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SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS  

Caros amigos da ADMA 
 
Saudações cordiais e felicitações a cada um de vocês, às suas famílias, aos amigos, a todos 
os filhos de Maria. 
Estamos completamente imersos neste período litúrgico do Natal. E embora o Menino Jesus 
seja o centro do mistério da Encarnação, este é pleno de referências marianas. Podemos 
afirmar que sem Maria não há Natal, porque foi Deus Pai quem escolheu uma mulher para 
entrar em contato e se relacionar com todos nós, assumindo a nossa condição humana, 
exceto no pecado. Sem Maria não poderíamos celebrar a festa da Sagrada Família que 
celebramos todo ano no último domingo de dezembro. Uma realidade que Papa Francisco 
quer que seja guardada, cuidada e contemplada com fé e dedicação. Mas sem dúvida, a 
festa mariana mais importante destes dias é a Solenidade de Santa Maria, mãe de Deus, 
com a qual iniciamos cada ano. 
 

Esta é a primeira festa mariana que 
surge na Igreja Ocidental. A 
antiguidade desta celebração mariana 
se reflete nas pinturas com o nome, 
“Maria, Mãe de Deus” (Theotókos) que 
foram encontradas nas catacumbas 
sob a cidade de Roma. 
 
Mais tarde, no rito romano a festa era 
celebrada no primeiro dia de janeiro, na 
oitava do Natal, comemorando a 
circuncisão de Jesus Menino. Anos mais 
tarde, a festa desapareceu da liturgia, mas 
em 1931, o Papa Pio XI, por ocasião do 
15ºcentenário do Concílio de Éfeso (431), 
instituiu novamente a festa mariana, 
celebrando-a no dia 11 de outubro, em 
memória deste Concílio, no qual Maria 
Santíssima foi solenemente proclamada 
como a verdadeira Mãe de Cristo, que é 
o verdadeiro filho de Deus. Enfim, com a 
reforma do calendário – depois do 
Concílio Vaticano II – a festa foi transferida 
para 1º de janeiro, com a máxima 

grandeza litúrgica, solenidade, e com o título de Santa Maria, Mãe de Deus. 
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Deste modo todos os católicos começam o ano pedindo a proteção da Bem-Aventurada Virgem 
Maria. 

Que melhor maneira de começar o ano do que admirando Maria, como fizeram os pastores  ao 
chegarem diante da Sagrada Família! Admiração, porque a vida é um dom que nos oferece 
sempre a possibilidade de recomeçar. 

Admiramos a Mãe de Deus: Deus é um menino nos braços de uma mulher que alimenta o seu 
Criador. Esta imagem nos mostra a Mãe e o Menino, tão unidos que parecem ser um só. É o 
mistério da comunhão, que somos convidados a experimentar neste novo ano. Deus e o homem 
sempre juntos; todos os homens e Maria sempre juntos... Esta é a boa nova do início do ano: Deus 
não é um Senhor distante que vive só nos céus, mas o Amor encarnado, nascido como nós, de 
uma mãe, para ser irmão de cada um de nós, para estar próximo de nós: ele é o Deus da 
proximidade. E este milagre é possível graças a uma mulher, graças a uma mãe, graças a Maria. 
Jesus está  no ventre de sua mãe, que é também nossa mãe, e dali derrama uma nova ternura 
sobre toda a humanidade. 

No início do ano, pedimos a Maria a graça de nos maravilharmos diante de Deus, da vida e do 
amor. Acolhemos o mistério da Mãe de Deus com temor, como o povo de Éfeso no tempo do 
Concílio. Como eles, vamos aclamá-la como “Santa Mãe de Deus”. Deixemo-nos olhar por Ela, 
deixemo-nos ser abraçados, deixemo-nos ser tomados pela mão Dela. 

Renato Valera, Presidente ADMA Valdocco.   

Alejandro Guevara, Animador Espiritual ADMA Valdocco.  

