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MARIA EXORTA-NOS A RETORNARMOS A DEUS
Domingo, 21 de junho de 2015, a Família
Salesiana viveu um dia histórico com a
visita do Papa Francisco em Turim, por
ocasião do bicentenário do nascimento de
nosso pai e fundador Dom Bosco. Em
particular, no encontro muito familiar na
Basílica Maria Auxiliadora, Papa
Francisco, à luz de sua experiência,
convidou-nos a não nos envergonharmos
dos três puros amores que marcaram a
vida de Dom Bosco e que ele nos deixou
como herança: o amor à Nossa Senhora, à
Eucaristia e ao papa. Um amor a Nossa
Senhora que se traduzia em uma entrega
filial e confiante e que apoiou uma ação
corajosa em favor da juventude pobre e da Igreja perseguida. Um amor a Jesus Eucarístico expresso no
cuidado com a liturgia, na prática da Adoração, com a intenção de conduzir os jovens e o povo de
Deus a fazerem a experiência do mistério da salvação. Um amor ao papa e à Igreja, sentida e amada
como Mãe e mestra. Como associados da ADMA, o discurso de Papa Francisco é de grande
conforto e grande encorajamento para prosseguirmos em nosso caminho de fidelidade criativa e
alegre a Dom Bosco,
à luz do sonho das duas colunas.
Na perspectiva do iminente VII Congresso Internacional de Maria
Auxiliadora, que acontecerá em Turim e no Colle Dom Bosco de 6 a 9 de
agosto, queremos nos empenhar em defender e promover o valor da família
baseado no matrimônio, em um tempo em que se está distorcendo os princípios
de convivência humana e social. (www.mariaausiliatrice2015.org
congresso@admadonbosco.org). Queremos renovar o convite a todos os grupos
e associados da ADMA para promoverem a Novena a Maria Auxiliadora e
tempos de Adoração na intenção do Congresso, para que seja um momento de
renovação e de lançamento pastoral e espiritual para toda a Familia Salesiana.
Que Maria Auxiliadora, de sua casa, realmente irradie luzes do amor de Deus
às nossas casas!
Estamos vivendo um momento dramático para a humanidade marcado por tantas guerras, por
um terrorismo destruidor e por uma difusa inquietude devido ao fato dos homens viverem sem Deus.
Maria, como Mãe cuidadosa nos convida à conversão dos corações e a retornarmos a Deus, a
fazermos de Deus o nosso amanhã e o futuro para os nossos filhos. Só assim experimentaremos paz e
alegria e venceremos a tristeza e o desespero que habitam frequentemente
os corações dos homens e das mulheres de nosso tempo.
Esperamos com alegria todos aqueles que virão a Turim para o Congresso, para partilharem
dias de fraternidade e de crescimento apostólico sob o olhar de nossa mãe Maria Auxiliadora e de
nosso fundador Dom Bosco.
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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DISCURSO DE PAPA FRANCISCO
Aos Salesianos e Filhas de Maria Auxiliadora Turim, 21 de junho de 2015
(parte do texto do discurso de Papa Francisco)
Cara Família Salesiana, pensei tanto em que lhes dizer... Mas eu gostaria de lhes falar de minha
experiência com os salesianos. A minha família é uma família muito ligada aos salesianos. Meu pai, logo
que chegou na Argentina, foi se encontrar com os salesianos na igreja italiana, na Basílica de Maria
Auxiliadora, a paróquia São Carlos, e conheceu muitos... Depois conheceu minha mãe, que morava a
poucos metros dali, e se casaram tendo celebrado o casamento, um padre que me acompanhou a mim
e a meu pai, por toda a vida. Um missionário salesiano da Patagônia, nascido em Lodi, um bravo
homem e grande confessor da família salesiana. Eu ia me confessar com ele, ele me batizou e me
ajudou em minha vocação. No momento de passar do seminário para a Companhia de Jesus, ele me
ajudou.
Eu sou tão grato à Família Salesiana. Após o quinto parto, a minha mãe ficou paralítica, e mandou
os filhos mais velhos a colégios salesianos. Cursei o ultimo ano do ensino fundamental ali e ali aprendi a
amar Nossa Senhora. Os salesianos me formaram à beleza, ao trabalho e este é um carisma de vocês.
