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MARIA CONVIDA-NOS A TER MAIS CONFIANÇA EM DEUS, NOSSO PAI  

Caros amigos, ainda temos aos nossos olhos e em 
nossos corações, a grande festa de Maria 
Auxiliadora, que recordou este ano, de maneira 
especial, o 150º ano de consagração da Basílica, 
querida por Maria e realizada por Dom Bosco, 
com a ajuda de tanta gente do povo. Houve uma 
grande participação popular de fiéis e devotos da 
Virgem Maria, de amigos da obra salesiana e de 
muitos turinenses gratos a Dom Bosco. “Trazemos 
hoje no coração, um sentimento de profundo amor 
pela Mãe” disse o Reitor-Mor, Pe. Ángel 
Fernández Artime, na homilia da missa da tarde, 
que presidiu na Basílica de Valdocco. “Para quem 
compartilha o carisma salesiano, a devoção a 
Maria Auxiliadora não se trata simplesmente de 
uma maneira de rezar ou de exprimir piedade, mas 
é a experiência da presença ativa e operante de 
Maria, que se atua nos corações e nas obras: um 
relacionamento pessoal com “Aquela que tudo fez”. 

A seguir, intervindo sobre o valor da Basilica de Valdocco para todo o mundo salesiano, o Reitor-Mor 
observou: “Maria mesma desejou que esta Igreja fosse a sua Casa. Não uma casa simples, onde se mora… Mas 
uma Casa ‘Mãe’, da qual se recebe vida e impulso para se ir além: além fronteiras, além mares e montanhas, 
além de toda a imaginação! Casa aberta e acolhedora. De uma Família «em saída»!” E acrescenta: “Não 
podemos separar a nossa experiência da presença de Maria de nossa missão de educadores e educadoras de 
jovens.” 
Esta presença materna e ativa de Maria é um forte convite para termos mais confiança em Deus, nosso Pai. Hoje, 
a inquietude tomou conta do mundo, de nossos corações, das famílias e também de nossas atividades... Nossa 
Senhora nos mostra que somente em Deus encontra-se a nossa paz e nos ajuda nisto. Pensemos nas inquietudes 
mundiais com tantas ideologias feitas de ódio, de violências, de legalização do aborto, do divórcio, da 
eutanasia: Não confiamos mais em Deus! Ele é a nossa alegria, a nossa paz, a nossa benção, a nossa cura: “Sem 
Deus não temos nem futuro, nem vida eterna.” Maria nos exorta a abrirmos os nossos corações aos dons que 
Deus deseja nos dar, e, no silêncio do coração, adorar Jesus, que nos deu a sua vida, para que pudéssemos 
viver na eternidade, para onde deseja nos conduzir. A nossa esperança está na alegria do encontro com Deus 
na vida cotidiana. Por isto, não nos descuidemos da oração, porque a oração faz milagres. 
“A Associação de Maria Auxiliadora oferece um itinerário de santificação e apostolado salesiano”, nos recorda o 
art. 2 do Regulamento. A ADMA propõe um caminho de santidade. Deus chama a todos à santidade, e a 
oração nos ajuda a conhecer a beleza e a grandeza deste caminho e a testemunhá-lo. Este dom é chamada 
para sermos abertos a tudo aquilo que Deus opera através de nós, e para podermos, em nossa vida, agradecer 
a Deus e a nos alegrarmos por tudo o que Ele faz para cada um de nós. A vocação comum à santidade se 
especifica na luz do caminho evangélico vivenciado, interpretado e proposto por Dom Bosco. 
Com este espírito olhemos para 2019 como um ano de graças especiais para a nossa Associação, que 
comemorará o 150º aniversário de fundação no VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora. 
 