AUGURI DI SANTO NATALE DA PARTE DEL CONSEJO DE ADMA IN ITALIANO.  

https://www.admadonbosco.org/eventi-1/auguri-di-natale   

FELIZ NAVIDAD DEL CONSEJO DE ADMA EN ESPAÑOL  

https://www.admadonbosco.org/eventi-1/christmas-wishes?lang=en   

MERRY CHRISTMAS FROM ADMA'S COUNCIL IN ENGLISH 

https://www.admadonbosco.org/eventi-1/deseos-navide%C3%B1os?lang=es   
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CAMINHO FORMATIVO 2021-2022 
  

Amor de família, vocação e vida de santidade 

O NOSSO AMOR COTIDIANO 

1. A “AFEIÇÃO” SALESIANA E O "HINO DA CARIDADE" 
 
 O Sistema Preventivo de Dom Bosco (Razão, Afeto, Religião) representa a essência da 
sabedoria pedagógica de Dom Bosco e constitui a mensagem profética que ele deixou para nós 
e para toda a Igreja (Pe. P. Chávez, 2013). 
 
 A “amorevolezza” (= afeto) de Dom Bosco, entendida como bondade próxima e afetuosa, é 
uma das características que hoje se considera mais válida, tanto nos contextos cristãos como 
naqueles em que vivem os jovens pertencentes a outras religiões. Não é apenas um princípio 
pedagógico, mas é um elemento essencial da nossa espiritualidade. (Pe. P. Chávez, 2017) 
 
 Esta "gentileza", que também pode ser traduzida como afeto, amor personalizado, não 
pode fazer parte de nenhuma estratégia familiar ou educativa; ou você age com o coração ou 
finge que ama alguém. 
 
 Vale a pena que, através do carisma do Sistema Preventivo, de “não é com pancadas, 
mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar estes teus amigos” (sonho dos 9 anos), 
que nos põe, como Família Salesiana, em situação privilegiada para compreender mais 
rapidamente as reflexões do Papa Francisco, nos aproximemos com atenção do texto da Encíclica. 
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 "Amoris Laetitia", art. 90, começa com o “Hino da Caridade” de São Paulo aos Coríntios. E 
suas reflexões são feitas com novos olhos, é uma reflexão atual e realista. Vale a pena ler 
tranquilamente com um coração preparado. 
 
 Lendo e contemplando esta maravilhosa descrição da caridade segundo o coração de 
Cristo Bom Pastor, ressoam em todo coração salesiano os ecos das mensagens de Dom Bosco: 
“Quem sabe que é amado, também ama; e quem é amado tudo recebe, especialmente dos 
jovens. Por que você quer substituir a caridade com a frieza de um regulamento? ... Isso acontece 
quando a familiaridade está  faltando”. (Carta de Roma) A educação é uma questão de coração. 
(Carta de Dom Bosco sobre punições) 
 
 Esta é a grandeza e o segredo do sucesso de Dom Bosco como educador e fundador. 
 
2. QUAL É O SIGNIFICADO DO HINO DA CARIDADE? COMO APLICÁ-LO A CADA FAMÍLIA? 
 
O Papa inicia comentando a palavra "paciência". 
 Ter paciência não é permitir que nos maltratem continuamente, ou permitir que nos tratem 
como objetos. Temos um problema quando pedimos que os relacionamentos sejam profundos ou 
que as pessoas sejam perfeitas, ou quando nos colocamos no centro e esperamos que apenas 
nossa própria vontade seja feita. 
 
 O amor não é apenas um sentimento, mas deve ser entendido como "fazer o bem". “O 
amor consiste mais em obras do que em palavras”. (Santo Inácio) 
 
Como curar a inveja? 
 Olhar o outro com o olhar de Deus Pai, que tudo nos dá "para que o possamos desfrutar" 
(1 Tm 6,17). Se formos invejosos e arrogantes, perdemos o senso da realidade. Considero-me 
maior do que sou, mais "espiritual" ou "sábio". Mas às vezes acontece o contrário: aqueles que se 
consideram “importantes” no seio de sua família, tornam-se arrogantes e insuportáveis. Para 
compreender, desculpar ou servir aos outros com o coração, é essencial curar o orgulho e cultivar 
a humildade. … “E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo”. (Mt 20,27) 
 
