ORIENTAÇÕES E COMPROMISSOS DA ADMA PARA 2017-2018
ORIENTAÇÕES DO REITOR-MOR NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE
MARIA AUXILIADORA (TURIM-COLLE DOM BOSCO DE 6 A 9 DE AGOSTO
DE 2015)

1.

“Estou convicto de que este Congresso representa para a nossa Família Salesiana um momento de
graça, para anunciar o “Evangelho da Família”, repropondo-lhe a beleza, o papel e a dignidade. Em
particular, olhando para Dom Bosco, para a sua paternidade, vivida no primeiro oratório com um
espírito de família, experimentaremos um crescimento de identidade mais clara e mais sólida” (Pe.
Angel Fernández Artime, Reitor-Mor).
1.1
“Da casa de Maria às nossas casas”: atualizar em nossos grupos e em nossas famílias, uma
rede de relacionamentos autênticos, de corresponsabilidade e de comunhão, inspirada no espírito de
família de Dom Bosco. Razão, religião e “amorevolezza” podem ser entendidos como diálogo,
querer-se bem e presença de Deus.
Em particular, vamos promover caminhos para os casais mais jovens, em seus primeiros anos de
matrimônio e de responsabilidade educativa.
A referência à “casa de Maria” lembra-nos do vínculo carismático da Associação com o Santuário
de Maria Auxiliadora de Turim – Valdocco (cf. Regulamento art.9), com o qual estão crescendo os
relacionamentos de comunhão e de animação da devoção à Maria Auxiliadora, valorizando a
religiosidade popularcomo local privilegiado de missionariedade e de evangelização.
1.2
Pastoral Juvenil e Pastoral Familiar
Dom Bosco sonhou com um movimento de pessoas para os jovens. Também nós, somos chamados a
fazer com que a Pastoral Juvenil esteja cada vez mais aberta à Pastoral Familiar. Há necessidade de
caminhar com as famílias, acompanhá-las nas situações complexas que elas precisam enfrentar,
encontrando novos caminhos e estratégias comuns, para acompanharem os pais no compromisso
educativo. Promover a ADMA Juvenil junto às famílias
1.3 Como Família Salesiana:
_Promover a troca, a complementaridade e a corresponsabilidade entre vocações matrimoniais e as
para a vida consagrada, missionária e sacerdotal, valorizando a partilha de experiências, planejando
juntos, a fim de que as diferentes sensibilidades se tornem cada vez mais riqueza para o bem dos
jovens.
_Partilhar e valorizar as experiências e as propostas já em ação nos grupos da Família Salesiana, sobre
a Pastoral Familiar, promovendo-a como forma concreta de realização do mesmo carisma.
_Inserir-se e participar das Consultas locais, inspetoriais, nacionais e mundiais da Família Salesiana,
como oportunidades de conhecimento e colaboração, sinais de pertença à mesma realidade
carismática
2.
GUIA E ANIMAÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
Continuando o caminho já feito é necessária a programação de Escolas de formação da ADMA a

nível inspetorial ou nacional para promover o conhecimento do Regulamento à luz do Comentário
(3º Caderno de Maria Auxiliadora).
Foram elaborados os seguintes documentos:
_A carta de Identidade da Família Salesiana
_Apresentação Geral da ADMA
_ADMA das Famílias
_ADMA dos Jovens
_Identidade e papel dos Conselhos locais para responsabilizar os leigos em estilo de
complementaridade dos estados de vida.
Um ponto fundamental é o contato, a formação e o acompanhamento dos animadores espirituais SDB
e FMA a nível inspetorial, regional e nacional.
Outro aspecto é a relação com os Inspetores SDB e com as Inspetoras FMA, em particular, a
apresentação da ADMA aos inspetores e inspetoras recém-nomeados.
Eventos do ano 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•

