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MARIA CONVIDA-NOS À ORAÇÃO PROFUNDA
O amor de Deus por nós, também se manifesta na presença
materna e no auxílio de Maria, que acompanha o caminho da
Igreja e da humanidade. Maria está no meio de nós, e nós
somos gratos a Deus por este dom, porque sem Ela, o mundo
não muda. Como no Cenáculo, também hoje há o pequeno
rebanho que reza com Maria, que crê que o mundo pode
mudar. Pequeno rebanho que é contra todas as ideologias,
tempestades, intempéries que estão hoje no mundo e que o
estão destruindo; e que é contra todas as forças que querem
destruir a Igreja. Nossa Senhora vive e reza conosco. Ela, que
recebeu o anúncio, que sofreu e sabe o que é o sofrimento, Ela,
que com o Magnificat mostra conhecer a Igreja que está na
alegria, mas também a Igreja que está aos pés da cruz. Hoje,
também através de Nossa Senhora, o Espírito Santo está
soprando sobre o povo de Deus, que está vivendo uma
renovação.
Em um mundo marcado pela crise da fé, Nossa Senhora nos exorta à oração profunda,
isto é, a oração com o coração, com a esperança na vida eterna. É uma conquista cotidiana,
que precisa se renovar todos os dias, até garantir que a nossa vida seja oração. Então, da
oração se passa ao testemunho, porque rezando, escolhemos Deus e recebemos o seu Amor,
para que possamos derramá-lo sobre os outros; fazendo isto com alegria, a alegria de
sermos cristãos batizados. Ou seja, não podemos parar apenas na oração de petição, pedir
esta ou aquela graça, mas temos também que fazer a oração de adoração, louvor, ação de
Graças...
Nossa Senhora quer que os tornemos todos, um pouco poetas, que rezemos de tal
forma que a oração comece a ser um canto, gratidão, alegria, testemunho. Nossa Senhora
quer que não nos mostremos como cristãos cansados, mas cristãos alegres, plenos de
gratidão a Deus e com o coração que canta. Gratos por tudo aquilo que Deus nos deu, a
começar da vida, e também, por ter mandado para junto de nós, Nossa Senhora, que é a
nossa esperança, a estrela que nos indica o caminho certo. Quem se une à Nossa Senhora
não tem medo, porque Nossa Senhora está conosco. E Ela nos leva a Deus, a Seu Filho:
então, Deus está conosco! Nossa Senhora está conosco para nos dizer que, com Deus, sempre
vencemos. Ela diz que a vida é breve, é passageira, que a eternidade nos espera. Se vemos
a vida desta forma, não temos mais medo, porque Deus está conosco. Persevere na oração,
com fé.
Agradecemos Maria Auxiliadora pelos novos grupos da ADMA, que estão nascendo
sobretudo na África, e pelo crescimento no sentido de pertença à Associação e à Família
Salesiana. Nestes tempos de lutas e de provas, a nossa Associação deve brilhar como
testemunho mariano, eucarístico, apostólico e salesiano! Adiante com alegria e perseverança!
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual

Vaticano – Pe. Titus Zeman, SDB, será beatificado no dia 30 de
setembro de 2017
O Venerável Servo de Deus Titus Zeman, salesiano sacerdote
eslovaco, morto por ódio à fé aos 54 anos de idade (Vajnory, 4 de
janeiro de 1915–Bratislava, 8 de janeiro de 1969), será
beatificado no dia 30 de setembro de 2017 na Capital da
Eslováquia, Bratislava.
Primeiro de dez filhos de uma família de camponeses e sacristães,
aos 10 anos, depois de ter estado quase sempre doente, Titus é
curado repentinamente por intercessão de Maria Santíssima,
naqueles dias, como surpresa para todos, prometeu a Maria SS.
“ser Seu filho para sempre” e tornar-se salesiano sacerdote. Chega
a realizar este sonho em 1927, depois de ter superado por dois
anos, a oposição da família, do pároco e do diretor da obra
salesiana de Sastin. A própria determinação retorna no jovem e no
homem Zeman (noviço em 1931, professo temporário em 1932,
professo perpétuo em 1938, sacerdote em 1940).
Quando o regime comunista se instaura na Checoslováquia pós
guerra e a Igreja é perseguida, Pe. Titus defendeu o símbolo do
Crucifixo (1946) pagando com o afastamento da escola em que era professor. Escapou da “Noite dos
bárbaros” e à deportação dos religiosos (13-14 de abril de 1950) e perguntou-se acerca de como
ajudar na conjuntura os clérigos a alcançar a meta do sacerdócio. Organizou expedições para
ultrapassar a “Cortina de Ferro” e encaminhar os candidatos a Turim, Itália, onde o Reitor-Mor, Pe.
Ricaldone, o acolhe e abençoa o feito. Após as duas primeiras passagens (verão e outono de 1950), a
terceira tentativa (em abril de 1951) faliu.
O Pe. Titus Zeman teve de enfrentar, então: uma semana de toruturas entre a captura e prisão (9 a 16
de abril de 1951); mais 10 meses de detenção preventiva, sendo fortemente torturado, até o processo
de 20 a 22 de fevereiro de 1952; mais 12 anos de detenção (1952-1964); quase 5 anos de
liberdade condicional, sempre espionado, seguido, perseguido (1964-1969). Pe. Zeman é carimbado
com "m.u.k.l.", ou "homem destinado à eliminação» e experimenta a vida duríssima em prisões e campos
de trabalho forçado.
É forçado a fazer a trituração manual de urânio radioativo; passou centenas de dias em prisão
solitária; recebeu poucos cuidados tendo um quadro de crescente deficiência cardíaca, pulmonar e
neurológica.
No dia 10 de março volta para casa agora “irreconhecível”, e vive um período de intenso sofrimento,
também espiritual, pela proibição de exercer publicamente o próprio ministério sacerdotal. Morre –
amnistiado in extremis – no dia 8 de janeiro de 1969, depois de um triplo enfarte e depois de ter sido
tratado como “cobaia para experiências”. Acompanhou-o, também na morte, a fama de martírio e até
mesmo os espiões presentes nos funerais falam dele como um mártir que muito sofreu pela Igreja.
Menos de um ano depois, ainda em pleno comunismo, um processo de revisão (1969) nega a
legitimidade de sua condenação por espionagem e alta traição. Em 1991, o Processo de reabilitação
reconheceu-o definitivamente inocente.
O testemunho do Pe. Zeman é a encarnação do Chamado Vocacional de Jesus e da Predileção
pastoral pelos adolescentes e os jovens, sobretudo pelos Salesianos jovens (seminaristas), predileção
que se manifestou, como em Dom Bosco, numa verdadeira paixão, procurando o bem deles, pondo
nisto toda a sua energia, todas as forças, toda a vida, em espírito de sacrifício e de oferecimento:
“Ainda que eu perdesse a vida, não a consideraria desperdiçada, se viesse a saber que pelo menos um
– dentre aqueles que ajudei – chegou a ser Sacerdote em meu lugar”.
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Conclusoes do Congresso Nacional de Maria Auxiliadora da Bolívia
Cochabamba 29 de abril – 1° maio 2017
Certezas
A Virgem Maria sempre esteve presente na vida de São João Bosco, graças à Mamãe Margarida,
que lhe inculcou este amor e esta devoção à Nossa Senhora nas orações e na vida cotidiana. Desde o
início, Ela foi o centro de toda a sua obra: “Foi Ela quem tudo fez”.
Maria é a pedra angular da Família Salesiana, é presença inspiradora, mãe, mestra, e modelo para se
seguir no serviço e na acolhida. Ela nos ajuda a orientar a nossa vida segundo a vontade de Deus.
Maria é uma mulher eucarística que nos conduz a Jesus, logo, somos um grupo eucarístico e mariano.
Desafios e Compromissos
1.
Reforçar a formação humana, espiritual e missionária.
2.

Cultivar o sentido de pertença.

3.

Reforçar o espírito de família.

4.

Dar prioridade ao acompanhamento da Associação.

5.

Crescer no estilo de complementaridade e colaboração entre a vocação ao matrimônio e a
vocação à vida consagrada, sacerdotal e missionária.

6.

Encontrar novos caminhos e estratégias para renovar e reforçar a Associação de acordo com a
realidade e as suas necessidades.

7.

Fazer a experiência que a ADMA Juvenil, nasce e cresce na acolhida e colaboração com a
Pastoral Familiar.

8.

Criar a ADMA das Famílias, envolvendo as famílias dos membros da Associação.

