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MARIA NOS CONVIDA A NOS APROXIMARMOS DE SEU
CORAÇÃO IMACULADO
Nossa Senhora é nossa Mãe e por este motivo não pode nos deixar
sozinhos na desordem e no pecado. Infelizmente vemos como na
humanidade há um movimento crescente de morte que está
destruindo os bens fundamentais da vida, do matrimônio, da família e
da fé em Deus. É como um tornado que destrói tudo o que ele
encontra pelo caminho. Há centros de poder político, cultural e
econômico que financiam programas que minam desde a raiz, o
projeto de Deus e o futuro da humanidade. Também na Igreja, não
faltam situações preocupantes que o Papa Francisco hoje, assim
como o Papa Bento anteriormente, continuamente denuncia.
A Santa Virgem Maria levou a sério as palavras de Jesus na
cruz: “ Mulher, eis aí o teu filho” e aceitou ser nossa Mãe. Esta é a
missão que Maria desempenha no Céu com imenso amor e com
comovente solicitude. Ela caminha por todos os lados da terra
preocupada com cada um de seus filhos que vaga na escuridão do
pecado e que se perde no caminho da ruína. Sua missão é a de nos
tomar pela mão e nos aproximar de seu Coração para que, através
Dela, possamos conhecer Jesus, seguí-Lo, amá-Lo e serví-Lo. Assumiunos um a um e acompanha todos os nossos passos para que
estejamos na direção que leva a Deus e à vida eterna.
Em sua escola somos chamados a ser discípulos de Jesus, a seguí-lo decididos, a cada dia, no
caminho da cruz, sem nos voltar para trás, tomando sobre nós o seu jugo que é doce e suave. Assim,
valorizaremos o dom da redenção que Jesus obteve para nós com o seu sacrifício. Como Jesus,
direcionemo-nos diretamente à linha de chegada, aceitando todas as exigências que isto exige;
vivamos assim, não segundo a carne, mas na obediência e na docilidade ao Espírito Santo. Seguindo
Jesus seremos verdadeiros filhos de Deus, experimentaremos a paternidade de Deus e viveremos na
liberdade e na dignidade de filhos.
Se Maria é a Mãe, mãe mais que qualquer outra, nós, por nossa vez, devemos aceitar ser seus
filhos, abrindo-nos à oração, abrindo-nos ao seu amor para que Ela possa nos apresentar a todos a seu
Filho. A confiança em Maria consiste em aceitar Maria como nossa própria mãe, colocar a nossa vida
em suas mãos, tudo o que somos e tudo o que temos, para que Ela nos guie no perfeito cumprimento do
projeto de Deus para nós. Não são necessárias fórmulas ou orações particulares, mas no início de cada
dia pedir à Mãe para nos iluminar, nos guiar, nos proteger, nos fortalecer para que tudo seja feito
para a Glória de Deus e para a obra admirável da criação e da redenção. Digamos no silêncio do
coração: “Sim Mãe, sou teu filho, como o é Jesus. Te acolho em minha vida e coloco a minha vida em
tuas mãos”.
Que cada membro e grupo da Associação de Maria Auxiliadora renove a cada dia a
consagração a Ela e que viva o próprio compromisso de estar disponível ao projeto de Maria nesta
hora da Igreja e da humanidade.
Sr Lucca Tullio, Presidente
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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Renovemos a nossa devoção a São José
No último 1º de maio, a Congregação para o Culto Divino e
a Disciplina dos Sacramentos emitiu um Decreto com o qual
dispôs que, como já acontece no Cânone Romano, também
nas Orações Eucarísticas II, III e IV da terceira edição típica
do Missal Romano, após a Bem Aventurada Virgem Maria,
se faça menção do nome de São José, Seu Esposo.
Mediante o cuidado paterno de Jesus, São José de
Nazaré, colocado a cargo da Família do Senhor, cumpre
profusamente a missão recebida da graça no âmbito da
salvação. Unido plenamente aos inícios dos mistérios da
salvação humana, tornou-se modelo exemplar de generosa
humildade que o cristianismo destaca, e tornou-se testemunha
de virtudes comuns, humanas e simples, necessárias para que
os homens sejam honestos e autênticos seguidores de Cristo.
Como o Justo, que, com carinho, tomou conta da Mãe de
Deus, e se dedicou com alegre empenho à educação de
Jesus Cristo, tornou-se o guardião dos mais preciosos
tesouros de Deus Pai e foi incessantemente venerado ao
longo dos séculos pelo povo de Deus como suporte do
Corpo Místico que é a Igreja.
Na Igreja Católica, os fiéis sempre têm manifestado
ininterrupta devoção a São José, e têm honrado solenemente
e constantemente a memória do Esposo castíssimo da Mãe
de Deus e Patrono celeste de toda a Igreja. Já o Beato João
XXIII, durante o Sacrossanto Concílio Ecumênico Vaticano II, decretara que lhe fosse adicionado o
nome no antigo Cânone Romano. O Sumo Pontífice Bento XVI quis acolher e aprovar favoravelmente
os devotíssimos desejos vindos por escrito de vários lugares, que agora o Sumo Pontífice Francisco
confirmou, considerando a plenitude da comunhão dos Santos que, por um tempo peregrinos junto a
nós no mundo, nos conduzem a Cristo e a Ele nos une.
O título de “esposo” é indispensável seja para honrar a maternidade de Maria, seja, em
particular, para garantir a Jesus a descendência de Davi, necessária para o título de “Cristo”, como
ensina o evangelista Mateus. Sem São José, além disso, não existiria a “Sagrada Família”, “mistério
salvífico” que coloca São José, junto a Maria, no mistério da Encarnação! A pastoral da família
necessita aprofundar essa doutrina com urgência. Na escola de Dom Bosco renovemos a nossa
devoção a São José, confiando-lhe a defesa e a santificação de nossas famílias e aprendendo com ele
o abandono à Divina Providência.

