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EDITORIAL

MARIA, MULHER DE 
ESPERA E ESPERANÇA

Caros amigos e queridas amigas da ADMA,

Há pouco terminamos o nosso ano litúrgico e já 
estamos imersos neste tempo de Advento, que nos 
prepara para acolher o mistério de um Deus que se faz 
homem, que vem à Terra, nem tanto para nos salvar 
do que passamos ao viver, mas, sobretudo, para não 
nos deixar sozinhos naquilo que vivemos, para ser 
partícipe da nossa vida e da nossa humanidade, das 
nossas alegrias, como também das nossas dores. 

É um tempo de espera pela vinda de Jesus, luz do 
mundo, que não queremos vivenciar distraídos, ou 
presos às coisas do mundo e nem mesmo tristes ou 
desanimados, mas atentos às coisas com o olhar 
voltado para o céu, procurando a nossa Estrela. E 
então, quem melhor que Maria pode nos ajudar a 
viver melhor este tempo. Há um ano, durante a 
Oração do Angelus, Papa Francisco nos convidava 
a viver o tempo de Advento exatamente como Maria 
depois do anúncio do Anjo. 

Maria é, por excelência, a mulher da espera. Nela 
a espera é incondicional, que difere de cada lógica 
humana. É uma espera atemporal, porque é a espera 
de Deus e de seu projeto de amor. Mas a sua espera 
é também participativa, é uma espera repleta de 
oração, de escuta e de discernimento.

Tudo aquilo que Ela vive, tudo o que lhe acontece 
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é também extraordinário. Nada surge sem o seu 
consentimento, é sempre o seu “Sim” que abre a 
confiança total em Deus, Naquele que depois se 
fundamenta o milagre do Amor do nascimento do 
Salvador.

E Maria é também a mulher de esperança, porque 
se abre à promessa de Deus, sem qualquer certeza 
humana, e espera que seja o Espírito Santo a operar 
Nela e a lhe indicar o caminho passo a passo. Maria 
é mulher de esperança, porque se deixa transformar 
não obstante as dificuldades, os riscos, os medos, 
como nos recorda Papa Francisco:

“A Nossa Senhora não permanece em casa, 
paralisada, com suas preocupações, com seus 
problemas, não se afunda na autopiedade ou no 
medo das incompreensões ou das penas severas, 
como o apedrejamento ao qual se expunha pela 

Renato Valera,
Presidente ADMA Valdocco.

Alejandro Guevara,
Animador Espiritual ADMA Valdocco.

gravidez inesperada. Ao contrário, coloca-se a 
caminho para partilhar com sua prima Isabel, a 
alegria que levava em seu coração”.

Vamos adiante com esperança, sem agitação 
na espera de um Deus que sempre dá o primeiro 
passo. É esta a atitude de Maria, que também nós, 
associados da ADMA, queremos imitar neste Advento, 
para que assim, a espera não se torne infrutífera e 
passiva, mas fecunda e repleta de atos de amor; 
sabendo que “o primeiro ato de caridade para com o 
próximo é oferecer-lhe um rosto sereno e sorridente”. 
Exatamente como o rosto que Bartolomeu Garelli 
viu em Dom Bosco no dia da Festa da Imaculada, 
na sacristia da igreja de São Francisco de Assis em 
Turim; um olhar pleno de afeto e familiaridade, que, 
na oração de uma simples “Ave Maria”, encurtou cada 
distância e permitiu Jesus nascer mais uma vez no 
coração do homem.

“AMO-OS ATÉ O FIM” (JO 13,1)

CAMINHO FORMATIVO

1. Reconhecer o coração do presente...

“Continue a vencer bem nessas pequenas 
contradições diárias que esbarram em você, e 
direcione para isso o melhor de seus desejos. 
Saiba que, por enquanto, Deus não quer nada 
mais de você do que isso; e, portanto, não perca 
seu tempo querendo fazer outra coisa. Não semeie 
seus desejos no jardim alheio, mas apenas cultive 
bem o seu. Não deseje não ser o que é, mas deseje 
ser quem você é e da melhor maneira possível. 
Direcione seus pensamentos para se aperfeiçoar 
nisso e para carregar as cruzes, grandes ou 

pequenas, que você encontrar no lugar que lhe 
for designado. E acredite em mim: este é o grande 
segredo e o segredo menos compreendido da 
vida espiritual. Cada qual ama o que é de seu 
gosto, e poucos amam o que é de acordo com seu 
dever e o gosto de nosso Senhor. De que adianta 
construir castelos na Espanha se temos que morar 
na França? Esta é uma velha lição minha, e você 
a entende bem”. (Carta à esposa do presidente 
Brulart, junho de 1607)

Escolher um tempo presente para amar ou escolher 
amar o presente? Podemos fazer nestas palavras, 
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a pergunta que Francisco de Sales faz para uma 
de suas filhas em uma carta de 1607. Na realidade, 
depois de séculos, esta pergunta feita pelo santo 
Bispo de Genebra, chega até nós, colocando-se com 
força, em nosso coração, neste tempo de Advento 
que nos prepara para o Natal do Senhor.
 As palavras de Francisco de Sales nos revelam, 
neste tempo, o segredo mais profundo da santidade e 
nos ajudam a desmascarar uma das mais frequentes 
e insidiosas tentações que, geralmente, também fica 
em nosso caminho. O Santo de amorevolezza com 
um tom delicado e decisivo nos faz entender com 
clareza, que, o único jardim no qual a semente da 
santidade, plantada pela graça de Deus e cuidada por 
nossa liberdade, pode crescer, florir e amadurecer 
é justamente o jardim do nosso presente, do aqui e 
agora. É apenas no aqui e agora do nosso tempo 
e do nosso espaço, das nossas condições de vida 
e de saúde, das nossas heranças, dos nossos 
afetos, do nosso trabalho, e das mil circunstâncias 
do nosso cotidiano, da nossa pequenez e da nossa 
fé sempre a caminho. É um presente que, por vezes, 
nos parece angustiante, e outras vezes nos revela 
incrédulas surpresas, um presente sempre imperfeito 
e minado pela passagem dos dias, um presente 
que é o único tempo verdadeiro, concreto e real da 
nossa vida. O tempo no qual a nossa vida acontece. 
Não é sempre de imediato, evidente, reconhecível 
e visível, a presença de Deus que representa a 
verdadeira e autêntica riqueza que o nosso presente 
vale. Trata-se, de fato, de uma riqueza ao mesmo 
tempo profunda e preciosa, que não se impõe, e 
não busca espaços de protagonismo, mas, que de 
maneira  discreta e concreta escolhe apenas não 
se retirar e continuar a habitar e a abençoar este 
tempo não o transformando em um outro tempo, 
mas transfigurando-o para o que é, em um tempo de 
graças.

