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MARIA NOS EXORTA A SERMOS DIGNOS INSTRUMENTOS NAS MÃOS DE DEUS
Caríssimos, estamos vivenciando cada vez
mais este ano de graça do 150° aniversário
de fundação da ADMA. Em diversas partes
do mundo estão sendo programadas
celebrações e encontros para se
comemorar este aniversário. Um sinal de
vitalidade é a fundação de novos grupos da
ADMA, entre os quais nos alegra recordar
o primeiro grupo da Indonésia. Além disso,
na Festa de Maria Auxiliadora em Turim, o
Reitor-Mor, tanto durante a Consulta
Mundial da Família Salesiana, como
também na solene Celebração Eucarística
do dia 24, lembrou o 150° ano de
fundação da ADMA e a realização do VIII
Congresso de Maria Auxiliadora. Pe. Ángel
enfatizou como o santuário de Valdocco é
Casa de santidade, onde foram formadas
as primeiras gerações salesianas, Casa de
devoção para a entrega filial à ImaculadaAuxiliadora, Casa da missão considerando
como o carisma salesiano se irradiou no
mundo sob a materna proteção de Maria
Auxiliadora. Realmente estamos vivenciando como Maria Auxiliadora é a nossa Mãe que está conosco,
a nossa Mestra que nos ensina a sermos humildes, firmes e fortes e a nossa Guia que nos acompanha
no caminho de conversão e de santidade como o foi para o nosso pai e fundador Dom Bosco.
Em Turim celebraremos esta lembrança de maneira solene, domingo, 6 de outubro, durante o Dia
Mariano, com a presença do Reitor-Mor, enquanto que a nível mundial teremos a oportunidade de
destacar este aniversário em Buenos Aires, por ocasião do VIII Congresso Internacional de Maria
Auxiliadora, de 7 a 10 de novembro.
Maria, como humilde serva do Senhor, busca sempre a vontade de Deus. É o que também nós
devemos fazer para vivermos na graça de Deus. Consagrando-nos a Maria Auxiliadora com confiança
de filhos, possamos estar seguros de que o plano de salvação do Senhor se realiza em cada um de
nós, e, também, através de nós, através de nossa Associação. Sejamos canais para aqueles que estão
longe, para aqueles que não rezam, que não adoram, que não creem, que estão em pecado: somos
chamados a sermos âncoras de salvação, ímãs que atraem a Deus, a sermos a alegria e a benção de
Deus para os outros. Para isto precisamos ser fiéis, assíduos e perseverantes na oração, como os
apóstolos com Maria no cenáculo, à espera do dom do Espírito Santo. A nós, a tarefa de sermos
dóceis ao Espírito Santo, para sermos sinais e portadores do amor de Deus: sermos instrumentos de paz
e de bondade nas mãos de Deus.
Sr. Renato Valera, Presidente
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual

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
9. Junho: Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós!
Cristo é o único caminho para o Pai (cf. Jo 14, 4-11). Cristo é o modelo supremo, ao qual o discípulo deve conformar o
próprio comportamento (cf. Jo 13,15), até chegar ao ponto de ter em si os seus mesmos sentimentos (cf. Fl 2,5), viver da
sua vida e possuir o seu Espírito (cf. Gl 2,20; Rm 8,10-11): foi isto o que a Igreja ensinou em todos os tempos e nada, na
atividade pastoral, deve ensombrar jamais esta doutrina. A Igreja, no entanto, instruída pelo Espírito e amestrada por uma
experiência multissecular, reconhece que também a piedade para com a Bem-aventurada Virgem Maria, subordinadamente à piedade para com o divino Salvador e em conexão com ela, tem uma grande eficácia pastoral e constitui uma força
renovadora dos costumes cristãos. A razão de tal eficácia pode facilmente ser entrevista. A multifacetada missão de Maria, em relação ao Povo de Deus, é, efetivamente, uma realidade sobrenatural, operante e fecunda no organismo eclesial.
E dá gosto considerar cada um dos aspectos dessa missão e ver como todos eles se orientam, cada um com a sua eficácia
própria, para o mesmo fim: reproduzir nos filhos as feições espirituais do Filho primogênito. Quer dizer: a materna intercessão da Virgem Santíssima, assim como a sua santidade exemplar, a graça divina, que está nela, tornam-se motivo de esperanças supernas para todo o gênero humano.
