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EDITORIAL

Editorial
Quem tem Jesus no coração, o tem logo 
depois em todas as ações exteriores.

Maria e Jesus, dois amigos especiais: a 
caminho com as duas colunas. Caros amigos e associados, 

 
Estamos no final de mais um ano de vida associativa 
e como sempre estamos nos preparando para as 
férias de verão, tempo de descanso e de paz, paz 
dos corações e esperamos paz para o nosso mundo 
devastado pela guerra e pela dor. 
 
Esperamos e desejamos que você encontre nestes 
meses espaços e momentos para curar o coração 
e a vida interior. Peçamos juntos para poder 
redescobrir o dom da Palavra e da Oração, saber 
relançar e crescer na humildade e na caridade e, 
por fim, renovar as nossas relações na confiança 
às “duas colunas”, as pessoas de Jesus e Maria, 
os dois Ressuscitados; a concretude da Eucaristia 
e do Rosário, os Sacramentos da Comunhão e da 
Confissão. 

Nisto podemos seguir as palavras e o convite de 
São Francisco de Sales que nos lembra duas coisas 
muito importantes: 
 
Ir de dentro para fora: “Nunca pude aprovar o 
método daqueles que, para reformar o homem, 
partem do exterior, do comportamento, da roupa, 
do cabelo. Pelo contrário, parece-me que devemos 

X Dia Mundial da Família.
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partir do interior... O coração, sendo a fonte das 
ações, estas serão como o coração... Quem tem 
Jesus no coração, o tem logo depois em todas as 
ações exteriores”. 

Vá tranquilamente: “com uma doce diligência. A 
pressa, a agitação são inúteis, o desejo de uma vida 
espiritual é bom, mas deve ser sem agitação. A cura 
que se faz tranquilamente é sempre a mais segura.” 
 
Por este motivo, seguindo as orientações de São 
Francisco, levaremos não apenas um verão, mas um 
ano inteiro! 

Neste número da ADMA online vocês encontrarão de 
fato a apresentação do caminho formativo da ADMA 
que nos acompanhará no ano 2022/2023 e que 
começará em setembro com a primeira etapa. É um 
caminho que nasce precisamente do desejo - que 
muitos nos comunicaram: de crescer na vida de fé 
e dar um passo adiante no relacionamento pessoal 
com Jesus e Maria. 
 
A todos vocês, então, os melhores votos de um verão 
tranquilo.

Editorial

Renato, Pe. Alejandro e todo o Conselho
da ADMA Primária em Valdocco

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

Para o ano de 2022-2023, o  caminho quer retornar 
às raízes da Associação:  “A entrega de Dom Bosco  
a Maria Auxiliadora  encontrou na Associação uma 
das expressões simples e práticas para a defesa 
da fé na classe popular. Dom Bosco nos lembra 
que  “Nós cristãos devemos nos unir nestes tempos 
difíceis. Estar entre os muitos que fazem o bem nos 
anima sem perceber” (Art. 1 do Regulamento da 
ADMA). Desejamos, portanto, propor  um caminho 
de fé que nos leve ao encontro com Jesus através da mediação da nossa Mãe Celeste e que se possa 
traduzir em atividade apostólica.

É um caminho antigo porque é um caminho tradicional de crescimento na fé que se baseia nas fontes mais 
profundas da  espiritualidade cristã, salesiana e mariana. É novo porque cada associado e cada grupo do 
mundo o viverá de acordo com  sua própria experiência de vida, tornando-o original e adaptado à realidade 
de cada um. Vamos nos unir, por um ano, em um caminho  espiritual de vida  cristã, baseado em nossas  duas 
colunas: Jesus e Maria, deixando-nos instruir pela Palavra de Deus, por Dom Bosco e por São Francisco de 
Sales. Usaremos as referências ao Regulamento da ADMA, à Carta de Identidade da Família Salesiana, ao 
magistério do Papa e ao ensinamento do Reitor-Mor. 

O objetivo do percurso é crescer em nossa vida de fé e dar um passo adiante em nosso relacionamento 
pessoal com Jesus e Maria

As etapas do caminho

1) Sentir-se amados por Deus

A nossa fé se torna vida quando fazemos a 
experiência de nos sentirmos profundamente 
amados por Deus.

A Palavra de Deus anuncia-nos que “Deus é Amor” 
(1 Jo 4, 7-16), que Jesus quer viver em profunda 
comunhão com cada um de nós: “Assim como o Pai 
me amou, eu também vos amei” (Jo 15, 9-11); “Eu vim 
para que tenham vida e a tenham em abundância” 
(Jo 10, 7-15). 

MARIA E JESUS, DOIS AMIGOS ESPECIAIS:
 A CAMINHO COM AS DUAS COLUNAS

Programa Formativo ADMA 2022

Desejamos, portanto, propor um caminho de fé que nos leve ao encontro com 
Jesus através da mediação da nossa Mãe Celeste e que se possa traduzir em 
atividade apostólica.

