
Queridos irmãos,  
uma saudação do Conselho Internacional a todos os mil ites do
mundo. Vivemos um momento dif íci l  e doloroso,  por causa do coronavírus
que assola o mundo,  mas devemos manter a fé e a esperança,  não estamos
sozinhos.  O que nos une e nos fortalece todos os dias é nossa
Consagração à Imaculada, porque nossa Consagração nos ajuda a viver
todo sacrif ício,  toda oferta e toda dor que passamos: “tudo contribui  para
o bem daqueles que amam a Deus " (Rom 8:28).
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Coragem! São Maximil iano Kolbe também experimentou um momento
muito semelhante em 1918,  quando o mundo sofreu a pandemia da "febre
espanhola",  ele perdeu dois grandes amigos: Frei  Antonio Maria
Glowinski  e Frei  Antonio Mansi ,  co-fundadores da Mil ícia da Imaculada.
Mas,  mesmo diante das dif iculdades,  São Maximil iano Kolbe não se
deixou vencer,  olhou para as dif iculdades,  mas viu as oportunidades de
espalhar o bem e o amor.  Kolbe nos ensina a manter a fé.  Com os olhos
fixos na Imaculada, seremos capazes de ir  mais longe. Ao longo de sua
vida,  ele foi  desafiado a permanecer de pé.  Não podemos dizer com
certeza se ele estava com medo, mas ele certamente disse SIM e
manteve sua decisão até o f im.

 

“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).



A comunhão entre nós será muito importante neste tempo. Nossa unidade nos

recompensará com uma oração mais forte e oferecerá nosso testemunho de fé,

esperança e caridade. Mais do que nunca é importante redescobrir que somos "um

corpo" em toda a Igreja. Sejamos luz para nossos irmãos, movimentemos o bem,

ajudemos todos os nossos irmãos a ver a luz, a ter esperança. Vamos tentar ser mais

positivos, otimistas e, acima de tudo, pessoas de oração, porque tudo isso

passará. Tudo isso nos lembra que agora e sempre somos chamados a aceitar

desafios e dificuldades com um espírito de conversão. Então, vamos nos perguntar: o

que você quer de nós, o que você comanda, aqui e agora, ó Imaculada?

Portanto, vamos invocar a Imaculada juntos:
«Olhe, ó Virgem Maria, seus filhos e ajude-os como

você fez com na festa em Caná, com Isabel no
momento do parto, com os discípulos após a

Ressurreição de Jesus. Sempre nos proteja, apesar
de nossas infidelidades e fragilidades. 

Confiamos em você, com a confiança de seu servo
São Maximiliano Kolbe ».

Festa da Anunciação!

 

O anjo Gabriel enviado por Deus, visitou Maria e disse: 

"Alegra-te, cheio de graça, o Senhor está contigo!" (Lc 1-26) 

 

Queremos viver esse dia juntos, em família! 

Não esqueçamos que os milites nesta Solenidade podem obter a indulgência

plenária nas condições usuais. Além disso, a Penitenciária Apostólica concedeu

na última semana a todos os fiéis o presente de indulgências especiais em

relação à doença de Covid-19: aproveitamos esses tesouros que nossa Santa

Mãe Igreja nos concede.Unidos no coração da Imaculada
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