A materna missão de Maria, pois, impele o Povo de Deus a dirigir-se, com filial confiança, àquela que está sempre pronta
para o atender, com afeto de mãe e com o valimento eficaz de auxiliadora. Por isso, cedo começou o mesmo Povo de
Deus a invocá-la sob os títulos de Consoladora dos aflitos, Saúde dos enfermos e Refúgio dos pecadores, a fim de alcançar conforto nas tribulações, alívio nas doenças e, quando ilaqueado pela culpa, a força libertadora; porque ela, isenta
do pecado, leva os seus filhos a isto: a debelarem, com decisão enérgica, o pecado. E uma tal libertação do pecado e do
mal (cf. Mt 6,13), importa frisá-lo bem, é a condição necessária para toda e qualquer renovação dos costumes cristãos.
(Marialis Cultus n. 57).

1. Dom Bosco apóstolo da Auxiliadora
A Auxiliadora para Dom Bosco não sublinha um título, particular e original, antes desconhecido. Em vez
disso, a referência à maternidade universal de Maria, que intervém na obra de fundação da sua Família, realizando assim, quase um trabalho a dois. É uma profunda e inabalável convicção de Dom Bosco:
"Foi Ela quem tudo fez". Podemos confiar em Maria. Por conseguinte, a ela podemos nos consagrar. Tudo isto segundo o sopro eclesial que valoriza as diversas expressões públicas e privadas de liturgia, de
doutrina, de espiritualidade e de piedade popular, que a Igreja reconhece e autoriza. Podemos implementar no nosso tempo, a paixão apostólica do "Da mihi animas, coetera tolle" apenas nos apoiando
nas duas grandes colunas da espiritualidade e da pedagogia salesiana: a Eucaristia e Maria Santíssima. Por uma renovada devoção a Jesus Eucarístico e a Nossa Senhora Auxiliadora, construiremos relações fraternas novas capazes de desenvolver discernimento e ação educativa e pastoral.
A defesa e o desenvolvimento da fé. A visão apostólica de Dom Bosco compreende a devoção mariana como elemento de força para consolidar e proteger a fé católica do povo cristão. Conservar e defender a fé entre os jovens e o povo foi a preocupação cotidiana de Dom Bosco e a primavera de suas iniciativas apostólicas. São João Paulo II reconheceu isto quando enfatizou que Dom Bosco viu em
Maria "fundamento de toda sua já mundial obra em favor da juventude e da promoção e defesa da fé.
Ele amava dizer que "Maria mesmo construiu a sua casa", como sublinhando que Nossa Senhora inspirara milagrosamente todo o seu caminho espiritual e apostólico de grande educador e, de um modo
mais amplo, como Maria fora posta por Deus como ajuda e defesa de toda a Igreja." (Angelus do dia
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31 de janeiro de 1988).
Esta tinha sido a intenção de Dom Bosco desde o momento do projeto da igreja de Maria Auxiliadora.
A classe popular é o ambiente natural e comum onde expressar a escolha juvenil; o lugar social e humano onde buscar e encontrar a juventude. Há, de fato, entre os jovens e o povo uma relação biunívoca. O empenho da Família de Dom Bosco, para acompanhá-los no esforço de promoção humana e de
crescimento na fé, tenciona evidenciar os valores evangélicos dos quais os pobres são portadores: o
sentido da vida, a esperança de um futuro melhor.
2. A ADMA
Dom Bosco traçou, também com a Associação dos devotos de Maria Auxiliadora, da qual se recorda
em 2019, o 150° ano de fundação, um caminho de educação à fé para o povo, valorizando os conteúdos da religiosidade popular e os orientando em direção à sabedoria evangélica, que responde aos
grandes questionamentos da existência. A fé nos faz intervir, tomar iniciativas, estimular, encorajar, ajudar, apoiar, nos faz dedicar a uma causa evangélica, à promoção humana, à educação da juventude.
A oração, a adesão à Associação, a vida eucarística, a fidelidade ao Papa e aos pastores da Igreja se
exprimem com um empenho e um testemunho de vida.
"Na Família Salesiana, a Associação sublinha e difunde a devoção popular mariana, como instrumento
de evangelização e de promoção das classes sociais menos favorecidas e da juventude carente." (Regulamento da ADMA art.3).
