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Com Maria, Mulher de Fé 

Caríssimos amigos, 
Concluiu-se há pouco, em Buenos Aires, na Argentina, o VIII Congresso 
Internacional de Maria Auxiliadora, com o título “Com Maria, Mulher de 
Fé”. Uma imersão profunda, uma experiência forte de fé e de comunhão 
fraterna vivida por mais de 1200 membros da grande Família Salesiana, 
junto com o Reitor-Mor, "chamados" a partir de seus países e de suas 
comunidades locais  para juntos se encontrarem em um clima de festa a 
meditar, rezar, e sobretudo, confiar a sua vida, a de suas famílias e de seus 
grupos a Maria Auxiliadora. 
Sim, porque o desejo de viver COM Maria, de imitar as suas atitudes, de 
deixar que Ela habite em nossas casas, de pedir que seja Ela a nos levar 
para junto de Jesus, seu filho, não foi apenas o fio condutor desses três 
dias, mas é justamente um traço essencial do carisma: o Reitor-Mor, Pe. 
Angel recordou como "sem Maria não seremos Salesianos, nem existiria o sonho de Dom Bosco" e na 
celebração de encerramento convidou a todos a ter Maria em suas próprias vidas, não como elemento 
decorativo, mas como presença viva, concreta, capaz de tornar verdadeiras e consistentes as nossas escolhas e 
as nossas ações pastorais. 

Estávamos em muitos da ADMA , de tantos lugares diferentes, com todas as 
cores e formas que a nossa Associação toma no mundo. Foi uma ocasião 
única de encontro e troca. Uma grande festa para Maria, que nestes 150 
anos, guiou e iluminou o caminho da nossa Associação e que hoje nos 
encoraja a prosseguir, a difundir ainda o amor pelas duas colunas e a 
partilhar cada vez mais, a graça com os nossos irmãos. Share the grace -
 compartilhar a graça – este o desejo dos jovens presentes no congresso: 
construir uma grande rede de partilha da graça que une ainda mais a nossa 
Associação no mundo. 
Uma graça especial aos amigos da Família Salesiana que, com grande 
dedicação e empenho, prepararam, organizaram e coordenaram o evento 
em todos os seus aspectos.  
 Por isto, plenos de gratidão para com a nossa Mãe celeste e de 
reconhecimento por quem organizou tudo com amor e dedicação, queremos 

dedicar ao congresso, este número especial da ADMAonline. Para que permaneça viva em nossos corações, a 
lembrança, mas, sobretudo, para que a graça desta experiência possa dar fruto aí onde cada um de nós é 
chamado a trabalhar, em nossos grupos locais, com simplicidade, e da maneira que o Senhor 
saberá indicar se abrirmos o nosso coração a Ele.  
Viva Maria Auxiliadora! Viva! 
A todos os associados e grupos da ADMA desejamos um Santo Natal e Feliz 2020. Que o 
Menino Jesus nasça em nós e nos traga a sua paz e a sua benção para nossas casas, no 
mundo marcado e ferido pelo ódio  e pela guerra. Deixemos que Ele nasça em nossa vida e 
que sejamos portadores de seu amor. Santo Natal! 

Renato Valera, Presidente 
Pe. Pierluigi Cameroni, Animador espiritual mundial 
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Intervenção do Reitor-Mor 

na conclusão do VIIIº Congresso Internacional de Maria Auxiliadora 

Buenos Aires - Basílica de Maria Auxiliadora Domingo, 10 de novembro de 2019 

 
Gostava de começar com uma Ave Maria. Estamos aqui na casa da nossa Mãe, vivendo uma verda-
deira peregrinação mariana e, como sinal de quanto amamos o seu Filho e quanto amamos a Deus, jun-
tos dizemos: "Ave Maria". Pediram-me para encerrar estas jornadas. Gostaria de vos oferecer uma sín-
tese do que penso que deve ser levado em conta no nosso caminho mariano como Família Salesiana. 
Gostaria de o fazer de uma forma simples e tocando em aspetos da nossa vida quotidiana. 
 