E isto Francisco de Sales sabe muito bem, sabe que 
se não reconhecermos a visita de Deus no hoje, 
dificilmente a reconheceremos no amanhã, porque 
também o amanhã, ao chegar, chamará hoje. Então, 
neste tempo, o santo de Savóia, conhece muito bem 
a tentação de se evadir do presente, que, de uma 
maneira ou outra, bate à porta do nosso coração. É 
sugestiva a tentação de não viver o aqui e agora, 
deixar de lado a aparente monotonia, a aridez, a 
esterilidade do cotidiano para ir em busca de outras 
coisas, um jardim mais prometedor, mais adaptado a 
hospedar e acolher o nosso caminho de santidade. 

Variadas e coloridas podem ser estas metas da nossa 
fuga para outro lugar. Às vezes nos refugiamos no 
passado, idealizando a beleza de um tempo que não 
existe mais. Outras vezes, ao contrário, protelamos em 
direção ao futuro imaginado e imaginário, sonhando-o 
privado daquelas asperezas, imperfeições que nos 
acompanham no presente. Outras vezes ainda, 
desejamos fugir para um presente diferente, real ou 
virtual, onde nos parece que, condições, situações 
e circunstâncias são muito mais propícias para o 
nosso caminho de seguir o Senhor. Diante destas 
tentações que conhece muito bem, o Bispo de 
Genebra nos indica, com resolutividade em nosso 
presente vivido sem “descontos” e sem escapatórias,  
o único espaço real e concreto no qual é possível 
encontrar o Senhor, o único lugar em que o Senhor 
desperta e no qual não cessa de vir  nos visitar e 
abençoar a nossa vida. Estar no presente certamente 
não é fácil, e reconhecer o presente como o lugar no 
qual o Senhor nos vem ao encontro, obviamente não 
significa petrificar a realidade existente em uma gélida 
e glacial imobilidade, na qual nada muda, nada se 
transforma. O segredo que o santo Bispo nos revela 
é muito mais profundo e precioso. Francisco de Sales 
nos sugere que jamais encontraremos o Senhor, nem 
haverá um encontro com Ele em outro lugar, talvez 
perfeito, que não neste presente assim como o é, nas 
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suas luzes, nas suas sombras, nas suas escuridões 
e, também nas suas contradições. O Senhor jamais 
será encontrado senão O reconhecermos nas 
entrelinhas e nas dores da realidade, no jardim da 
nossa vida e da nossa história; naquela França que 
vendo as mil vantagens e méritos de uma hipotética 
Espanha é o único verdadeiro terreno da nossa vida. 
Só assim será possível experimentar que o Senhor 
não nos vem de encontro porque habitamos em um 
presente sempre perfeito devido a nossos esforços, 
mas, sim, nos encontra onde estamos, porque ama 
infinitamente e simplesmente a nossa vida. O Senhor 
não nos pede para sermos outra pessoa diferente 
do que somos, nem para irmos além de onde já 
nos encontramos, mas habitualmente nos pede 
a humildade de acolher a Sua vinda na pobreza 
deste presente que, como a manjedoura de Belém, 
é o único lugar no qual Deus nos pede para estar 
hospedado. E é precisamente desta experiência, 
de ter reconhecido no Senhor o hóspede muitas 
vezes despercebido da nossa vida cotidiana, que 
recebemos a força para caminhar e crescer na 
santidade. A santidade não é, portanto, como muitas 
vezes pensamos, substituir este presente, com a 
nossa vida e a nossa história, por outro presente, 
radicalmente novo e totalmente diferente, que 
apaga num instante, como com uma esponja, o que 
somos e o que fomos para abrir espaço para um 
novo começo que prenuncia melhores chances de 
sucesso começando do zero. Tampouco a santidade, 
é procurar progredir, crescer e melhorar, com a 
nossa própria força de vontade e esforço, como se 
Deus, tendo-nos deixado intuir um caminho a seguir, 
nos esperasse na meta, interessado e intrigado para 
avaliar a eficácia do nosso esforços e a durabilidade 
da nossa perseverança, como se de alguma forma 
devêssemos merecer e conquistar o Seu Amor 
à força dos esforços e dos resultados obtidos. A 
santidade cujo segredo Francisco de Sales nos 
revela é, na realidade, algo infinitamente mais belo e 
maior, algo infinitamente mais divino e imensamente 
mais humano. Santidade não é tentar, por força de 
vontade, não ser o que somos e ser diferente do que 
somos, negando que Deus quis, abençoou e amou a 
nossa irrepetível singularidade.

A santidade, ao contrário, é justamente viver este 
presente, ou seja, tentar ser quem somos de forma 
perfeita, não como meta de nossos esforços, mas à 
luz do descobrimento e do reconhecimento de nós 
mesmos, com infinita e nunca esgotada maravilha, 

destinatários privilegiados do Amor eterno, infinito e 
fiel de Deus que não conhece hesitações, dúvidas 
e vacilações, a ponto de dar a própria vida por 
nós. E é precisamente este saber que somos livres 
e infinitamente amados por Deus, chamados a 
responder e não a correr atrás do Seu Amor, que 
permite que a nossa vida floresça na verdadeira e 

autêntica santidade, na reflexão, de modo único e 
irrepetível, de uma maneira que é e será só nossa, 
nos traços do nosso rosto os traços do rosto do 
Senhor. O Amor de Deus, a sua presença ao nosso 
lado, o seu habitar neste mesmo cotidiano, não nos 
transfere magicamente para um presente diferente, 
mas transforma e transfigura radicalmente este 
presente, renovando-o, fazendo-o florescer e frutificar 
em todas as suas potencialidades e possibilidades de 
bem, de luz e de alegria.  Em nossa vida e em nosso 
presente, como bem nos mostra Francisco de Sales, 
se tivermos a coragem de habitá-lo e desenterrá-lo, 
descobriremos que Deus não descarta, mas redime, 
não condena, mas purifica, não dá sugestões, mas 
ama. E este é precisamente o segredo da santidade. 
Não ter que fazer esforço para florescer para ser 
amado, mas, conseguir florescer graças ao fato de 
já termos sido amados infinitamente, sem “ses” e 
sem “mas”, não devolvidos ao remetente por nossos 
defeitos de fabricação, frutos muitas vezes também o 
resultado das escolhas erradas da nossa liberdade, 
mas redimidas e renovadas radicalmente pelo Amor 
maior que nos amou até o fim, ou seja, até a morte e 
morte de cruz. A santidade não é ser diferente de nós 
mesmos, mas tornar-nos, através do tecido diário 
da graça e da liberdade, plenamente nós mesmos, 
o que somos chamados a ser, ou seja, não o que 
sonhamos ser, mas como Deus nos sonhou desde 
toda a eternidade e nunca para de sonhar. E não é 
possível viver tudo isto noutro lugar, mas apenas no 

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt


- 5 -

Caminho formativo

centro e no coração do nosso presente, habitado, 
animado e amado por Deus.

