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EDITORIAL

Editorial
No princípio há o amor.

Sentir-se amados por Deus.

Caros amigos da ADMA 

Iniciamos um novo ano pastoral e queremos percorrer 
junto com vocês, um belo caminho de crescimento 
espiritual acompanhados por Maria. Quando se inicia 
um caminho é importante saber onde queremos 
chegar para direcionar os nossos passos e assim, 
não desperdiçarmos tempo e energia. Este ano 
pensamos em partir da origem e nos perguntar onde 
nasce o nosso desejo de crescer, porque há em nós 
este desejo de Deus.  

São Francisco de Sales, no último capítulo de seu 
livro Teótimo compartilha uma bela reflexão sobre 
o nosso desejo do amor de Deus, porque deste
podemos estar seguros, convictos. Disse assim:

Teótimo, o sabermos se amamos a Deus sobre 
todas as coisas não está na nossa mão, se Deus 
no-lo não revelar, mas o que podemos saber 
com certeza é se desejamos amá-Lo, e quando 
sentimos em nós o desejo do amor sagrado, 
sabemos que começamos a amar. O desejo 
de amar e o amor, procedem imediatamente da 
mesma vontade; razão porque tão depressa 
concebemos o verdadeiro desejo de amar, como 
começamos a abrigar o verdadeiro amor, que 
aumenta à medida que o desejo vai crescendo. 
Quem desejar ardentemente o amor, em breve 
amará sinceramente. Ah! Senhor, quem nos dera 
a graça de nos abrasarmos nesse desejo, que é o 
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Editorial

Renato Valera,
Presidente ADMA Primária. 

Alejandro Guevara,
Animador Espiritual ADMA Primária

“Ela que é “humilde 
serva” se torna, 
para nós, mestra de 
amor.”

desejo dos pobres e a preparação do seu coração, 
que Deus atende da melhor vontade? 

Quem não tem a certeza de amar a Deus, é pobre; 
quem o deseja amar é mendigo, mas mendigo 
daquela feliz mendicidade a que o Salvador se 
referiu nestes termos: Bem-aventurados os pobres 
mendigos de espírito, porque deles é o reino dos 
céus. Quem bem desejar a dileção, bem a procura 
quem bem a procurar, bem a encontra; quem a 
encontrar achou a fonte da vida, da qual brotará a 
salvação do Senhor.  

Gritemos noite e dia, Teótimo: Vinde, ó Santo 
Espírito, enchei os corações dos vossos fiéis, e 
acendei neles o fogo do vosso Amor.

Que belo então, iniciar com este desejo que nos 
ajuda a purificar os nossos corações de outros 
desejos, a colocar no centro aquilo que realmente é 
a coisa mais importante da nossa vida: amar, sentir-
nos amados por Deus como Pai, como Salvador 
e Redentor de cada um de nós. Quando o amor 
dirige os nossos passos, então, toda a nossa vida é 
conduzida pelo Espírito Santo.  

Maria desejou o amor de Deus de tal modo, para se 
tornar, por vontade do Pai, Mãe do Filho com a força 
do Espírito Santo. Maria nos precede no caminho 
deste ano e nos mostra o caminho a seguir. Ela que 
é “humilde serva” se torna, para nós, mestra de 
amor. 

Caros amigos, rezemos a Maria e peçamos a sua 
intercessão para que possamos nos tornar seus 
discípulos em sua escola de oração, de humildade, 
de desejo do amor de Deus.
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CAMINHO FORMATIVO

1) Sentir-se amados por Deus

A nossa fé se torna vida quando experimentamos 
nos sentir profundamente amados por Deus.

“Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao 
silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, 
doutor da Lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à 
prova: «Mestre, qual é o maior mandamento da 
Lei?.» Respondeu Jesus: «Amarás o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e 
de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro 
mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: 
Amarás teu próximo como a ti mesmo.» Nesses 
dois mandamentos se resumem toda a Lei e os 
Profeta”. (Mat. 22,34-40)

Todos sabemos que amar é o mandamento principal, 
o único que Jesus nos deixou. Os primeiros cristãos 
eram reconhecidos na maneira como se amavam, na 
maneira de se relacionarem uns com os outros. É, de 
fato, providencial, colocar no início de nosso caminho 
formativo deste ano, o AMOR a DEUS e o AMOR 
ao próximo. Não poderíamos começar de forma 
mais evangélica, mais fundamental, mais mariana. 
Peçamos ao Senhor, com fé e convicção, a cada 
dia desta caminhada, a nos ajudar a experimentar 
o seu amor de Pai, o seu amor incondicional. Seria 
importante que cada um de nós pudesse repetir 
toda manhã, toda noite, todo momento do dia, esta 
oração profunda, íntima, sentida: “Senhor, ajuda-me 
a experimentar o teu amor de Pai.