Seremos convidados a meditar a Palavra para 
acolher plenamente o amor terno e vertiginoso de 
Deus por cada um de nós. Desta experiência de nos 
sentirmos amados como somos, nasce o desejo 
sincero de corresponder a Deus. Entendemos então 
São Francisco de Sales quando diz: “Procure antes 
de tudo agradar a Deus: aqui está o centro da minha 
alma e o imóvel polo, em torno do qual giram todos 
os meus desejos e todos os meus movimentos”.

Deste modo seremos ajudados a dirigir-Lhe o nosso 
olhar todos os dias, a sentir o Seu amor e a entregá-
lo aos irmãos.

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

“Devemos ser o que somos e estar 
bem, para honrar o Trabalhador, do 
qual somos a obra”.

2) “Estou à porta e bato” a oração

Reforçada a consciência de ser profundamente 
amados, nos concentraremos no cuidado do 
relacionamento com o Senhor, na oração, com a 
ajuda de Maria.

Somente na experiência do silêncio e da escuta 
entenderemos vitalmente Jesus quando ele diz “Eis 
que estou à porta e bato” (Ap 3,20) e “Se alguém 
me ama, guardará a minha palavra e meu Pai amará 
a ele e viremos a ele e faremos nele morada” (Jo 
14,23) e descobriremos o segredo das virgens 
Sábias (Mt 25,1-13).

O segredo da vida, diz São Francisco de Sales, é “ir 
de dentro para fora: Nunca pude aprovar o método 
daqueles que, para reformar o homem, partem de 
fora, do comportamento, das roupas, do cabelo. Pelo 
contrário, parece-me que devemos começar de 
dentro... Quem tem Jesus no coração, tem-no logo 
depois em todas as ações exteriores”. 

Colocaremos a oração no centro de nossa vida com 
sugestões práticas. 

 
3) Filhos no filho criados à imagem de Deus. 
A confiança em Deus.

O abandono ao Espírito Santo, pelas mãos de 
Maria, leva-nos a crescer na confiança em Deus. 
Contemplaremos o mistério de um Deus que não 
tem medo de se confiar ao homem.
 
Aprofundaremos sobre como o mistério da 
Encarnação (Lc 2) se insere em um projeto mais 
amplo de amor que é prelúdio da cruz: “Venho para 
fazer a tua vontade, ó Deus” (Hebreus 10, 5-10).

O único desejo de Jesus é fazer compreender com 
a sua vida que toda a existência se explica pelo 
amor, um amor tão envolvente que leva São Paulo 
a dizer: “Fui  crucificado com Cristo e já não sou 
eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Esta vida 
que vivo na carne, vivo-a na fé  do filho de Deus  
que me amou e se entregou por mim” (Gl 2:20). 
Neste profundo mistério de amor somos convidados 
a tomar consciência real de nossas criaturas. Como 
sugere São Francisco de Sales, “devemos ser o que 
somos e estar bem, para honrar o Trabalhador, do 
qual somos a obra”.

4) Não há amor maior: a Eucaristia 

Fonte e cume da verdadeira vida que é amor e 
pão do caminho é a Eucaristia: amem-se uns aos 
outros como eu vos tenho amado. Faça isso em 
memória de mim. Contemplaremos o dom que Jesus 
nos oferece, como premissa e fundamento de nossa 
adesão ao amor a Ele e aos irmãos. Vamos nos 
concentrar no Lava-Pés, para entender como a vida 
eucarística se torna dedicação plena ao outro no 
serviço concreto de cada dia. 

Como São Francisco de Sales nos sugere pensar 
somente ao hoje de Deus: “Pensar em fazer bem 
as nossas coisas hoje, e quando chegar o dia 
de amanhã, também se chamará hoje, e então 
pensaremos”. 
 
À luz do mistério da Eucaristia, compreenderemos 
a importância do momento presente, da verdadeira 
vida que é amor: amai-vos uns aos outros como 
eu vos amei. Faça isso em memória de mim. De 
fato, a Eucaristia é um verdadeiro encontro com o 
Ressuscitado na Palavra e no Pão Eucarístico, dá-
nos a Sua presença na vida cotidiana e conforma-
nos a Ele, dá-nos os seus sentimentos de amor ao 
próximo e a verdadeira alegria. 

