
Para além da necessidade de se juntarem à guerra 
contra o mal, os católicos que se tornam membros da 
M.I. consagram-se a si próprios à Imaculada. Uma 
Consagração Total não nos obriga a deixar o mundo 
para entrarmos num claustro; o movimento da M.I. 
está adaptado a cada um segundo a sua vocação res-
pectiva. 

São Maximiliano Kolbe descrevia esta Consagra-
ção Total à Imaculada no seio da M.I. da mais bela 
das formas: “A essência da M.I. consiste em per-
tencer incondicionalmente, irrevogavelmente, sem 
reserva e  inteiramente à Imaculada. É por isso que 
todos quantos se juntam à M.I. se tornam inteiramen-
te Sua propriedade. E é precisamente desta maneira 
que pertencem a Jesus, tal como Ela pertence a Jesus”. 
Dito de outro modo, esta Consagração Total permi-
te-nos tornarmo-nos outras tantas Marias e, conse-
quentemente, outros tantos Cristos.

A Consagração Total à Imaculada deve ser volun-
tária. Isto quer dizer que devemos tomar ativamente 
a decisão de nos consagrar a Ela e, assim, permitir-
-Lhe entrar nas nossas vidas para nos transformar-
mos espiritualmente em Seus instrumentos. Só com 
este sacrifício de nós mesmos podemos tornar-nos 
Cavaleiros da Imaculada.

A CAvAlAriA dA 
imACulAdA virgem mAriA

de ObservânCiA TrAdiCiOnAl

miliTiA immACulATæMilitia Immaculatæ 
de  
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Desejando permanecer inteiramente fiel ao espíri-
to de são Maximiliano Kolbe, a M.I. de Observância 
Tradicional foi inicialmente fundada em Varsóvia, na 
Polónia, no ano 2000. Ela abarca a herança autêntica 
e os ensinamentos do seu santo fundador e proclama 
fidelidade à fé católica pura e inalterada. Desde en-
tão, a organização estendeu-se rapidamente por todo 
o mundo. Os seus membros esforçam-se por viver se-
gundo as máximas do seu santo fundador, a fim de 
ter uma verdadeira devoção à Imaculada e ganhar-Lhe 
muitas almas.
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Ó Maria concebida sem 
pecado, rogai por nós que 
recorremos a vós, e por to-
dos os que não recorrem 
a vós, especialmente os 
maçónicos.

(Oração jaculatória da M.I.)
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mOvimentO para as massas

A Milícia da Imaculada, ou M.I., é uma organização 
católica e um movimento para as massas — homens 

ou mulheres, jo-
vens ou velhos, 
membros do cle-
ro, religiosos ou 
leigos — e tem 
como objectivo 
salvar as almas 
de Satanás e suas 
armadilhas. 

“O objeto da M.I. — explicava o padre franciscano 
polaco Maximiliano Kolbe, santo fundador da M.I. — 
é fazer tudo para a conversão dos pecadores, dos here-
ges, dos cismáticos, etc., e especialmente dos maçóni-
cos, bem como trabalhar para a santificação de todos 
sob a proteção e por intercessão da Virgem Imaculada.”

a imaculada

A Imaculada não é senão 
a Santíssima Virgem Maria, 
Mãe de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. É chamada Imacu-
lada porque é inteiramente 
pura. Foi concebida e nas-
ceu sem mancha do pecado 
original. No dia da Anun-
ciação, a Santíssima Virgem 
Maria aceitou tornar-se Mãe 
de Deus. Foi por Ela que 
Deus realizou o plano de 
salvação para a humanidade. Só com a ajuda da Santís-
sima Virgem Maria nós somos capazes de atingir Nosso 

Os ensinamentOs de sãO maximilianO KOlbe

Reconhecendo a necessidade urgente de salvar as al-
mas, são Maximiliano Kolbe difundiu o movimento da 
M.I. a fim de tomar uma parte mais ativa no combate con-
tra os inimigos de Deus e da Igreja Católica. Compreen-

apelO  
da imaculada

Foi certamente obra da 
Divina Providência a  funda-
ção da M.I. em 1917. 1917 foi 
o ano durante o qual a San-
tíssima Virgem Maria apare-
ceu na Cova da Iria, em Fá-
tima, a  três pastorinhos. Ela 
definiu os tempos modernos 
como o  período da “batalha 

decisiva” contra o demônio e profetizou a “desorientação 
diabólica que invade o mundo e perde as almas”. Como 
Mãe diligente ou zelosa, Nossa Senhora de Fátima não 
deixou o  mundo sem remédio nestes tempos terríveis; 
com efeito, ofereceu o Seu próprio coração como “[nos-
so] refúgio e o caminho que [nos] conduz até Deus”. Sem 
os poderosos meios da verdadeira devoção à Santíssima 
Virgem Maria e ao Seu Coração Imaculado, a humanida-
de estaria completamente desprovida de proteção contra 

“as vagas diabólicas que se abatem sobre o mundo”.

Este apelo da Imaculada foi repetido no decurso de 
diversas aparições, como as de Paris (1830) e as de La 
Salette (1846). O mesmo apelo foi também propagado 
pelos santos de diversos períodos, como são Luís-Maria 
Grignion de Montfort e o Padre Pio. Foi o mesmo apelo 
divino a passar à ação que levou o jovem santo Maximi-
liano Kolbe a criar a M.I.

Senhor Jesus Cristo — ad Jesum per Mariam. Deus, na sua 
infinita bondade, escolheu a Imaculada para ser a tesou-
reira e a dispensadora de todas as Suas graças.

deu a promessa de Deus: alguém 
esmagaria a cabeça orgulhosa de 
Satanás (Génesis  3,15). A  mes-
ma pessoa — uma mulher — re-
cebeu de Deus o poder de vencer 
todas as heresias em todo o mun-
do. A  Imaculada foi designada 
para dirigir esta guerra contra o 
Inferno, e  Deus prometeu uma 
vitória certa. Para sermos seus 
servidores, devemos, nós também, alistarmo-nos no 
seu exército para combater com Ela ou, noutros ter-
mos, devemos tornar-nos cavaleiros, avançando em 
direção ao campo do inimigo sob o estandarte da Ima-
culada. É por essa razão que são Maximiliano Kolbe 
chamou à sua organização uma milícia, um exército ou 
uma ordem de cavalaria. O espírito de zelo missionário 
e o desejo de combater por uma causa divina atraíram 
milhões de pessoas às fileiras da M.I., primeiro na Po-
lônia e depois no mundo inteiro.

a pertinência da m.i. hOje em dia
Tal como são Maximiliano Kolbe e os seus con-

frades combateram valentemente contra os males da 
sua época há um século, os católicos de hoje devem 
estar igualmente imbuídos de um espírito combativo. 
As doutrinas erradas, o pecado considerado como coisa 
normal e a apatia religiosa instituídos pelo mundo mo-
derno através da educação liberal e dos meios de comu-
nicação social são sem dúvida venenos mortais para as 
almas, sobretudo as das crianças inocentes. Provocam 
confusão na razão humana e cortam as almas da fonte 
da graça. Uma alma enfraquecida torna-se presa fácil 
do demônio que a conduz habitualmente pelo cami-
nho da condenação. A existência da M.I. é certamente 
pertinente — e mesmo necessária — no mundo atual. 
O  tempo chegou para nós de responder ao apelo da 
Imaculada e de empunhar as nossas armas espirituais 
para nos unirmos a Ela nesta batalha contra o demônio.


