
SEMENTES VOCACIONAIS 
Folha Vocacional dos Frades Menores Conventuais 

Papa Francisco na cela de  

S. Maximiliano Kolbe 

 

Paz e bem, caros amigos, que estais em caminho à procura dos 

desejos do Senhor para a vossa vida.    

 

Na sexta-feira, 29 de Julho de 2016, no contexto da sua visita à 

Polónia para a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco 

dirigiu-se a Auschwitz, o maior campo de extermínio nazi onde 



milhões de pessoas foram mortas pela loucura e pelo ódio de 

homens cegos por uma ideologia ateia e satânica. Muito forte a 

sua escolha de não exprimir palavras, mas de visitar aquele lugar 

trágico em absoluto silêncio.  

 

Ficou demoradamente, sozinho, em oração, “no bunker da 

fome”, onde, a 14 de Agosto de 1941, morreu também o Padre 

Maximiliano Kolbe, franciscano dos frades conventuais que 

aqui ofereceu a sua vida no lugar de um jovem pai de família.  

 

O Pe. Kolbe tinha chegado a Auschwitz poucos meses antes – 

em Maio de 1941. No final de Julho um dos prisioneiros do seu 

bloco conseguiu fugir e, segundo a implacável lei do campo, 

dez companheiros foram destinados ao “bunker da fome”, isto 

é, um lugar para esperar uma morte dramática, sem alimento e 

sem água. Entre esses havia um pai de família, Francisco 

http://www.vocazionefrancescana.org/p/francescani-conventuali.html


Gajowniczek, que desatou desesperado em lágrimas nomeando 

os seus entes queridos. O Pe. Kolbe, com um gesto inaudito, 

ofereceu-se para morrer no lugar dele. A troca foi aceite e foi 

encerrado com os outros nove no “bunker da fome”. Naqueles 

dias trágicos, o Pe. Kolbe soube transformar o desespero de 

todos numa resignação cheia de fé e entrega ao Senhor: o 

“bunker” ressoou assim durante duas semanas com cânticos e 

orações que aos poucos se tornavam sempre mais débeis e 

apagadas. Quando os guardas entraram no “bunker” era o dia 

14 de Agosto. O Pe. Kolbe, que estava ainda vivo, foi morto com 

uma injecção de cianeto. No dia seguinte, dia da Festa da 

Assunção de Maria ao céu, os seus corpos foram cremados e as 

cinzas lançadas ao vento. O Pe. Maximiliano tinha 47 anos.   

 

A visita do Papa Francisco teve, portanto, uma chamada de 

atenção não só sobre a indizível monstruosidade do extermínio 



nazi, mas também sobre a figura deste frade franciscano que, 

com o seu gesto heroico, contrapôs ao ódio e à morte um 

sublime testemunho de humanidade iluminada pela fé cristã. O 

Papa João Paulo II a 10 de Outubro de 1982, proclamando-o 

santo, assim o definiu “patrono especial para os nossos difíceis 

tempos”. E disse: “ O Pe. Kolbe restitui a vitória mediante o amor 

e a fé, a um lugar construído para a negação da fé em Deus e no 

homem”. 

 

 

 

 

 

 

 

«O ódio não é uma força criativa: é-o somente o amor!» ∙  

S. Maximiliano Kolbe 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 
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