Com o amor formavam a afetividade, faziam amadurecer a afetividade dos meninos. Recordo os
grandes confessores salesianos, misericordiosos, grandes. Ali na Basílica sempre tinha muitos. Mas
depois meu pai morreu, morreu aquele padre, mas eu sempre continuava indo à Maria Auxiliadora
todo dia 24 de maio. Levava flores e rezava a Nossa Senhora. É uma
coisa que recebi de vocês.
Mas uma coisa que sempre lembro: a afetividade. Eu creio que Dom Bosco era capaz de educar
a afetividade dos meninos, porque tinha tido uma mãe que tinha educado a sua afetividade. Uma mãe
boa, cuidadosa, forte. Com tanto amor educou o seu coração. Não se pode entender Dom Bosco sem
Mamãe Margarida. Não se pode entendê-lo. Eu me pergunto se os salesianos hoje, e as salesianas,
toda a família, quando se trata de educar uma menina, fazem-na ver o que fazia aquela mulher, como
formava o coração de seu filho. E gostaria de enfatizar isto.
Mas há uma outra coisa, naquele tempo, final dos 1800s, esta região da Itália era maçônica,
anticlerical, até demoníaca, até demoníaca! Turim é um dos pontos demoníacos, mas quantos santos
saíram daqui! Faça a conta! O Senhor deu uma missão para as famílias nascidas aqui. Hoje muitas
coisas estão melhoradas. Há o computador, tantas coisas... Mas a situação da juventude é mais ou
menos a mesma. E Dom Bosco, o que fez? Trabalhou com os meninos que estavam ali, sem trabalho e
sem estudo, nas ruas. Arriscou o seu ministério. E por isto muitos falavam mal dele. Arriscou o seu
ministério ali: "Estes são de segunda classe, não se pode fazer nada...". Hoje aqui na Itália a situação é
que 40% dos jovens de 25 anos pra cima estão sem trabalho. Nem estudam, nem trabalham. Vocês
salesianos têm o mesmo desafio que teve Dom Bosco. Chegar nesses meninos e meninas. E o que fazia
Dom Bosco? O esporte, porque o esporte leva a pessoa a ser sociável, leva a uma competitividade
saudável, leva à beleza de trabalharem todos juntos. E depois, a educação. Dom Bosco não dizia
grandes coisas, não, pequenas escolas profissionalzantes. Aquelas escolas salesianas, que depois
ficaram de artes e oficios, onde os meninos aprendiam uma profissão. Mas hoje os salesianos são
capazes de educar para estes ofícios de urgência? Na verdade, não sei, faço esta pergunta. Não sei,
em seis meses, aprender a fazer o que um eletricista faz, um encanador, porque sempre se quebra uma
torneira. Educação, mas educação à medida da crise. Não pensemos que estes meninos de rua hoje penso no meu país - podem ir já ao liceu. Vamos dar a eles algo que seja fonte de trabalho, trabalhos
também pequenos ... Uma educação de emergência, eu creio que os meninos de rua precisam disso hoje.
Pouco tempo, mas um ofício prático, e depois se verá. Estes 40% precisam de alguma coisa. A
c r i a t i v i d a d e
s a l e s i a n a
a s s u m a
e s s e
d e s a f i o .
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Também levá-los à alegria, à
alegria salesiana, que é outra
coisa que eu aprendi e nunca
esqueci. É a alegria que nasce de
tudo aquilo que o Senhor nos dá,
que é belo. A animação, a
educação. Demos de comer aos
meninos de rua: é verdade, com o
estômago vazio não se pode
louvar a Deus! Mas devemos
promovê-los, e como? Com a
criatividade. Educação na medida
da
crise. Isto é o que me vem para
lhes dizer.
Era um momento de grave
crise, também contra a Igreja. Mas
Dom Bosco não tinha vergonha de falar dos três puros amores: Nossa Senhora, a Eucaristia e o Papa.
Estes três amores. Ele não se envergonhava de Nossa Senhora. Porque jamais se envergonhara de sua
mãe... Também hoje, não entre vocês, mas vemos pessoas que não propriamente se envergonham, mas
não falam de Nossa Senhora com amor como falava Dom Bosco. O primeiro amor de Dom Bosco, a
Nossa Senhora. Entregava-se a Deus, rezando à Nossa Senhora, e arriscava tanto!