Ser gentil! 
 Comenta o Papa Francisco, em total sintonia com a mensagem do Sistema Preventivo: Ser 
gentil é o estilo do cristão. Quem ama é capaz de dizer palavras de incentivo, de conforto, de 
consolação, de estímulo. Jesus disse ao povo:  “Meu filho, coragem!" (Mt 9.2). "Ó mulher, grande é 
tua fé!” (Mt 15, 28). “Levanta-te!”. (Mc 5,41). “Vai em paz”. (Lc 7,50). “Não tenhais medo!” (Mt 
14.27). Aprendamos a linguagem de Jesus como família. 
 
Devemos saber perdoar   
 São Tomás de Aquino explicava que "É mais próprio da caridade querer amar do que 
querer ser amado".  Por isso, o amor pode ir além da justiça e transbordar livremente, “sem daí 
esperar nada” (Lc 6,35), até chegar ao amor maior, que é «dar a vida» pelos outros (Jo 15,13). 
 
 A irritação nos coloca na defensiva diante dos outros, como se fossem inimigos irritantes. 
Como ressoa aqui a descrição de um jovem estudante sobre Dom Bosco: a bondade de Dom 
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Bosco, o seu rosto sereno, o seu sorriso habitual, predispunham os corações e inspiravam respeito 
e confiança. Os jovens íam a Dom Bosco porque se sentiam à vontade com ele e sabiam que ele 
estava ali apenas para eles, como se não houvesse mais ninguém no mundo. 
 
  
 Portanto, você nunca deve terminar o dia sem fazer as pazes na família. E "como devo 
fazer as pazes?" Ficar de joelhos? Não! Apenas um pequeno gesto, algo pequeno, e a harmonia 
familiar retorna. Basta um carinho sem palavras. 
 
 E saber perdoar. Não deixar espaço para rancor, "não levar em conta o mal", nada de 
"Eu já disse!". O problema é que às vezes tudo recebe a mesma gravidade. Portanto, ser capaz 
de culpar os outros torna-se um falso alívio. É preciso também perdoar a si mesmo, para perdoar 
os demais ... Mas isso supõe a experiência de ser primeiro perdoado por Deus … 
 
A família deve ser o lugar onde celebramos as alegrias da vida 
 O amor se alegra com a verdade. Ou seja, ele se alegra com o bem do outro. Isso é 
impossível para quem precisa estar sempre se comparando ou competindo, mesmo com o próprio 
cônjuge, a ponto de se alegrar secretamente com seus fracassos. A família deveria ser sempre o 
lugar onde alguém, que conquista algo de bom na vida, saiba que ali vão celebrar com ele. 
 

"Tudo perdoa": é preciso aprender a ficar calado sobre o mal que pode existir em outra 
pessoa.  Somos todos uma complexa  combinação de luzes e sombras. O outro não é só o que me 
incomoda. É muito mais do que isso. Portanto, não exijo que o seu amor seja perfeito para 
valorizá-lo. Ele me ama como é e como pode, com os seus limites. O amor coexiste com a 
imperfeição, a desculpa, e sabe como permanecer em silêncio perante os limites do ente querido. 
 

“Espera e suporta tudo”: o amor confia, renuncia a controlar tudo, a dominar. Uma família 
onde você sempre volta a confiar apesar de tudo, faz com que você rejeite espontaneamente o 
engano, a mentira. A esperança inclui a certeza de uma vida além da morte. Essa pessoa, com 
todas as suas fraquezas, é chamada à plenitude do céu. Isso nos permite contemplar essa pessoa 
com um olhar sobrenatural, à luz da esperança … 
 
 Isso nos lembra aquelas palavras de Martin Luther King:  “A pessoa que mais te odeia tem 
algo de bom nela; mesmo a nação que mais te odeia tem algo de boa nela; até mesmo a raça 
que  mais te odeia tem algo de bom. E quando você chegar ao ponto de olhar na face de cada 
homem e enxergar lá no fundo o que a religião chama de “imagem de Deus”, você começa a 
amá-lo “apesar de tudo”. A pessoa forte é aquela que pode quebrar a cadeia do ódio, a cadeia 
do mal … 
 
Para a reflexão pessoal e o diálogo em grupo. 