 
5) Maria, esposa no Espírito Santo, ensina-
nos a fazer tudo por amor
 
O Espírito Santo nos ilumina e nos guia em nossa 
vida de fé. Iremos às fontes do “sim” de Maria, 
esposa no Espírito. À luz da Palavra descobriremos 
como na vida de cada um de nós pode renovar-se 

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

“Suporta com carinho as pequenas 
injustiças, os pequenos incômodos, 
as perdas de pouca importância que 
acontecem todos os dias. Estas pequenas 
ocasiões vividas com amor vão ganhar o 
coração de Deus e torná-lo todo seu”.

o Fiat de Maria. Com Maria mãe e mestra, a nossa 
vida recupera seu pleno sentido e se transforma no 
Magnificat. Desta forma, o amor assume os traços de 
plena liberdade. Como diz São Francisco de Sales: 
“Nada por força, tudo por amor. Eis a regra geral da 
nossa obediência: TU DEVES FAZER TUDO POR 
AMOR E NADA POR FORÇA... Deixo-lhes o espírito 
de liberdade, aquele que exclui a coação, o escrúpulo 
e a agitação”. Como lemos no Regulamento da 
ADMA: “Maria é presença viva entre nós e continua 
sua missão materna de mediadora de graça para 
seus filhos na história da Igreja e da humanidade”. 

6) A primazia da graça: a alegria, dom do 
Espírito Santo (as virtudes teologais)

A ação do Espírito Santo gera em nós alegria, 
fruto da atuação das Virtudes da Fé, Esperança e 
Caridade. Redescobriremos as virtudes teologais 
meditando o hino à caridade (1 Cor, 13, 1-13) e 
outras cartas Paulinas. Compreenderemos em 
profundidade o fundamento da alegria salesiana: 
“Vá em frente com alegria e com o coração aberto o 
quanto puderes; e se não for sempre com alegria, vá 
sempre com coragem e confiança”. (São Francisco 
de Sales). Esta é a Alegria que levou Domingo Sávio 
a dizer “Fazemos a santidade consistir em estar 
sempre alegres”. Seguindo o caminho da entrega de 
Dom Bosco a Maria Auxiliadora, podemos tornar-nos 
concretamente sinal do amor de Deus e de Maria, 
capazes de difundir a alegria e o amor entre os 
homens.

7) A graça supõe a natureza: o exercício 
das virtudes

Somos chamados a favorecer a ação do Espírito 
Santo por meio das virtudes. Em particular, nos 

“Tu deves fazer tudo por amor e nada por força.”
São Francisco de Sales

ajudarão a Humildade e a Mansidão, traços do 
caráter de Jesus (Mt 11, 25-30)”. 

Como diz São Francisco de Sales: “Suporta com 
carinho as pequenas injustiças, os pequenos 
incômodos, as perdas de pouca importância que 
acontecem todos os dias. Estas pequenas ocasiões 
vividas com amor vão ganhar o coração de Deus 
e torná-lo todo seu”. Compreenderemos melhor 
como o desenvolvimento das virtudes pode nos 
ajudar a crescer na paz e no amor. Viver a paciência, 
a mansidão, a humildade, a pobreza de espírito, 
evitando as calúnias e os julgamentos, nos fará 
experimentar a verdadeira comunhão. Não apenas 
querer bem aos outros, mas fazer com que os 
outros se sintam amados: “amorevolezza”, trabalho 
incansável, temperança e otimismo salesiano.

Recordemos as três palavras do Papa Francisco: 
com licença, desculpe, obrigado. 

8. - O abraço da bênção - a luta contra as 
tentações mais comuns e o sacramento da 
reconciliação

Quanto mais nos aproximamos da luz, mais 
aprendemos a ver o nosso limite e a compreender 
a Sua misericórdia. O amor de Deus nunca nos 
abandona, nem mesmo quando caímos nas 
tentações mais comuns. É um amor que nos envolve 
no abraço de bênção que experimentamos no 
sacramento da reconciliação. 

Meditaremos a parábola do Pai Misericordioso (Lc 
15, 11-32). Em seguida, seremos acompanhados por 
São Francisco de Sales que nos lembra que “Todos os 
dias devemos começar o nosso progresso espiritual, 
e pensando bem nisso, não nos surpreenderemos 
ao encontrar a miséria em nós. Não há nada que 
já tenha sido totalmente feito: é preciso recomeçar 
e recomeçar de bom coração”. O Sacramento da 
Reconciliação não é o momento do juízo, mas a 
ocasião para experimentar o abraço misericordioso 
e abençoado do Pai que nos dá a cura de nossos 
pecados e a força para recomeçar. 

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

9) Na escola da santa indiferença de 
Maria: fiat, stabat e magnificat 

Se nos deixamos conquistar por este amor, 
compreendemos cada vez mais a importância 
da santa indiferença, que resplandece em 
Maria com as suas atitudes: fiat, stabat e 
magnificat. Percorrendo novamente a vida de 
Maria no Evangelho de Lucas, podemos ver o 
seu caminho humano e espiritual, que é também 
o nosso caminho. “Nada pedir, nada recusar. 
Permanecer nos braços da Providência, sem 
parar em nenhum outro desejo, senão o de 
querer o que Deus quer de nós”.

Receberemos Maria em nossa casa para 
torná-la berço da vida e do amor, da fé e 
da esperança, cultivando as atitudes de 
acolhimento, hospitalidade, escuta, ajuda 
concreta e disponibilidade generosa. 