O segundo amor, a Eucaristia. A prática da liturgia bem levada adiante hoje na Família Salesiana,
bem feita e bem explicada, faz os meninos entrarem no mistério eucarístico. E também a Adoração, que
os salesianos fazem tantas vezes! Isto é bom, também o Papa a faz. Porque Dom Bosco amava a
Igreja, a Nossa Senhora e a sua mãe.
E vocês, mulheres consagradas: o mistério da mulher na Igreja. O amor ao Papa não é apenas o
amor a uma pessoa, é amor a Pedro como cabeça da Igreja. Como representante do esposo da Igreja.
Mas por detrás do amor puro ao Papa está o amor à Igreja. Não sei como fazia Dom Bosco para
esconder ou explicar certos escândalos. Mas que fazia amar a Igreja, isto sim. Pensem nesta
interligação: a Igreja, mãe; Nossa Senhora, mãe; Margarida, mãe. Vocês formam meninas para se
tornarem mães, mas que façam crescer seus filhos no amor a Nossa Senhora e à Igreja. Às vezes me
perguntam: não são necessárias decisões mais importantes sobre mulheres na Igreja? Certo. Mas
acredita que nomeá-las como líder de uma pasta de ministério seja uma decisão séria? A mulher na
Igreja tem o mesmo trabalho, podemos dizer assim, que tinha Nossa Senhora com os Apóstolos na
manhã de Pentecostes. Os Apóstolos não iam adiante sem Maria: Jesus quis assim.
Não se esqueçam dos três puros amores. Não se envergonhar de falar de Nossa Senhora, de
receber a Eucaristia e recebê-la bem, e não se envergonhar da Santa Madre Igreja. Pobre coitada,
termina sempre atacada todos os dias... E dali aprender o papel da mulher na Igreja. Os três puros
amores de Dom Bosco nos levam sempre a este caminho. Depois, a confiança em Deus: eu disse, Dom
Bosco sempre rezava à Maria Auxiliadora e seguia adiante. Não fazia tantos cálculos...
Esta experiência, agradeço a Deus, me ajudou a crescer sem medo, sem obsessões. A ir avante na
alegria, na oração. O carisma de vocês é de uma atualidade grandíssima. Olhem as ruas, olhem para os
meninos e tomem decisões arriscadas. Não tenham medo. Como ele fez.
Agradeço-lhes tanto pelo que fazem na Igreja e pela Igreja. Agradeço-lhes tanto pela
missionariedade. Muitos salesianos na África... Penso nos primeiros tempos da Patagônia, quando as
Irmãs íam lá com o hábito daquela época – como faziam aquelas mulheres para andarem a cavalo? - e
evangelizaram a Patagônia. E os mártires salesianos da Patagônia... O salesiano é prático, vê o
problema, pensa nele e o assume... Essa é a sua missionariedade, muito obrigada por
aquilo que fazem em toda a Igreja.
3

ON LINE

NOTÍCIAS DA FAMÍLIA
FILIPINAS – ADMA JOVEM @ SYM BOSCO CAMP
De 10 a 12 de abril passado, em preparação à
grande festa do bicentenário de nascimento de
São João Bosco, 21 líderes da ADMA Juvenil,
representantes de diversos grupos, participaram
ativamente do Bosco Camp, organizado pelo
Movimento Juvenil Salesiano (MJS) no Maria
Auxílio dos Cristãos College em Canlubang,
Laguna. O acampamento teve como objetivos: 1.
lançar o “fogo” de santidade salesiana com um
renovado encontro com São João Bosco, Jesus e
Maria, seus guias fiéis no caminho da santidade; 2.
representar as diversas experiências de Dom
Bosco nos Becchi, em Chieri, em Turim e em
Valdocco, através da transformação profunda baseada na Palavra e nos ensinamentos da Igreja, para
se empenhar em buscar ativamente e seguir o plano de amor de Deus; 3. levar a Palavra ao mundo
através de uma entrega cotidiana a Jesus e Maria, vivida com alegria.