2.   “...a presença Amorosa de Deus...”

Do Evangelho de João (Jo 13, 1-17):
“Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que 
chegara a sua hora de passar deste mundo ao 
Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, 
até o extremo os amou. Durante a ceia – quando 
o de-mônio já tinha lançado no coração de Judas, 
filho de Simão Iscario-tes, o propósito de traí-lo –, 
sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, 
e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-
se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando 
duma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, 
deitou água numa bacia e começou a lavar os 
pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha 
com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro. 
Mas Pedro lhe disse: «Se¬nhor, queres lavar-me 
os pés!» Respondeu-lhe Jesus: «O que faço não 
compreendes agora, mas irás compreendê-lo em 
breve.» Disse-lhe Pedro: «Jamais me lavarás os 
pés!» Respondeu-lhe Jesus: «Se eu não os lavar, 
não terás parte comigo.» Exclamou então Simão 
Pedro: «Senhor, não somente os pés, mas também 
as mãos e a cabeça.» Disse-lhe Jesus: «Aquele 
que tomou banho não tem necessidade de lavar-
se; está inteiramente puro. Ora, vós estais puros, 
mas nem todos!» Pois sabia quem o havia de trair; 
por isso, disse: «Nem todos estais puros.» Depois 
de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-
se novamente à mesa e perguntou-lhes: «Sabeis o 
que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e 
dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso 
Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós 
deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o 
exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais 
também vós. Em verdade, em verdade vos digo: 
o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o 
enviado é maior do que aquele que o enviara. Se 
compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob 
condição de as praticardes.» ”

É a presença de Deus no coração do nosso presente 
que faz do nosso presente, mesmo nas suas 
imperfeições inevitáveis e imprevisíveis, o lugar 
onde a nossa santidade é chamada a florescer. A 
presença de Deus no coração do nosso presente 
dá-nos a graça e a força de estarmos presentes no 

nosso presente, vivendo-o na presença Daquele que, 
eternamente presente, nos ama e constantemente 
nos acompanha com o seu amor na nossa vida 
cotidiana. É a escolha de Deus para habitar o nosso 
tempo que torna o nosso tempo habitável, um lugar 
onde é possível receber, reconhecer e retribuir o Seu 
Amor. E neste nosso caminho que, levando-nos a 
habitar o nosso presente, ajuda-nos a escapar e a 
fugir da sempre espreita tentação de nos refugiarmos 
noutro lugar, um tempo privilegiado é certamente o 
do Advento. 

O Advento é o tempo litúrgico que, de ano a ano, 
a Igreja nos oferece para nos prepararmos, 
caminhando em comunhão e em comunidade, para 
o mistério do santo Natal do Senhor. O Advento é um 
tempo de graça absolutamente especial, um tempo 
que nos é dado para que possamos renovar o nosso 
espanto e despertar a admiração diante do fato mais 
chocante e imprevisível de todos os tempos, um 
fato que mudou a história para sempre. Um antigo 
filósofo afirmou com inabalável certeza: “uma coisa 
é certa, nenhum Deus jamais desceu aqui!”. Perante 
esta afirmação que exclui categoricamente que 
Deus possa de algum modo aproximar-se e fazer-se 
presente no presente dos homens, surge o mistério 
inesperado e inédito de Belém que o evangelista 
João condensa nestas palavras que de tempos em 
tempos não param de ecoar na história: “o Verbo se 
fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14).

Na gruta de Belém, Deus, por sua livre escolha de 
Amor, não fica longe e distante, não envia ao homem 
um mensageiro ou um código de comportamento, 
mas se faz homem, nascendo da Bem-Aventurada 
sempre Virgem Maria. No Natal, Deus Pai envia no 
mundo, pelo poder do Espírito Santo, o Seu Filho 
unigênito, não para condenar o mundo, mas para 
que o mundo seja salvo em Seu Amor. É este o 
mistério da encarnação que nos preparamos para 
celebrar no Natal, o mistério do amor de um Deus 
que, para salvar o homem, não hesita em se envolver 
pessoalmente na história da humanidade, cruzando 
as fronteiras do eterno e vindo habitar no coração 
do tempo, da história, do presente de cada homem. 
É no Natal que o Filho de Deus, consubstancial 
ao Pai, vem habitar o coração do nosso presente, 
para que cada homem, no cerne de seu presente, 
possa encontrar o coração bem aberto de Deus. No 
Natal, Deus fazendo-se homem, não decide recriar 
um “outro presente” do nada, mas escolhe renovar 
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e recriar o nosso presente com o Seu Amor, que 
vence cada distância, cada solidão, cada abandono. 
Com a encarnação o eterno se faz nômade por 
Amor ao homem, aceitando vir habitar no meio de 
nós, armando a Sua tenda em nosso tempo, para 
que cada um de nós, percorrendo o próprio caminho, 
possa descobrir e experimentar ser constantemente 
e dia-a-dia acompanhado pelo Emanuel, Deus 
conosco.

E é justamente este mesmo Amor, o Amor que leva 
Deus se fazer homem no Natal, que se manifesta 
e completa definitivamente na Páscoa, de morte e 
ressurreição o Senhor, no seu dar a vida “por nós 
e por todos”, para a salvação de cada homem. No 
mistério do Nata e da Páscoa, eventos que talvez 
nos pareçam, à primeira vista tão diferentes e 
distantes, pulsa a mesma lógica do Amor, vive o 
próprio Amor infinito e imensurável de Deus pelo 
homem. É justamente na cruz que o Amor de Deus 
é divulgado e revelado em toda a sua inacreditável 
e infinita profundidade. É um Amor que ama até ao 
fim, sem descontos e sem segundas intenções, um 
Amor que escolhe habitar o último lugar, o lugar dos 
abandonados, para que nenhum homem, mesmo 
o mais distante, longínquo e desesperado, seja 
excluído deste abraço de salvação, aberto para 
sempre ao coração do mundo. Depois da Páscoa 
não há e nunca mais haverá, até o fim dos tempos 
e da história, um presente no qual Deus não esteja 
presente, um presente em que, se aceitarmos acolher 
o dom do Amor que sempre nos é oferecido, veremos 
Deus que nos ama e nos salva. E é precisamente 
por isso, para que o Amor de Deus até o fim esteja 
também presente no coração do nosso presente, 
que o Senhor, na noite em que foi traído, nos deu e 
entregou a Eucaristia, o sacramento perene do Seu 
Amor por nós. Precisamente por isso a Eucaristia é o 
maior tesouro que Deus confiou à sua Igreja, fonte e 
coração palpitante da vida da comunidade cristã e do 
caminho de cada filho de Deus. Na Eucaristia, o dom 
do Amor vivido pelo Senhor na cruz, não fica como 
uma recordação presa num passado cada vez mais 
longínquo, mas na força do Espírito Santo torna-se 
presente no coração do nosso presente, chegando na 
nossa vida, no aqui e agora do nosso tempo. No “pão 
cotidiano” da Eucaristia, partido dia após dia para 
nossa salvação, a cruz do Senhor, o sacrifício de um 
Deus que sacrificou a si mesmo por nossa salvação, 
cruza e quebra os limites do tempo, tornando-
se uma fonte viva do Amor, a qual hoje podemos 