A nossa fé permanecerá em teoria, pura teologia, só 
doutrina desencarnada se não descer em nossos 
corações a cada momento e de lá se tornar vida. Com 
sua encarnação, Jesus quis assumir nossa condição 
humana e nos colocar em relação com Deus. Foi 
uma escolha de amor do Pai, que, desde o início não 
deixou de nos amar e demonstrá-lo continuamente. 
Por isso, os convido a deixar-se guiar pela Palavra de 
Deus no momento formativo deste mês. Ler e reler, 
mas sobretudo rezar, o texto de Mateus 22, 34-40 e 
pergunte a si mesmo:

“Como amo o Senhor? Como amo os outros?
Quanto meu amor pode crescer neste ano que 

SENTIR-SE AMADOS POR DEUS 

estamos começando, com minha família, com 
minha comunidade, com meus filhos, com amigos, 
com as pessoas que o Senhor colocará no meu 
caminho?” 

A pergunta, “Mestre, na Lei, qual é o grande 
mandamento?” feita pelos fariseus para colocar 
Jesus à prova, torna-se o núcleo da catequese 
para os seus discípulos. Talvez, também você tenha 
alguma pergunta para fazer a Jesus, alguma dúvida, 
queira abrir o seu coração para que Ele lhe responda 
com simplicidade, com profundidade, com doçura... 
Jesus quer lhe amar completamente, inteiramente. 
Deixe-se amar por Jesus. Abra-se ao amor do Pai 
através da presença do seu Espírito... Coloque-se na 
presença do Senhor, invocando o Espírito Santo com 
as suas palavras, a fim de que este encontro seja um 
encontro de amor, para saborear o Amor e aprender 
a AMAR, colocando-se em sua presença, seguindo 
os caminhos indicados por São Francisco de Sales:

- O primeiro é uma viva e atenta tomada de 
consciência da onipresença de Deus. Deus é 
tudo e em toda parte e não há lugar ou coisa neste 
mundo que não manifeste a sua presença. 

- O segundo caminho é pensar que não apenas 
Deus está presente no lugar onde você está, mas 
de modo particular, está presente em seu coração 
e no profundo de seu espírito. 

- O terceiro é pensar em nosso Salvador, que, na 
própria humanidade vê, do céu, todas as pessoas 
da terra, e, de modo particular, aqueles que estão 
em oração. 

- O quarto caminho é representar o Salvador em 
sua humanidade próximo de nós, assim como 
frequentemente fazemos com os amigos.

Hoje queremos percorrer um caminho simples no 
qual reconhecemos que o Senhor nos ama, que 
nos criou para amar e ser amados e que a nossa fé 
encontra a sua melhor realização no cumprimento 
deste mandamento de Deus: AMAR. 
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Caminho formativo

“Fomos criados pelo AMOR, somos o 
fruto do amor de Deus.”

1.1. Criados pelo amor de Deus para amar

Deus nos criou porque nos ama, por meio de seu 
amor gratuito e altruísta. Este foi o primeiro caminho 
e sinal do amor de Deus por cada um de nós: criar-
nos. Fomos criados pelo AMOR, somos o fruto do 
amor de Deus. Deus poderia não nos ter criado e, 
em vez disso, nos deu o dom da existência; poderia 
ter pronunciado um  outro nome e, em vez disso, 
quis pronunciar o nosso; poderia ter tomado outro 
caminho e, em vez disso, nos escolheu, pensou 
em nós, nos amou. Quando um homem ama, o seu 
coração transborda e quanto mais ama, mais se 
aproxima e mais se assemelha ao coração de Deus. 
Um coração que ama compartilha a sua alegria com 
os outros e este é o bom desejo de seu Criador. Deus 
nos criou para um “transbordamento” de seu amor. 
Ele quis compartilhar conosco a sua alegria infinita, 
para que fôssemos imensamente felizes porque 
somos criaturas do seu amor. A verdadeira fonte da 
alegria é o amor:

“A fonte da alegria cristã é esta certeza de sermos 
amados por Deus, amados pessoalmente pelo 
nosso Criador... com um amor apaixonado e fiel, um 
amor maior que as nossas infidelidades e pecados, 
um amor que perdoa” (Bento XVI). E o amor mais 
completo, puro e verdadeiro que experimentaremos 
e receberemos será o amor de Deus.

Estamos na terra para conhecer e amar a Deus, 
para fazer o bem segundo a sua vontade, isto é, para 
AMAR e para nos encontrarmos um dia no Paraíso. 
Somos peregrinos da fé, porque viemos de Deus e 
vamos para Deus. Temos uma origem mais remota 
do que a advinda de nossos pais. Viemos de Deus, 
em quem reside toda a felicidade do céu e da terra, 
e somos esperados em sua felicidade eterna e 
ilimitada. Enquanto isso vivemos na terra. Às vezes 
experimentamos a proximidade de nosso Criador, 
outras vezes achamos difícil sentir Sua presença 
em nossa vida. E para que possamos encontrar o 
caminho de casa e não nos perdermos, Deus nos 
enviou seu Filho, que nos libertou do pecado, nos 
salvou de todo mal e infalivelmente nos conduz à 
verdadeira vida. Ele é “o caminho, a verdade e a 
vida” (Jo 14, 6).