7-10 de setembro 2017: Congresso nacional da ADMA do Brasil
30 de setembro 2017: Beatificação do mártir Titus Zeman em Bratislava (Eslováquia)
15 de outubro 2017: Eleição do Conselho da ADMA Primária.
27 de novembro e 1º de dezembro 2017: Congresso Internacional da Pastoral Juvenil e
Família em Madri.
18-21 janeiro de 2018: Dias de espiritualidade da Família Salesiana em Roma
8 de junho de 2018: 150° de consacração da Basílica de Maria Auxiliadora
No próximo ano já estão programados os encontros do Secretariado para a Família
Salesiana para os Delegados SDB das diversas regiões: América (Brasilia e Guadalajara)
- Europa (Roma e Cracóvia) – África.

Caminho eclesial e da Família Salesiana à XV Assembléia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
que acontecerá em outubro de 2018, com o tema: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”.
Caminho para o 150º aniversário da ADMA (18 de abril de 2019) e para o VIII Congresso
Internacional de Maria Auxiliadora (Argentina, novembro de 2019)

3. CAMINHO DE FORMAÇÃO 2017-2018
Em sintonia com a Estréia do Reitor-Mor para o ano de 2018, que será dedicada ao tema
“Senhor, dá-me dessa água” (Jo 4,15)
CULTIVEMOS A ARTE DE ESCUTAR E DE ACOMPANHAR
Queremos desenvolver este tema com uma perspectiva espiritual-educativa: como viver e promover
o caminho espiritual da Associação da ADMA, valorizando a apresentação do texto da Introdução à
vida devota de São Francisco de Sales, sob orientação de Pe. Gianni Ghiglione, SDB, estudioso e
especialista em São Francisco de Sales. São os seguintes os temas a serem tratados e publicados

mensalmente na ADMAonline.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O que é a Filoteia ou Introdução à vida devota
Os primeiros passos do caminho
Meios para continuar a escolha até a promessa solene
As virtudes: paciência e humildade
A doçura salesiana
A pobreza
A castidade
A amizade
As tentações e o cuidado da vida espiritual
O coração de Francisco de Sales

4. ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
4.1 Registro da Associação
Continuar a atualizar o processo de mapeamento dos grupos da Associação até se ter um
conhecimento mais objetivo da realidade da ADMA nas várias partes do mundo. Valorizar o papel
dos secretários dos Conselhos locais e inspetoriais, no cuidado dos seguintes aspectos: decreto de
elevação - diploma de agregação - notícias dos grupos - atas dos encontros - lista dos associados.
Criar contato com os presidentes dos conselhos inspetoriais e nacionais.
4.2 ADMAonline
Grandes e crescentes são a atenção e a difusão da ADMAonline, a qual é publicada tanto em formato
PDF (para ser usada principalmente nos quadros de avisos da Associação), tanto no formato em texto,
para ser utilizada nas reuniões dos grupos, para a animação da oração, para se conhecer a vida da
Associação em nível mundial. Este instrumento está se tornando cada vez mais importante na partilha
das linhas de formação e na comunhão entre os grupos da Associação.
4.3 Website e outros meios de comunicação
A ADMA Primária tem um website oficial para promover a comunhão entre os diversos Grupos no
mundo, através da partilha de documentos e materiais de formação e instrumentos de conhecimneto
recíproco: www.admadonbosco.org
O desenvolvimento do website deve se tornar uma forma de animação, sobretudo em favor dos
grupos locais.
4.4 Conta corrente e transferência bancária da ADMA
A.D.M.A.
Associazione di Maria Ausiliatrice
Via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 TORINO - TO
Codice Fiscale: 97725620013
Conto corrente presso Banca Prossima (05000 - Filiale di Milano)
IBAN: IT60Z0335901600100000130575
BIC: BCITITMX

Sr. Tullio Lucca, Presidente da ADMA Primária Turim-Valdocco
tullio.lucca@icloud.com
Pe. Pierluigi Cameroni, Animador espiritual mundial
pcameroni@sdb.org
Secretaria
Adma@ådmadonboosco.org