tocar em nosso presente. É a Eucaristia o lugar 
que descobrimos quem somos aos olhos de Deus, 
filhos muito amados, pelos quais o Pai não hesitou 
em sacrificar o Seu único Filho, para que ninguém 
se perca, e todos possamos ser salvos. O mesmo 
sacrifício, a mesma cruz, o mesmo Amor infinito, na 
Eucaristia se tornam presentes neste tempo e neste 
espaço para que, até os confins do mundo e do 
tempo, todo homem possa experimentar e receber 
a salvação de Deus. É a Eucaristia que, tornando-se 
presente a cruz do Senhor e plantando-a no coração 
do nosso presente, nos doa a graça de podermos 
habitar e viver este nosso tempo presente, sem 
nos refugiarmos para outro lugar; como um tempo 
de graça, e nele reconhecermos e encontrarmos o 
rosto de Deus. Então compreendemos as palavras 
de um padre da Igreja, que comparando Cristo ao 
amado mencionado no Cântico dos Cânticos, via na 
encarnação, na cruz e na Eucaristia, os três “saltos 
de amor” com os quais Deus no seu Filho quis fazer-
se presente no presente de cada homem.
São as palavras do evangelista João que nos 
permitem recolher, mesmo na nossa pobreza, quatro 
centelhas deste Amor infinito que somos chamados a 
acolher todos os dias na Eucaristia. Como sabemos 
João, diferentemente dos sinóticos, ao narrar a última 
ceia do Senhor não narra a instituição da Eucaristia, 
mas nos dá a cena do lava-pés em que o Mestre e 
o Senhor, na noite em que foi traído, amou os Seus 
até o fim, inclinando-se para lhes lavar os pés. É este 
gesto, que ficou para sempre impresso nas páginas 
de João e no coração da história, que nos revela o 
significado profundo da Eucaristia, da qual o lava-
pés constitui a “explicação” que o próprio Senhor nos 
deu.

a) O dom da presença - Na Eucaristia o Senhor, 
hoje aqui e agora se torna presente no coração do 
nosso presente, não em outro lugar. Na Eucaristia 
Deus não nos dá os conselhos e as orientações, 
mas escolhe nos demonstrar o Seu Amor, de forma 
mais radical e profunda que existe, isto é, com a 
linguagem da presença. Amar é se fazer presente, 
é justamente aqui que cria raízes a assistência 
salesiana. Deus não se contenta em nos dizer ou nos 
dar qualquer coisa, mas na Eucaristia escolheu vir, 
com todo o seu próprio ser, para habitar este tempo 
presente, não um outro tempo. A presença, o partilhar 
do tempo, é a base e o fundamento de todo Amor. 
Com a Eucaristia Deus não escolhe habitar o nosso 
passado ou o nosso futuro, mas faz do aqui e agora, 
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Caminho formativo

às vezes tão áspero e seco, o tempo privilegiado no 
qual encontra, ama e salva a nossa vida.

b) O sacrifício - A presença de Deus no nosso 
presente não é um fazer-se presente distraído, 
indiferente, curioso, não é uma tocata e fuga. Na 
Eucaristia Deus não vem dar uma olhada em nosso 
presente, não olha pela janela da minha história para 
uma inspeção rápida no canteiro de obras da minha 
vida, mas irrompe na minha vida com toda a carga 
e a força explosiva do Seu Amor que não hesitou 
em sacrificar-se por mim, até o fim, até o seu último 
suspiro. A presença de Deus que a Eucaristia suscita 
no coração da nossa vida não é uma presença 
morna, tímida e inerte, não é uma presença 
sonolenta e distraída, mas é um fogo ardente de 
Amor, é o próprio Deus que, para salvar minha vida 
não hesita em se sacrificar. Na Eucaristia, o nosso 
presente não é alcançado por promessas vagas ou 
garantias genéricas, mas é alcançado pelo dom do 
Amor infinito de Deus, de um Deus que se envolveu 
até o fim na minha história. Deus escolhe pagar o 
preço mais alto, o sacrifício de si mesmo, para me 
amar a qualquer custo, ele escolhe hoje se entregar 
e se doar para que neste presente o homem tenha 
vida e vida em abundância.

c) A comunhão - Muitas vezes nós, cristãos, 
pensamos que caminhar com Deus é um assunto 
privado, um assunto que diz respeito a cada um 
considerado individualmente, um assunto privado, 
para indivíduos, certamente não algo que abra o 
horizonte de um caminho em comunidade. Mas a 
beleza muitas vezes ignorada e esquecida de ser 
cristão é precisamente a de pertencer à Igreja, a uma 
comunidade de irmãos e irmãs em comunhão e a 
caminho como povo, como família de Deus. E este é 
precisamente o dom que brota hoje da Eucaristia, é 
da Eucaristia que nasce e vive a Igreja, a comunhão 
daqueles que, descobrindo-se amados pelo mesmo 
Amor, caminham amando-se como o Senhor nos 
amou. A Eucaristia não é algo que é dado a mim e 
para mim, independentemente dos outros. Esta não 
é e não pode ser em caso algum e por nenhuma 
razão a lógica do Amor, muito menos do Amor 
de Deus! O amor não divide, mas cria e recria a 
unidade, tecendo relações e, também, renovando 
aqueles laços, que por diversos motivos, podem ter 
se afrouxados ou mesmo interrompidos. Recebendo 
a Eucaristia, o Corpo de Cristo dado para nós e 
por todos, recebemos ao mesmo tempo a graça de 

sermos membros do Corpo Místico de Cristo, que 
é a Igreja, e do qual o próprio Cristo é a Cabeça. 
Não é possível pertencer a Cristo e não se descobrir 
pertencente ao Seu Corpo. É justamente na Eucaristia 
que nos é dada uma comunidade de irmãos e irmãs 
para amar e por quem nos deixar ser amados, é 
fazendo a comunhão que, a par de toda a simpatia e 
opinião, entramos em comunhão com quem está ao 
nosso lado, mesmo se desconhecido, que recebera 
o mesmo dom de Amor. É o nos descobrir amados 
pelo mesmo Amor e chamados a nos amar com o 
próprio Amor que recebemos, para nos fazer sentir 
que a Eucaristia nos faz Igreja, confiando-nos aos 
irmãos e confiando-nos irmãos para amar.