Deus colocou em nosso coração, o desejo de 
procurá-lo e de encontrá-lo. Santo Agostinho disse: 
“Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração 
anda inquieto enquanto não descansar em ti”. É 

natural que os seres humanos busquem a Deus. 
Toda a nossa busca da verdade e da felicidade 
é, em última análise, uma busca por aquilo que 
absolutamente nos sustenta, absolutamente nos 
satisfaz e absolutamente nos reivindica. O homem 
só é plenamente ele mesmo quando encontrou 
Deus. “Quem procura a verdade procura Deus, 
ainda que não o saiba” (Santa Teresa Benedita da 
Cruz - Edith Stein). 

1.2. O amor de Deus é concreto e sensível 

Todos nós sabemos que,  porque Deus quis ser 
conhecido, ele se revelou. Deus não era obrigado a 
revelar-se aos homens, mas o fez por amor. Assim 
como no amor humano só podemos conhecer 
algo da pessoa que amamos quando ela nos 
abre seu coração, também conhecemos algo dos 
pensamentos mais íntimos de Deus somente porque 
o Deus eterno e misterioso se abriu a nós por amor. 
Desde a criação, através dos patriarcas e profetas, 
até a revelação final no Filho Jesus Cristo, Deus tem 
falado continuamente à humanidade. Em Jesus ele 
abriu seu coração para nós e deixou claro seu ser 
mais íntimo para todos os tempos. Cabe a cada um 
de nós reconhecer que a Revelação divina é um 
sinal do amor universal de Deus pela humanidade 

na história do nosso mundo. Pode ser um pouco 
distante para nós, mas nossa fé nos ajuda a fazer 
isso. Seria interessante rever a revelação de Deus 
no Antigo Testamento lembrando quantos sinais, 
promessas e gestos de amor Ele realizou com 
nossos antepassados   na fé. 
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Caminho formativo

Chama Abraão para torná-lo “pai de uma multidão 
de povos” (Gn 17,5b) e para abençoar nele “todas 
as famílias da terra” (Gn 12,3b). O povo de Israel, 
nascido de Abraão, será sua propriedade pessoal. 
Deus se dá a conhecer a Moisés pelo nome. Seu 
nome misterioso, transcrito Yahweh, significa “eu 
sou” (Êx 3,14). Ele liberta Israel da escravidão no 
Egito, assina uma aliança no Sinai e, por meio 
de Moisés, dá ao seu povo a Lei. Repetidamente 
Deus envia profetas ao seu povo para chamá-lo à 
conversão e à renovação da aliança. Os profetas 
anunciam que Deus estabelecerá uma nova e 
eterna aliança, que trará uma renovação radical e 
uma redenção definitiva. Esta aliança será aberta 
a todas as pessoas. Finalmente, em Jesus Cristo 
Deus nos mostra toda a profundidade de seu amor 
misericordioso. Por meio de Jesus Cristo, o Deus 
invisível se torna visível. Torna-se homem como 
nós. Isso nos mostra a extensão do amor de Deus. 

Depois da revelação no Antigo Testamento, chega o 
sinal mais evidente do amor de Deus: Jesus Cristo, 
o seu Filho predileto.  Ele é o sinal por excelência, 
a maior manifestação do compromisso de Deus 
com o homem.  É isto que Jesus quis revelar aos 
seus amigos, especialmente aos seus amigos mais 
íntimos no Monte Tabor. Jesus é o sinal, Jesus é o 
AMOR. A melhor maneira que o Pai encontrou para 
nos amar foi nos dar seu Filho amado para nos amar 
como o Pai nos ama. 

“Seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, 
Tiago e João, e conduziu-os a sós a um alto 
monte. E transfigurou-se diante deles. Suas vestes 
tornaram-se resplandecentes e de uma brancura 
tal, que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode 
fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias 
e Moisés, e falavam com Jesus.  Pedro tomou 
a palavra: «Mestre, é bom para nós estarmos 
aqui; faremos três tendas: uma para ti, outra 
para Moisés e outra para Elias.» Com efeito, não 
sabia o que falava, porque estavam sobremaneira 
atemorizados. Formou-se então uma nuvem 
que os encobriu com a sua sombra; e da nuvem 
veio uma voz: «Este é o meu Filho muito amado; 
ouvi-o».” (Mc 9,2-7)

É nossa tarefa descobrir em Jesus, no Filho, o amor 
do Pai através da fé. O Pai tentou manifestar o seu 
amor de forma perceptível por nós e não encontrou 
caminho melhor do que Jesus, seu Filho. 