9.

Compreender que a família é lugar da ternura de Deus, é lugar de salvação.

10. Tornar mais fluida a comunicação entre os membros e grupos da Associação.
11. Constituir os Conselhos locais, departamentais e nacionais para melhorar a organização da
Associação.
12. Regularização da elevação canônica e da agregação à ADMA Primária do Santuário de Maria
Auxiliadora de Turim-Valdocco, para completar a pertença à Associação e à Família Salesiana.
13. Conhecer a vida dos Santos, Beatos, Veneráveis e Servos de Deus da Família Salesiana para
imitar as suas virtudes e pela oração, pedir-lhes a intercessão. (Fazer o propósito de conhecer a
vida de um deles, a cada ano).
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CRÓNICA DE FAMILIA
Écija(Espanha) – X Assembléia inspetorial da região de Sevilha
No dia 30 de abril tivemos a X Assembléia inspetorial da
ADMA da região de Sevilha, na casa das Filhas de Maria
Auxiliadora de Écija. O grupo que acolheu trabalhou bastante
para que tudo corresse bem. Tivemos momentos muito próximos
de Nossa Senhora Auxiliadora e de seu Filho Jesus. A atmosfera
salesiana estava presente em todo lugar e os participantes
tiveram uma impressão muito positiva do evento. Cerca de 1000
pessoas lotaram a igreja do Colégio e outras áreas destinadas a
este objetivo. Iniciou-se o dia com a Santa Missa presidida pelo
Cardeal Carlos Amigo Vallejo, Arcebispo emérito de Sevilha,
que manifestou afeto e amizade por toda a Família Salesiana ali
reunida. Em sua homilia, colocara frequentemente em evidência,
a intecessão de Maria Auxiliadora “Virgem Santíssima, rogai por
nós”, como cantamos muitas vezes no canto a ela dedicado. A
cerimônia foi concelebrada pelo padre inspetor, Pe. Cristóbal
Lópes e por numerosos salesianos sacerdotes que quiseram
acompanhar os diversos grupos.
O momento de formação teve um novo formato este ano: uma
'entrevista espiritual' com o Cardeal, que, gentilmente, e, de
forma profunda, e ao mesmo tempo, de maneira divertida,
respondia às perguntas do Delegado para a Família Salesiana, Pe. Alejandro Guevara, SDB. O
Cardeal disse com alto e bom tom que : “Os grupos de Maria Auxiliadora são escutados e amados” ,
Naturalmente as suas palavras eram pela alegria dos fiéis reunidos ali. Em suma, uma ocasião única
para renovarmos a nossa pertença à ADMA, promovendo a identidade salesiana e espiritual de seus
membros e para nos levar mais uma vez aos pés de Maria, Auxílio de nossa Família.

Conacri (Guiné ) – primeiro grupo ADMA
No dia 21 de maio de 2017, a Paróquia Anne-Marie Javouhey de Nongo-Conacri viveu um evento
importante para a Família Salesiana: o primeiro compromisso dos membros da Associação de Maria
Auxiliadora. O evento aconteceu durante a celebração presidida por Pe. Denis Soro, Delegado dos
Salesianos de Dom Bosco na Guiné, Senegal e Mali.
À tarde, foi ofertada uma refeição fraterna aos associados. Foi um momento de fraternidade que teve
a presença da
comunidade
salesiana,
dos
S a l e s i a n o s
Cooperadores e de
alguns paroquianos.
A Família Salesiana
de Conacri estava
em festa com a
ADMA.
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Cotonu (Benim)

No dia 24 de maio, Solenidade de Maria Auxiliadora, a ADMA de Cotonu teve a alegria de acolher
novos membros que estão empenhados em apoiar a Obra salesiana com a oração e a participação às
reuniões da Família Salesiana.

