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MARIA NOS CONVIDA A LEVAR A PAZ NA ALEGRIA E NA HUMILDADE  

Caros membros da ADMA, com este mês de janeiro de 
2019, entramos plenamente no 150º ano de fundação 
da nossa Associação. Um evento que queremos viver 
com o desejo de renovar o espírito com o qual Dom 
Bosco nos fundou: agradecimento a Maria pela sua 
presença materna e custódia e crescimento da fé do 
povo de Deus. O espírito com o qual queremos viver 
este ano de graças é o que o Papa Francisco sugere a 
toda a Igreja: caminhar na forma sinodal no compromisso 
de anúncio e transmissão da fé. “A sinodalidade tanto 
caracteriza a vida como a missão da Igreja, que é o 
Povo de Deus – formado por jovens e idosos, homens e 
mulheres de toda a cultura e latitude – e o Corpo de 
Cristo, no qual somos membros uns dos outros, a 
começar pelas pessoas marginalizadas e oprimidas. É 
nas relações - com Cristo, com os outros, na comunidade 
- que se transmite a fé. Tendo em vista também a missão, 
a Igreja é chamada a assumir uma fisionomia relacional, 
que coloque no centro a escuta, a hospitalidade, o 

diálogo e o discernimento comum, num percurso que transforme a vida de quem nele participa”.
(Documento final do Sinodo dos jovens nn.121-122). 
Neste caminho, Maria Auxiliadora nos precede e nos acompanha, tornando-nos missionários de paz e 
de amor em um mundo marcado por tanta violência, solidão e tristeza. Ela caminha conosco, protege-
nos, acompanha-nos também como membros da ADMA, ajudando-nos no caminho de santificação e 
de apostolado, para o qual somos chamados. Como o caminho formativo do ano nos propõe e o 
próximo Congresso Internacional nos apresenta “Com Maria, Mulher de Fé”, caminhamos pelas 
estradas do mundo, revivendo o compromisso pessoal de cada um, como nos exorta o art. 4 do 
Regulamento: 
“A adesão pessoal à Associação supõe os seguintes compromissos, tendo como lugares privilegiados a 
família, o ambiente de vida, de trabalho e de amizade”. Acima de tudo, como indivíduos e como grupos 
queremos “viver a espiritualidade do quotidiano com atitudes evangélicas, agradecendo a Deus de 
modo particular pelas maravilhas que realiza continuamente, e sendo - Lhe fiel mesmo nas horas mais 
difíceis, seguindo o exemplo de Maria”. 
Desejamos a vocês, um intenso mês salesiano, que culminará com a festa de nosso Pai e Fundador Dom 
Bosco, que lhes convidamos a viver com particular espírito de gratidão, apoiados também, pela Estréia 
do Reitor-Mor para 2019: “Para que a minha alegria esteja em vós” (Jo 15,11). A Santidade É também 
para você! 
  

Sr. Renato Valera, Presidente 
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual 
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Caminho formativo 2018-2019: Com Maria, Mulher de Fé  
 

150º ano de fundação da ADMA (18 de abril de 2019) 
VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora 

(Argentina, 7 a 10 de novembro, 2019) 
 

Pe. Pierluigi Cameroni 
Animador espiritual mundial 

 
4. Janeiro: Maria Mestra de vida espiritual  

Exemplar de toda a Igreja, no exercício do culto divino, Maria é também, evidentemente, mestra de vida espiritual 
para cada um dos cristãos. Assim, bem cedo os fiéis começaram a olhar para Maria, a fim de, como ela, fazerem da 
própria vida um culto a Deus, e do seu culto um compromisso vital. Já no século IV Santo Ambrósio, ao falar aos fiéis, 
lhes auspiciava que em cada um deles houvesse a alma de Maria, para glorificarem a Deus: Que em cada um de 
vós haja a alma de Maria para bendizer o Senhor; e em cada um de vós esteja o seu espírito, para exultar em Deus! 
Mas Maria é modelo, sobretudo, daquele culto que consiste em fazer da própria vida uma oferenda a Deus: doutrina 
antiga e perene, esta, que cada um de nós pode ouvir repetir, se prestar atenção aos ensinamentos da Igreja; mas 
que poderá entrever também, se der ouvidos à palavra da mesma Virgem Santíssima, quando ela, antecipando em si 
a estupenda petição da Oração Dominical, "seja feita a vossa vontade" (Mt 6,10), respondeu ao mensageiro de 
Deus: "Eis a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra" (Lc 
1,38). E o "sim" de Maria é para todos os cristãos lição e exemplo, para fazerem da obediência à vontade do Pai o 
caminho e o meio da própria santificação. (Marialis Cultus n.21). 
 