10) A União com Deus na vida cotidiana 

No final do caminho, finalmente seremos convidados 
a buscar a união com Deus na vida cotidiana, 
assumindo os seus sentimentos: “Para mim, o viver 
é Cristo” (Fl 1,21).

Poderemos experimentar esta comunhão per-
manecendo em Jesus “Eu sou a Videira vós os 
Ramos” (Jo 15, 5).

Seguiremos o exemplo de Dom Bosco, para quem a 
ação e a oração se tornaram uma só coisa:

“Dom Bosco identificava a sua atividade externa com 
a máxima perfeição, incansável, absorvente, vasta, 
cheia de responsabilidades, com uma vida interior 
que começava no sentido de presença de Deus 
e que, pouco a pouco, se tornou atual, persistente 
e viva para ser a união perfeita com Deus”. Esta 
espiritualidade torna-se Caridade  apostólica em 
“Da mihi animas, cetera tolle”.  É a espiritualidade 
da  Graça da Unidade que nos ajuda a trabalhar 
em sintonia de pensamento, de sentimento e de 
querer com Deus. As necessidades dos irmãos nos 
convidam a rezar, enquanto a oração constante 
alimenta o trabalho generoso e sacrificado com Deus 
para o bem e a salvação dos irmãos. 

Para ajudar a viver o caminho assim descrito, serão 

oferecidas ideias e sugestões para diferentes idades 
e situações de vida: familiar, juvenil, adulta em geral. 
Valorizaremos a oração, a escuta do Espírito Santo 
e a partilha. A sugestão é viver o caminho não de 
forma intelectual, mas de forma pessoal e existencial. 
Ao mesmo tempo,  cuidaremos da dimensão  
comunitária. A busca de um relacionamento pessoal 
com o Senhor, de fato, sempre leva à comunhão 
com o próximo e com a Igreja. Em cada encontro 
será proposto um espaço adequado de silêncio 
e uma pergunta para a partilha em grupo. Além 
disso, para que os frutos do encontro deixem sua 
marca  em nossa vida, todos os meses faremos um  
compromisso concreto de vida.

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt
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CONHECER-SE

Um colorido e ensolarado Colle Dom Bosco, com 
muitas vozes, canções e muitas crianças e jovens: 
assim foi visto por aqueles que participaram do X 
Encontro Mundial das Famílias no domingo, 26 de 
junho de 2022.

Evento nascido por vontade do Papa João Paulo II 
nos idos 1994 e agora em sua décima edição, este 
ano, a pedido do Papa Francisco, ganhou uma forma 
ainda mais bonita, porque assumiu um caráter difuso 
e localizado nas próprias dioceses e santuários.

A Família Salesiana (representada pelos Salesianos 
Cooperadores, ADMA e a Fraternidade contemplativa 
de Maria de Nazaré), que sempre foi protagonista 
na educação da família, administrou a organização 
junto com as associações do Fórum das Famílias e 
da Diocese de Turim. 

Desde o amanhecer, os 80 voluntários se reuniram 
para acolher as 500 famílias da diocese que 
começaram o dia com uma mini- peregrinação do 
prado à basílica. Divididos em pequenos grupos, a pé, 
consagrados e consagradas, leigos, jovens, adultos, 
puseram-se a percorrer os caminhos percorridos por 
Dom Bosco para rezar o terço e confiar a Maria as 
situações de alegria, mas também os sofrimentos e 
as dores que muitos estão vivendo.

Em uma basílica superior lotada de pessoas, 
às 10h30 todos se reuniram para a Santa Missa 
celebrada pelo arcebispo de Turim e bispo de Susa, 
Dom Roberto Repole, e concelebrado pelo Pe. 
Mario Aversano, Diretor da Pastoral da Família, Pe. 
Alejandro Guevara, Animador Espiritual Mundial 
da Associação de Maria Auxiliadora, e Pe. Tiziano 
Baracco, do Noviciado Salesiano; Pe. Michele 
Molinar, vigário inspetorial, coordenou os aspectos 
da celebração. “Este Evangelho diz-nos que não 
existem famílias estáticas, mas famílias dinâmicas”, 
sublinha o arcebispo, “E este dinamismo diz respeito 
também à sua vida espiritual. Assim como nossas 
famílias são um dos lugares privilegiados do anúncio 
evangélico, com um estilo que não faz força, não 
violenta, mas que respeita plenamente a liberdade 
do outro. Enfim, as nossas famílias seguem o Senhor 
na medida em que nos olhamos e nos amamos 

X DIA MUNDIAL DA FAMÍLIA 

entre esposos, entre pais e filhos, sabendo, porém, 
que ninguém jamais poderá tomar o lugar de Jesus 
Cristo”. 