PRIMEIRO CAPÍTULO: o meu primeiro contacto com Nossa Senhora 
Vou começar por falar de mim, mas para vos fazer uma pergunta. Nestes dias perguntava-me: como 
nasceu a minha devoção mariana? Peço a todos vós que também penseis como nasceu o vosso amor 
por Maria.  
Deixai que vos conte a minha história: nasci numa pequena aldeia de pescadores e os meus primeiros 
contactos com a fé e com a Virgem foram através da minha avó e da minha mãe. A minha avó Carmen 
nasceu dez anos depois da morte de Dom Bosco, isto é, ainda no mesmo século de Dom Bosco, e vi-
veu muitos anos. Era uma mulher analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, mas tinha uma grande 
devoção a Nossa Senhora. Imaginai que, nesse tempo, ela ia ouvir a missa em latim, quem sabe que 
entenderia... porém, ela entendeu o amor de Nossa Senhora. Lembro-me da sua casa, onde dormia e 
lembro-me de um grande quadro de Nossa Senhora do Carmo que redime as almas do purgatório e 
lembro-me que a minha avó e a minha mãe recitavam o terço. Tenho em mente a cena do meu pai com 
o meu tio no mar, e nas noites e noites de inverno a minha avó e a minha mãe rezavam o terço. Não 
entendia muito, mas ainda tenho gravado este testemunho. Rezar por aqueles que estavam no mar, cu-
jas luzes distantes víamos. Poucas palavras, pouca teologia, mas aprendi que Nossa Senhora, na minha 
família, era importante! 
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SEGUNDO CAPÍTULO: a origem da minha devoção maria-
na salesiana.  
Fui aluno de uma escola salesiana e descobri como era 
belo o amor de Nossa Senhora através das belas imagens 
de Maria Auxiliadora que via na casa salesiana. Lá, ensi-
naram-me a rezar as três Ave Marias e a visitar o Santíssi-
mo Sacramento. Celebrávamos também a festa de Maria 
Auxiliadora. Isto faz-me pensar: nós, educadores da fé, de-
vemos estar atentos à nossa moda iconoclasta, atentos ao 
nosso modernismo que sustenta que as imagens são inúteis 
ou que uma oração a Maria Auxiliadora é em vão. Te-
nham cuidado porque não oferecemos nada que o possa 
superar! E digo isto sem querer entrar numa guerra ideoló-
gica, mas falo por experiência, onde me ensinaram a amar 

Maria através da beleza de uma estátua, de uma Ave Maria e de uma festa. 
 
TERCEIRO CAPÍTULO: A presença de Maria na minha vida. 
Os jovens pedem-me muitas vezes que lhes conte as ex-
periências especiais que tive e nas quais senti a força de 
Nossa Senhora. Lamento decepcioná-los, mas tenho que 
dizer: "Nenhuma!". Não tive nenhuma aparição ou coisa 
desse tipo, exceto uma certeza que quero partilhar e que 
é uma certeza da vida cristã, da vida cristã na vida quo-
tidiana. É a certeza de que na minha vida Maria Auxilia-
dora, a Mãe, está sempre presente. Experimentei o que 
significa sentir-me guiado e sentir a graça que me vem 
da oração dos outros, por isso compreendo muito bem o 
Papa Francisco quando pede para rezar por ele. Estou 
certo de que a Mãe de Deus me segura a mão e me 
acompanha e guia todos os dias. Mas isso acontece na 
esfera pessoal. É por isso que cada um de nós tem a sua 
própria experiência, porque cada um de nós pode dizer 
como Jesus e Maria estão presentes na sua vida e como 
se manifestam. Estou certo de que a Mãe de Deus conti-
nua a fazer coisas prodigiosas. 
 