1. Caminhar no espírito e se confiar a Maria 
Os títulos de Mãe e Mestra de vida espiritual referindo-se a Maria Santíssima, resumem as características essenciais 
de ser ela um ícone espiritual da Igreja e de cada fiel em particular. Dois títulos conotados por uma referência 
específica à espiritualidade, que dizem o papel essencial de Maria para a vida espiritual dos cristãos. De fato, o 
ápice da vida espiritual é a conformação a Jesus Cristo, e Maria guia-nos a nos conformar ao seu Filho, para 
assegurar que, em nós, se delineie o rosto do Mestre, que O façamos transparecer na cotidianidade da nossa vida. 
É uma questão para todo discípulo estar com o Mestre, ouvi-lo, aprender dele, aprender sempre. Tal discipulado se 
traduz no fazer da própria vida uma oferta agradável a Deus, na obediência filial à vontade de Deus e no exercício 
das obras corporais e espirituais de Misericórdia, nas maneiras que o Espírito Santo indicará, também, através das 
mediações humanas (a esposa, o esposo, os pais, o diretor espiritual, os amigos no Senhor). Também nós, a exemplo 
de Maria, somos chamados a ser educadores e guias dos jovens no caminho de busca e de adesão à vontade de 
Deus. 
 
Na fase da juventude, toma forma a construção da própria identidade. Neste momento, marcado pela complexida-
de, fragmentação e incerteza em relação ao futuro, planejar a vida torna-se cansativo, se não impossível. Nesta situ-
ação de crise, o compromisso eclesial é, muitas vezes, orientado para apoiar um bom planejamento. Nos casos mais 
afortunados e nos 
quais os jovens estão mais disponíveis, este tipo de pastoral os ajuda a descobrir a própria vocação, que permanece, 
afinal, uma palavra para poucos eleitos e representa o culminar de 
um projeto. Mas esse modo de proceder não arrisca reduzir e comprometer toda a verdade do 
termo “vocação”? 
A esse respeito, é muito útil chamar a atenção para o encontro entre Jesus e o jovem rico (Mt 
19, 16-22; Mc 10, 17-22; Lc 10, 25-28). Aqui vemos que o Mestre de Nazaré não apoia projeto de vida do jovem 
e nem propõe a sua coroação; não aconselha um esforço a mais e nem, realmente, quer preencher uma lacuna do 
jovem, que também lhe perguntou: «Que me falta ainda?»; pelo menos, ele não quer preenchê-la, confirmando a 
lógica projetual do jovem. Jesus não preenche um vazio, mas pede ao jovem para esvaziar-se, para dar lugar a uma 
nova 
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perspectiva orientada no dom de si mesmo por meio de uma nova abordagem da própria vida gerada pelo encon-
tro com aquele que é «o caminho, a verdade e a vida» (cf. Jo 14,6). Dessa 
forma, por meio de uma verdadeira desorientação, Jesus pede ao jovem uma reconfiguração de sua própria existên-
cia. É uma chamada a arriscar, a perder o que já foi adquirido, a confiar. É uma provocação para romper com a 
mentalidade dos projetos que, se exasperada, leva ao 
narcisismo e ao fechamento de si mesmo. Jesus convida o jovem a entrar numa lógica de fé, 
que arrisca a própria vida ao segui-lo, precedida e acompanhada por um olhar intenso de amor: «Jesus, olhando 
para ele, o amou e lhe disse: “Falta-te uma coisa: vai, e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesou-
ro no céu; e vem! Segue-me”» (Mc 10,21). (Instrumentum Laboris n. 84). 
 