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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CRÔNICA
PORTO NOVO (BENIM) –
No dia 19 de maio a Paróquia São Francisco
Saverio de Porto Novo celebrou a Festa de Maria
Auxuliadora. Na Missa das 7:00 quatro adultos
fizeram o seu compromisso de adesão: Honorine
HESSOU, Antoine AGBADJIZO, Célestine
HODONOU e Véronique KANWO, receberam a
medalha e o regulamento. Depois, na Missa das
9:00, presidida pelo Padre Norbert Adjopr, houve a
adesão de quatro rapazes da ADMA Juvenil:
Nadège HOUSSOU, Noëlie HOUSSOU, Rosine
HOUSSOU
e
C h r i s t e l l e
AVOCEGAMOU.
Para os jovens foi
um grande dia de
festa, vivido em um
grande clima de
alegria
e
contentamento.
Precisava vê-los
com o uniforme
preparado para a
ocasião!

Rakovnik -Ljubljana (Eslovênia)
O grupo da ADMA de Rakovnik-Ljubljana (Eslovênia) acolheu 5
novos associados no dia de Maria Auxiliadora: Jana ALBERT,
Amalija BARIČEVI, Magdalena BOREC, Apolonija FERJAN; Marija
ORKIČ (Tone Ciglar SDB animador espiritual).
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CHIHUAHUA (MÉXICO) – INÍCIO DA
ADMA
Sexta-feira, 24 de maio,
solenidade de Maria
Auxiliadora, Padre Francisco
Cervantes Huitrón SDB, iniciou
a ADMA em Chihuahua. 68
adultos
manifestaram o
empenho de viver e difundir a
de v o ção ao S an t í s s i mo
Sacramento e a Maria
Auxiliadora, e cerca de 35
crianças foram consagradas à
Nossa Senhora. Com um grupo
composto principalmente por
famílias, uma vez mais torna-se
realidade o sonho de Dom
Bosco, de trazer a realidade do
Evangelho para a
vida
cotidiana. A cerimônia foi
enriquecida pela participação
de todos os leigos, que com
grande fé, honraram a Jesus e a
Auxiliadora. Rezou-se,
especialmente, pelas vocações
ao sacerdócio e à vida
consagrada na Família
Salesiana. Com o nascimento da
ADMA inicia-se um novo
desafio para a presença
salesiana em Chihuahua.

Tegucigalpa (Honduras)
Na Paróquia de Maria Auxiliadora, tivemos a celebração do dia 24 de maio, com uma procissão pelas
ruas do bairro e com a celebração da Eucaristia. Também houve um sorteio de uma loteria, a fim de
angariar fundos para continuarmos a construção de nossa igreja. Todo dia 24 do mês fazemos o
sorteio de uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, para que a cada mês visite uma nova família. A
nossa Associação se reúne duas vezes ao mês, com o animador, Pe. Peppe Leo, para estudar o material
enviado com a ADMAonline e estamos também estudando as cartas do Reitor Mor. Neste mês iniciase também a formação para os novos aspirantes e a maior parte deles é de jovens (Francisco
Mendez).
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HIALEAH (ESTADOS UNIDOS) – No dia 24 de maio o grupo da ADMA de Hialeah acolheu 14 novos
associados que expressaram a sua adesão à Associação recebendo a medalha de Maria Auxiliadora.
A Eucaristia foi presidida pelo Pe. Francisco Hernandez, com a participação de 500 pessoas. O grupo,
que já tem 25 anos, foi fundado pelas Senhoras Clara Ruoco e Mari Carmen Acosta.

