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MARIA NOS CONVIDA A NOS ABRIRMOS À ORAÇÃO
Os ensinamentos de Jesus nos ensinam que não são as orações
que salvam, mas a oração como abertura do coração a Deus,
para que no encontro, Ele possa iluminá-lo, purificá-lo, torna-lo
humilde, sábio e bom. Ao rezarmos, Jesus nos transforma Nele,
nos faz sua imagem, habita permanentemente em nosso
coração. Tudo isto acontece, se, na oração, decidirmos fazer
Deus entrar em nossa vida, amando-O de todo o coração,
fazendo a sua vontade, como o fez Maria por toda a sua
vida, e servindo-O na pessoa de nossos irmãos. Quanto mais
rezarmos na simplicidade do coração, doando-nos a Deus,
mais nos tornaremos seus filhos, revestidos de sua força, de tal
modo que satanás não nos balance como os ramos ao vento.
Quem é unido a Jesus e Maria na humildade e amor, resiste
como rocha nas tempestades que o príncipe deste mundo
desencadeia para distanciar as almas de Deus. A oração não
só opera milagres em nós, mas também através de nós: é o
milagre da luz e da bondade que irradiamos, tornando-nos
instrumentos de conversão para os outros. A conversão surge
por atração. É Jesus quem atrai o distante, com sua presença
em nós.
Para realizar isto, Maria, sabendo que nos esforçamos para
responder, com maternal paciência, nos exorta a doar a Ela, os nossos corações abertos e purificados.
Ela reza para que, assim como queima o fogo na lareira, nós possamos nos restaurar na fé e no amor
de Jesus e, assim, leva-Lo aos outros. Se não vivermos Jesus, não podemos doá-Lo. O amor de Jesus é a
luz e a força de nossa vida. Acolhendo-o, permitimos a Maria nos acompanhar no caminho até o
encontro com o Pai celeste. Esta é a meta da vida, na qual não podemos falhar, porque perdendo
Deus, tudo perdemos.
Como Associação de Maria Auxiliadora, damos graças pelo presente de termos encontrado Papa
Francisco na Jornada Mariana Mundial. Foi um grande presente de Maria, que de certo modo,
confirmou o nosso caminho empreendido, de renovação, com uma atenção e acompanhamento
especial das famílias. Uma família ancorada em Jesus e Maria será forte contra todas as insídias do
maligno e será sinal de esperança para uma nova humanidade e para o nascimento de novas
vocações.

Sr. Lucca Tullio, Presidente
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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CAMINHO DE FORMAÇÃO 2013-2014
«Da mihi animas, cetera tolle»