2. Maria, a mestra de Dom Bosco 
Desde o sonho dos nove anos, a Virgem Maria é indicada e dada a Joãozinho Bosco como "mestra sob cuja 
disciplina você pode se tornar sábio e sem a qual toda sabedoria se torna loucura". Maria é guia eficaz e auxílio 
seguro no aprender e exercitar a disponibilidade para ouvir e empreender um caminho de fé e de discernimento 
vocacional. 
Na Bíblia, um homem sábio é a pessoa que tem foco no objetivo de sua vida, que deposita sua confiança em Deus, 
que edifica a sua casa sobre a firme rocha da Palavra e da vontade de Deus. Tolo é o homem que coloca a si 
mesmo no centro, que depende do julgamento dos homens e não se coloca sob o olhar de Deus, como Maria se 
colocava sob o olhar de Deus, humilde serva do senhor. A sabedoria dá sabor e orientação à vida, a loucura a 
esvazia, a torna maçante. No início de cada jornada autêntica de fé, de toda busca vocacional, há a consciência do 
próprio limite, da própria inadequação e pobreza, que só o amor de Deus pode preencher. Trata-se de percorrer 
um caminho cujo meta se revela no cerne da caminhada, no diálogo e no relacionamento com o Mestre. A meta não 
fica clara desde o início, como se fosse o resultado de um projeto do qual nós somos os mestres e do qual temos a 
chave e somos capazes de prever todos os detalhes. A meta aparece pelo olhar da fé que, “« vê » na medida em 
que caminha, em que entra no espaço aberto pela Palavra de Deus.” (Lumen Fidei n.9). 
 
Também Dom Bosco compreenderá o sonho dos nove anos apenas no fim da sua vida, quando na única missa 
celebrada na Basílica do S. Coração em Roma, no altar de Maria Auxiliadora, colherá o sentido das palavras 
proféticas: “A seu tempo, tudo compreenderás!” E o Santo da alegria se derrete em um longo e incontrolável pranto 
de profunda comoção, de reconhecida gratidão, na consciência da fidelidade do Deus da promessa e na 
disponibilidade para cantar o seu "Nunc dimittis", porque os olhos da fé viram a salvação preparada para tantos 
jovens e muitas pessoas do povo a quem o Senhor o enviara. 
 
3. Uma experiência familiar de Igreja 
A família desempenha um papel indispensável no caminho da fé e no discernimento vocacional, que se torna 
fecundo principalmente quando os pais representam um modelo de fé e de dedicação e fonte de inspiração: os pais 
são sempre os primeiros testemunhos. Infelizmente não faltam os casos opostos, em que a ênfase que a família dá ao 
sucesso em termos econômicos ou profissionais acaba dificultando a possibilidade de um sério caminho na fé. Às 
vezes, o fracasso familiar, as dificuldades, as divisões e a fragilidade das famílias são fonte de sofrimento para 
muitos jovens e os deixam desiludidos quanto à possibilidade de olhar para o futuro em termos de esperança a longo 
prazo. Os jovens, enfim, esperam ser acompanhados não por juízes inflexíveis, nem por pais temerosos e 
superprotetores que geram dependência, mas por alguém que não tem medo de sua fraqueza e sabe como 
resplandecer o tesouro que, como um vaso de barro, guarda em seu interior (cf 2Cor 4,7). 
 