MURSKA SOBOTA (ESLOVÊNIA) Houve grande festa para o grupo da ADMA que acolheu as novas associadas Ana e Brigita. Presidiu
a celebração, na catedral da cidade, o Bispo Dom Peter Stumpf. Estiveram presentes Ir. Damjana
Tramte, Inspetora das FMA, Pe. Tone Ciglar e Ir. Marija A. Simoncic, animadores espirituais, e Mihaela
Zoks, presidente da ADMA de Murska Sobota.
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BENGUELA (ANGOLA) – Grupo da ADMA com o animador Padre Antonio Luis Michelino

MENDOZA (ARGENTINA) - O grupo nascente da ADMA Juvenil composto por Joel, Fernando, Facudno,
Martin e Nicolas com as senhoras Reimunda Fernandez e Miriam Giraud Billoud. Alguns associados
do grupo ADMA com o animador Pe. Adolfo Aguirre.
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LIMA (PERU) – ESCOLA DE FORMAÇÃO DA ADMA
O Animador mundial da ADMA, Pe. Pierluigi Cameroni, nos dias 14 a 16 de junho realizou a Escola de
Formação para os associados e grupos da ADMA do Peru. Estiveram representados os grupos de Lima,
Callao, Piura, Cusco, Chosica, Arequipa, Ayacucho e Huancayo e associados das obras das FMA. Em um
clima de família foi apresentado o comentário ao Regulamento da Associação, com o estudo dos
seguintes pontos: a natureza da ADMA; a adesão e o compromisso pessoal; as organizações locais,
inspetoriais e mundiais. A ADMA é um grupo mariano que requer o compromisso pessoal dos associados,
o testemunho e a animação mariana, a coerência e o empenho na vida cotidiana. A Associação está se
renovando com o acompanhamento das famílias e casais jovens, na convicção de que a família é a célula
base da sociedade e da igreja. A escola de formação se concluiu com a apresentação da vida e do
perfil virtuoso do Servo de Deus Dom Octavio Ortiz Arrieta, primeiro salesiano peruano e primeiro bispo
salesiano deste país. Deste servo de Deus, do qual foi entregue no mês de abril a Positio, foi promovida a
causa enfatizando a riqueza de fama de santidade e de sinais extraordinários. Um agradecimento
especial ao grupo da ADMA de Lima – Breña que preparou e acompanhou o evento com a direção do
Pe. Vincente Santilli, ao Padre inspetor Pe. Dal Ben Santo que participou destes dias de formação e à
inspetora Ir. Matilde Nevares. O desejo é que desta escola floresça uma renovada presença da ADMA
no Peru, encontrando no Santuário de Maria Auxiliadora de Lima, em fase de restauração e de
reestruturação, o centro carismático da devoção a Maria Auxiliadora em terra peruana.
TURIM – PEREGRINAÇÃO DA ADMA
Domingo, dia 23 de junho, 200 associados da ADMA do Piemonte e da Lombardia concluiram o ano
associativo com uma peregrinação aos lugares do Papa Beato João XXIII, por ocasião do Ano da fé e dos
50 anos de sua morte. A terra natal, cidade de Sotto il Monte João XXIII, deu numerosas testemunhas de
santidade e bondade pastoral deste grande papa, muito amado pelo povo de Deus. Depois nos
encontramos com a comunidade Shalom em Villa de Adda, que nos acolheu com tanta fraternidade e
amizade. Ir. Rosalina Ravasio, fundadora da comunidade, nos recordou o que significa sermos associados
da ADMA: estarmos disponíveis a Maria, aos seus programas, ajudar Maria que no quer ajudar.
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CARACAS - SARRIÀ (VENEZUELA) PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE MARIA AUXILIADORA
Segunda-feira, dia 24 de junho, Festa de São João Batista, os associados da ADMA
provenientes de Los Teques, Dolorita e La Vega visitaram o Santuário de Maria
Auxiliadora de Sarrià, acompanhados pelo animador nacional da ADMA, Pe. Luís
Azzalini. No santuário foram acolhidos pelo vigário paroquial, Pe. Eligio Moreto, que
mostrou em visita a obra salesiana e contou a história da presença salesiana ali. Pe. Luis
celebrou a Eucaristia, em um clima de Família salesiana animada pela “Muchachera
peregrina de Maria Auxiliadora”, grupo da ADMA juvenil da paróquia de Dolorita.
Concluiu-se a visita com um momento de alegre e fraterna partilha no salão paroquial.