Kabgayi - (Ruanda) – Primeiro grupo ADMA
No dia 24 de maiode 2017, solenidade de Maria Auxiliadora, 30 aspirantes da ADMA fizeram o seu
compromisso de adesão à Associação durante uma Santa Missa presidida pelo Inspetor, Pe. Camiel
Swertvagher. Trata-se de um belo grupo constituído por homens e mulheres bem preparados e que
fazem apostolado segundo o
espírito da ADMA.
Agradecemos ao Senhor e à
Nossa Senhora Auxiliadora
porque o nosso sonho de
lançar este ramo da Família
Salesiana nos Grandes Lagos
tornou-se realidade. Agora
uns trinta homens e mulheres
estão se preparando para
entrar para fazer parte da
Associação no próximo ano.
(Pe. Pierre Célestin
NGOBOKA, sdb - Vigário
provincial AGL e Animador
da ADMA)
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Porto Novo (Benim)

As diversas celebrações eucarísticas de domingo, dia 28 de maio, na Paróquia de São Francisco
Xavier de Porto Novo, marcaram a celebração paroquial da Festa de Maria Auxiliadora para a
ADMA, mas também, para toda a comunidade paroquial. Para se tornarem membros da ADMA,
alguns fiéis receberam a medallha durante as Missas das 7 e das 8. O Pe. Jean Aurelien Lemondo,
pároco, não deixou de pedir a toda a comunidade para ter uma especial devoção a Maria
Auxiliadora, com a oração e gestos cotidianos que testemunhem a nossa identidade cristã.
Possa Maria, Estrela da Evangelização, Mãe do belo amor e do bom conselho, tornar mais fecunda, a
obra salesiana e guiar os passos de todas as mães na educação de seus filhos.
Sicília – XII Peregrinação Regional
Com o coração repleto de alegria, agradeço todos os grupos da ADMA, por sua presença na XII
Peregrinação Regional.
Dois momentos marcaram o encontro: o primeiro na casa salesiana de Barcelona Pozzo di Gotto, onde
se reuniram 370 participantes, provenientes de 12 grupos, de Adrano, Barcelona, Calatabiano,
Canicattì, Catania, Capaci, Gela, Messina, Marsala Palermo, Floridia, San Cataldo, com a presença
do inspetor, Pe. Pippo Ruta e da inspetora, Ir. Maria Pisciotta. O tema da Peregrinação “Da casa de
Maria às nossas Casas” foi desenvolvido pela inspetora, tratando de como se vive como bons cristãos
em relação à família e aos outros: espírito de fraternidade, perdão e acolhida.
O segundo momento especial foi à tarde, quando fomos ao Santuário de Nossa Senhora de Tindari,
unidos em procissão com
a Oração do Terço e
com cantos a Maria.
A Celebração Eucarística
presidida pelo inspetor e
concelebrada por Pe.
Angelo Grasso. Animador
regional, encerrou este
dia de graças (Giuseppe
Auteri e Conselho
Regional).
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ADMA Primária - Peregrinação a Annecy
Nos dias 2 e 3 de junho de 2017, um grupo da ADMA Primária, formado por famílias, jovens e adultos
e acompanhado por Pe. Gianni Ghiglione, foi em peregrinação a Annecy (França) “Nos passos de São
Francisco de Sales”.
Em um agradável clima de amizade, pudemos apreciar as belezas dos locais, e conhecer melhor, a
figura deste grande santo, nascido em 1567, e que Dom Bosco tomou como modelo para os seus
Salesianos, a fim de que o imitassem no cuidado do caráter e no zelo pastoral. Relendo algumas
passagens da Filotéia, Pe. Gianni salientou, em especial, a necessidade de desenvolver a caridade e a
misericórdia nas famílias e nas comunidades religiosas, cultivando a doçura e a paciência, evitando
ficar com raiva e reclamar. É importante lembrar que Deus olha o coração e não a recompensa
segundo o nível das atribuições recebidas, mas segundo o amor e a humildade empregados ao cumprilas. São Francisco de Sales e Dom Bosco nos acompanharam em nosso caminho e, na consciência de
que os males são pouca coisa quando comparados aos bens eternos, encorajam-nos a viver a vida com
generosidade! (Damiani Andrea)

7

ADMA Primária – Peregrinação a Oropa
Domingo, 25 de junho, a ADMA Primária dos adultos fez uma peregrinação anual para o
Santuário de Nossa Senhora de Oropa, experiência de casa e de igreja com Maria. Gostamos
da beleza da paisagem, a riqueza da fé de numerosas gerações, a alegria do encontro
fraterno.

La hoja puede leerse en el siguiente sitio :
www.admadonbosco.org/index.php?lang=es
y: www.donbosco-torino.it/

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección
de correo electrónico :pcameroni@sdb.org