Um dos resultados mais frutíferos da renovada atenção pastoral à família vivida nos últimos anos foi a redescoberta 
do caráter familiar da Igreja. A afirmação de que Igreja e paróquia são «família de famílias» (cf. AL 87.202) é forte e 
indicativa em relação à sua forma. Referimo-nos aos estilos relacionais, nos quais a família é a matriz da própria 
experiência da Igreja; a modelos formativos de natureza espiritual que tocam os afetos, criam vínculos e convertem o 
coração; a percursos educativos que envolvem a difícil e entusiasmante arte do acompanhamento das jovens 
gerações e das próprias famílias; à qualificação das celebrações, porque na liturgia se manifesta o estilo de uma 
Igreja convocada por Deus para ser sua família... Uma Conferência Episcopal afirma que «em meio a uma vida 
barulhenta e caótica, muitos jovens pedem à Igreja que seja uma casa espiritual». Ajudar os jovens a unificar suas 
vidas continuamente ameaçadas pela incerteza, pela fragmentação e pela fragilidade é hoje decisivo. Para muitos 
jovens que vivem em famílias frágeis e desfavorecidas, é importante que eles percebam a Igreja como uma 
verdadeira família capaz de “adotá-los” como seus próprios filhos. (Instrumentum Laboris n. 178). 
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RMG - Inscrições abertas para o 8º Congresso Internacional de Maria Auxiliadora 
 
Dom Bosco amava seu tempo, amava as pessoas e sonhava, para o tempo e para a eternidade, uma vida melhor 
para todos os seus filhos. São muitas as maneiras pelas quais a Família Salesiana responde a estas demandas, em 
muitos países do mundo: um compromisso educativo, missionário e caritativo. Uma presença em todos os lugares onde 
os mais necessitados esperam uma resposta de humanidade, mirando o único objetivo de Dom Bosco: "Meus queridos 
filhos em Jesus Cristo, perto ou longe, penso sempre em vós. Apenas um é meu desejo, vê-los felizes no tempo e na 
eternidade". O VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora, que será celebrado em Buenos Aires (Argentina) de 
7 a 10 de novembro de 2019, terá como tema "Com Maria, mulher crente", faz parte deste caminho da Família 
Salesiana. 
O evento representa uma entrega renovada a Maria Auxiliadora, no compromisso das diferentes gerações em 
receber e transmitir o dom da fé. 
Além disso, ele também é um evento da Família Salesiana - promovido pela Associação de Maria Auxiliadora 
(ADMA) em acordo com o Secretariado para a Família Salesiana e com a Família Salesiana da Argentina - que está 
no contexto sinodal da Igreja, que nos últimos anos tem focado sua atenção na família e nos jovens. 
A escolha da Argentina visa comemorar a primeira fronteira missionária de Dom Bosco e o valor especial que 
representa, para o Papa Francisco, a devoção à Auxiliadora e a Basílica de Maria Auxiliadora, no bairro de Almagro, 
em Buenos Aires, onde Jorge Mario Bergoglio foi batizado e onde cultivou seu amor por Maria Auxiliadora. 
Os Congressos de Maria Auxiliadora são eventos de importância mundial para a Família Salesiana que, através da 
promoção da devoção a Maria Auxiliadora, visa aumentar sua identidade espiritual e apostólica. Providencialmente, 
em 2019, a ADMA celebrará o 150º aniversário de sua fundação. 
As inscrições estão abertas a indivíduos e grupos, seguindo as instruções no site www.mariaauxiliadora2019.com.ar O 
caminho de formação pode ser encontrado neste site e no site da ADMA www.admadonbosco.org  

Oração a Maria Mãe e Mestra de vida espiritual 
 
Ó Pai, nós Vos louvamos, Vos bendizemos, Vos glorificamos, 
na memória da Bem-Aventurada sempre Virgem Maria, Mãe e Mestra de vida espiritual. 
Intimamente associada ao mistério de Cristo Redentor, 
continua a gerar com a Igreja novos filhos, 
que atrai a Vós com o seu exemplo 
e com a força do seu amor conduz à caridade perfeita. 
À sua escola redescobrimos o modelo da vida evangélica; 
aprendemos a amar Vos sobre todas as coisas com o seu coração 
para servi-Lo com a mesma solicitude nos irmãos. 
Fazei com que iluminados por seu exemplo e protegidos por seu auxílio, 
sejamos fiéis aos compromissos do Batismo 
e sirvamos a Vós com todo o coração, 
para testemunhar ao mundo as maravilhas do Vosso amor. 
Por Cristo Nosso Senhor. 
Amém! 