Sr. Renato Valera, Presidente 
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual 
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A quarta parte da Filoteia é dedicada inteiramente aos “conselhos 
oportunos contra as tentações mais frequentes”. 
No Pai Nosso aparece a palavra tentação, onde Jesus nos convi-
da a pedir para “não nos deixar cair em tentação”. Ele próprio, o 
Filho de Deus, no início de sua vida pública, foi tentado pelo de-
mônio. Isto significa que ter tentações não é um mal, não é pecado! 
O mal não está em ter as tentações, mas em abrir as portas a elas! 
“Enquanto nos conservarmos na disposição de não nos deleitarmos 
com estas coisas, é impossível que ofendamos a Deus (IV, 3). En-
quanto notamos em nosso coração o movimento de recusa, pode-
mos estar certos de que a vida da caridade não está extinta e que 
Jesus Cristo, embora oculto, está presente em nossa alma” (IV, 5). 
Em outras palavras, é diferente o sentir e o consentir. Sentir o fascí-
nio do mal, ter tentações ruins de qualquer tipo, acontece com to-
do mundo; o mal está em consenti-las, em dar espaço à vontade, 
para que as aceite e as coloque em ação (IV, 3). 
Quais são as tentações mais frequentes? 
O respeito humano: com grande ironia, Francisco fala da mentali-
dade do mundo em relação àqueles que decidem mudar de vida e 
abraçar uma vida cristã de qualidade. Vi senhores e senhoras pas-
sarem noites a fio jogando xadrez e baralho; e seus amigos não 
ficavam preocupados com isto. Por outro lado, se a gente fica em 
meditação durante uma hora, todos nos mandam para o médico 
para nos tratarmos. Para termos o mundo ao nosso lado, temos que 
andar de mãos dadas com ele. Permaneçamos firmes em nossos 
propósitos e a perseverança vai mostrar que levamos tudo a sério. 
Resistir à ridicularização, às piadas, deixar de lado certas atitudes agradáveis, porém fúteis, não é fácil. A tenta-
ção de ir a contramão existe e é bom sinal: quer dizer que nós realmente mudamos de caminho. 
O desencorajamento: às vezes estamos sozinhos no caminho tomado e não compreendemos os que vivem mais 
perto de nós. Tenha um pouco de paciência e verá que isto não é nada. Será tomado por alegria. Um só dia de 
devoção vale mais que mil anos de vida no mundo! 
 
Alguns conselhos para as tentações graves, isto é, as que levam ao pecado grave, traem as promessas feitas e 
nos distanciam de Deus: 
Recorrer a Deus: isto é, rezar, e de todo o coração, refutar o mal que está em sua frente e quer o nosso consen-
timento. 
Distrair o espírito com uma boa ocupação. 
O remédio mais seguro é o de abrir o coração a seu diretor espiritual (IV, 7). 
 
E diante das pequenas tentações? É bastante fácil para um homem e uma mulher não cair em adultério, mas 
não de impedir olhares, se apaixonarem, ou se deixarem apaixonar, procurar por emoções e pequenos praze-
res... as pequenas tentações de cólera, de ciúmes, de inveja, de antipatia, de pensamentos indecentes... são habi-
tuais mesmo àqueles que já estão na caminhada de devoção e estão mais decididos! Também aqui  
Renove a firme decisão de servir a Deus (IV, 9). 
Empenhe-se em fazer atos contrários à tentação: tudo por amor de Deus. 
 Reze para Jesus, que está ao seu lado. 