A pertença da ADMA à Família Salesiana não é genérica, mas enraigada na particular devoção mariana vivida e difundida por São João Bosco. O caráter mariano da Associação expressa um dos elementos constitutivos do carisma e do espírito salesiano. Desta pertença, assim motivada, deriva o empenho de participação à missão juvenil e popular própria do carisma salesiano, valorizando o empenho
do cuidado, aumento e defesa da fé entre o povo de Deus. "Hoje, quando a fé está submetida a dura
prova, e diversos filhos e filhas do Povo de Deus estão expostos a tribulações por causa de sua fidelidade ao Senhor Jesus, quando a humanidade... mostra uma grave crise de valores espirituais, a Igreja
sente a necessidade da intercessão materna de Maria: para restaurar a própria adesão ao único Senhor e Salvador, para levar avante a evangelização do mundo com o frescor e a coragem das origens
cristãs, para iluminar e guiar a fé da comunidade e de cada indivíduo, em particular para educar os
jovens, no sentido cristão da vida, aos que Dom Bosco se entregou totalmente como pai e mestre" (João Paulo II, Angelus de 31 de janeiro de 1988).

3. A piedade popular
Para defender e aumentar a fé do povo de Deus, a Igreja sempre tem valorizado e apoiado as expressões de piedade popular, em estreita relação e dependência com a liturgia. Em particular, na Família Salesiana há uma prática difusa da Comemoração de Maria Auxiliadora a cada dia 24, a novena e
a festa da Auxiliadora. Quando rezamos, quando fazemos a recitação do Terço, quando comemoramos
Maria Auxiliadora, quando vamos em peregrinação, levamos conosco todas as pessoas que precisam
de nós. Não podemos permanecer indiferentes diante de situações familiares, educativas, sociais, de
trabalho, políticas, eclesiais de pobreza, exploração, de violência, de perda de fé, sem nos perguntar
sobre nosso papel, nossa tarefa. Os jovens, desviados, cheios de medo, desorientados, sem perspectiva
de futuro, são os nossos destinatários, recebidos por Maria Auxiliadora como Dom Bosco os recebera
no sonho dos nove anos. Na medida em que nos dedicamos a essas dificuldades da sociedade e em
particular, aos jovens, o mundo reconhecerá que somos filhos e filhas de Nossa Senhora de Dom Bosco. Uma religiosidade não é um fim em si, anima e é incorporada em obras apostólicas, educativas e
caritativas, dentro da paróquia em que pertence, como expressão concreta de comunhão e de colaboração com a Igreja local e manifestação do carisma salesiano no ambiente eclesial no qual se está inserido.
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Rezemos a Maria Auxiliadora
Ó Maria Auxiliadora,
Tu, imersa no mar de luz da Trindade
e elevada sobre um trono de nuvens,
Tu, coroada de estrelas como Rainha do céu e da
terra,
Tu, segura o Menino, o Filho de Deus,
que com os braços abertos
oferece as suas graças a quem vem a ti.
Tu, envolta como por uma coroa humana
por Pedro, por Paulo, pelos Apóstolos e pelos Evangelistas,
que te proclamam sua Rainha.
Tu, une o céu e a terra,
Tu, Mãe da Igreja que já está na glória celeste
e da Igreja peregrina no mundo,
torna-nos construtores incansáveis do Reino,
cumula-nos da paixão pelo "Da mihi animas",
torna-nos sinais do amor de Deus para os pequenos
e os pobres,
protege-nos do inimigo
e na hora da morte guia-nos à glória eterna.
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
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VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora:
disponíveis todas as informações logísticas
Por ocasião do início do mês de maio – mês mariano – foi renovado pelo P. Eusebio Muñoz, Delegado do
Reitor-Mor para a Família Salesiana, o convite aos Grupos da FS a participar do VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora, que se fará de 7 a 10 de novembro de 2019, em Buenos Aires (Argentina)
sob o título “Com Maria, Mulher de Fé”. Disponíveis em rede todas as informações para participar.
São muitíssimos os modos pelos quis a FS continua o sonho de Dom Bosco, presente em todos os lugares
em que os últimos esperam por uma resposta de humanidade, com o único desejo de Dom Bosco: “Meus
caríssimos filhos em Jesus Cristo, perto ou longe eu só penso em vós. Um só é o meu desejo, o de ver-vos
felizes no tempo e na eternidade”.
Mas esse sonho não pode se realizar apenas com as forças humanas: é preciso reconhecer, como fez
Dom Bosco, que, “foi Ela quem fez tudo!”.
Na senda do mote “Com Maria, Mulher de Fé”, a FS deseja agora renovar essa entrega a Nossa Sra.