d) O testemunho - A Eucaristia, como repetimos em 
cada celebração, não é dada apenas para o “Vós” 
dos discípulos e da Igreja, mas é dada “para todos”, 
para acolher e reunir em um único Amor, os filhos de 
Deus que ainda estão dispersos. A Eucaristia, a cruz 
de Cristo que envolve e renova hoje a minha vida, não 
encerra em meu eu e não nos fecha em um grupo de 
elite, um clube exclusivo. A Eucaristia, que nos faz 
descobrir amados e nos torna Igreja, insere-nos no 
mesmo movimento de Amor que pulsa no coração 
de Deus, um Amor que não tem paz e não descansa 
enquanto alguém estiver longe, distante e sozinho, 
enquanto alguém não experimentar a beleza de saber-
se e se sentir amado como filho. A Eucaristia não nos 
encerra, mas lança-nos e relança-nos no mundo, 
como comunidade, para “contar” sobre ela a quem 
ainda não encontrou aquele Amor que recebemos. 
É, portanto, a Eucaristia que nos torna testemunhas 
daquilo que contemplamos com os olhos e tocamos 
com as mãos. Torna-nos testemunhas capazes de 
rezar, doando-nos, justamente porque nos tornamos 
uma só coisa com Jesus, capazes de falar ao Pai com 
a mesma intimidade e confiança de Seu Filho. Torna-
nos testemunhas capazes de construir e reconstruir 
a fraternidade, doando-nos, precisamente porque 
nos tornamos uma só coisa com a Igreja, capazes 
de construir e reconstruir relações nas quais nos 
acolher e acompanhar como irmãos. Torna-nos 
testemunhas capazes de viver o serviço, doando-nos, 
precisamente porque nos tornamos uma só coisa 
com o coração do Filho voltado para os distantes, de 
arregaçar as mangas e sujar as mãos, muitas vezes 
com pequenos gestos e não com grandes discursos, 
para encher a nossa vida cotidiana, em casa e no 
trabalho, do doce e delicado perfume de Cristo.
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Precisamente por isso Dom Bosco colocou a 
Eucaristia, o Amor de Deus que se faz presente no 
coração do meu presente, como uma das colunas 
fundamentais e elementos indispensáveis do Sistema 
Preventivo. Para Dom Bosco é uma convicção 
profunda, vivida em primeira mão. É na Eucaristia 
que os órfãos de Valdocco, os jovens abandonados 
e inseguros de ontem e de hoje, puderam, podem 
e poderão experimentar o Amor infinito de um Deus 
que, mesmo quando não temos mais nada e não 
somos de ninguém, ama como um Pai, porque é 
um Pai que tudo dá por nós, até o fim, até o último 
suspiro de sua vida. É esta profunda convicção que 
emerge com força no sonho das duas colunas que 
sintetiza as pedras angulares da espiritualidade 
salesiana. A Eucaristia é uma presença que surge, 
como dom gratuito de Deus, bem no coração deste 
presente de tormentas e tempestuoso, não em outro 
lugar. Deus se faz presente hoje, aqui e agora, não 
em outro lugar, permitindo-nos ancorar o nosso barco 
na coluna do Seu Amor dado por nós na cruz e que 
nos é devolvido todos os dias na Eucaristia, único 
porto seguro do nosso presente. É uma coluna à 
qual muitos pequenos barcos solitários não aportam 
nem ancoram, guiados por timoneiros isolados, mas 
o grande barco da Igreja, guiado pelo sucessor de 
Pedro, encontra o seu desembarque na Eucaristia. 
Enfim, não é um navio de luxo, reservado a poucos 
privilegiados, aquele que encontra na Eucaristia 
um porto seguro! Ao contrário, como em diversas 
ocasiões emergem tantos outros sonhos de Dom 
Bosco, é uma jangada, um bote salva-vidas, como 
aqueles que tantas vezes ainda hoje sulcam nossos 
mares e pedem acolhimento em nossas costas e em 
nossas cidades, em busca de esperança e salvação. 
Na coluna da Eucaristia não atracam navios de luxo, 
mas apenas jangadas que, talvez correndo o risco 
de naufragar devido às fortes tempestades, são até 
o fim, sem descontos e sem compromisso, lugares 
abertos e acolhedores, estendendo-se, num cuidado 
para que não pare, para não permitir que os que 
estão a bordo, devido às infinitas circunstâncias da 
vida, corram o risco de afundar e se afogar.

Escreve Dom Bosco:
“No meio da imensa extensão do mar, duas fortes 
e altas colunas se erguem das ondas, não muito 
longe uma da outra. Acima de uma delas está a 
imagem da Virgem Imaculada, em cujos pés está 
pendurada uma grande placa com esta inscrição: 
- “AUXILIUM CHRISTIANORUM”; -na outra coluna, 

Caminho formativo

que é muito mais alta e mais espessa, existe 
uma Hóstia de tamanho proporcional à coluna 
e abaixo outro letreiro com as palavras: “SALUS 
CREDENTIUM”. (MB VII)

Para a oração pessoal e meditação
1) No meu dia a dia, amo o presente que tenho ou 
escolho e quero um diferente?
2) Procuro progredir e melhorar apenas com 
os meus esforços ou confio cada dia ao Senhor 
deixando que Ele me acompanhe nas minhas 
escolhas, nas minhas ações, nas dificuldades e 
nas alegrias?
3) Vivo a Eucaristia como um dom infinito de amor 
e estremeço o meu coração quando recebo Jesus?
4) A Eucaristia torna-me testemunha de comunhão 
e capaz de impregnar a minha vida cotidiana “com 
o doce e delicado perfume de Cristo”?

Compromisso mensal
Todas as manhãs, ao me levantar, farei o sinal da 
cruz como primeiro gesto, pedindo ajuda a Jesus 
para viver aquele dia bem e na sua companhia. 
Durante a semana, recebendo a Eucaristia, pedirei 
ao Senhor que sacuda o meu coração para notar 
a Sua visita.