Caminho formativo 2017-2018: Introdução à Vida devota,  

de São Francisco de Sales 
9. UMA PALAVRA SOBRE TENTAÇÕES   

Pe. Gianni Ghiglione 
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Duas tentações não devem ser subestimadas: 
A agitação: se estiver diante do mal, procure se libertar do impulso do amor próprio, então ficará agitado em 
busca dos meios, como se tudo dependesse mais de você do que de Deus. Se ao invés disso, procurar pelo 
amor de Deus, fará tudo com paciência e serenidade. A agitação é um dos piores males que podem afetar a 
alma, exceto o pecado. O nosso coração, quando perturbado e agitado, perde a força de conservar a virtude 
que tinha conquistado. É preciso se empenhar, enfatiza Francisco, mas sem precipitação, perturbação, agitação. 
Falando da paciência, tínhamos enfatizado que possuir a própria alma é a máxima aspiração do homem! 
A tristeza: os efeitos ruins que a tristeza produz são a angústia, a preguiça, o desdenho, o ciúmes, a inveja, a 
impaciência (IV, 12), a tristeza tira toda a beleza da alma e gera um certo desgosto pelas coisas de Deus. O 
remédio está em retomar a oração com empenho, e, sobretudo, a frequência à Santa Comunhão, que volta a 
dar força ao coração e alegria ao espírito. 
Conclusão: devemos nos esforçar para conservar uma contínua e inabalável igualdade de coração em uma 
variedade de situações. O navio pode tomar qualquer rumo que se lhe der, com qualquer vento que seja, mas a 
bússola que deve dirigir a sua rota, estará sempre apontando para a estrela polar! Revolucione-se tudo em vol-
ta de nós mesmos, e também dentro de nós, e, apesar de tudo, sempre é necessário que nosso coração, que é a 
nossa bússola, olhe e tenda invariável e continuamente para o amor a Deus, seu Criador, seu Salvador (IV, 13). 
 
Sobre o cuidado com a vida espiritual 
Lendo a quarta parte, gostará da riqueza da sabedoria, da experiência e da concretude de Francisco, guia 
extraordinário em direção ao Senhor Jesus. Na última parte insiste sobre conselhos e explica como reforçar e 
confirmar a decisão de caminhar na estrada escolhida. Parece que tudo se concentra no parágrafo inicial, que 
peço para você ler, prestando atenção nos adjetivos e nos advérbios porque são estes que fazem a diferença, 
como recordamos no início, entre uma vida boa e uma vida “santa”. 
Um relógio, por melhor que seja, precisamos recarregar e dar corda pelo menos duas vezes por dia, de manhã 
e à noite, e além disso, ao menos uma vez ao ano, precisamos desmontá-lo completamente para tirar a ferru-
gem acumulada, consertar as peças tortas e substituir as desgastadas. 
A mesma coisa deve fazer, quem seriamente toma conta de seu coração; deve recarregá-lo em Deus, de ma-
nhã e à noite; além disso, deve refletir repetidamente sobre o seu estado, endireitá-lo e consertá-lo. Finalmente, 
deve desmontá-lo uma vez por ano e verificar cuidadosamente todas as peças, ou seja, todos os seus sentimen-
tos e as suas paixões, para reparar todos os defeitos que descobrir. 
O centro, pemanece sempre o coração! 
Siga o exame de consciência de seu coração em três níveis: em seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e 
com o próximo. 
E desde que, no caminho em direção a Deus, é o amor que tem o papel mais importante, Francisco oferece al-
gumas meditações para aquecer o coração, para que continue o seu caminho com fidelidade e perseverança. 
 
Para a sua reflexão: 
• Qual é o seu comportamento diante das tentações, as quais você considera “graves” para a sua vida cristã? 
• E diante das “pequenas”? Reza nos momentos das tentações? Pede ajuda? 
• Você se envergonha de ser cristão ou tem coragem de declarar a sua fé? 
• Você tem cuidado com a sua vida espiritual? Que significa: 
• Você tem um confessor estável, um amigo da alma? 
 
• *Reza com regularidade? 
• *É fiel à sua Missa dominical? 
• *Você pára de vez em quando para refletir sobre a sua caminhada em direção ao Senhor? 
• Você é generoso para com o Senhor? Dom Bosco dizia que “O Senhor não se deixa vencer em generosida-

de!” 
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“Com Maria, Mulher de Fé” – VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora 

 
Durante a Consulta Mundial da Familia Salesiana, que 
aconteceu em Turim de 21 a 23 de maio junto à Festa de 
Maria Auxiliadora, foi oficialmente anunciado o tema do 
VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora, o qual 
acontecerá em Buenos Aires (Argentina) de 7 a 10 de 
novembro de 2019. 
Com o título “Com Maria, Mulher de Fé”, o evento, con-
centrando-se na escuta da Palavra, reforça como a fé 
em Jesus se transmite de pessoa a pessoa, de geração a 
geração, narrando as maravilhas feitas por Deus. 
Tudo isto com Maria, aquela que acolheu Jesus em seu 
seio virginal e por isto é mãe, mestra e guia de nossa fé. 
De modo especial, no acompanhamento das jovens gera-
ções, em sua caminhada a alegria, como recorda o docu-
mento de preparação para o Sínodo de outubro, pelo 
qual a Igreja nos convida a sermos adultos que geram, 
enraigados na oração e na busca do dom do Espirito, 
que guia e ilumina a todos, e a cada um de nós.” 
 
O VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora, 
evento da Família Salesiana, e promovido pela Associa-

ção de Maria Auxiliadora (ADMA) em acordo com o Secretariado da Família Salesiana da Argentina. 
A escolha desta terra nos quer recordar a primeira fronteira missionária de Dom Bosco, e, junto do 
particular valor que representa para o Papa Francisco, a devoção a Maria Auxiliadora e a Basílica de 
Maria Auxiliadora em Almagro, onde fora batizado e onde exprime seu amor a Maria Auxiliadora, 
até ser elevado à cátedra de São Pedro. 
 
Os Congressos de Maria Auxiliadora são eventos de relevância mundial para a Família Salesiana, que 
através da promoção da devoção a Maria Auxiliadora quer fazer crescer a sua identidade espiritual 
e apostólica. Providencialmente, em 2019, a ADMA festejará o 150º ano de fundação. Desde 1988 
foram realizados sete Congressos Internacionais: 
I: Turim-Valdocco (Itália) em 1988, na época do centenário da morte de Dom Bosco; 
II: Cochabamba (Bolívia) em 1995; 
III: Sevilha (Espanha) em 1999; 
IV: Turim – Valdocco (Itália) em 2003, na época do centenário da coroação de Maria Auxiliadora; 
V: Cidade do México (México) em 2007; 
VI: Checoslováquia (Polônia) em 2011; 
VIII: Turim-Valdocco/Colle Dom Bosco (Itália) em 2015, na época do bicentenário do nascimento de 
Dom Bosco. 

O Boletim pode ser lido nos seguintes sites: 

www.admadonbosco.org 

Para posteriores comunicações podem se dirigir  

ao seguinte endereço eletrônico: pcameroni@sdb.org 
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SEVILHA (ESPANHA) – ASSEMBLÉIA INSPETORIAL DA ADMA DA REGIÃO DE SEVILHA 
A casa dos Salesianos da “Santíssima Trin-
dade” de Sevilha acolheu, domingo, dia 
29 de abril de 2018, a XI Assembléia Ins-
petorial da região de Sevilha. Perfeita-
mente organizada pela Associação hospe-
deira de Trindade, o evento contou com a 
participação de cerca de 1000 pessoas, 
provenientes de Andaluzia, Estremadura e 
das Ilhas Canárias. Precedida pela procis-
são das bandeiras das associações reuni-
das, o dia foi iniciado com a celebração 
da Santa Missa, presidida pelo Pe. Eusebio 
Munhoz, SDB, Delegado do Reitor-Mor 
para a Familia Salesiana. Em sua homilia 
recordou que um dos atuais desafios da 
ADMA é o cuidado com os sacramentos 
na vida cotidiana. Concelebrada por um 
grande número de sacerdotes, grande 
parte, animadores espirituais das Associa-
ções, a Eucaristia foi “um pedaço do céu 
na terra” e todos os participantes viveram-
na no silêncio e no recolhimento. No final, 
Pe. Eusebio leu a mensagem enviada pelo 
Reitor-Mor para a ocasião. 
Em seguida, houve o momento de forma-
ção na Assembléia, com uma conferência 
proferida por Pe. Eusebio Munhoz, que 
iniciou afirmando que “jamais encontrara 
um lugar em que a Virgem Maria tenha 
sido mais amada do que em nossa região”. 
Por outro lado quis enfatizar que os jovens 
também são responsáveis no difundir da 
devoção e amor a Maria Auxiliadora, e é 
por isto que os grupos da ADMA devem 
viver com paixão, o empenho para aproxi-
má-los e envolvê-los na caminhada de sua 
vida interior. Indubitavelmente, uma das 
ideias dadas aos presentes foi que “graças 
à devoção à Bem-Aventurada Virgem 
Maria estamos conservando a fé em nos-
sas casas, vidas e cidades”, e que: os asso-
ciados devem continuar a servir a Igreja 
neste santo propósito. 
 