A festa continuou à tarde com os testemunhos de 
muitas realidades da diocese: Sermig, Famílias 
Novas, os Salesianos Cooperadores da obra 
Michele Rua de Turim, a Comunidade Papa João 
XXIII, Encontro Matrimonial, Fórum das Associações 
Familiares. Todos sublinharam a beleza de ser 
família hoje, mas também os desafios que tiveram 
de enfrentar e os que os esperam. Com um fio 
condutor comum a todas as experiências: só juntos e 
só seguindo a Deus podemos triunfar neste caminho 
que nem sempre é fácil e por vezes cansativo. 

Por fim, não podemos esquecer os jogos “antigos” 
que fascinaram as crianças, com os seus pais e 
avós, organizados pela cooperativa “Animando”.

Na casa de Dom Bosco e Mamãe Margarida, sob o 
olhar de Maria, as famílias compartilharam um dia 
cheio de alegria, esperança e oração, redescobrindo-
se como comunidade a caminho, confiando-lhes 
suas esperanças, preocupações e expectativas.

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

Este artigo elenca algumas formas de concretizar o conhecimento mútuo, a comunhão, a formação, o 
intercâmbio experiencial e o compromisso apostólico entre os membros de um grupo local.

Em particular, cada Associação local oferece:

 Encontros mensais, abertos também aos 
membros da Família Salesiana e a quantos desejam 
deles participar, de formação doutrinal, de oração e de 
celebração ou adoração eucarística, possivelmente 
no dia 24 de cada mês, dia da comemoração de 
Maria Auxiliadora;

 dia mariano anual; 

 participação em momentos de encontro da 
Família Salesiana;

 exercícios espirituais para os sócios; 

 procissões, peregrinações, dias de retiro; 

 outros momentos segundo a programação local.

Referem-se também ao conteúdo do art. 4, com 
a comemoração do dia 24 de cada mês, o Santo 
Terço, a novena de preparação para a festa de 

ARTIGO 11 - MOMENTOS FORTES DE PERTENÇA À 
ASSOCIAÇÃO

Maria Auxiliadora, a bênção de Maria Auxiliadora, a 
colaboração na vida paroquial. 

É importante indicar o prazo mensal para os encontros 
de formação e de oração, através de momentos de 
comunhão fraterna, troca de informações, partilha de 
experiências e projetos; encontros de crescimento na 
fé (catequese, conferências, retiros, ...); encontros 
de oração eucarístico-mariana com a Santa Missa, 
adoração ao Santíssimo Sacramento e a recitação 
do Terço. 

E o dia 24 do mês comemora Maria Auxiliadora e é, 
para todos os grupos, um lembrete da sua pertença 
à Associação. 

A prática anual dos Exercícios Espirituais representa 
um forte momento de renovação espiritual para 
membros individualmente e para os grupos, 
favorecendo a oração, a escuta e a meditação da 
Palavra. 

André e Maria Adele Damiani 

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt
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400° ANIVERSÁRIO DA MORTE DE SÃO FRANCISCO DE SALES

FRANCISCO DE SALES E AS SUAS FILOTEIAS

Como nos dois vídeos precedentes - O homem 
explicado por Deus e A gentileza salesiana, Pe. 
Michel Molinar, que vem cuidando desta série com 
as Secretarias da Pastoral Juvenil e Comunicação 
Social ICP, apresenta o terceiro vídeo.

No epistolário de São Francisco de Sales, e também 
em outros seus escritos, encontramos uma delicada 
sensibilidade no aproximar o mundo feminino ao 
encontro com Deus e, através do encontro com 
Deus, ao dom de si e à relação de profunda amizade 
com Ele.  

Tudo isso Francisco o propõe tanto no mundo leigo 
quanto na vida consagrada. Isto explica o título deste 
vídeo, “São Francisco de Sales e suas Filoteias”, 
aquelas que são orientadas por ele ao encontro de 
Deus. 

É muito interessante em Annecy captar lugares 
particulares, por exemplo, um portão que se encontra 
na rua mais antiga de Annecy. Um portão, muito 
semelhante aos demais, que, contudo, dá acesso 
à casa onde morava Louise du Chatel, casada com 
Charmoisy, prima de adoção do nosso Bispo. Graças 
a ela, e aos conselhos escritos que seu primo lhe 
dará, tudo isso se tornará o que temos ainda hoje e é 
chamado “Filoteia, introdução à Vida Devota”. 

O dom de captar e, sobretudo, de educar os desejos 
espirituais no mundo da sensibilidade feminina, 
Francisco reconhece e compartilha com Joana de 
Chantal precisamente como dom da graça recebido 
de Deus Pai. 

“Coisa realmente estranha, de fato. Penso que não há 
almas no mundo que amem mais cordialmente, mais 
ternamente e, para dizer de maneira muito simples, 
mais amorosamente do que eu, porque agradou a 
Deus fazer assim o meu coração.” 

Há uma longa história que caracteriza este dom de 
nosso bispo, e esta história certamente começa com 
a relação de Francisco com sua mãe, Françoise de 
Syonnaz. 

