praça e no mundo, o seu celeste manto.

Do evangelho de João – cfr. 15,12-17

este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém 
tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus 
amigos, se fazeis o que vos mando...
Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que 
vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim 
de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. o que vos 
mando é que vos ameis uns aos outros.

Da homilia de João Paulo ii (10 de outubro de 1982)

““Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos”
A partir de hoje a Igreja deseja chamar “Santo” um homem a quem foi concedido 
realizar de maneira absolutamente literal as referidas palavras do Redentor. De 
fato, no final de Julho de 1941, quando por ordem do chefe do campo foram 
colocados em fila os prisioneiros destinados a morrer de fome, este homem, 
Maximiliano Maria Kolbe, apresentou-se espontaneamente, declarando-se pronto 
a morrer em substituição a um deles. Esta disponibilidade foi acolhida, e ao Padre 
Maximiliano, após mais de duas semanas de tormentos por causa da fome, foi 
enfim tirada a vida com uma injeção mortal, a 14 de Agosto de 1941.
Padre Maximiliano Kolbe, sendo também ele um prisioneiro do campo de 
concentração, reivindicou, em lugar da morte, o direito à vida de um homem 
inocente, um dos quatro milhões. Padre Maximiliano Maria Kolbe reafirmou assim 
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l. 2 Quando o fogo do amor se acende não encontra lugar nos limites do coração, 
mas se inflama e incendeia, devora, absorve outros corações.
A Milícia da Imaculada ressalta esse amor, que se impele até conquistar os 
corações de todos que vivem no presente e que viverão no futuro, e isso o mais 
rápido possível.

l. 1 O milite da Imaculada sabe que, na Imaculada e através da Imaculada, tornar-
se-á o quanto antes e do modo mais fácil propriedade de Jesus, propriedade de 
Deus. 

l. 2 Sabe que este é o único caminho para alcançar a mais fácil e sublime 
santidade, para dar a maior glória possível a Deus.

l. 1 O milite da Imaculada é, em uma palavra, alguém que combate para 
conquistar todos os corações para Ela. (SK 1325)

Concede-me louvar-te  
– dois coros

Concede-me louvar-te, ó Virgem Santíssima.
Concede-me louvar-te com o meu empenho e sacrifício pessoal.
Concede-me viver, sofrer, consumir-me  e morrer por ti, somente por ti!
Concede-me conduzir a ti o mundo inteiro.
Concede-me contribuir para uma exaltação cada vez maior de ti, 
para a maior exaltação possível de ti.
Concede-me prestar-te uma glória como ninguém jamais tributou até hoje.

Concede a outros suplantar-me no zelo pela tua exaltação, e a mim superá-los, 
de tal forma que, numa nobre emulação, a tua glória aumente cada vez mais 
profundamente e intensamente, come deseja Aquele que te elevou de uma maneira 
única acima de todos os seres.

Só em ti Deus foi adorado sem comparação, mais que em todos os seus santos. 
Por ti Deus criou o mundo. Por ti Deus chamou também  a mim à existência.  De 
onde me vem este grande dom? 
Concede-me louvar-te, ó Virgem Santíssima! (São Maximiliano Kolbe)

Gesto
Þ levamos os Estatutos M.I.    

Canto o cânon
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l.2 Para elevar o espírito deles, encorajava-os dizendo que o fugitivo ainda podia 
ser encontrado e que seriam soltos. Então se uniam e ele e rezavam em voz alta. 
As portas da cela eram de carvalho, e graças ao silêncio e à acústica, a voz de 
Kolbe em oração espalhava-se também pelas outras celas, onde os prisioneiros 
podiam ouvi-la bem. Estes também se uniam a ele. 

l.1 partir de então, todos os dias, da cela onde se encontravam aquelas pobres 
almas e das celas vizinhas, vinha o som da recitação de orações, do rosário e de 
hinos. Padre Kolbe começava e os outros respondiam em coro. Quando essas 
orações e hinos fervorosos ressoavam em todos os cantos do “bunker”, eu tinha a 
impressão de estar em uma igreja.
(De: O Santo de Auschwitz, pp.  225-226)

FF 263 – Do Cântico das criaturas      
- dois coros

Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor ,
teus são o Louvor, a Glória, a honra e toda a Bênção. 
A ti só, Altíssimo, se hão de prestar
e nenhum homem é digno de te nomear.

Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor
e suportam enfermidades e tribulações.
Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz,
pois por ti, Altíssimo, serão coroados.

Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã a Morte corporal,
à qual nenhum homem vivente pode escapar:
Ai daqueles que morrem em pecado mortal!
Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade,
porque a segunda morte não lhes fará mal.

Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças
e servi-o com grande humildade.

Gesto
Þ um minuto di silêncio.
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Ó Mestre, Fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.

Gesto
Þ levamos um pincel e um mapa mundi.

Canto o cânon

Auschwitz - O martírio

l. 1 E a Imaculada te disse: “Maximiliano, por toda a vida me chamaste de mãe; é 
verdade, eu sou realmente tua mãe. E então tu... tu és meu filho! Como Jesus! Eis então 
que, como para ele, agora também para ti está chegando a tua hora, a hora da tua 
glória...

l. 2 O coração de toda instituição católica é a capela, com o tabernáculo, casa do 
Deus vivente. 
E desse que os fiéis extraem força e luz. 
Em Auschwitz também havia um coração espiritual, do qual irradiava agonia, 
desespero e morte: era a prisão na prisão, o bloco da punição chamado bunker.
Foi aqui que Kolbe entrou como um fragmento de luz em uma fossa escura. Ele, 
que sempre foi de um pudor extremo, foi despido. 

l. 1 As vítimas, despidas, estavam todas em uma cela, próxima daquelas onde 
estavam os outros, punidos pelas duas fugas precedentes. O ar era irrespirável, o 
chão da cela era de cimento. 
Pode-se dizer que a presença de Padre Maximiliano no bunker foi necessária para 
os outros. Estavam enlouquecendo com a ideia de que não voltariam mais para 
suas famílias, para suas casas, e gritavam e praguejavam por causa do desespero.  
Ele conseguiu dar-lhes paz e eles começaram a resignar-se. Com o dom da 
consolação que ele ofereceu a eles, prolongou as vidas dos condenados que 
geralmente ficavam tão  destruídos psicologicamente que morriam em poucos dias. 

    6    

Niepokalanow - a missão

l. 1 A tua atividade missionária foi incansável. E incansavelmente comunicavas 
aos teus, na Europa e no Japão, o encanto dos copiosos e maravilhosos frutos que a 
Providência te permitia colher.
Tu tinhas escrito: “Nós, nas mãos da Imaculada, devemos nos tornar como uma caneta 
nas mãos de um escritor, como um pincel nas mãos de um artista, como um cinzel nas 
mãos de um escultor de maneira que Ela possa fazer de nós o que quiser”.

l. 2 Moramos em barracas de madeira, vivemos de esmola e nos privamos até 
mesmo das comodidades que estão mais à mão; somos nós mesmos que nos 
fadigamos para a publicação da revista, trabalhando às vezes acima das nossas 
forças, para conquistar o maior número possível de almas à Imaculada, e assim 
levantá-las e fazê-las felizes no modo mais autêntico... a nossa atividade constitui 
uma realização da Regra de São Francisco. 

       
l. 1 A nossa comunidade leva uma vida um pouquinho heroica, como é e deve ser 
Niepokalanòw, para hastear o seu estandarte sobre as casas editoriais dos jornais 
diários, da imprensa periódica e não periódica, das agências de imprensa, sobre 
as antenas radiofônicas, sobre os institutos artísticos literários, sobre os teatros, 
sobre as salas cinematográficas, sobre parlamentos, sobre os senados, em uma 
palavra, em todos os lugares da terra.  
        
l. 2 Os nossos doentes são uma bênção para a comunidade. Todas as 
dificuldades com as publicações eu as confio a eles.  O hospital é uma fundição 
onde o eu é purificado, como acontece também com os defeitos e as fraquezas. 
Esta é a única atividade em Niepokalanow que dá frutos certos, e isto me dá a 
maior paz. Os nossos doentes são um grande capital. 
(São Maximiliano Kolbe)

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
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