Perguntemo-nos:
Jesus é um sinal de AMOR para mim?
Sinto-me amado em Jesus?
Sinto o amor de Jesus em sua vida? 

É verdade que Jesus não nos ama corporalmente, 
como um pai, uma mãe, um amigo... a sua presença 
não é tangível como a de um ser humano comum, 
mas isso não significa que o seu amor não exista, 
não seja verdadeiro, não seja profundo. Ele nos 
ama todos os dias, em sua Palavra, na Eucaristia, 
na Reconciliação, nas pessoas que Ele nos dá, no 
fundo do nosso coração, quando nasce em nosso 
coração, entendemos para que fomos criados. 

Diante deste amor que Deus tem por nós, devemos 
surpreender-nos, admirar-nos, maravilhar-nos, 
contemplar-nos... deixar-nos amar por Deus, 
para que se torne fonte de serviço e de amor aos 
outros. Quando experimentamos fortemente o amor 
do Pai em nossa vida, isso nos leva a retribuir o 
Seu amor com o amor pelos outros. E então o 
primeiro mandamento de amar a Deus torna-se o 
mandamento de amar o próximo. E acontece que, 
graças à nossa fé, amamos a Deus nos outros. É por 
isso que a nossa fé é uma resposta ao amor e ao 
mesmo tempo é amor de Deus a serviço dos outros.

1.3. A fé é a resposta ao amor de Deus

Quem quer crer precisa de “um coração atento” 
(1 Reis 3: 9). Deus tenta de muitas maneiras entrar 
em contato conosco. Em cada encontro humano, em 
cada experiência comovente na natureza, em cada 
caso aparente, em cada desafio, em cada dor, uma 
mensagem de Deus está escondida para nós. Ainda 
mais claramente ele nos fala quando se dirige a 
nós com sua palavra ou com a voz da consciência. 
Ele fala conosco como amigos. Portanto, devemos 
também responder a ele como amigos e acreditar 
nele, acreditar completamente nele, aprender a 
entendê-lo cada vez melhor e aceitar a sua vontade 
sem reservas. 

A fé é conhecimento e confiança; a fé é um puro 
dom de Deus, que recebemos se o pedirmos com 
ardor; é a força sobrenatural necessária para obter 
a salvação; exige o livre arbítrio e a compreensão 
clara do homem quando ele aceita o convite divino; é 
absolutamente certo, porque tem a garantia de Jesus; 
é incompleto até que seja eficaz no amor; aumenta 
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Caminho formativo

se escutamos atentamente a voz de Deus e através 
da oração experimentamos uma troca viva com Ele. 
A fé já nos permite saborear antecipadamente a 
alegria do Céu. 

Esta fé nos permite amar e ao mesmo tempo 
aumenta o nosso amor. Somente quando cremos 
podemos amar sem esperar nada em troca, somente 
quando a fé sustenta nosso amor podemos perdoar 
de coração os que nos têm ofendido.

Para a oração pessoal e a meditação

1) Medite estas frases e ore:
“A medida do amor é amar sem medida.” 

(São Francisco de Sales)

“O amor é alegria diante do bem; o bem é o único 
fundamento do amor. Amar significa: querer fazer 
o bem a alguém.” 

(São Tomás de Aquino)

2) O que você precisaria para acolher o amor de 
Deus e percebê-lo em sua vida cotidiana? 

3) Como cuidar do amor de Deus durante este 
ano? Como amá-lo e sentir-se amado por ele?  

Compromisso mensal

Rezar e pedir insistentemente todos os dias ao 
Senhor... “Senhor, ajuda-me a experimentar o teu 
amor de Pai”.

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

- Em primeiro lugar, gostaríamos que nos 
falasse brevemente sobre você. 

- Meu nome é Pe. Peter Mugo.

- De onde você é?
- Sou do Quênia, África Oriental.   

- Algo sobre sua história e sua experiência de 
vida e fé?

-Sou um sacerdote salesiano, com votos perpétuos 
há 27 anos. 

- Há quanto tempo você é animador da 
associação? 

- Sou animador da associação há 10 meses. 

- Em que e com quem estava envolvido 
anteriormente?

- Estive envolvido em vários apostolados como 
salesiano, Associação do Sagrado Coração 
(Maridi - Sudão do Sul), Alter boys (Maridi Sudão 
do Sul), Seminaristas (Mafinga Tanzânia).

- E agora passemos à Adma...
- Como e onde a associação se desenvolveu em 
sua província/região? 

- Na minha Inspetoria AFE a associação 
desenvolveu-se aqui em Nzaikoni graças à 
iniciativa do meu predecessor Pe. Paul Luseno 
com a bênção do Pe. Simon Asira (Inspetor). 