Apenas cerca de 15 anos separa a mãe do filho, 
enquanto quase 31 anos separam a mãe do pai. Tudo 
isso nos faz dizer que foi obviamente um casamento 
arranjado, mas podemos dizer que, mesmo que tenha 
sido arranjado, foi um casamento bem-sucedido.  

Os historiadores dizem que a mãe de Francisco 
tinha um caráter muito amável. Um ano após 
seu casamento, ela deu à luz o seu primeiro filho, 
enquanto serão necessários nove anos para o 
segundo filho e, depois, dará à luz Gallois. 

Os historiadores ainda lembram que os primeiros 
seis anos de vida de Francisco foram os anos de 
sua mãe; e de sua mãe recebeu afeto, educação 
e certamente também uma profunda sensibilidade 
religiosa. 

A mãe, agora avançada em anos, dirá de Francisco: 
“Este é meu filho e meu pai”. Na verdade, a mãe 
também será uma das almas guiadas por seu filho. 

A profunda sensibilidade torna-se atenção e 
amabilidade para com todos aqueles que o nosso 
bispo encontra. Por exemplo, certo dia, o nosso bispo 
entra em casa e encontra seu doméstico ocupado 
a escrever uma carta, certamente não comum 
naqueles tempos: 

“Meu amigo, quando entrei, estavas concentrado 
com papel e pena e escondeste tudo. O que 
estavas a escrever então? Não sou suficientemente 
amigo para que me faças esta confidência?”

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt
https://www.infoans.org/pt/secoes/noticias/item/15648-rmg-francisco-de-sales-e-as-suas-filoteias
https://drive.google.com/file/d/1SGe718MOk7hKZunbJykAgmGT8aKrw_Ll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGe718MOk7hKZunbJykAgmGT8aKrw_Ll/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=42ADuD2RTe8
https://youtu.be/kMasZeqclac
https://youtu.be/kMasZeqclac


- 10 -

400° Aniversário da morte de São Francisco de Sales

O jovem, confuso, entrega o papel ao bispo: era uma 
pequena carta em que escrevia uma declaração 
de amor. O bispo leu-a e depois concluiu: “Não 
conseguiste explicar-te bem. Deixa que te ajude. 
Aqui está, copia isto; coloca o teu nome e envia-o. 
Verás que tudo vai ficar bem.”

Outra presença, que educou muito a fé de Francisco 
e marcou a sua compreensão do feminino, é a 
presença de Maria, a Mãe de Deus, de quem 
Francisco dirá “a mulher mais amável e amorosa de 
todas as criaturas”. 

Por ela Francisco terá sempre uma devoção forte, 
filial e afetuosa. 

Aqui, na Basílica da Visitação, que abriga o relicário 
de São Francisco e de Santa Joana de Chantal, 
voltamos àquela carta muito significativa, escrita a 
Joana de Chantal no final de sua vida. 

André Ravier, grande e profundo conhecedor do 
nosso santo, chama essa carta de “o coração da 
salesianidade”, como se ela contivesse todos os 
temas e as expressões caros à santidade salesiana. 

“Coisa realmente estranha, de fato. Penso que não 
há almas no mundo que amem mais cordialmente, 
mais ternamente e, para dizer de maneira muito 
simples, mais amorosamente do que eu, porque 
agradou a Deus fazer assim o meu coração.

E, contudo, amo as almas independentes, 
vigorosas, as almas que não são femininas, porque 
a ternura demasiado grande perturba o coração, 
torna-o inquieto e o distrai da meditação amorosa 
de Deus, e impede a entrega completa a Deus e a 
morte perfeita do amor-próprio.”  

A excelência desta carta tão intensa e profunda está 
nas últimas linhas quando o santo bispo declara: 

“O que não é Deus não é nada para nós.” 

Tenho a impressão de não amar nada fora de 
Deus e todas as almas em Deus. Sinto a unidade 
que Deus produziu em mim de uma forma 
extraordinária.” 

Tudo isso significa que o espaço da amizade deles 
está no coração de Jesus e na vontade de Deus Pai, 
e no dom recíproco. Em nenhum outro lugar. 

Seis meses depois de se conhecerem em Dijon, 
Francisco de Sales escreverá a Joana de Chantal: 

“Vi em Roma uma árvore plantada pelo Bem-
Aventurado São Domingos. Todos vão vê-la e 
adoram-na por amor àquele que a plantou. Pois 
bem, tendo visto em ti a árvore do desejo de 
santidade que nosso Senhor plantou em tua alma, 
comecei a amá-la ternamente.”

O que ouvimos nos diz que a santidade de Francisco 
não poderia existir sem a de Joana de Chantal. 
Poderíamos igualmente dizer que a santidade de 
Dom Bosco não poderia existir sem o desejo profundo 
de Deus, certamente educado, em Domingos Sávio. 