SARRIÁ – BARCELONA (ESPANHA)
No Santuário-Paróquia de Maria Auxiliadora de Sarriá – Barcelona houve a admissão solene de 13
membros da Associação de Maria Auxiliadora, quando foi colocada a medalha e entregue o
“Regulamento, caminho de espiritualidade”. O evento teve uma importância singular por se tratar de
uma revitalização da primeira Associação da ADMA da Espanha. Presidiu a cerimônia e a Eucaristia, o
Reitor do Santuário, Pe. Alejandro Damians, e fez a colocação da medalha, a nova Animadora local
da ADMA, a salesiana Mercedes Aldaz, suscitadora de novo entusiasmo. O animador nacional, Pe.
Juan Faner, entregou o Regulamento, congratulando-se com os novos membros da ADMA, e
colocando em evidência os valores carismáticos que a ADMA traz à Família Salesiana.

ROCAFORT – BARCELONA (ESPANHA)
No dia 23 de maio de 2015, junto às celebrações em honra a Maria Auxiliadora, a Assembléia local
da ADMA quis prestar uma homenagem com Diploma de Honra ao mérito a 3 de seus membros bem
merecedores. Trata-se do Sr. Natividad Estebas, Angela Garcés e Mercedes Castel, associados
veteranos da ADMA e do Conselho local, que estão para comemorar 90 anos de idade,
completamente dedicados em viver e difundir a devoção a Maria Auxiliadora. Quiseram estar
presentes também na procissão pelo pátio e pelas ruas de Barcelona, levando a bandeira da
Associação. Eles são um exemplo de fervor e entusiasmo mariano e salesiano. Congratulações.
GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO) – FESTA DE MARIA AUXILIADORA EM SUA IGREJA
No dia 23 de maio de 2015 aconteceu a festa de Maria Auxiliadora, recordando quando há 75 anos
foi celebrada a sua Festa pela primeira vez nessa igreja, com a colocação da medalha de Maria
Auxiliadora ao Primeiro grupo de Devotos. A celebração foi presidida pelo inspetor, Pe. Hugo Orozco,
SDB, com a participação da Família Salesiana e com a colocação da medalha para 26 associados da
ADMA. Após a Missa, houve uma alegre confraternização com a presença da Família Salesiana (Pe.
Edmundo Benito Morales Romero, SDB).
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ELÁ NGUEMA – MALABO (GUINÉ EQUATORIAL) – Festa de
Maria Auxiliadora
No dia 24 de maio de 2015, a Associação de Maria Auxiliadora
iniciou a celebração do 24 com uma procissão que percorreu as
ruas de Barrio de Elá NGUEMA, com cantos e com a recitação
fervorosa do Terço. Participaram da procissão, o pároco Pe. Luis
Javier Palenzuela, Pe.
Juan Francisco Nunez,
diretor da comunidade
SDB,
Pe.
Pepe
Gangoso, Ir. Lorenza
Ines Ramirez e Ir. Inés Atángana, FMA, muitas outras
associações. Crianças e jovens uniram-se à procissão, que
terminou com alegria e júbilo na Paróquia de São Fernando
e São João Bosco. Após a procissão houve a celebração da
solene Eucaristia, na qual foram colocadas as medalhas em
quatro novos membros da Associação: D. Perpetua Tobileri
Bitoman, D. Rita Laurel Castellón, D. Basilisa Andeme Mba e
D. Isabel Castellón (Ir. Lorenza Ramírez, FMA, Animadora)

ZAMORA (ESPANHA) – EM ZAMORA COM MARIA
No dia 31 de maio de 2015, aconteceu na cidade de Zamora, a homenagem inspetorial da Família
Salesiana a Maria Auxiliadora. Cerca de 600 pessoas se reuniram, incluindo os associados da ADMA,
membros dos grupos da Família Salesiana e devotos, provenientes das Astúrias e Castela e Leão. Após
a Eucaristia, solene e bem participada, presidida pelo delegado inspetorial da Família Salesiana, Pe.
Eusebio Martinez, na grande igreja de Maria Auxiliadora, a ADMA de Zamora patrocinou um
concerto do compositor Miguel Manzano, um almoço comunitário e a visita aos monumentos
Românicos em Zamora. O dia terminou com o canto da Salve e a bênção de Maria Auxiliadora. Todos
os participantes expressaram a sua satisfação e uma grande emoção por terem experimentado a
acolhida amável de Maria Auxiliadora e o amor contagioso da sua devoção.