- Você pode nos dizer quantos grupos locais 
existem hoje e quantos membros? 

- Existem 7 grupos locais: Os associados: 
Nzaikoni: 47 membros, Mithanga: 18 membros, 
Kathiani: 44 membros, Muthala: 27 membros, 
Kaalini: 71 membros, Kithunguini: 17 membros, 
Kikawani:  18 membros. 
Total 242 menos um 
Kathiani que faleceu. Em 
formação: Kikunuani: 
13, Kauti: 15, Nzaikoni: 
7,  Mithanga: 5, Kathiani: 
3, Kikawani: 4, Katulya: 5, 
Muthala: 2.

- Como está estruturada 
a associação a nível 

ADMA IN KENYA

provincial e local? 
- A associação na nossa província é gerida pelo 
escritório da nossa inspetoria. 

- Pode nos contar sobre sua vida e sua trajetória 
na associação?

- A associação está se desenvolvendo com cursos 
mensais de Mariologia e, em particular, de Maria 
Auxiliadora para vários membros do nosso grupo.

- Como vive a relação com os outros grupos da 
Família Salesiana?

- A associação também se desenvolve incentivando 
os membros e toda a paróquia a refletir e celebrar 
as diversas festas de Nossa Senhora e a peregrinar 
ao Santuário de Maria Auxiliadora em Nairóbi, no 
Alto Dom Bosco.

- Pensando no futuro, que ideias e projetos 
você tem para preservar a fé entre as pessoas 
e promover o amor a Jesus Eucarístico e a 
entrega a Maria? 

- Queremos promover o amor a Jesus Eucarístico 
e a entrega a Maria, fazer a Via Crucis com 
frequência como grupos da ADMA, famílias e 
fiéis, organizar seminários, peregrinações, aos 
santuários de Maria, retiros durante as festas de 
Maria (Natividade, Assunção de Maria). 

- E para os jovens?
- Isto é de responsabilidade da Pastoral juvenil, 
com a qual colaboramos.

- Uma sugestão à Adma Primária para que possa 
cumprir seu compromisso de animação em nível 
mundial e aumentar a partilha e o diálogo entre 
os grupos? 

- Sugerimos criar oportunidades de encontro.
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REGULAMENTO

Nesta última publicação, oferecemos-lhes um resumo dos artigos finais do 
Regulamento dedicados aos aspectos organizacionais e de gestão.

Retomar o texto, aprofundá-lo, atualizá-lo, permite-nos renovar a nossa 
pertença à Associação.

Artigo 12 - Conselho das Associações locais
Cada Associação local é coordenada por um 
Conselho, eleito pela Assembléia de todos os 
sócios de uma lista de candidatos que se colocam 
à disposição para um serviço fraterno. O Conselho 
local é composto pelo:
- Presidente (preside o Conselho e representa a 
Associação nas relações externas);
- Vice-presidente;
- Tesoureiro (administra os bens da Associação 
segundo as leis da Nação, apresenta a cada ano o 
balancete final e orçamentário); 
- Secretário (comunica a convocação para as 
reuniões, redige atas e cuida do Arquivo da 
Associação);
- e por um adequado número de Conselheiros, 
de acordo com as necessidades da Associação. 
Faz parte do mesmo, por direito, o Animador e a 
Animadora espiritual.
Permanecem no cargo por 4 anos e podem ser 
reeleitos por outros 4 anos. O Conselho se reúne 
ordinariamente uma vez ao mês. Entre suas 
tarefas, lembramos: planejamento e coordenação 
de iniciativas formativas e apostólicas, cuidado 
dos vínculos com a Família Salesiana através da 
participação na Consulta, promoção de iniciativas 
que favoreçam a participação ativa dos membros. 

Artigo 13 - Animadores Spirituais
São nomeados pelo Inspetor Salesiano ou pela 
Inspetora das Filhas de Maria Auxiliadora. Cuidam, 
sobretudo, da formação à espiritualidade salesiana  
e da comunhão com a Igreja local.

Artigo 14 - Conselho Inspetorial e Nacional 
A Associação, onde é possível, organiza-se em nível 
inspetorial com um Conselho que anima, coordena 
e dirige as Associações locais e as relações com 
os outros grupos da Família Salesiana. Estabelece 
com os conselhos locais caminhos de formação 

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

inicial e permente. A Coordenação Nacional é 
responsabilidade das Inspetorias e nações, onde a 
necessidade é reconhecida.

Artigo 15 - Função da Primaria
ADMA que se encontra junto ao Santuário de Maria 
Auxiliadora em Turim é herdeira e continuadora da 
primeira fundada por Dom Bosco por isso é chamada 
“Primária”. Tem a função de animação e  informação 
da Associação em nível mundial. Por tradição, o 
Presidente e o Animador Espiritual da Primária são 
também o Presidente de toda a Associação.
É bom lembrar que Nossa Senhora de Dom Bosco é 
o centro de nossa vida associativa e a Primária atua 
em seu nome: a Auxiliadora é a nossa Presidente!