QUARTO CAPÍTULO: Dizer Maria para nós, Família Salesiana, é dizer Dom Bosco. 
Primeira cena: Dom Bosco deixou-nos nas Memórias do Oratório o sonho que tinha tido aos 9 anos e 
que o marcou profundamente. Quantas vezes o lemos e por isso recordamos a frase: "Eu te darei a 
Mestra". E Dom Bosco diz-nos que guardou isto no seu coração. Vejamos a segunda cena deste capítu-
lo: um Dom Bosco de 72 anos que vai abençoar, consagrar a Basílica do Sagrado Coração de Roma, 
a 17 de Maio de 1887, 7 meses antes da sua morte, na qual celebra a sua última Eucaristia. À direita, 
Maria Auxiliadora, são 6:30 da manhã. Dom Bosco está velho, com pouca voz, tanto que quase não 
consegue celebrar a missa, pára, soluços. Depois de muitas interrupções, a Eucaristia terminou e na sa-
cristia foi-lhe perguntado o que tinha, se se sentia doente. Dom Bosco, um idoso, chorando com profun-
da emoção, diz: "Acontece que agora entendi tudo, que foi Ela quem fez tudo nestes anos". Esta é a sín-
tese da vida de Dom Bosco e da vida mariana. Mas no meio há 62 anos entre aquele dia e os seus 
nove anos de sonho, de um Dom Bosco que caminha, que toma decisões, que pede ajuda, que solicita 
a Mãe. Nestes 62 nos, dom Bosco tem a certeza que a Mãe sempre o acompanhou. 
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QUINTO CAPÍTULO: a presença da Mãe no Oratório 
Outro dia, um dos nossos irmãos disse uma expres-
são com a qual concordo totalmente, que a mãe 
Margarida é fundadora do oratório. Eu diria que 
ela é fundadora juntamente com o seu filho. Mãe 
Margarida foi fundadora com o seu filho do orató-
rio de Valdocco. Dom Bosco levou-a consigo e eles 
começaram a viver juntos naquela casa e a acolher 
os rapazes. Tinha, porventura, Dom Bosco um proje-
to? Não, o seu projeto era um projeto do coração: 
ele vive com a sua mãe e quer acolher os jovens e 
dar-lhes o calor de uma casa. Já pensastes que Dom 
Bosco sempre quis ter sempre com ele a figura de 
uma mãe no oratório? Uma figura FÍSICA. Assim re-

cordamos Mãe Margarida como mãe do oratório, a mãe do jovem salesiano Michele Rua, a mãe do 
Gastaldi, com quem teve diálogos e encontros e muitos outros momentos de uma mãe que fazia parte 
da vida do oratório. Dom Bosco sabia que os seus filhos precisavam do amor de uma mãe porque não o 
tinham.  
Dom Bosco sentia que devia fazer com que os seus filhos compreendessem que a outra mãe, a Mãe de 
Jesus, a Mãe do Céu, sempre os teria tomado pela mão, os teria amado, os teria guiado.  
Dom Bosco, faz com que os seus jovens mantenham um coração "revigorado". A Mãe é a quem ele 
recorre. Através de Maria aproximava os seus filhos do encontro com Jesus. Seguia uma pedagogia 
espiritual. É um Dom Bosco que faz todo este caminho... devoção à Consolata, a devoção à Imaculada, 
a devoção à Auxiliadora. Não podemos dizer que Dom Bosco nunca, nem por um único dia, não esti-
mulou os seus filhos a amar Maria. Parece-me que esta é outra grande lição. Antes eu disse em voz 
alta: "Cuidado com a corrente iconoclasta que diz: vamos parar com este disparate". Este disparate 
marcou a minha vida, este disparate marcou a vida de muitos irmãos. Uma palavra todos os dias sobre 
Maria. 
 