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LECCE (ITÁLIA) – PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FINIBUS TERRAE DE LEUCA.
Na tarde de 2 de junho de 2015 uns cinquenta
fiéis da Paróquia Salesiana de São Domingos
Sávio de Lecce, entre os quais os associados da
ADMA, foram à Leuca para uma visita ao
Santuário de Nossa Senhora De Finibus Terrae. O
ano da associação 2014-2015 foi vivido como
providencial percurso de aprofundamento religioso
e carismático com a ajuda das reflexões
amadurecidas em torno ao tema do VII Congresso
Internacional de Maria Auxiliadora: “Hic domus
mea, inde gloria mea. Da casa de Maria às nossas
casas: a sua misericórdia de geração em geração”.
Quisemos ir encontrar Maria em um Santuário rico
de notável simbolismo bíblico. O programa da noite foi montado com interessantes momentos de
oração e de sensibilização cultural. O Santo Terço salesiano e a Missa, precederam uma
interessantíssima reencenação histórica, montada por uns trecentos figurantes que representaram a
chegada de São Pedro a Leuca, a conversão da população do lugar, o surgir do Santuário sobre um
antigo templo dedicado à Minerva, a proteção de Nossa Senhora com inumeráveis milagres
realizados no tempo, as repetidas invasões mouras e turcas que provocaram destruições e massacres,
mas nunca destruíram a fé em Cristo dos crentes do lugar. Encerrou a programação da noite, o
espetáculo imponente e entusiasmante de uma cascata que da colina do Santuário descia lenta e
exuberante para a marina abaixo. Foi vivida uma experiência intensa de devoção mariana e de
enriquecimento das motivações para renovar em todos, o empenho a um anúncio evangélico que se
alimenta sempre nas fontes da graça e goza da companhia tranquilizadora da Virgem Maria, Estrela
da Evangelização (Pe. Tommaso De Mitri).
ARAGÃO (ESPANHA) – ENCONTRO ANUAL
No dia 6 de junho de 2015 teve lugar, na casa salesiana “São Domingos Sávio” de Monzón (Huesca),
o encontro anual dos grupos locais da ADMA das três províncias aragonesas: Saragoza, Huesca e
Teruel. O encontro, muito participado, foi presidido pelo Pe. Inspetor, Pe. Cristóbal López e tomaram
parte o Conselheiro inspetorial para a Família Salesiana, Pe. Joan Luis Playà, recentemente nomeado
Assistente geral das Voluntárias de Dom Bosco, e o animador nacional, Pe. Joan Faner. O grupo local
de Monzón, com a sua Presidente e o Conselho local, e com o entusiasta animador salesiano, Pe. José
Sorando, foram a alma do encontro. Após uma fraternal acolhida da parte do diretor salesiano e o
tema sobre Felicidade nas famílias, o numeroso grupo foi para o Santuário de Nossa Senhora da
Alegria, Padroeira de Monzón, onde se celebrou a Eucaristia, com a oferta de itens típicos de Aragão.
Renovou-se o compromisso de
fidelidade ao carisma salesiano
mariano.
Após
a
confraternização, animada com
alegres e artísticas surpresas,
houve a saudação final no
Santuário do Colégio. Um dia
inesquecível.
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XXXIV CONCENTRAÇÃO DA ADMA DA REGIÃO DE
VALÊNCIA (ESPANHA)
Sábado, 6 de junho, em Cabeço de Torres,
houve a XXXIV concentração da ADMA da
região de Valência, com a participação de 16
grupos da ADMA da região.
Os dois grupos existentes em Cabeço de Torres,
Colégio e Barrio Maria Auxiliadora, se
empenharam na preparação, e na organização
de cada detalhe para que os 387 participantes
pudessem gozar de um bom dia e nada faltasse
a eles.
A Eucaristia foi presidida por Pe. Juan Bosco Sancho, delegado da Família Salesiana para a região
centro, e concelebrada por 14 sacerdotes. Depois de terem visitado em grupos a igreja paroquial e a
nossa igreja do colégio com explicações sobre a arquitetura e pinturas de ambos os templos, tivemos o
almoço.