“Auxilium Christianorum”
“Salus Credentium”
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ENTREGA-TE, CONFIA, SORRI!

São Luís Maria Grignion de Montfort, em seu 
“Tratado sobre a verdadeira devoção”, escreve que a 
mediação especial de Maria na vida de seus filhos é 
possível porque Ela, de todas as criaturas, é a mais 
“conforme” com Jesus Cristo, ou a mais como Ele e 
mais próxima Dele.

Para ser verdadeiro devoto é importante renovar as 
promessas batismais que envolvem a renúncia ao 
mal e ao pecado e a adesão total a Cristo.

Em tudo isto, amemos Maria e deixemo-nos amar 
por Ela que nos toma pela mão para nos conduzir a 
Jesus.

Uma outra passagem do Reitor-Mor afirma:
“Maria é Mãe e Mestra e nos ampara, para que 
possamos “voar” no caminho da santidade”.

É um apelo simples, acessível a todos, que marca a 
dimensão popular da nossa Associação. No entanto, 
somos chamados a experimentar a “verdadeira 
devoção”, uma troca de amor com Maria que melhora 
a nossa relação com Deus e com o próximo. 

Os membros da ADMA são convidados a levar este 
dom a todos os ambientes em que atuam, vivendo 
com intensidade a vocação cristã.

Dom Bosco vem em nosso auxílio, como nos recorda 

Pe. Pietro Brocardo:
“Dom Bosco, um santo cheio de Deus, é ao mesmo 
tempo um santo cheio de Maria. De fato, toda a 
sua vida gira, depois de Deus e na dependência 
de Deus, em torno da Virgem”.

Na experiência de Dom Bosco, o amor a Maria e o 
amor à Eucaristia andam sempre juntos, são as duas 
colunas que sustentam a vida e a missão da Igreja.

Os “devotos” de Maria Auxiliadora, da mesma forma, 
são convidados a serem protagonistas da celebração 
eucarística, oferecendo a própria vida, as alegrias 
e os trabalhos, para que cresça a comunhão na 
família, no ambiente de trabalho e nas comunidades 
eclesiais. 

Maria é mestra de sabedoria, é profetisa, mas é 
também uma mulher do povo, concreta, ativa, tornada 
sábia pelas experiências do dia a dia.

A figura de Mamãe Margarida lembra muito o 
imaginário mariano de Dom Bosco e nos recorda 
mais uma vez que os “devotos” de Maria Auxiliadora 
devem ser profetas com a própria vida, testemunhas 
corajosas capazes de acompanhar os outros.

Pe. Ángel conclui este capítulo apresentando-nos 
o belo quadro de Maria Auxiliadora na Basílica de 
Valdocco, onde Maria é retratada majestosamente, 
rodeada pela corte celeste, com a coroa na cabeça e 
o cetro na mão: uma Rainha poderosa na luta contra 
o mal.

Maria intervém diariamente em nossas vidas e, 
também nos momentos mais difíceis, mantém acesa 
a luz da esperança.

André e Maria Adele Damiani

“Maria é Mãe e Mestra e nos ampara, para que 
possamos “voar” no caminho da santidade.”

(Don Ángel Fernández)

CARTA DO REITOR-MOR PE. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME
NO CAMINHO PARA O PARAÍSO
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400° ANIVERSÁRIO DA MORTE DE SÃO FRANCISCO DE SALES

O caminho mais seguro, que a tradição milenar 
da Igreja nos entrega e confia, para acolher o dom 
inestimável e inesgotável da Eucaristia, é a vida de 
Deus que se derrama no coração da nossa vida, 
é colocarmo-nos humildemente na escola dos 
santos, ouvindo as palavras e seguindo o exemplo 
daqueles que na sua vida, passo a passo, fizeram 
da Eucaristia o coração palpitante e a fonte jorrando 
do seu caminho de fé, de vida e de serviço. Portanto, 
exatamente 400 anos depois de sua morte, queremos 
nos colocar brevemente com São Francisco de Sales, 
pedindo ao santo bispo de Genebra que nos ajude a 
reconhecer como nrealmente na Eucaristia o Senhor 
vem habitar no centro da nossa vida e como fazer 
da Eucaristia, o coração da nossa vida. Ainda jovem 
estudante em Pádua, Francisco, com vinte e poucos 
anos, escreveu:

“Receberei a comunhão sempre que possível [...] 
pelo menos não deixarei passar o domingo sem 
comer deste pão [...];  pois como poderia o domingo 
ser para mim “dia de sábado e de descanso” se eu 
permanecesse privado de receber o autor do meu 
descanso eterno?” (OA XXII, 43).

Deixando a palavra ao santo doutor da Caridade, 
seremos guiados pelos seus escritos através de cinco 
passos simples que podem acompanhar-nos neste 
tempo de Advento para reconhecer que o Senhor, 
nascido para nós em Belém, no dom da Eucaristia, 
se faz presente hoje, no coração do nosso presente, 
dando-nos o seu Amor que nos salva e nos torna um 
com Ele e com os nossos irmãos.

Na Eucaistia:

a) Deus vem ao nosso encontro e encontra a 
nossa vida neste presente:

“Até aqui ainda não falei do Santo Sacrifício 
e Santíssimo Sacramento do altar, que é para 
os exercícios de piedade o que o sol é para os 
outros astros. A Eucaristia é, na verdade, a alma 
da piedade e o centro da religião cristã, à qual se 
referem todos os seus mistérios e leis. É o mistério 
da caridade, pelo qual Jesus Cristo, dando-se a 

nós, nos enche de graças de um modo tão amoroso 
quão sublime. A oração feita em união com este 
sacrifício divino recebe uma força maravilhosa, 
de sorte que a alma, Filotéia, cheia das graças de 
Deus, da suavidade de seu espírito e da influência 
de Jesus Cristo, se acha naquele estado de que 
fala a Escritura quando diz que a esposa dos 
Cantares estava reclinada sobre o seu Dileto, 
inundada de delícias e semelhante a uma nuvem 
de fumaça que o incenso mais precioso levanta 
para o céu, aromatizando o ar. Faze o possível para 
arranjar o tempo necessário de ouvir todos os dias 
a santa missa, a fim de oferecer juntamente com 
o sacerdote o sacrifício do teu divino Redentor a 
Deus, seu Pai, por ti mesma e por toda a Igreja”. 
(Filotéia, II, cap. 14) 

b) Para nos revelar Seu amor infinito por nós:
“Não conheço outra coisa no mundo sobre a qual 
tenhamos posse e domínio tão absolutos quanto 
temos sobre o alimento, que consumimos para nos 
preservar. E Nosso Senhor chegou a este excesso 
de Amor, a ponto de se fazer alimento para nós. E o 
que não devemos fazer para que Ele nos possua, 
manipule-nos como quiser, mastigue-nos, engula-
nos e faça de nós o que quiser?” (Carta à Madre 
Angélica Arnauld, 25 de junho de 1619)