1. Qual reflexão do Papa lhe chamou mais a atenção por sua originalidade? 
2. Qual lhe desafiou de um modo especial que  influencie as suas atitudes? O que você pensa em 

fazer, então? 
3. Pensa que seja um exagero dizer que o ideal cristão do amor tenha um caráter claramente contra 

cultural? 
4. Como podemos ser testemunhas deste amor em uma sociedade profundamente marcada pelo 

egoísmo? 
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ADMA SAO PAULO (Brasil)   

Também nos tempos difíceis e de grandes provações que estamos vivendo, a Associação de 
Maria Auxiliadora permanece viva e ativa e vive dias de graças e de muitas oportunidades de 

conversão.

 
Pertencendo à ADMA nos tornamos testemunhas do amor da Virgem Maria e devemos nos 
empenhar em fazê-la conhecida e amada. Nossa Senhora nos convidou a fazer parte desta 

CONHECER-SE 
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Associação especial, que leva o seu nome, por isso demos uma resposta generosa e entusiasta e 
devemos perseverar. 
 
 Comprometemo-nos a inspirar a nossa atitude espiritual na atitude de Maria, a fazer da 
nossa vida uma adoração a Deus. Como ela, a Virgem da escuta, permanecemos na escuta da 
Palavra de Deus para anunciá-la com a nossa vida, na participação da vida litúrgica, na 
Eucaristia e no sacramento da Reconciliação. 
 
  Como finalidade específica e característica da ADMA, temos mantido a participação dos 
grupos da ADMA às missas do dia 24 de cada mês, às formações mensais que foram online nas 
várias plataformas digitais que aprendemos a usar, à adoração de Jesus no Santíssimo 
Sacramento toda quinta-feira, às visitas da Capelinha de Nossa Senhora nas casas dos 
associados, à oração do Santo Terço nas praças e das Mil Ave Marias pelas vocações 
sacerdotais e religiosas e à colaboração na vida da comunidade paroquial e no serviço social. 
 
 Foi um tempo de grandes desafios mas procuramos ter a oração como fonte de vida e de 
esperança, imitando Maria na espiritualidade da vida cotidiana, procuramos cultivar nas nossas 
famílias e nos lugares onde vivemos, um clima cristão de acolhida e solidariedade com os doentes 
e sobretudo com aqueles que tiveram a triste experiência da COVID em suas famílias. 
 Procuramos aumentar a nossa atenção para com os jovens da ADMA dos jovens e as 
crianças da ADMA das crianças, neste difícil momento de privação material e afetiva, estando 
sempre unidos a eles em seus caminhos e suas dificuldades. 
  
 Temos 22 grupos aqui na Província de São Paulo, entre os quais, ADMA dos adultos, 
ADMA dos jovens e ADMA das Crianças. 

 

 

 Claudio Motta, delegato provinciale da ADMA SP, para o período de 2022-2025.  

 

 

 

 

 

O REGULAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MARIA AUXILIADORA 
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PARA APROFUNDAR E ATUALIZAR A NOSSA IDENTIDADE  
 

ARTIGO 5 – PARTICIPAÇÃO NOS BENS ESPIRITUAIS (SEGUNDA PARTE) 
  

Como vimos no artigo precedente, os associados participam das Indulgências e dos bens espirituais 
próprios e dos da Família Salesiana. Para tal, “é necessário e suficiente ser validamente acolhidos e 
não legitimamente exonerados da Associação” (can.306): postos sob o manto da única e comum 
Mãe, Maria Auxiliadora, faz-se parte viva do Corpo Místico de Cristo, em uma comunhão de 
graça e de solidariedade espiritual que permite experimentar a força da Comunhão dos Santos. 
 