NOTÍCIAS DA FAMÍLIA  
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SEVILHA – NOVO CONSELHO INSPETORIAL 
No dia 29 de abril de 2018, no decurso da XI Assembleia Inspetorial da Região de Sevilha, foram eleitos os 
membros do novo Conselho Inspetorial do quadriênio de 2018-2022, que fica formado desta forma: 
MARÍA JOSÉ, VÉLEZ BERNAL – Presidente – Animação da região de Sevilha- Huelva 
MARÍA DOLORES, MOYANO MATÍAS - Vice-presidente e V. Juventude – Animação da região de Extremadu-
ra 
JOSÉ MARÍA, TORRES ZURITA – Secretário – Animação da região de Málaga – Granada- Almeria 
TRINIDAD, PALOMERO ALMENARA - Tesoureira – Animação da região de Córdoba 
MARIBEL, PERERA DÍAZ – Formação – Animação da região Las Palmas G. Canaria 
JULIO, NIETO MÁRQUEZ – 
Promoção – Animação da regi-
ão de Sevilha-Huelva 
OMAYRA DEL PILAR, VERA 
HERNÁNDEZ -Comunicação – 
Animação da região de Tene-
rife 
MARÍA JOSEFA, VIDAL VISO 
– Família – Animação da regi-
ão de Cadiz 
MARIBEL, LÓPEZ MENDOZA 
– Zeladora- Animação da regi-
ão de Xaém 
Todos os eleitos demonstraram 
vontade de aceitar a respon-
sabilidade recebida. 
 
TURIM – ADMA DOS JOVENS – EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS 
Já há alguns anos, nesta região, os jovens da ADMA Primária se reúnem em Pianezza para os seus Exercicios 
Espirituais. Neste ano, 56 jovens de 14 a 29 anos participaram. Pe. Stefano Mondin, Delegado da Pastoral Ju-
venil do ICP, pregou o retiro, marco de colaboração que se reforça entre o Movimento Juvenil Salesiano e a 
ADMA dos Jovens. 
Jundo deles, Pe. Roberto Carelli e Pe. Matteo Muro, que ficaram disponíveis para as confissões e para escutar 
e acompanhar os jovens. Foi significativa a 
presença de casais da ADMA, que se alterna-
ram nos vários dias, testemunhando a beleza 
da vida de casais em Jesus. 
Foi apresentada Maria, que se encontra em 
sua vida, em seu cotidiano, e em especial, nas 
páginas do Evangelho que contam os momen-
tos mais importantes de sua vida: A Anuncia-
ção, a Visitação, Maria aos pés da cruz, Ma-
ria no Cenáculo junto aos apóstolos. Estes dias 
de exercícios espirituais foram um verdadeiro 
encontro. Encontro entre os jovens, entre ami-
gos, encontro entre guias e quem é guiado, 
entre quem escuta e quem é escutado, e – em 
primeiro lugar – encontro com Maria, com a 
Mãe que nos sorri, nos abraça, nos acaricia 
com uma mão, e com a outra nos indica Aque-
le no qual todos estes encontros se tornam 
fecundos e geram pequenos cantos de parai-
so: Jesus 
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BUENOS AIRES (ARGENTINA) – ENCONTRO DE PREPARAÇÃO DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE MARIA AUXILIADO-
RA 
Sábado, dia 5 de maio de 2018, na Inspetoria Salesiana da Argentina Sul, em Buenos Aires aconteceu o en-
contro da Comissão Central de preparação para o Congresso Internacional de Maria Auxiliadora, com Pe. Pi-
erluigi Cameroni, Animador espiritual da ADMA e o Sr. Tullio Lucca, encarregado da ADMA Primária para 
acompanhar este evento. A Comissão foi presidida por Pe. Honorio Caucaman, Inspetor da ARS e a coordenou, 
Pe. Alejandro Gomez, com a presença de diversos representantes dos grupos da Família Salesiana. 
O Encontro, intenso e fraterno, permitiu partilhar os temas, os conteúdos, o programa e a logística para a cele-
bração do evento. Significativo é o lugar. O Bairro de Almagro, que tem a maior presença das obras salesianas 
e das FMA, e, que tem como centro, a maravilhosa Basílica de Maria Auxiliadora, projetada pelo salesiano Pe. 
Giuseppe Vespignani e onde Papa Francisco foi batizado. À noite, passamos um tempo bem familiar na casa de 
Maria Ines, presidente da ADMA Argentina Sul, com uns 20 membros da ADMA Norte e Sul, com todos os 
conselhos inspetoriais. Comoveu-nos a presença de diversos associados da Argentina Norte que enfrentaram 
uma viagem para nos en-
contrar. 
Domingo, dia 6 de maio de 
2018, Pe. Pierluigi se en-
controu com uns 50 associ-
ados da ADMA da região 
de Buenos Aires e do Nor-
te da Argentina. Celebra-
mos a Eucaristia e tivemos 
um belo encontro de relaci-
onamento e comunhão no 
caminho e na identidade 
da ADMA. Há grande pai-
xão pela ADMA, mesmo 
que falte frequentemente o 
acompanhamento espiritual 
necessário. Há pessoas de-
dicadas e apaixonadas 
pela Associação. Conclui-
mos com o Terço, na Ca-
pela onde está o Batistério onde Papa Francisco foi batizado. 
 