Auxiliadora, perseverando no compromisso de receber e transmitir o dom Fé. O Congresso, promovido
pela Associação de Maria Auxiliadora (ADMA) em seus 150 Anos de Fundação, é um evento dirigido a
toda a FS, a qual se sente convocada pela mesma Senhora Auxiliadora a agradecer pelos dons que incessantemente está a receber.
Dirigindo-se diretamente aos Superiores, Superioras e Responsáveis dos Grupos da FS - assim como aos
Inspetores e Delegados Inspetoriais SDB da FS – o P. Muñoz escreve:
«Estamos, portanto, todos convidados, especialmente os Grupos da FS, a promover e a aderir a este
evento: gostaríamos que fosse incentivada a participação das famílias e dos jovens. O Congresso será de
fato dedicado ao acompanhamento dos jovens e das famílias no caminho da santidade: "Com Maria,
Mulher de Fé", olhemos para Ela que é não apenas modelo mas outrossim guia e ajuda na caminhada
quer dos jovens, quer daqueles que os acompanham – compromisso que passa de geração em geração”.
Visitando o sítio web dedicado ao Congresso Internacional é possível obter todas as indicações e as informações logísticas necessárias: www.mariaauxiliadora2019.com.ar
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CRÔNICA DE FAMÍLIA
TIMOR LESTE -"MARIA NOS CHAMA": 218 NOVOS MEMBROS DA ADMA DE 35 GRUPOS AGREGADOS
A ADMA de Timor
Leste se reuniu sábado, dia 11 de maio,
no Santuario mariano de Fatumaca, para celebrar a admissão de 218 novos
membros, pertencentes aos 35 grupos
agregados presentes em Timor Leste.
Assim, neste ano no
qual a ADMA celebra o 150° aniversário de fundação, a
ADMA nacional timorense registra um
grande número de
adesões jamais visto
e eleva o total de seus membros a 1070 associados.
Ao todo, 800 pessoas participaram da celebração de Fatumaca, entre elas, a Presidente Nacional da
ADMA, Maria de Fatima Imaculada Correira da Costa Belo, e o animador espiritual nacional, Pe. Manuel da Silva Ximenes.
O programa das atividades foi aberto com a oração inicial por Pe. José de Sá, em seguida a Presidente deu as boas-vindas a todos os presentes e fez uma breve introdução sobre a importância da vocação da ADMA, dizendo na língua local "MARIA mak BOLU ITA" - "Maria nos chama!". E então, enfatizou como a vocação da ADMA continua a difundir a veneração das duas colunas da espiritualidade
de Dom Bosco: Jesus Eucarístico e Maria Auxiliadora.
O dia continuou com uma apresentação da história da ADMA por parte de Pe. da Silva Ximenes, desenvolvida a partir do lema "Hic Domus mea, inde Gloria mea" (Aqui é a minha casa, daqui a minha
glória). O relator também apresentou as palavras enviadas pelo Presidente da ADMA Primária, Renato Valera e pelo Animador espiritual mundial, Pe. Pierluigi Cameroni "Amem a vocação de vocês na
ADMA não só pela quantidade, mas para serem membros de qualidade".
Depois foi mostrado um breve vídeo-mensagem do Reitor-Mor pelo 150° aniversário de fundação da
ADMA, muito apreciado por todos os presentes, e o Secretário geral da ADMA nacional, João Brito,
apresentou o calendário das atividades em Timor Leste para o 150° aniversário da ADMA, que também inclui competições entre corais, concurso de poesia, e um questionário sobre a história da ADMA,
concluindo com um Tríduo de eventos de 13 a 15 de dezembro, na catedral de Baucau.
A Missa de encerramento foi o ponto alto das atividades da reunião nacional, presidida pelo superior
de Timor Leste, Pe. Apolinário Maria Ornai Neto.
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CONSULTA MUNDIAL DA FAMÍLIA SALESIANA 2019: SINODALIDADE, SANTIDADE, ESPIRITUALIDADE
Encontrar-se em Turim logo antes da Festa de Maria Auxiliadora e, assim, na partilha fraterna e na devoção mariana comum, discernir juntos como cooperar para o bem dos jovens de todo o mundo. É este
o sentido da reunião da Consulta Mundial da Família Salesiana, realizada de terça-feira, 21 de maio
a quinta-feira 23, na Casa Mãe de Turim-Valdocco. Participaram deste evento cerca de 60 pessoas,
entre Superiores e Responsáveis, assistentes espirituais ou Delegados dos diversos grupos da Família
Salesiana, representando 25 dos 32 Grupos da Família Salesiana.