 “Os associados, além disso, usufruem dos frutos do culto e das orações que se elevam na 
Basílica de Maria Auxiliadora em Turim e nas igrejas onde foi erigida a Associação”. Então o caminho 
de fé e de graça de cada um beneficia a todos e a força da oração recíproca, através da 
intercessão da Auxiliadora, torna-se fonte de graça na vida de cada dia, especialmente nas 
situações de sofrimento e de dificuldade. 
 
 O vínculo que se cria torna-se unidade que continua também depois da morte: “Quando 
morre um associado os membros do seu grupo são convidados a participar de uma Eucaristia de 
sufrágio”. Cremos na proteção especial de Maria Auxiliadora precisamente “na hora da morte” e 
nos entregamos à Misericórdia de Deus: a oração de sufrágio encontra a maior eficácia na 
celebração da Eucaristia porque é ao mesmo tempo um sacrifício de adoração, de ação de graças, 
de expiação dos pecados e de pedidos de graças. 
 
 Todos os membros são chamados a compartilhar as alegrias, as esperanças, mas também 
os obstáculos e os desafios do mundo atual, sentindo-se unidos à Família Salesiana, em comunhão 
de oração e de ação, para a promoção e a defesa da fé. 
 
André e Maria Adele Damiani 
 
 

La hoja puede leerse en el siguiente sitio :  

www.admadonbosco.org  

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección  de 

correo electrónico  

animatore.spirituale@admadonbosco.org   
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CRONICA DE FAMIÍIA   
Turim, Itália – novembro 2021 – Sábado, 13 de novembro teve em Valdocco o primeiro   Encontro 
do novo Conselho de Presidência da Associação de Maria Auxiliadora (ADMA), eleito  no dia 24 
de outubro durante a 31º Jornada Mariana. O novo Conselho, presidido por Renato Valera, se 
reuniu e começou a trabalhar em um esboço deixado pelo Conselho anterior, que, como “legado” 
e dom, deixou uma reflexão sobre o caminho da Associação nestes últimos quatro anos e sobre o 
que é importante preservar, sobre o que é importante crescer, sobre pontos de atenção e projetos 
realizados. Muitas as ressonâncias entre os novos conselheiros ao evidenciarem aspectos 
importantes para toda a Associação, em Valdocco e no mundo: entrega a Maria centralidade do 
caminho de fé ancorado às duas colunas, da Eucaristia e de Maria, simplicidade no estilo e na 
organização, centralidade da comunhão nos relacionamentos, a acolhida, importância da oração e 
da formação, o acompanhamento das famílias e dos jovens com as suas famílias, a atenção aos 
fracos e à dimensão popular, o fortalecimento da identidade e do carisma salesiano. Além disso, 
foram atribuídos também os encargos entre os novos Conselheiros, concebidos em uma ótica de 
serviço à missão. 
 
 Presidente: Renato Valera – Vice-presidente: Chiara Audasso – Tesoureiro: Paolo Peirone –   
Secretária: Maria Pia Gallo – Conselheira para a comunicação: Chiara Audasso – Conselheira para 
a Pastoral Juvenil e a família: Beppe Sardella – Conselheiro para a formação: Tullio Lucca – 
Conselheiro para a animação e a promoção da ADMA em nível mundial: Giovanni Scavino – 
Conselheiro para a coordenação e a animação das realidades locais da ADMA na Itália: Paolo 
Peirone – Conselheiros para a animação da ADMA local em Valdocco: Tullio Lucca, Luciana 
Bianchetti. 
Cada conselheiro terá, assim, uma atenção especial e uma responsabilidade de uma área específica, 
podendo envolver outros membros da Associação, a fim de  formarem equipes de trabalho que 
ajudem cada vez mais a Associação a crescer na fé, no amor a Maria  e no serviço aos irmãos. 
Os membros leigos do Conselho também são acompanhados por: 
 Pe. Alejandro Guevara, SDB – Animador mundial da Associação - Pe. Roberto Carelli, SDB 
– Acompanhamento, Pastoral Familiar e formação – Irmã Lucrecia Uribe, FMA – Delegada mundial 
FMA -  Irmã Marilena Balcet, FMA – Delegada Piemonte FMA    

 



 

 
 