 
GUADALAJARA (MÉXICO) – CONGRESSO INSPETORIAL DE MARIA AUXILIADORA 
Com a finalidade de promover uma devoção mariana mais intensa, nos dias de 11 a 13 de maio foi celebrado 
o Congresso Inspetorial de Maria Auxiliadora. O evento aconteceu no Instituto Salesiano de Tlaquepaque, Jalis-
co, e teve a participação de mais ou menos 130 pessoas, na maior parte membros da Família Salesiana, em 
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particular, da Associação de Maria Auxiliadora (ADMA). O tema do Congresso foi “Maria Auxiliadora, Nossa 
Senhora dos tempos difíceis”. 
Os trabalhos do Congresso, aberto pelo Inspetor, Pe. Hugo Orozco, desenvolveu-se em três conferências: a 
primeira, de Pe. Juan Jose Bartolome. Biblista, falou sobre “Fundamento bíblico de Maria, como Auxiliadora da 
fé dos discipulos, um comentário sobre Jo 2,1-12; a segunda palestra foi proferida por Pe. Jose Luiz Plascencia, 
professor de teologia, falou sobre “Maria, Aquela que auxilia e intercede nas dificuldades”; a terceira conferên-
cia foi de Pe. Octavio Balderas: “Atitudes de Maria para enfrentar a dificuldade”. Além das conferências, os 
organizadores prepararam 6 breves cursos dedicados a diversos aspectos da devoção mariana, além de 12 
oficinas dedicadas às expressões da devoção mariana. 
Também foi significativa a apresentação do testemunho sobre a Serva de Deus, Irmã Antonieta Böhn, apresen-
tado pela Postulação de sua causa. Alguns aspectos importantes de sua vida foram apresentados através de um 
musical preparado pelos alunos do Colégio de Coacalco, Laura Vicunha, localidade na qual Irmã Antonieta 
viveu os seus últimos anos. 
O encerramento do Congresso foi com a Celebração Eucarística presidida por Pe. Hugo Orozco, ao término 
da qual, foram entregues os diplomas de agregação à ADMA Primária dos centros de Tlaquepaque, Sahuayo, 
Nuevo Laredo e Mexicali. 
 