SÃO FRANCISCO DE SALES E A EUCARISTIA
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400° Aniversário da morte de São Francisco de Sales

c) E para nos ajudar a crescer no Amor dia a dia:
“A principal intenção que deves ter na comunhão 
é de adiantar, purificar e consolar a tua alma no 
amor de Deus; deves, pois, receber com espírito 
de amor o que só o amor te pode dar. Não, não 
podemos achar um outro ato mais amoroso e mais 
terno da bondade de Nosso Senhor do que este 
em que Ele se aniquila, por assim dizer, e se dá a 
nós, como alimento, para penetrar a nossa alma 
de si mesmo e para estender esta união também 
ao corpo, ao coração dos teus fiéis. Se o mundo te 
perguntar por que comungas tão frequentemente, 
deves responder-lhe que é para aprender a amar 
a Deus, purificar-te de tuas imperfeições, livrar-
te de tuas misérias, procurar consolo em tuas 
aflições e fortificar-te em tuas fraquezas. Dize ao 
mundo que duas espécies de homens devem 
comungar muitas vezes: os perfeitos, porque, 
estando bem preparados fariam muito mal de 
não se chegarem muitas vezes a esta fonte de 
perfeição, e os imperfeitos, a fim de aspirarem à 
perfeição; os fortes, para não se enfraquecerem, 
e os fracos, para se fortificarem; os sadios, para 
se preservarem de todo o contágio, e os doentes, 
para se curarem. E acrescenta que, quanto a ti, 
que és do número das almas imperfeitas, fraca 
e doente, precisas receber muitas vezes o Autor 
da perfeição, o Deus da força e o Médico das 
almas. Dize ao mundo que, os que não se ocupam 
muito de negócios devem comungar muitas vezes 
porque têm tempo, e os que têm muito que fazer, 
porque, carregados de muitos trabalhos e penas, 
têm necessidade do alimento dos fortes. (Filotéia 
II, cap. 21).

d) Tornar-se reflexo e perfume de Cristo para os 
irmãos:

“Mas como você acha que ocorre a digestão 
espiritual de Jesus Cristo? Quem tem boa digestão 
corporal sente um revigoramento em todo o corpo, 
pela distribuição geral dos alimentos que ocorre 
em todas as suas partes. Da mesma forma, minha 
filha, quem tem boa digestão espiritual sente que 
Jesus Cristo, que é seu alimento, se expande 
e se comunica a todas as partes de sua alma e 
de seu corpo. Eles têm Jesus Cristo no cérebro, 
no coração, no peito, nos olhos, mãos, na língua, 
nos ouvidos e nos pés. E o que esse Salvador faz 
em todos esses lugares? Corrige tudo, purifica 
tudo, mortifica tudo e dá vida a tudo. Ele ama no 

coração, entende no cérebro, encoraja no peito, vê 
nos olhos, fala na língua e assim em tudo mais. Ele 
faz tudo em tudo, e assim não somos mais nós 
que vivemos, mas é Jesus Cristo que vive em nós” 
(Carta à Baronesa de Chantal, 24 de janeiro de 
1608).

E. Na atividade comum e concreta da vida 
cotidiana:

“No dia em que você recebe a Comunhão, você 
não corre nenhum perigo fazendo todos os tipos 
de obras e trabalhos; você correria perigos 
maiores não fazendo nada. Na Igreja primitiva, 
quando todos recebiam a Comunhão todos os 
dias, você acha que eles mantinham suas mãos 
postas por isto? E São Paulo, que celebrava a 
Missa todos os dias, ganhava o seu pão com o 
trabalho das suas mãos. Nos dias da Comunhão, 
apenas duas coisas devem ser cuidadosamente 
evitadas: o pecado e as satisfações e prazeres 
procurados para si mesmo”. (Carta à esposa do 
presidente Brulart, fevereiro-março de 1606) 

Ao concluir este nosso breve caminho, deixemos 
mais uma vez a palavra ao santo bispo de Genebra, 
deixando que do seu coração ardente de amor a 
Deus e aos irmãos brotem os mais belos votos para 
o nosso caminho de Advento:

“Nas lebres de nossas montanhas, que no inverno 
se tornam brancas, porque só veem neve, e só 
comem neve, crê-me, digo, que, alimentando 
muitas vezes tua alma do Autor da beleza e da 
bondade, da santidade e da pureza, ela se tornará 
a seus olhos toda bela e boa, toda pura e santa.” 
(Filoteia II, capítulo 21)
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“...Por meio dela abrimos nossos 
corações...”

O testemunho de dois jovens esposos, Elisa e 
Alessandro, novos membros da ADMA Primária de 
Valdocco.

Alessandro: O nosso caminho na ADMA começou 
há 5 anos com o convite de Pe. Roby para 
participar dos encontros dos Primeiros Passos em 
Família destinados às famílias nos primeiros anos 
de casamento e, como nós, aos noivos que se 
preparavam para o matrimônio.

Elisa: Eu conheci a ADMA através da experiência e 
das histórias de meus pais, que fizeram parte dela 
por alguns anos.

A: Para mim, ao contrário, foi uma nova dimensão, 
embora eu tenha tido a oportunidade de crescer 
em um ambiente salesiano durante meus anos de 
colégio e fiquei intrigado com esta proposta.

E: A decisão de continuar o caminho através dos 
encontros mensais da ADMA e da celebração do dia 
24 foi em certo sentido bastante natural, quase uma 
não decisão, mas de alguma forma uma resposta 
a uma proposta de fidelidade na qual vimos uma 
grande oportunidade de bem para nós e para a 
nossa família.

A: Relembrando nossa história hoje, percebemos 
que desde o início de nosso casamento Maria foi 
capaz de nos pegar pela mão e nos conduzir até ela 
para que não nos sentíssemos sozinhos no momento 
de nossa primeira grande tempestade, quando juntos 
com a alegria de saber que estávamos esperando 
outro bebê depois de Alice tivemos que enfrentar o 
medo de saber que talvez aquele bebê não fosse 
para nós porque ela sofria de uma malformação 
cerebral muito grave talvez não compatível com a 
vida e quase certamente não com uma vida “normal” 
como a entendemos.