SEXTO CAPÍTULO: atentos para não interpretar mal a devoção.  
Deixai-me explicar-me melhor: nesta linha iconoclasta de algumas correntes, basta dizer que a devo-
ção é tola, que é algo apenas para os idosos, para estigmatizar algo que é muito profundo. Deixe-me 
explicar-me melhor: dirijo-me à minha avó (porque será que a estou a citar tanto hoje  ). Uma mulher 
tão "simples" como eu disse antes, esposa, mãe de 11 filhos, que viveu uma guerra civil, que experimen-
tou o que significa a fome, que nunca cedeu e em cuja vida nunca faltou fé. É aqui que eu acredito es-
tar a beleza da mulher, a fortaleza que a mulher sempre teve em si mesma e que continua a manifestar
-se hoje. Assim, a minha avó não era simplesmente uma mulher que rezava o terço com a sua imagem 
da Virgem do Carmo ao seu lado. Não, não era só isto, era muito mais. Para esta mulher idosa, o seu 
rosário e a sua imagem eram o cabo de ligação com Deus. Por isso, ela não tinha uma falsa devoção, 
mas uma devoção no sentido mais profundo entendido por São Francisco de Sales, o estilo de vida 
ligado a Deus, ao mistério, à divindade. Para Dom Bosco a Consolata, a Imaculada, a Auxiliadora era 
a possibilidade de levar Jesus e Deus próximio dos seus filhos. Nós, Família Salesiana, não devemos 
aceitar estar encaixotados: hoje há aqui uma comunidade de oração, feita de pessoas diferentes, de 
homens e mulheres, de jovens, de irmãos e irmãs. Gosto de ver os jovens aqui, acho que é uma lição 
salesiana. Como foi dito e bem nestes dias, se a Pastoral Juvenil acompanha os jovens na busca do seu 
modo pessoal de servir Jesus no mundo, então é uma pastoral madura. Por isso, insisto que a devoção 
mariana toca a vida quotidiana da vida cristã e, para nós em particular, não é um elemento ornamen-
tal. Na Família Salesiana, se falta a devoção a Maria, não se pode dizer que se é Família Salesiana. Di-
go isto aos meus irmãos salesianos do mundo: se educamos os jovens colocando Maria de lado, não 
somos Salesianos de Dom Bosco. Seremos animadores socioculturais, seremos agentes económicos e 
sociais, trabalhadores com boa vontade, mas não salesianos. E aqui, perdoem-me se digo isto de modo 
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contundente, não se trata um diálogo ideológico, mas um tema carismático de identidade. Se não te 
sentes nesta corrente, tudo bem, mas não peças para iniciar um diálogo para abrir outras possibilida-
des. A dimensão mariana para nós é essencialmente carismática e para toda a Família Salesiana. Isto é o 
que somos.  
 
SÉTIMO CAPÍTULO: Qual é a mensagem do Congresso? 

Como mensagem do 
nosso Congresso, po-
demos dizer que, an-
tes de tudo, é a au-
tenticidade da nossa 
vida e do nosso teste-
munho de vida que 
conta e eu gostaria 
de aprofundar este 
ponto porque o con-
sidero muito impor-
tante. Deixe-me tam-
bém falar com o co-
ração, com grande 
sinceridade, com 
grande respeito e 
verdade. A nossa Fa-
mília Salesiana, com o 

olhar de Maria como mulher crente, pode dar algo aos outros se oferecemos um modo de ser, uma vida 
sadia, credível, sensível. O que é que peço aos meus irmãos salesianos? Eu grito: "Nós nascemos para os 
jovens, os rapazes, as moças, os mais necessitados. Não nos envolvamos noutra coisa senão nisto. Não 
coloquemos energias noutras coisas, por muito boas que sejam. Guardo uma frase de Dom Vecchi como 
um tesouro no meu coração, que me parece uma síntese vital maravilhosa: "Em todas as realidades do 
mundo salesiano faz-se o bem. Mas eu pergunto-me: Será que se faz o bem que devemos fazer?". Essa 
é a questão. Fazer o bem que devemos fazer passa pela autenticidade das nossas vidas, porque há mui-
tas tentações, tentações como... Eu lido com muitas coisas, eu tenho muitas coisas para administrar. E 
aplica-se tanto aos que estão num santuário como os que estão numa escola. Em muitos testemunhos fa-
la-se de sucesso, do bem conseguido. Isto é uma tentação. Se o que procuro é o sucesso das coisas, ou 
uma carreira, não estamos no caminho certo. E penso nas mulheres consagradas da Família Salesiana, 
nas nossas FMA, mas também nas outras sete congregações. Digo isto: "Hoje o mundo precisa do vosso 
testemunho". Digo com orgulho: "Não precisam de ver bons administradores ou coordenadores. Eles 
precisam de ver mulheres, irmãs, mães entre as jovens. É a coisa mais genuína que podemos oferecer”. 
Ontem, neste Congresso, vi muitos jovens. Só faremos a coisa certa se lhes oferecermos o que é mais 
essencial para nós. Numa noite destas eu falava com um irmão aqui presente e ele dizia-me uma coisa 
muito bonita: "Tenho pensado muito, mas... qual é a coisa mais essencial que podemos oferecer como 
consagrados e consagradas ao mundo? E ele dizia-me: "Eu acredito que a coisa mais genuína que pode-
mos oferecer é a GRATUIDADE, a vida pelos jovens". Por isso, é meu desejo hoje dizer Maria como mu-
lher de fé, dizer Família Salesiana, que a coisa mais importante é dar o que há de mais autêntico e ver-
dadeiro em nós. E falo a cada um de vós, não apenas a alguém. Quantos sois casados? Lembro que as 
vossas famílias são igrejas domésticas, o casamento e o amor deve crescer apesar das dificuldades da 
vida; nas vossas famílias, os filhos vêem o vosso testemunho (o problema não é se eles vão à igreja ou 
não - Deus encontra a todos quando quer), mas o testemunho do seu pai e da sua mãe. Homens e mu-
lheres, antes de preparar um rosário no vosso bairro, pensai que a nossa primeira missão é fazer da vi-
da e da família uma leitura visível do Evangelho para quem nos vê. 
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OITAVO CAPÍTULO: Como somos marianos, cada um pessoalmente e na Família Salesiana.  
Vamos resumir tudo nestes pontos:   
- Devemos ser mais e mais marianos, mais e mais de Maria. 
- Sem Maria não somos os filhos e as filhas que Dom Bosco sonhou (seremos outra coisa, mas não o 
sonho de Dom Bosco). 
- Temos o dever de anunciar e propor sem medo e sem vergonha Jesus e a sua Mãe Maria (Dom Bos-
co sempre teve o nome de Maria nos seus lábios. Os primeiros salesianos eram loucos de amor a Ma-
ria Auxiliadora. E nós hoje?). 
- No nosso caminho, Maria não pode ser um elemento decorativo, mas essencial. 
- Sem ela, a nossa educação e o nosso trabalho pastoral serão vazios, pobres e sem consistência. 
- Façamos um anúncio mais explícito de Jesus e mantenhamos mais Maria em nossos lábios. 