 
 
TURIM – A FAMÍLIA SALESIANA DO PIEMONTE – VALE DE AOSTA ENCONTRA O REITOR-MOR 
Na tarde do domingo, 20 de maio de 2018, o Reitor-Mor se encontrou com os membros dos vários grupos da 
Família Salesiana, mais que 400 pessoas. O encontro foi no Teatro Grande de Valdocco. O X sucessor de Dom 
Bosco convidou cada um dos presentes a “viver na Igreja, a beleza da própria vocação, com o carisma próprio 
de cada grupo da Família Salesiana”. Depois, recordou também, que, para fazer isto é necessária uma profun-
da caminhada de conhecimento recíproco: de fato, não se pode amar o que não se conhece. As suas palavras 
envolveram e emocionaram a platéia, que participou com várias perguntas. Em relação a Pentecostes, o Reitor-
Mor dos Salesianos salientou além disso: “A coisa mais preciosa que podemos e devemos oferecer aos outros é 
o nosso testemunho de comunhão: mostrar a nossa Família Salesiana unida é um dom precioso de Deus e do 
Espírito Santo”. Foi numerosa a presença dos associados da ADMA, com o Presidente Renato Valera. 
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TURIM – CONSULTA MUNDIAL DA FAMÍLIA SALESIANA “ESCUTEMOS OS JOVENS, É A PRÓPRIA IGREJA QUE REJUVENESCE”: 
De segunda-feira, dia 21, a quarta-feira, dia 23 de maio, aconteceu em Turim-Valdocco, a Consulta Mundial 
anual da Família Salesiana (FS), presidida pelo Reitor-Mor, Pe. Ángel Fernández Artime. Na reunião estiveram 
representados 24 grupos da Família Salesiana. Pela ADMA estiveram presentes o Presidente, Renato Valera, o 
tesoureiro, Andre Damiani, a secretária, Mariapia Gallo e o Animador espiritual, Pe. Pierluigi Cameroni. 
Segunda-feira, dia 21, Pe. Rossano Sala, SDB, Secretário especial do Sínodo dos Bispos, de maneira clara e 
sintética, apresentou sua palestra: “Em direção ao Sínodo dos Bispos, dinâmicas emergentes, questões relevantes, 
perguntas decisivas” e observou que “está sendo registrada uma perda da paixão educativa na comunidade 
eclesial, que leva a uma incapacidade de acompanhar os jovens e a uma grande ausência de adultos”. Pe. Sala 
enfatizou depois, como já na preparação do Sínodo está inserida a impossibilidade de falar aos jovens sem es-
cutá-los. “Só quando se tem a ideia clara da realidade, se pode discernir, compreender os desafios da Igreja e 
dos jovens. Um dos desafios mais importantes é escutar os jovens; e, escutando os jovens, é a própria Igreja que 
rejuvenesce”, afirmou. 
A celebração da Missa foi presidida por Pe. Ivo Coelho, Conselheiro Geral para a Formação, que falou em sua 
homilia “Maria como Mãe e Mestra, que nos ensina a amar como Jesus nos ensinou.” A presença do Dicastério 
para a Formação foi muito enriquecedor para os participantes, graças à apresentação do tema do acompanha-
mento dos jovens. 
Durante a tarde, Pe. Silvio Roggia, do Dicastério da Formação, apresentou o tema: “Acompanhamento e Família 
Salesiana”. “O acompanhamento é o modo no qual Dom Bosco educou os jovens e é algo que pertence a todos 
os grupos da Família Salesiana. No acompanhamento se descobre as necessidades dos meninos, sobre em quais 
adultos podm confiar. Nós somos os especialistas do acompanhamento, mas há o desafio para se preparar para 
acompanhar os jovens com qualidade e profundidade”. 
Na primeira parte da manhã do dia 22, Pe. Silvio Roggia continuou o trabalho do tema do acompanhamento 
espiritual. Alguns grupos apresentaram as suas experiências na escuta e no acompanhamento. O primeiro grupo 
foi a “Canção Nova”, que expôs o acompanhamento realizado nas diversas fases da vida. Irmã Paola Casalis, 
FMA, continuou depois, apresentando a experiência de seu Instituto, sobre a escuta e o acompanhamento dos 
jovens problemáticos. O terceiro grupo a falar foi a Associação de Maria Auxiliadora (ADMA) que, através do 
testemunho do Presidente Renato Valera, mostrou como a Associação executa o acompanhamento espiritual a 
pessoas de diversas faixas etárias. Por fim, houve a apresentação de um salesiano da Nigéria sobre o acompa-
nhamento de diversos grupos étnicos de seu país. 
À tarde houve a apresentação de cinco grupos: as Voluntárias de Dom Bosco (VDB), a Associação dos Salesia-
nos Cooperadores (SSCC), as Irmãs Missionárias de Maria Auxiliadora (MSMHC), as Testemunhas do Ressusci-
tado (TR) e a Associação das Damas Salesianas (ADS). Assim, cada grupo pôde apresentar o trabalho, a experi-
ência e o crescimento da própria instituição. 
A noite foi concluída com uma visita à Basílica de Maria Auxiliadora, dirigida pelo Reitor Pe. Cristian Besso. 
O último dia de trabalhos, Vigília da Festa de Maria Auxiliadora, foi iniciado com a celebração Eucarística nos 
aposentos de Dom Bosco, presidida pelo Reitor-Mor, que enfatizou a importância de fazer memória das origens 
de cada grupo, ocorrida geralmente em condições difíceis. 
Durante a manhã vários temas foram tratados: 
 