A noite, típica na Família Salesiana, se dividiu em duas partes: antes de comer La peña huertana La
Pikaza que tem as suas raízes e origens no colégio salesiano, tivemos o entretenimento com algumas
danças tradicionais na igreja. Após o jantar, um duo ligado à Casa Salesiana, nos proporcionou cantos
e danças por mais de uma hora até o momento da partida.
Como momento final, Maria José Montesinos, presidente da ADMA- Barrio entregou uma recordação
do evento a todos os grupos participantes; ao prefeito, Juanjo Martínez; ao pároco, Pe. Antonio J.
Abellán; ao Pe. Juan Bosco Sancho e ao Pe.
Mario Pardos. A Presidente inspetorial,
Leonor Navarro, após ter agradecido as
associações de Cabeço pelo imenso
trabalho deste encontro, anunciou que a
XXXV Concentração será em IBI, e
entregou a Pe. Juan Bosco Sancho, a oferta
de 2.580 euros em nome de todas as
associações para Máli, e 1750 euros a Pe.
Miguel Gambín, diretor da casa, para
obras beneficentes em Cabeço de Torres.
Pe. Mario Pardos encerrou o evento com o
canto da Salve e dando a bênção de
Maria Auxiliadora.

O Boletim pode ser lido nos seguintes sites:
www.admadonbosco.org/index.php?lang=pt
y: www.donbosco-torino.it/

Para posteriores comunicações podem se dirigir
ao seguinte endereço eletrônico: pcameroni@sdb.org
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APRESENTAÇÃO DA ADMA AOS NOVOS INSPETORES

No dia 9 de junho de 2015, Pe. Pierluigi Cameroni apresentou a identidade e a vida da ADMA no encontro
programado para apresentar o Secretariado da Família Salesiana aos inspetores nomeados recentemente.
Estes foram os inspetores presentes:
Pe. Charles Randimbisoa, Madagascar (MDG)
Pe. Godfrey D'Souza, Índia-Mumbai (INB)
Pe. Nirmol Gomes, Índia-Kolkata (INC)
Pe. Honório Caucamán, Argentina Sul (ARS)
Pe. Gildásio Dos Santos, Brasil-Campo Grande (BCG)
Pe. Asídio Deretti, Brasil-Porto Alegre (BPA)
Pe. Javier Ortiz, Bolívia (BOL)
Pe. Jorge Molina, Equador (ECU)
Pe. Hugo Orozco, México-Guadalajara (MEG)
Pe. Ted Montemayor, Estados Unidos Oeste (SUO)

TURIM – UM MODO DE SER ADMA... COM A CAMISETA AMARELA
Faço parte da ADMA desde 2009 e há cerca de dois anos aceitei o convite de Pe. Enrico Lupano
para participar de um curso de guias com o objetivo de oferecer um serviço de acolhida aos
peregrinos que haveriam de visitar Valdocco na época do bicentenário de nascimento de Dom
Bosco. Além da maravilhosa oportunidade de me aprofundar no conhecimento sobre Dom Bosco e
de aumentar o amor por ele, me encontrei a contar sobre o seu carisma, a sua vida, as suas
dificuldades, as suas lágrimas, a sua teimosia, os seus sucessos, a centenas de pessoas, muitas delas
no primeiro, e quem sabe, no único encontro com o nosso Santo. Que responsabilidade! De fato,
tenho sempre começado esses dias pedindo a Dom Bosco e a Maria que eles coloquem as
palavras em minha boca, e me dei conta de como “mudavam” as apresentações, quase que com
uma adaptação espontânea dependendo das pessoas que estavam ali para o encontro. Escutando
-me enquanto falava aos peregrinos, descobri uma constante: o quanto eu enfatizava a importância de Maria
na vida e nas obras de Dom Bosco e de quanto eu os convidava a se voltarem à Auxiliadora com confiança,
sobretudo no momento em que se encontrassem em sua casa. Então me encontrei sendo ADMA de uma
maneira nova. Foi, e espero que continue sendo, uma maravilhosa possibilidade de fazer conhecer o grande
amor que Dom Bosco tinha pelos jovens e por Maria (Paola Rabbione).

MEMÓRIA: Recordamos com reconhecimento e rezamos por Ir. Irene Bongiovanni, FMA, primeira
animadora Regional da ADMA da Sicília, que deu um forte impulso à Associação em toda a ilha.