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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HOMILIA do Reitor-Mor durante a Missa de encerramento 

no Santuário de Maria Auxiliadora (Buenos Aires, domingo, 10 de novembro) 

 
 Começo exprimindo a alegria de estar aqui reunido com todos vocês, ao término desta peregrinação, 
deste Congresso e a alegria de viver agora com todos vocês, um momento de profunda oração nesta igreja 
diante do Senhor e na presença de Maria. 
 
 O primeiro aspecto que gostaria de recordar é que, ao sairmos daqui, queremos, em primeiro lugar, teste-
munhar como e quanto somos unidos com todos os Grupos da Família Salesiana em todo o mundo. 
 Este momento não é um momento apenas para nós, ou apenas para Buenos Aires; com o coração, esta-
mos abraçando e estamos nos conectando com toda a nossa  Família Salesiana no mundo. Isto é importante, e 
creio ser também relevante explicá-lo, manifestá-lo, unido a um outro aspecto importante que vivenciamos: a di-
mensão missionária da nossa Família Salesiana a partir do próprio Dom Bosco e que ontem, vivenciamos de uma 
maneira muito bonita através do testemunho de Pe. Anderson e que conheceremos através de outros testemu-
nhos. É muito bonito que através destas experiências podemos estar em comunhão com toda a realidade missio-
nária salesiana (Filipinas, Amazônia, Países Asiáticos, Cordilheira...) Digo isto porque o que parece um sinal típico, 
tem uma grande força de mensagem e nos convida como Igreja a olhar para a profundidade das coisas e da 
realidade. 
 Nós, da Família Salesina, devemos ser os primeiros a criar comunhão, ser os primeiros a criar a Igreja, a 
partir do carisma salesiano de Dom Bosco, inspirado pelo Espírito Santo  e desenvolvendo cada  vez mais a 
nossa sensibilidade para estarmos próximos àqueles que estão mais distantes. Digo isto para convidá-los a esta-
rem em comunhão com todos os irmãos e irmãs.  
 Acrescento agora algo sobre o Evangelho que escutamos: 
 Nazaré, região montanhosa, de colina, onde viveu Maria, José e Jesus cerca de 30 anos de sua vida. 
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Caná da Galiléia, cerca de 35km descendo para o lago de Tiberíades. Muito bela a narração, que nos conta 
que naquele dia estavam indo a um casamento, verdadeiramente para celebrar a alegria de uma família, da 
maneira típica daquele momento histórico. E justamente aqui começa a cena maravilhosa que nos ensina tanto. 
 