O Boletim pode ser lido nos seguintes sites: 

www.admadonbosco.org 

Para posteriores comunicações podem se dirigir  

ao seguinte endereço eletrônico: pcameroni@sdb.org 

http://www.mariaauxiliadora2019.com.ar/
http://www.admadonbosco.org/
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FILIPINAS – XXXVI CONFERÊNCIA NACIONAL DA ADMA 
Cerca de 200 
m e m b r o s  d a 
As s o c i a çã o  de 
Maria Auxiliadora 
(ADMA) das Filipinas 
reuniram-se no dia 
27 de outubro em 
Canlubang, para 
celebrar a XXXVI 
C o n f e r ê n c i a 
N a c i o n a l .  P e . 

Gregorio Bicomong, SDB, apresentou a conferência sobre o tema “História e significado da 
Construção da Basílica de Maria Auxiliadora”, seguida pela celebração eucarística durante a qual os 
membros da ADMA renovaram o seu compromisso como associados da ADMA. À tarde houve várias 
atividades de oração, meditação e cantos marianos, e um breve programa de danças e cantos. 
Concluíram o encontro, as participações dos dois delegados SDB e FMA, para a ADMA das Filipinas, 
respectivamente Pe. Elmer Sicar e Irmã Christine Maguyon. 
 
PRIMEIRO ENCONTRO DOS CONSELHOS INSPETORIAIS DA ADMA DO BRASIL 
O primeiro encontro dos Conselhos inspetoriais da ADMA do Brasil aconteceu de 9 a 11 de novem-
bro de 2018, em São Paulo, no Instituto Teológico Pio XI. Participaram os membros dos Conselhos das 
Inspetorias de Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Campo Grande e Porto Alegre, com um total de 26 
participantes. 
Pe. Asidio Derette, Inspetor de Porto Alegre e referenciador da Família Salesiana, presidiu a Missa de 
abertura do encontro, sábado de manhã. O encontro foi coordenado por Pe. Sérgio Lúcio, Delegado 
Nacional para a ADMA que apresentou a proposta do programa, por todos aprovada. Os temas tra-
tados foram os seguintes: Santidade Salesiana; o papel do Conselho da ADMA; a formação inicial na 
ADMA; a ADMA e o apostolado nas famílias. Falaram sobre estes temas, os padres Sérgio Lúcio, Lean-
dro Brum, Reginaldo Fragoso. Significativo também, o momento da partilha dos Conselhos, evidencian-
do os pontos de força e os desafios de cada realidade. 
Domingo, após a Eucaristia da manhã, Pe. Wagner Galvão desenvolveu o tema da ADMA e o 
apostolado nas famílias. Houve, também, as diretrizes para a participação no Congresso Internacional 
da ADMA em 
Buenos Aires, 
na Argentina, 
por ocasião do 
150° aniversário 
da fundação da 
ADMA. 
 

NOTÍCIAS DA FAMÍLIA  
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CHILE – CONGRESSO NACIONAL DA ADMA EM PUNTA ARENAS 
O evento, que acontece 
a cada 2 anos, foi na 
cidade de Punta Arenas 
entre 9 e 11 de novem-
bro de 2018, no Institu-
to Dom Bosco. Partici-
param mais de 200 as-
sociados da ADMA, 
provenientes de 16 ci-
dades do Chile (Iquique, 
Antofagasta, Copiapó, 
La Serena, Valparaíso, 
Catemu, Los Andes, 
Santiago, Talca, Linares, 
Concepción, Valdivia, 
Puerto Montt, Puerto 
Natales, Punta Arenas, 
Porvenir). 

Entre os tópicos abordados neste Congresso foi sublinhada a centralidade da família como o eixo prin-
cipal da sociedade. Além disso, foram destacados os 100 anos do Santuário de Maria Auxiliadora e 
os 500 anos da descoberta do Estreito de Magalhães. 
 