Os dias foram dedicados inicialmente à recepção salesiana do Sínodo dos Bispos dedicado aos jovens,
através de algumas motivações feitas por Pe. Rossano Sala, SDB, secretário particular do Sínodo: entrar no caminho sinodal; abrir-se à missionariedade, deixando-se plasmar pela Eucaristia e pondo em
prática a graça do Batismo; viver a condição juvenil com a compaixão de Dom Bosco; aprender o
humus do discernimento. Em seguida o tempo foi dedicado ao aprofundamento da Estréia para 2019,
dedicada à santidade, através de palestras-provocacões de Dra. Lodovica Maria Zanet, colaboradora
da Postulação, que apresentou o tema da antropologia da santidade e os princípios e as dinâmicas da
vida segundo o Espírito: capacidade de amar a pobreza do próprio caminho; de acordo com as outras
espiritualidades e sensibilidades eclesiais; animados pelo princípio da realidade.
Pe. Pierluigi Cameroni, Postulador geral das Causas dos Santos da Família Salesiana, apresentou a santidade da Família Salesiana na variedade e riqueza de dimensões e na beleza de personificações que
floresceram ao longo do tempo e da história. Além disso, foi apresentada uma leitura teológico espiritual da Carta de Identidade Carismática, onde se trata a espiritualidade Salesiana. A mini peregrinação em Valdocco como “terra de santidade” também foi vivida com intensidade.
Um momento muito apreciado foi a apresentação de alguns dos grupos da Família Salesiana: o Instituto
das Filhas de Maria Auxiliadora, com uma história riquíssima de santidade e de empenho educativopastoral; a Associação de Maria Auxiliadora que celebra este ano os 150 anos de fundação; as Irmãs
Oblatas do Sagrado Coração, fundadas por Dom Giuseppe Cognata, que vivem de modo especial a
dimensão oblativa do carisma; as Irmãs da Ressurreição que trabalham com os povos indígenas de
Guatemala; as Irmãs de São Miguel Arcanjo e as Filhas do Divino Salvador.
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INDONÉSIA -WEEPENGALI (SUMBA) - PRIMEIRO GRUPO DA ADMA
Por ocasião da solenidade de Maria
Auxiliadora e do 150° aniversário da
fundação da ADMA, na Indonésia, na
Ilha de Sumba foi erigido o primeiro
grupo da ADMA.
O grupo é constituído por senhoras
da cidade de Palla, que têm se reunido há alguns anos, com a intenção de
partilhar o próprio amor a Maria e de
imitá-la nas virtudes, sobretudo na
atenção aos necessitados e aos doentes. O grupo se reunia uma vez por
semana para junto rezar o Terço e
elas ficavam disponíveis para visitar os

doentes e rezar em suas casas.
As Filhas de Maria Auxiliadora chegaram no local e se encontraram com os membros deste grupo, após
um tempo começaram a partilhar a devoção a Maria Auxiliadora do carisma salesiano.
Atraído pela proposta, o grupo começou o seu caminho há alguns anos, encontrando-se todo dia 24, para o encontro de formação e a celebração eucarística, chegando finalmente hoje, à admissão de 25 novos membros, os primeiros da Indonésia!
Agora já há outras pessoas que querem se agregar, alguns são os maridos das senhoras que fazem parte
do grupo e que já começaram a participar das atividades. Confiamos este recente grupo a Maria Auxiliadora, para que dê frutos de caridade no local em que vive.

TAILÂNDIA - CELEBRAÇÃO DO 150° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA ADMA
Bancoque, Tailândia - abril de 2019 - Na noite de 24 de abril, os membros da Associação de Maria Auxiliadora (ADMA) da Tailândia se reuniram para celebrar o 150° aniversário de fundação da associação
(1869 - 2019). Pe. John Lissandrin, primeiro animador espiritual da ADMA, presidiu a celebração eucarística, concelebrada por Pe. Francis
Cais, Delegado Inspetorial para a
Família Salesiana, Pe. John Tamayo, já
animador espiritual da ADMA, e Pe.
Aaron Alcoseba, atual animador espiritual da ADMA. Durante a celebração, na qual participaram muitos fiéis
da igreja de Maria Auxiliadora, os
membros da ADMA renovaram sua
promessa. Ao término da Eucaristia
houve uma procissão com a imagem
de Maria Auxiliadora, na área adjacente à igreja. A ADMA na Tailândia
foi fundada há 16 anos por Pe. Cais,
com a promessa dos primeiros 20
membros da Associação. Atualmente
são 50 os membros.