O caminho espiritual do nosso Santo Bispo, aquele 
que ele mesmo vive e propõe às almas que orienta, 
é muito simples e adequado à nossa humanidade.  

Mas não devemos acreditar que seja totalmente 
espontâneo. 

Também Francisco conhece um caruncho que mina 
o seu relacionamento com Deus, e é o caruncho do 
amor-próprio, do apego a si mesmo, do ver-se como 
o único diretor da sua vida. 

E o amor-próprio transforma os laços, mesmo os 
mais bonitos, em vínculos sufocantes. 

Francisco, então, educa as suas Irmãs ao desapego, 
a uma forma de desapego que conservam ainda 
hoje. 

“No último dia do ano, pegareis vossas cruzes, 
vossos Rosários e imagens e fareis deles um 
pequeno pacote e tirareis a sorte para evitar 
preferências. Mas escutai-me, eis o melhor. Não 
posso suportar que certas religiosas sejam 
chamadas de “a senhora eleita”, esta ou aquela 
senhora. Não, sem preeminência e nenhuma 
palavra de antiguidade: todos nós somos 
pouquíssima coisa. No primeiro pacote colocai 
o número 1, no segundo 2, e assim por diante. E, 
minhas filhas, desta forma viveremos realmente 
desapegados de tudo”. 

Fonte: Infoans

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt
https://www.infoans.org/pt/secoes/noticias/item/15648-rmg-francisco-de-sales-e-as-suas-filoteias
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CRÔNICA DE FAMÍLIA

Caros amigos, 

Saudações da paróquia de Nossa Senhora do Bom 
Conselho, localizada na Colúmbia Britânica, extremo oeste 
do Canadá, daí a terra do sol poente. 

O nosso primeiro grupo da ADMA é o fruto do trabalho de 
muitos anos de interesse dos nossos paroquianos. Finalmente, 
o Provincial Pe. Tim Zak enviou a carta de constituição da 
ADMA em 17 de abril de 2021. Desde então, preparamos 
cuidadosamente o primeiro grupo de membros que se 
prepararam com entusiasmo para este memorável momento 
de graça em 24 de maio de 2022. 

O evento contou com a presença de 4 salesianos, Pe. George, John, Lou e Sam, e um grande número de devotos de 
Maria Auxiliadora. 

Após a coroação da imagem de Maria Auxílio dos Cristãos na igreja, seguiu-se a procissão com a imagem de Maria 
Auxílio dos Cristãos com a recitação do Santo Terço, acompanhada pelos Cavaleiros de Colombo. A Cerimônia de 
Compromisso na ADMA ocorreu durante a Celebração Eucarística Solene. Os candidatos fizeram o Compromisso um 
a um, depois foram entregues as medalhas, os distintivos e o regulamento da ADMA. 

Após a Santa Missa, as fotos dos recém-professos da ADMA foram tiradas com os SDBs. Depois, houve uma bela festa 
como sinal de gratidão e partilha da alegria com todos os participantes da Eucaristia. 

Com gratidão lembramos todos os benfeitores e apoiadores da ADMA. Que Nosso Senhor Jesus nos abençoe e que a 
Nossa Bem-Aventurada Mãe Maria Auxiliadora nos proteja sempre e que São João Bosco nos guie e nos guarde. 

Pe. Samson David ANTONY SDB

Na solenidade de Maria Auxiliadora deste 24 de maio de 
2022, os associados da ADMA de Gwangju se alegraram 
porque 8 aspirantes ingressaram na ADMA durante a 
Missa em honra de Maria Auxiliadora na “Casa Mãe da 
Escuta”. Durante a Missa, celebrada pelo Pe. Kyung-min 
Woo Henrico (que há alguns meses foi nomeado animador 
espiritual dos SDB), eles prometeram se comprometer com 
o amor e irradiar a devoção à Nossa Senhora.

A eles se uniram para renovar suas promessas,  
especialmente 7 membros da ADMA de Seul com 
a  salesiana responsável da ADMA Ir. Seong-min Kim 
Geltruda. 

Em sua homilia, o Pe. Henrico sublinhou a importância da “reflexão de consciência” na vida espiritual, sublinhada por 
São Francisco de Sales, e recomendou que todos os dias reservemos um tempo para refletir sobre nós mesmos. 
Seguiu-se um divertido momento de convívio com um vídeo-mensagem de congratulações da Inspetora das FMA,

Novo grupo ADMA no Canadá

Festa do 24 de Maio na Coréia

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt
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XV Dia mariano da ADMA Sicília “Amar mais como ama Maria”

Em 5 de junho, no domingo da festa de Pentecostes, no santuário de Gibilmanna (Cefalù), celebrou-se o XV Dia 
Mariano da Associação de Maria Auxiliadora (ADMA) da Sicília. Graças à pronta e admirável organização coordenada 
pelos membros do conselho regional siciliano com o seu presidente Salvo Di Maio, participaram cerca de duzentas 
pessoas pertencentes a uns dez dos numerosos grupos da ADMA, uma realidade viva da ilha. No encontro também 
esteve presente o Animador Espiritual Mundial da ADMA, Pe. Alejandro Guevara, que conduziu a catequese junto com 
três conselheiros da ADMA primária de Valdocco com as suas famílias, que compartilharam a alegria da caminhada 
com os amigos sicilianos na escola de Maria. 
 