Artigo 16 - Consulta mundial da Associação
É um instrumento de coordenação e animação em 
comunhão com os Salesianos e as Filhas de Maria 
Auxiliadora. Reúne-se a cada 6 anos, e da mesma 
participam o Vigário do Reitor-Mor, a Conselheira 
Geral das FMA e, pela Primária, o Presidente, o 
Animador Espiritual e um Conselheiro, com um 
maior número de leigos em relação ao número de 
consagrados.  

Artigo 17 - Bens materiais da Associação
A Associação tem a capacidade de adquirir, possuir, 
administrar e alienar bens temporais de sua 
propriedade, segundo a legislação civil e eclesiástica 
nos diferentes Países.

Artigo 18 - Tradução do regulamento
A tradução do Regulamento deve ser fiel e conforme 
e submetida ao parecer da Primária. Pe. Pascual 
Chávez escreveu: “Maria guia os nossos passos, 
apoia-nos nas dificuldades, conforta-nos nas 
tribulações, educa-nos para amar o seu filho”.  

Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por nós!
André e Maria Adele Damiani

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

São Francisco foi um comunicador de prestígio! 
Se por um lado soube acompanhar as pessoas numa 
relação interpessoal, ele também é um homem de 
visão, de diálogo, de discernimento, de escolhas e 
decisões, de governança! Considerando o contexto 
de tensão religiosa em que ele viveu, podemos dizer 
que ele construiu uma estratégia de comunicação 
organizacional e institucional porque acreditou 
profundamente em sua missão como homem de 
Deus e pastor da Igreja. 

Francisco de Sales construiu uma política de 
comunicação que lhe permitiu edificar a unidade 
entre seu clero e seu povo em nível diocesano e, ao 
mesmo tempo, representar a Igreja Católica com um 
forte senso de lealdade e responsabilidade. 

O Papa Bento XVI expressa esta competência 
espiritual e comunicativa de forma muito clara:

“Ele é um apóstolo, um pregador, um escritor, um 
homem de ação e oração; comprometido com 
a realização dos ideais do Concílio de Trento; 
envolvido em controvérsias e no diálogo com 
protestantes, experimentando cada vez mais, indo 
além do necessário confronto teológico, da eficácia 
da relação pessoal e da caridade; encarregado 
de missões diplomáticas em nível europeu e 
de tarefas sociais de mediação e reconciliação”. 
(Bento XVI, 2 de março de 2011)

Francisco se comunicava com o grande 
coração de pastor e com a visão de quem 
se preocupa em defender a doutrina da 
Igreja, acompanhar seu povo, formar seu 
clero e criar um bom relacionamento com 
as pessoas da Igreja e da sociedade. 
Convencido da importância da arte 
da impressão, ele escreveu em uma 
carta, em italiano, dirigida ao núncio de 
Turim em maio de 1598, expressando a 
necessidade de adquirir uma prensa de 
impressão:

SÃO FRANCISCO DE SALES COMUNICADOR. 
“PEREGRINAÇÃO INTERIOR, SABEDORIA NA ARTE DE 
COMUNICAR.”

“Entre outras coisas necessárias, uma delas é ter 
uma impressora em Annecy. Os hereges publicam 
livretos pestilentos a toda hora, e muitas obras 
católicas permanecem nas mãos dos autores por 
não poderem ser enviadas a Lyon nem contar com 
a conveniência de uma gráfica” (L I 337).

Durante sua vida, Francisco de Sales construiu, com 
sabedoria e santidade, uma visão de comunicação 
intrapessoal, interpessoal, comunitária e institucional 
em um todo unificado e conectado.  Após sua morte, 
sua vida e seu ensino tiveram uma enorme influência 
na Europa, de sua época e dos séculos seguintes, 
em toda a Igreja e no mundo. Santo patrono dos 
jornalistas e escritores, ele ainda hoje continua sendo 
um exemplo de comunicador em nosso universo 
digital e virtual.

“Francisco de Sales construiu 
uma política de comunicação 
que lhe permitiu edificar a 
unidade entre seu clero e seu 
povo...”

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt
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CRÔNICA DE FAMÍLIA

Entre julho e agosto mais que 450 pessoas participaram dos exercícios espirituais dirigidos por Pe. Alejandro Guevara 
Rodriguez e Pe. Roberto Carelli. Trata-se de uma experiência de família em 360º: os pais têm tempo e espaço para a 
oração litúrgica e silenciosa, seguindo um caminho de meditação que neste ano teve como tema “A tua graça vale mais 
que a vida” (Sal.63,4), inspirado por 3 meditações:

1. Pensamentos novos: reencontrar a Palavra e a Oração, 2. Vida nova: relançar o crescimento das virtudes, 
particularmente da Humildade e Caridade, 3. Novas relações: as “2 colunas” sonhadas por Dom Bosco, as pessoas 
de Jesus e Maria, os dois ressuscitados; a concretude da Eucaristia e do Rosário, os Sacramentos da Comunhão e da 
Confissão. Reflexões, estas, que depois encontraram dicas e ideias em alguns ramos da Filotéia de São Francisco de 
Sales.