COÍN (ESPANHA) – FOI ERIGIDO NOVO GRUPO DA ADMA 
No dia 24 de novembro, na igreja paroquial de São João e de Santo André de Coín (Málaga – Espa-
nha) foi erigido o novo grupo da ADMA. A Eucaristia foi concelebrada por cinco sacerdotes: três sale-
sianos, José Miguel Larrion, Pepe Gonzalez (nativo de Coín) e Alejandro Guevara, o pároco Pe. José 
Amalio e o pároco de Cartama. A Igreja estava lotada de autoridades civis, militares e religiosas, o co-
ro, os acólitos e coroinhas 
Após a homilia, foram lidos os Decretos de Autorização do Bispo de Málaga, Dom Jesús Catalá, para 
prosseguir com a criação canônica da ADMA; em seguida, o decreto de ereção canônica assinado 
pelo Inspetor dos Salesianos, Pe. Angelo Asurmendi e o Diploma de agregação à ADMA Primária de 
Turim. 
Uma vez que a Associação 
fora erigida, os aspirantes, 
após serem chamados pelo 
nome, expressaram sua 
intenção de pertencer à 
Associação. Em seguida 
f o r a m  e n t r e g u e s  o 
R e g u l a m e n t o  d a 
Associação, o certificado de 
pertença, a medalha e a 
Carta de identidade 
carismática da Família 
Salesiana. Agradecemos a 
Deus e a Nossa Mãe 
Auxiliadora por este novo 
grupo, sinal da vitalidade da 
ADMA. 

http://www.institutodonbosco.cl/media/k2/items/cache/e9ad9fee9d0bc73e0b2c055eb0b268ce_XL.jpg
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MORNESE – (ITÁLIA) 
Domingo, dia 25 de 
novembro de 2018, 
So lenidade de 
Cristo Rei, o grupo 
da ADMA de 
Mornese, terra 
natal de Santa 
Maria Domingas 
Mazzarello, viveu 
u m  d i a  d a 
Associação, com a 
presença do Sr. 
Renato Valera, 
P re s i den te  da 
ADMA Primária e 
de Pe. Pierluigi 
C a m e r o n i , 
Animador espiritual 
e com a família de 
Davide e Chiara Ricauda, do Conselho. O dia, dirigido por Irmã Luigina Silvestrin, FMA, Animadora 
espiritual, testemunhou a acolhida de dois novos associados. Em um ambiente familiar com as FMA, 
compartilhamos a solene Eucaristia, um encontro de formação, a oração do Terço, o almoço, e um 
momento de fraternidade. Assim como Maria, pedimos para sabermos escutar a Voz do Senhor e de 
cumprir sua vontade com alegria, para que o seu Reino venha a nós e no meio de nós. 
 
RECIFE (BRASIL) – AÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOLIDALE PARA OS IMAIS POBRES 
No mês de novembro de 2018, a Basílica do Sagrado Coração de Jesus de Recife continua a sua 
ação social mensal em favor de mais de 85 famílias de baixa renda, que recebem auxílio espiritual, 
social e psicológico para poderem ir adiante. Graças à ADMA, as famílias são apoiadas e recebem, 
também, uma cesta básica. Pe. Sérgio Lúcio Da Costa, SDB, no dia 24 de novembro passado, 
presenciou o momento da distribuição, animou a reza do Terço e encorajou todos a perseverarem em 
nome de Maria Auxiliadora. 
 

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/11018f2905fe562becfa3a45e1ec5b7f_XL.jpg


TURIM – VALDOCCO – CONSELHO ABERTO 

Sábado, dia 1° de dezembro de 2018 aconteceu um Dia especial de encontro aberto do 
Conselho da ADMA Primária do qual participaram cerca de 40 associados sob a direção 
do Presidente, Sr. Renato Valera. O encontro teve o objetivo de partilhar experiências e 
reflexões sobre a identidade e a missão da ADMA Primária, sobre o caminhar juntos, 
guiados por Maria Auxiliadora, neste ano especial do 150° aniversário de fundação e de 
celebração do VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora. 

 
 
 
 
 
SMORGON (BIELORRÚSSIA) – DIPLOMA DE 
AGREGAÇÃO 
Sábado, dia 1° de dezembro em Turim-
Valdocco foi feita a entrega oficial do 
Diploma de agregação do grupo da 
ADMA de Smorgon, pelo Presidente Re-
nato Valera ao Pe. Victor Haidukevich, 
Delegado para a Bielorrússia. 