 1) A mãe de Jesus, como mulher, com olhar delicado de mulher, percebe que falta um elemento essencial 
para a festa: o vinho; sem o vinho, a festa seria um desastre. Então, está atenta e percebe o que está aconte-
cendo a sua volta. Lembramos que Jesus disse no Gólgota: "Mulher, eis aí o teu filho". A João disse: "Eis aí tua 
mãe". Diante disso, pensemos se precisamos usar tantas frases para dizer à Mãe como nos sentimos, do que 
precisamos, o que acontece em nossa vida, o que nos é pesado, o que nos faz mal, o que queremos pedir a 
ela?...Certamente não! Para ela, é fácil perceber como estamos, o que acontece em nossa vida, o que há em 
nosso coração.  
 
 2) Coloquemo-nos agora como se fossemos os convidados. Pensemos por um momento que todos nós 
estamos na festa e que Ela, toma pela mão cada um de nós. Ela, a mãe da fé. Isto é bonito, mas é também, teo-
logicamente profundo. No caminho da vida, com todos os cansaços e as dificuldades com os quais nos depara-
mos, porque a vida é também exigente, Ela segura cada um de nós pela mão. Não é devocionalismo superficial, 
é algo essencial. A mãe não apenas sabe como estamos, mas tabém vem conosco e segura em nossa mão.  
 
 3) Então, ela sabe como estamos, segura em nossa mão e como no Evangelho nos diz esta frase: "Fazei 
tudo o que Ele vos disser". Coloquemo-nos em primeira pessoa: "Faça o que meu Filho lhe disser!"... Angel, Ivone, 
Christian, Ana, Mateus. Faça o que Ele disse a você. O que ele lhe disse é o que ele pensou e sonhou para vo-
cê. É algo muito profundo e belo. Em segundo plano está a Mãe que está atenta, uma mãe que apóia,  e de-
pois diz: "Escuta, porque Ele tem alguma coisa pra lhe dizer". 
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A nossa peregrinação deve ir em duas direções: 
 
 1) Como Família Salesiana queremos continuar nos tornando cada vez mais Família Salesiana, família de 
Dom Bosco que leva Maria no coração e na vida. Esta é a grande entrega a ser comunicada, transmitida e teste-
munhada como Família. 
 

 2) O segundo nível é pessoal. A vida se desenvolve na própria interioridade. Comove-me escutar algumas 
histórias de casamentos aqui presentes com uma bela vida de casados, com uma bela família também, onde o 
casal diz com toda a sinceridade que, antes de mais nada, teve que trabalhar muito na vida interior para en-
contrar o ponto onde Deus encontra cada um como pessoa e depois, como esposo/esposa e como família. Por-
que é no profundo da interioridade de cada um, que Deus nos encontra. Para depois nos lançarmos a viver co-
mo esposos, a apostar a viver como família, ou a dedicar, talvez, a vida inteira aos jovens. É no coração que 
encontra um sentido a frase "Faça tudo o que ele está lhe dizendo". E então, nos perguntamos, o que o Senhor 
quer de mim e para mim, hoje. Porque eu preciso dizer todos os dias o meu "sim" como o digo hoje. Não basta se 
tornar sacerdote um dia, ou ter celebrado 15 anos de casamento... Para que aquele matrimônio seja tão belo 
hoje. Cada dia e em cada momento devo me perguntar, o que devo fazer hoje pelo meu matrimônio.  
 
 Aos jovens que estão aqui: não basta dizer como somos belos, simpáticos, como dançamos, quanta ener-
gia temos. Um jovem cristão não pode pensar e sonhar sua vida sem se dizer: "Senhor, o que quer de mim hoje?" 
Quando algum jovem vem me pedir a benção para o seu caminho de noviciado, sempre digo que ele deve se 
lembrar de fazer todos os dias a pergunta: "Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje?", porque senão todas as 
respostas vão gerar outras: falo porque vale a pena, falo porque pode ser conveniente. É cheio destas respos-
tas, mas o importante é o que brota na minha interioridade. E a resposta está na Mãe, que nos conhece, que nos 
segura pela mão e que diz para cada um de nós: " Faça aquilo que Ele diz pra você". 
 Celebramos assim o caminho da nossa Família e os 150 anos da Associação de Maria Auxiliadora, dese-
jando-nos que a Mãe nos acompanhe sempre, levando-nos ao encontro do Senhor. 
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Com Maria, Mulher de Fé  

 VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora 

 
PROGRAMA: 
 
Quinta-feira, 07 de Novembro 
17:00 Festa de abertura e apresentação 
das delegações. 
19:00 Eucaristia. Preside o Arcebispo de Bu-
enos Aires, Cardeal Mario Aurelio Poli 
20:00 Representação teatral  “Santidade 
Salesiana” e Boa Noite  do Reitor-Mor 
 
Sexta-feira, 08 de Novembro 
09:30 Maria: as cores da fé (Palestra do Pe. 
Roberto Carelli, sdb). 
12:00 Experiências de vida: Gladys Vignal e Pe. Damir Stojic, sdb. 
16:00 Adoração Eucarística (Basílica Maria Auxiliadora) 
18:00 Caminhar com os jovens seguindo os passos de Nossa Senhora da Prontidão (Palestra do Pe. 
Gustavo Cavagnari, sdb.) 
19:00 Experiências de vida: ADMA Primária Turim, Família Pavón – Menéndez e Mauro Rosatto, sdb, 
Rosário e Boa Noite de Madre Yvonne Reungoat, Superiora Geral das FMA 
22:00 Encontro do Reitor-Mor com os jovens. 
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Sábado, 09de Novembro 
9:30 A Santidade de Maria e a Nossa. (Palestra de Ir-
mã Linda Pocher, FMA) 
11:30 Santidade Salesiana: Ceferino Namuncurá, Laura 
Vicunha e Artémides Zatti 
15:30 Bênção da imagem Mater Misericordiae 
16:30 “Caminhada peregrina” para a Basílica Maria 
Auxiliadora 
20:00 Festa Mariana e Boa Noite  de Renato Valera, 
presidente da ADMA Primária 
 

Domingo, 10 de Novembro 
10:00 Palavras do Reitor-Mor 
11:00 Missa de encerramento. Preside Pe. Ángel Fer-
nández Artime. Ato de entrega a Maria Auxiliadora 
 
Buenos Aires (Argentina) De 7 a 10 de novembro de 
2019 aconteceu na Argentina, em Buenos Aires, o VIII 
Congresso Internacional de Maria Auxiliadora, evento de 
Família Salesiana, promovido pela Associação de Maria 
Auxiliadora (ADMA), no ano no qual a ADMA celebra o 
150ºaniversário de Fundação. 
O Congresso Mariano, com título: “Com Maria, mulher de 
fé”, com o objetivo de conhecer, aprofundar e difundir a 
devoção a Maria Auxiliadora, teve como sede o Santuário 
Mariano de Almagro, local onde o Papa Francisco foi ba-
tizado e onde no dia 24 de cada mês ía rezar. 
Participaram do Congresso mais de 1200 pessoas de 36 
países, sendo 400 da Argentina. O país estrangeiro com o 

maior número de participantes foi o Brasil. 
 
De 1988 até hoje, foram celebrados sete Congres-
sos Internacionais: 
 
1988 – Turim-Valdocco (Itália), no centenário da 
morte de Dom Bosco; 
1995 – Cochabamba (Bolívia); 
1999 – Sevilha (Espanha); 
2003 – Turim-Valdocco (Itália), por ocasião do cen-
tenário da coroação de Maria Auxiliadora; 
2007 – Cidade do México (México); 
2011 – Czestochowa (Polônia); 
2015 – Turim-Valdocco/Colle Dom Bosco (Itália), por 
ocasião do Bicentenário do nascimento de Dom 
Bosco. 
   



O Logo representa a imagem de Maria Auxiliadora e a Basilica de Maria Auxiliadora em Bue-
nos Aires; um lugar de grande significado para a devoção mariana Argentina. 
 
Textos, vídeos, fotos do Congresso estão 
disponíveis em espanhol, italiano, inglês e 
português no site 
http://mariaauxiliadora2019.com.ar/ 
 
O IX Congresso Internacional de Maria 
Auxiliadora, evento de Família Salesiana 
promovido pela ADMA, será em Fátima, 
Portugal, no santuário de Nossa Senhora, 
no mês de agosto de 2023. 

http://mariaauxiliadora2019.com.ar/