Ainda me lembro da cara da Elisa quando ela 
me explicou o resultado do ultrassom. A primeira 
sensação foi de total abandono, mas logo depois com 
a delicadeza, firmeza e confiança em Maria típica de 
minha esposa, ela acrescentou que o Senhor nos 

confiava esta menininha porque tinha certeza que 
cuidaríamos dela. Estas simples palavras, porém, 
exigentes, foram para mim como um raio de luz na 
escuridão... não estava só, tinha a minha mulher e 
sobretudo Maria ao meu lado. O que eu tinha que 
fazer era claro, tinha que aceitar estar nessa situação 
aparentemente desesperadora, confiante de que 
Maria não nos deixaria sozinhos.

E: Muitos talvez, os humanos, que nos assustaram...  
mas apenas uma certeza segura, a de não estarmos 
sozinhos mas sermos Filhos Amados, nós e a 
criatura que senti chutar e que por meses espiamos 
com as ecografias.  Confiando em Maria naqueles 
meses, saboreamos a doçura da oração feita com 
o coração e com a alma aliviada de quem sabe que 
seus pedidos já foram ouvidos. Através dela abrimos 
o coração às pessoas próximas, na família de famílias 
da ADMA nasceram novas amizades e outras se 
fortaleceram porque têm como base comum a fé e a 
confiança em Maria e em Jesus.

PER GRAZIA RICEVUTA

BEATRICE, O NOSSO PEQUENO MILAGRE

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt
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Por graça recebida

CRÔNICA DE FAMÍLIA

A: Como que para nos ensinar que a oração e a 
confiança total neles podem fazer tudo, de uma 
forma quase inexplicável para os médicos, a cada 
check-up o cérebro de Beatrice tomava uma forma 
cada vez mais normal, e em abril de um ano atrás, 
abraçamos pela primeira vez o nosso pequeno 
milagre. Tudo o que antes nos preocupava está se 
mostrando inofensivo com o tempo.

E: Pelo contrário, tivemos de enfrentar algo que 
não esperávamos, nomeadamente a necessidade 
de cirurgia de uma malformação cardíaca que 
nunca tinha surgido durante todos os controles de 
pré-natal. Aprendemos assim que muitas vezes os 
nossos problemas acabam por não ser nada, e que 
tudo o que somos e nos acontece é e continua a 
ser um Mistério nas mãos da Providência. E ainda 
hoje nos enchemos de gratidão e espanto quando 
pensamos na delicadeza com que Maria se fez 
presente concretamente na nossa casa, através da 
Capelinha, nos dias da cirurgia de Beatrice e da sua 
permanência na Unidade de Cuidados Intensivos, 

ou quando mais tarde começaria um novo trabalho. 
Reconhecemos na nossa história a Sua presença 
materna, primorosa, mas discreta, ao orientar 
também as pequenas e grandes escolhas de 
cada dia.

A: Realmente nos enche de gratidão e admiração 
olhar para trás hoje e nos lembrar que, quando Pe. 
Roby nos perguntou que marca gostaríamos de 
deixar em nosso casamento, identificamos nossos 
rastros precisamente em Maria e na Providência. 
E na ADMA vimos em primeira mão como tudo 
isso pode ser vivido na vida cotidiana de maneira 
verdadeiramente fecunda para si e para os outros.

E: Como dizia Dom Bosco “Maria é a nossa guia, 
a nossa mestra, a nossa mãe, e não faz as coisas 
pela metade”. Aqui estamos, então, para renovar a 
nossa consagração a Ela, certos de sermos cobertos 
pela Graça e de podermos tocar com a mão, outros 
milagres.

Argentina: Retiro de outubro com São Francisco de Sales

Buenos Aires, Argentina - Sábado, 
22 de outubro

No encontro da ADMA Buenos Aires 
Argentina, meditamos sobre a vida 
e a espiritualidade de São Francisco 
de Sales, guiados pelo Pe. Néstor 
Zubeldia. O encontro continuou com a 
adoração, o rosário e a Santa Missa 
celebrada pelo Pe. Vicenzo Ricchetti.
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ENVIE UM ARTIGO E FOTO: Um artigoe uma foto de um encontró de formação; da comemoraçã do 24 do mês, 
celebração mensal de Nossa Senhora Auxiliadora; de uma atividade de voluntariado que desenvolvem. O artigo 
(formato .doc, máximo de 1200 caracteres sem contar os espaços) e um máximo de 2 fotografias (formato digital 
.JPG e de tamaño ñao inferior a 1000px de largura), fornecido com um título e/ou uma breve descrição, devem ser 
enviados para adma@admadonbosco.org. É indispensável indicar no assunto do e-mail “Crônica de Família” e 
no texto os dados do autor (nome, sobrenome, local da foto, ADMA de pertenença, cidade, país).
Ao enviar, a ADMA, está automatica-mente autorizada a elaborar, publicar, também parcialmente e divulgar de qualquer forma 

o artigo e as fotografías. As imagens poderão ser publicadas, a criterio da redação, no site www.admadonbosco.org, e/ou em 

outros sites da ADMA, acompanhadas de uma legenda.

Crônica de Família

Por ocasião do 150º aniversário de fundação do Instituto, foi ativada em nossa Inspetoria tailandesa a 
iniciativa da Peregrinação da imagem de Maria Auxiliadora nas famílias dos membros da Comunidade 
Educativa e das famílias dos alunos.

No dia 21 de outubro de 2022, Irmã Kuanruan 
Onakul, animadora da Associação ADMA, 
juntamente com os membros do grupo 
ADMA e seus vizinhos levaram a imagem 
da Virgem Maria em peregrinação à casa de 
Vina Klaithong, membro da ADMA na ocasião 
do aniversário dela. Invocamos bênçãos 
especiais para ela e confiamos a família a 
Nossa Senhora para protegê-la de todos os 
perigos.

No dia 24 de outubro seguinte, dia da 
comemoração de Maria Auxiliadora, os 
membros do grupo da ADMA, as Irmãs 
e alguns colaboradores foram rezar o 
Santo Terço na casa do professor Kornuch 
Charoenphol. Antes de terminar o Terço, 
rezamos a oração de consagração da família a 
Nossa Senhora. A Sra. Kornuch Charoenphol 
agradeceu e compartilhou dizendo: “Hoje eu 

toquei com a mão o amor do Senhor Jesus e de Nossa Senhora. Eu os ouvi sentados ao nosso lado 
enquanto rezamos o Terço. Obrigado por trazer Maria Auxiliadora a esta casa”.

Tailândia: Peregrinação da imagem de Maria Auxiliadora nas famílias
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