A Eucaristia foi presidida pelo Pe. Guevara juntamente com o Pe. Luigi Calapaj e o Pe. Santo Muratore. A gratidão e o 
espírito de serviço foram as palavras-chave da homilia do Pe. Guevara e dos membros da associação que intervieram 
nos testemunhos, nas partilhas e nas orações. 
 
O coração da catequese foi a referência aos quatro fundamentos da pertença à associação: um itinerário de santificação 
e apostolado nos passos de Maria; formação como estilo de vida; a missão como “salesianos”; herdeiros de Dom Bosco: 
olhando para quem veio antes e a quem seguirá. 
 
O Animador espiritual, em conclusão, lançou desafios a todos os presentes e, em geral, a todos os associados, que 
podem ser resumidos na frase “amar mais como ama 
Maria”. Só imitando mais Maria é possível aprender com ela 
a acolher o dom do Espírito Santo e aproximar-se de Jesus. 
 
Não faltaram momentos de convívio e alegre festa em família 
em que se respirava a fraternidade e a unidade que sempre 
caracterizam a ADMA.

O “até mais” entre os participantes ficou para a edição do 
próximo ano, mas todos já marcaram o encontro para o 
congresso mundial de Maria Auxiliadora, de Fátima 2024.

Ir. Eun kyung Kim Cecilia, cantos de congratulações das Irmãs da “Casa Mãe da Escuta”, um coro das noviças, e cantos 
dos membros da ADMA. 
 
No dia 23, véspera do compromisso, os candidatos fizeram um retiro para reler o regulamento e ouvir as seguintes 
conferências: 
1. “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5): Atitude de conformidade com a Palavra de Jesus (Diretora, Ir. Kyung-hee 
Yu Anna). 
2. Compreender a realidade da ADMA na Coréia (Animadora da ADMA de Seul, Ir. Hyo-soon Lee Susanna). 

Em particular, Ir. Susanna observou a realidade de dois grupos de ADMA dos jovens na Coréia. E recomendou que os 
membros, reunidos nas diversas situações dos grupos, sigam o espírito de Dom Bosco e vivam uma justa devoção à 
Bem-Aventurada Virgem Maria, cumprindo assim a missão de santificação da família e de salvação dos jovens. 
 
Os novos membros desde 2018, através de encontros diretos ou vídeos com a diretora da “Casa Mãe da Escuta”, Ir. 
Jeong-hee Choi Cecilia – Ir. Yu Anna estudaram o Regulamento da ADMA, as Mensagens mensais da ADMA online, a 
Estreia e a Doutrina de Maria. 

Num céu claro e azul, o dia festivo foi uma experiência de esperança, um momento em que os membros da ADMA e as 
FMA acompanhadas espiritualmente sentiram o amor, a presença especial de Maria, a Mãe Celeste. 

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

IX Congresso Internacional de Maria Auxiliadora:
 Fátima, Portugal > 29 de Agosto -1 de Setembro de 2024

No último encontro da Consulta Mundial da Família Salesiana 
- realizado em Valdocco de 19 a 22 de maio - a Associação de 
Maria Auxiliadora (ADMA) Primária de Turim-Valdocco anunciou 
com alegria aos superiores dos 32 grupos da Família Salesiana 
presentes, a data e o local do próximo Congresso Internacional 
de Maria Auxiliadora: será em Fátima, Portugal, de 29 de 
agosto a 1 de setembro de 2024. 

O anúncio vem após a confirmação por parte da equipe da 
Família Salesiana de Portugal, que tem a tarefa de coordenar a 
preparação do evento, depois de ter recebido o bastão no final do 
Congresso anterior realizado em Buenos Aires em 2019. 

O de Fátima - lugar mariano e profético por excelência, onde no 
dia 13 de maio de 1917, pela primeira vez, três pastorinhos (Lúcia, 
Francisco e Jacinta), veem a Virgem Maria com o Rosário na mão 
- será o IX Congresso Internacional de Maria Auxiliadora. 

O Congresso Internacional de Maria Auxiliadora é um momento 
forte, que envolve e une toda a Família Salesiana, que deseja 
confiar a Maria o seu empenho educativo, missionário e caritativo, 
para atingir o único objetivo de Dom Bosco: “Meus queridos filhos 
em Jesus Cristo, perto ou longe sempre penso em vocês. Só 
tenho um desejo: vê-los felizes no tempo e na eternidade”

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt
mailto:adma%40admadonbosco.org?subject=
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