Enquanto os pais vivem a experiência dos exercícios espirituais, as crianças, os meninos e os jovens, sob a direção dos 
animadores, filhos mais velhos destas famílias, passam os dias com caminhos diferentes e bem organizados de jogos, 
oração e formação, fruto de uma preparação atenta desenvolvida durante o ano, e vivendo no concreto, o preceito de 
São Francisco de Sales “fazei tudo por amor, nada por força”.

A seguir, alguns testemunhos dos participantes:

ADMA Primária - Exercícios Espirituais “A graça vale mais que a vida”

“O amor de Deus me precede e é maior que tudo: 
de cada pecado meu, medo, miséria, distância. Sou 
amada, sou desejada, sou esperada, sou procurada 
pelo Pai que quer me dar o maior presente: Jesus. 
Eu “só” preciso abrir o meu coração e acolher este 
dom. Deixar Deus me amar e retribuir este amor: 

amar a Deus e ao próximo.”

“É uma experiência que celebra a primazia 
de Deus na nossa vida, criando as condições 
necessárias para dedicar tempo e coração à 

oração e à meditação, o contorno da montanha 
inspira o coração com a sua beleza que fala de 
Deus. Os encontros com outras famílias abrem o 
coração à partilha. Para nós, foi uma experiência 

alegre e apreciada por todos, pais e filhos. Também 
a experiência dos filhos com jogos e partilha com 
as outras crianças e com os animadores deu-nos 
muita felicidade. Para nós, tem sido um evento fixo 
já há anos e agradecemos a Providência por esta 

oportunidade anual para uma revisão.”

“Destes exercícios, voltei para casa com o desejo 
de crescer na vida de Graça e de vigiar sobre 
tudo aquilo que é obstáculo para a humildade 

profunda, única condição para nos deixar 
preencher de Deus.”

“Eu realmente precisava parar, me esvaziar de 
toda angústia e das preocupações para ser 

“preenchida” pela Graça de Deus. 
Quantos dons recebemos a cada dia e quantos 

dons recebi durante o retiro, através da oração, da 
adoração, das partilhas e dos momentos comuns. 

Todos nos levam a Jesus. O que levei para casa: “A 
Caridade é Amor”. Graças a elas somos capazes 
de amar Jesus sobre todas as coisas e elas que 

tornam possível amar o nosso próximo como a nós 
mesmos por amor a Jesus.”

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt
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Crônica de Família

Ásia do Leste - Oceania: Cresce a ADMA na região, com adesões novas e de jovens

Desde quando, em setembro de 2021, aconteceu o segundo Congresso da Associação de Maria Auxiliadora (ADMA) 
da Região Salesiana da Ásia do Leste – Oceania (AEO), nos Países e nas Circunscrições que a compõem tem se 
registrado um crescimento entusiasta deste importante grupo da Família Salesiana: novos grupos, novos aspirantes, 
novos jovens da ADMA e também os primeiros membros da ADMA em alguns Países, como o Paquistão e as Ilhas 
Salomões. Provavelmente são três as palavras chave deste processo: Crescimento – Juventude – Formação.

Depois do Congresso da ADMA de 2021 na Regiõa AEO, Pe. Godofredo Atienza, já Inspetor de FIS, foi nomeado 
Coordenador Regional dos Animadores Espirituais e muitos Salesianos e Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) têm sido 
orientados e inspirados na sua tarefa de acompanhamento em nível local ou Inspetorial. E agora que há menos restrições 
de movimento e de reunião, também a ADMA de Timor-Leste está se preparando para o seu Congresso Nacional 
(outubro de 2022). Eis alguns sinais concretos e recentes do crescimento carismático da ADMA na região AEO: 

- A Inspetoria das Filipinas do Norte (FIN) teve em Manila, no último 16 de julho, a formação da liderança nacional 
da ADMA (Manila, 16) com a presença de animadores espirituais Salesianos e das FMA. O objetivo foi o de reforçar 
as motivações e a identidade dos respectivos responsáveis dos centros da ADMA de todo o País.

- Os responsáveis da ADMA das Filipinas do Sul (FIS), com a animação e a formação da liderança da ADMA – seja 
dos líderes leigos ou do animador espiritual inspetorial, Pe. Atienza – estão acompanhando um novo centro local 
que está surgindo na Ilha de Olango, com uma maioria de membros do grupo ADMA dos Jovens. Este novo centro 
está entre os poucos centros da ADMA que ficam longe e separado de qualquer outra comunidade Salesiana ou das 
FMA, e constitui uma verdadeira “experiência missionária da ADMA”.

