
São Maximiliano Maria Kolbe – Santa Missa

Sacerdote e Mártir  (1894-1941)

Coleta
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...

LITURGIA DA PALAVRA

Primeira Leitura  -  Sab 3,1-9
Do Livro da Sabedoria

Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. 
Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos: seu desenlace é 
julgado como uma desgraça.  E sua morte como uma destruição, quando na 
verdade estão na paz! Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a 
esperança deles era portadora de imortalidade, e por terem sofrido um pouco, 
receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. 
Ele os provou como ouro na fornalha, e os acolheu como holocausto. No dia 
de sua visita, eles se reanimarão, e correrão como centelhas na palha. Eles 
julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para 
sempre. Os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os 
que são fiéis habitarão com ele no amor: porque seus eleitos são dignos de 
favor e misericórdia.
- Palavra do Senhor.

Sobre as oferendas

Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas oferendas, e vos suplicamos 
que, a exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, aprendamos a oferecer-
vos a nossa vida. 
Por Cristo, nosso Senhor.

 

Depois da comunhão

Restaurados na mesa do vosso Filho, humildemente vos pedimos, ó Deus, 
que sejamos inflamados no mesmo amor, que  São Maximiliano Maria Kol-
be recebeu deste convívio. 
Por Cristo, nosso Senhor.
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Aclamação ao Evangelho – Jo 12,25  

Aleluia, aleluia

Quem ama sua vida a perde
e quem odeia sua vida neste mundo
guardá-la-á para a vida eterna.                                                                     

Aleluia, aleluia

Evangelho – Jo 15,12-16

Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: “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. Já não vos chamo servos, porque 
o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois 
vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. 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”. 
- Palavra da salvação. 

Salmo Responsorial – Salmo 115
R.: É preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos santos, seus amigos.

Guardei a minha fé mesmo dizendo:
“É demais o sofrimento em minha vida”.
Confiei, quando dizia na aflição:
“ Todo homem é mentiroso! Todo homem”

Que poderei retribuir ao Senhor,
por tudo aquilo que ele fez em meu favor?
Elevo o cálice da minha salvação,
invocando o nome santo do Senhor.

Eis que sou o vosso servo, ó Senhor,
vosso servo que nasceu de vossa serva;
mas me quebrastes os grilhoes da escravidão!
Por isso oferto um sacrifício de louvor,
invocando o nome santo do Senhor.

Segunda Leitura –  1Jo 3,13-18
Da primeira carta de são João apóstolo 

Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos 
trasladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem 
não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sa-
beis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisto temos 
conhecido o amor: (Jesus) deu sua vida por nós. Também nós outros de-
vemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste 
mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, 
como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com 
palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade.
- Palavra do Senhor.
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