_Projeto do website da Família Salesiana: Somos família! Seguido pelo grupo da Canção Nova. O site nasce do 
desejo recíproco de se conhecer e de partilhar as notícias e os acontecimentos mais importantes. O endereço é 
http://fs.sdb.org 
_A contribuição de cada um dos grupos no livro: “A Família Salesiana de Dom Bosco”. 
_Informações sobre os Dias de Espiritualidade da Família Salesiana, que no próximo ano serão de 10 a 13 de 
janeiro 2019, em Turim-Valdocco. 
_A Santidade na Família Salesiana: Pe. Pierluigi Cameroni, Postulador Geral, faz uma apresentação sinética do 
caminho da Postulação neste último ano. 
Na palestra de encerramento, o Reitor-Mor disse: Penso que temos uma grande riqueza: cada um de nossos gru-
pos, associações, congregações da Família Salesiana, com toda a nossa diversidade, todos nós temos aquilo que 
é próprio do grupo ou da associação e é isto o bonito: ser Família Salesiana não tolhe nada da singularidade 
do próprio carisma. Isto é que é grande do Espírito Santo. E os fundadores procuram traduzir o carisma salesia-
no em uma realidade própria, em um contexto próprio, mesmo com algumas dificuldades. Isto é belíssimo! Mas 

http://fs.sdb.org/


ao mesmo tempo gostaria de lhes dizer que não devemos nos esquecer e devemos dizer em nossos 
conselhos que somos partes e estamos à sombra de uma grande árvore. Esta árvore do carisma sale-
siano que é de todos nós, não é propriedade de ninguém, e ao mesmo tempo é como o sangue que 
se encontra na vida de cada um dos grupos. Temos a singularidade do próprio carisma e a força do 
tronco, que é o espírito de Dom Bosco, e nós nos encontramos à sombra desta grande árvore. Pare-
ce-me uma alegoria oportuna e eu quero, como todos, verdadeiramente olhar para Dom Bosco com 
vocês e fazer referência a ele e à beleza da santidade salesiana: Madre Mazzarello, Domingos 
Sávio, todos os Santos e os 118 Beatos, toda a grande santidade. Acreditem que ano a ano a nossa 
Família Salesiana cresce e fica mais sólida. Eu tive a oportunidade e a sorte, em um ou outro lugar, de 
me encontrar com alguns coirmãos e coirmãs de suas congregações. Sempre nos encontramos e isto 
é muito belo. Ano após ano se vê crescimento e comunhão [...] 
Não devemos ser triunfalistas, mas posso lhes assegurar que, para mim, é uma grande emoção sentir 
como os braços de nosso carisma salesiano chegam lá, onde jamais poderíamos imaginar. Viajando 
pelo mundo percebo isto, e é uma emoção, me comove. O espírito de Deus está sempre presente na 
vida das pessoas, na nossa vida e na vida de nossos institutos, congregações e família. Devemos ter 
um grande olhar de esperança. 
Convido vocês a rezarem sempre uns pelos outros, tudo o que podemos fazer não é possível somen-
te com a força humana. A força da oração, de nosso carisma e da Família Salesiana é grandíssima e 
é uma verdadeira Graça.[...] 
 