- A ADMA dos Jovens de Timor-Leste (TLS) está em pleno crescimento. Recentemente, o centro da ADMA de 
Venilale também está divulgando os seus jovens da ADMA em formação. Em um contexto nacional com forte presença 
da associação, com mais de 900 membros em Timor-Leste, mas por ter mais idosos, a presença de grupos de jovens 
tem um forte impacto inspirador. A animadora espiritual das FMA, Ir. Caroline, também está sempre disponível. 

- Em Papua Nova Guiné (PGS), em Porto Moresby, começou o 
segundo curso de formação para a ADMA dos Jovens, com sessões 
animadas por Ir. Alice Fulgencio, FMA, animadora espiritual do grupo. 

- Na Coréia do Sul (KOR) os dois centros da ADMA –  em Gwangju e 
Seul – ambos marcam novas adesões e novos aspirantes que iniciam 
sua formação. Com os novos animadores espirituais dos Salesianos 
e das FMA e o apoio de ambos os inspetores, se projeta um futuro 
brilhante. 

- Na Tailândia (THA) o centro da ADMA de Bangkok está empenhado 
na formação e na atividade apostólica, acompanhado, com constante 

paciência, por Pe. Aaron Alcoseba e pelos animadores leigos do grupo.

Olhando mais de perto, a devoção a Maria Auxiliadora é um tesouro comum a toda a Família Salesiana, mas que a 
ADMA é chamada a cultivar e difundir de modo especial. Além do site central da ADMA, a partir de 2022 está ativo 
também o novo site internacional dedicado a Maria Auxiliadora, aberto a todos os 32 grupos da Família Salesiana: 
ausiliatrice.org

Segundo o Animador Espiritual Mundial da ADMA, Pe. Alejandro Guevara, SDB, “Este novo espaço visa oferecer uma 
forma simples de agradecer a Deus pelo grande dom que nos deu na Bem- Aventurada Virgem Maria, tornando-nos 
todos filhos de Maria. É uma oportunidade para renovar nossa devoção mariana, recebida e transmitida no estilo de 
Dom Bosco, e também, um convite para nos reencontrarmos em torno Àquela que nos reúne.”

https://www.admadonbosco.org/?lang=pt
https://ausiliatrice.org/
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Crônica de Família

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.

Coreia do Sul - Primeiro encontro histórico dos grupos da ADMA

ADMA em Chainça - Portugal

Seul, Coreia do Sul – julho de 2022 – na Coreia do Sul, 
nestes últimos anos, foram fundados dois grupos da 
Associação de Maria Auxiliadora (ADMA): o primeiro em 
Gwangju (2017) e o segundo em Seul (2021). Por causa da 
pandemia, o primeiro encontro presencial da ADMA no País 
foi de 21 a 23 de julho em Neri, na casa salesiana de retiros, 
na costa sudoeste do país. 24 membros da ADMA, dos 
quais 3 aspirantes, compartilharam oração comum, tempo 
para discussão, formação, informações e entretenimento, 
a fim de fortalecer sua própria identidade. São muitos os 
sinais de crescimento, inclusive o cuidado dos animadores 
espirituais, graças ao apoio dos Salesianos e das Filhas 
de Maria Auxiliadora da Coreia do Sul. Os dois centros 
de Seul e Gwangju estão crescendo lentamente. No 

dia 24 de maio passado, por exemplo, outros 8 novos membros fizeram sua promessa em Gwangju, durante a 
Eucaristia celebrada pelo animador espiritual da ADMA da Inspetoria SDB, Pe. Henry Woo.

Este grupo nasceu em 2012 com 32 membros. Pertence 
à comunidade paroquial de São Vicente em Abrantes, 
diocese de Portalegre/Castelo Branco – Portugal, mais 
precisamente em uma zona rural chamada Chainça, 
que é servida pela igreja de Nossa Senhora das Graças. 
O pároco é o mesmo da cidade. As FMA aí chegaram 
em 2005 para um apoio pastoral. Em 2019, entraram 
5 associados a mais e naquele ano regularizamos 
a situação com o pedido de agregação depois da 
autorização expressa pelo Bispo e pelo inspetor. Durante 
a pandemia nos reunimos pelo telefone e pela iniciativa: 
“Um por todos, por Maria Auxiliadora.” Este grupo é o 
que garante a oração assídua para o cuidado pastoral 
e catequético deste Povo de Deus. E 90% dos que 
frequentam o Terço e o Sacramento da Reconciliação 

são da ADMA. Estamos buscando rejuvenescer a Associação a partir da catequese às famílias mais sensíveis do 
ponto de vista espiritual.

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