3. Compromisso na Igreja para o mundo
A força do “da mihi animas” e a Nova Evangelização
O “da mihi animas” preenche a vida de todos os que se inspiram em Dom Bosco, marcando o
relacionamento com Deus e com os irmãos, o acontecimento na história por um contribuição pessoal. A
contemplação é tão importante quanto a ação, a vontade de fazer o bem e o compromisso de buscar
os meios necessários.
Como filhos de Dom Bosco, expressamos o significado da nossa existência no ardor da caridade
pastoral. Nos dias de hoje, percebemos uma crise cultural de notáveis proporções, o desafio da Nova
Evangelização. O cerne da resposta é a inculturação do Evangelho: ela se torna uma exigência
urgente da Igreja. Salesianos e leigos são chamados para tomar consciência cada vez mais do
contexto no qual devem agir: a cultura e a educação.
Serviço ao Evangelho
O Filho de Deus se encarnou para revelar o rosto de um Pai “amante da vida” e se colocar a
serviço do “bem-estar” físico e espiritual dos homens, especialmente dos mais necessitados de ajuda e
de esperança: “O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em
redenção por muitos.” (Mc10,45).
Seguindo o exemplo e o ensinamento de Jesus de Nazaré, a Igreja, e nesta, a Família Salesiana,
se põe a serviço (diaconia) da humanidade, para anunciar o Evangelho e chamar todos à plenitude da
vida.
É um serviço que, segundo as indicações do Magistério pós-conciliar compreende: a renovação
da humanidade com obras sociais e com várias formas de ação educativa; o testemunho cristão
pessoal e comunitário; o anúncio explícito do Evangelho com o ensinamento religioso e a catequese; o
trabalho missionário através do diálogo interreligioso (especialmente a partilha de vida e de oração), a
colaboração com os adeptos de outras religiões na luta contra situações de injustiça, e o seu
acompanhamento quando se dispõem a entrar para a Igreja; a animação da oração, em particular da
litúrgica, da comunidade cristã; as múltiplas iniciativas de solidariedade humana e cristã; as muitas
formas de cooperação missionária; a presença evangelizadora nos locais marcados pela indiferença
religiosa ou ateísmo.
Formar “bons cristãos e honestos cidadãos” é intenção muitas vezes expressa por Dom Bosco
para indicar tudo do que os jovens necessitam para viver com plenitude a sua existência humana e
cristã: roupa, comida, alojamento, trabalho, estudo e tempo livre; alegria, amizade, fé ativa, graça de
Deus, caminho de santificação; participação, dinamismo, integração social e eclesial. A experiência
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educativa sugere-lhe um projeto e um estilo de intervenção, sintetizados pelo próprio Dom Bosco no
Sistema Preventivo, o qual “baseia-se totalmente na razão, na religião e na amorevolezza”.
Os vários Grupos da Família Salesiana, retomando as intuições e as experiências de Dom Bosco e
relendo-as à luz da renovada eclesiologia conciliar e do magistério pontifício a respeito da
evangelização, expressam a sua ação de educadores e evangelizadores com diferentes fórmulas:
“serviço educativo pastoral”, implementado segundo o Sistema Preventivo; “educar evangelizando,
evangelizar educando”; “educação integral no estilo do Sistema Preventivo”; educar e evangelizar
segundo a “pedagogia da bondade”; e outras fórmulas análogas.
Basicamente são três os contextos nos quais a Família Salesiana atua em seus múltiplos serviços
evangélicos: a promoção humana, a educação, a evangelização.
_____________________________
Para todos os grupos, a evangelização compreende anúncio e testemunho do Evangelho, é o objetivo
prioritário da própria missão.
O desafio da cultura contemporânea
Hoje vemos um aumento da sensibilidade social, civil e política. Isto compromete tantos quantos se inspiram em Dom Bosco em prestar atenção aos movimentos e às transformações culturais. A Política do Pai
Nosso torna-se, assim, projeto de uma sociedade renovada através do trabalho feito com competência
e consciência, da elevação social e da fé alegre, para fazer de todos os homens, filhos iguais do mesmo Pai.
Nesta tarefa a consciência renovada dos leigos traz, em primeiro plano, a responsabilidade de todos
os homens de boa vontade. São algumas urgências: a família como “santuário da vida”, o respeito pela
dignidade da pessoa e os seus direitos, a difusão de uma cultura da solidariedade e da paz, a promoção humana que leva a condições de vida mais justas, a defesa do equilíbrio ecológico. Deve ser
revivida e apoiada, a inclusão na política direta, vivida com espírito de serviço, para fazer crescer a
justiça e a fraternidade, trazendo a atenção sobre os pobres e sobre os últimos.
Juntos em direção a um renovado empenho apostólico
O discernimento das culturas como realidade humana para evangelizar exige um novo tipo de colaboração entre todos os responsáveis da obra de evangelização. Salesianos e leigos cristãos são chamados a colocarem em ação a força recebida no batismo: a fé; a confiar em Deus com atitudes de certeza: a esperança; e a colocar como sinal de pertença a Ele, a disponibilidade ao próximo: a caridade.
Sejamos empenhados em garantir que a fé anunciada, vivida e celebrada em plenitude, chegue a ser
cultura: os valores culturais autênticos, examinados e tomados à luz da fé, são necessários para a encarnação da mensagem evangélica na própria cultura. Para cumprir esta tarefa, a Comunidade Educativa Pastoral “torna-se experiência de comunhão e lugar de graça, onde o projeto pedagógico contribui para unir em síntese harmônica, o divino e o humano, o Evangelho e a cultura, a fé e a vida”. Neste
novo horizonte inspirado pela Palavra de Deus e pela doutrina social da Igreja, pode-se levar adiante
a novidade evangélica que coloca no centro, a salvação da pessoa, o serviço, a orientação em direção ao Reino.
Para os Salesianos, é um convite para aprofundar a sua radicalidade na “sequela Christi” e para os
leigos a progredir na síntese entre a acolhida do Evangelho e a ação concreta. O programa de vida
condensado nas Bem-Aventuranças, que apresentam os valores do Reino e do Pai Nosso, possam ser
propostos também para aqueles que pertencem a outras religiões.
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CRÔNICA
A ADMA NA JORNADA MARIANA COM O PAPA FRANCISCO
Sábado 12, e domingo, 13 de outubro, vivemos um dos eventos mais
participados e mais conhecidos do
Ano da Fé: A Jornada Mariana, com
a presença da imagem de Nossa
Senhora de Fátima. “Sou um cristão
“soluçante”, ou sou cristão sempre?”
Papa Francisco fez esta pergunta
para denunciar na homilia da missa
que “ a cultura do provisório, do relativo, penetra também na vivência
da fé”. Indicou, então, o matrimônio
como exemplo de fidelidade, que
seja para sempre, e não apenas nos
primeiros momentos de entusiasmo.
Papa Bergoglio que presidiu a Missa na Praça de São Pedro com cerca de mil sacerdotes concelebrantes
e diante de mais de cem mil fiéis, articulou a sua homilia sobre três realidades: “Deus surpreende-nos”;
“Deus pede-nos fidelidade”; “Deus é a nossa força”. Mostrou o caminho de fé de Maria, mostrando como
Ela foi uma mulher aberta às “surpresas” de Deus em sua vida; mulher fiel na hora da prova e nas dificuldades; mulher de “graças” e de louvor. O Papa atualizou as atitudes de Maria, sobretudo em relação à vida
das famílias: “Quantas vezes – observou Papa Francisco - dizemos obrigado a quem nos ajuda, vive perto de nós e nos acompanha na vida? Muitas vezes damos tudo isso como suposto! E o mesmo acontece
com Deus. “Com licença”, “perdão”, “obrigado”, estas são as três palavras da convivência: se numa família se dizem estas três palavras, a família segue adiante.”
Esta releitura da vida de fé de Maria no plano matrimonial e familiar tocou também os corações dos mais
de 300 associados da Associação de Maria Auxiliadora provenientes de diversas regiões da Itália para
este extraordinário evento de fé e da Igreja. Foram muitas as famílias da ADMA que estiveram presentes
com suas crianças e jovens, que estiveram presentes tanto na Vigília Mariana do sábado como na Eucaristia Dominical, concluídos com o Ato de Consagração a Maria. Ao término da Eucaristia, o Sr. Lucca Tullio,
Presidente Mundial da ADMA, saudou Papa Francisco, assegurando-lhe a oração da Associação e o presenteando com uma artística reprodução da Basílica de Maria Auxiliadora de Turim.

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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PARÓQUIA SÃO PAULO (LUANDA – ANGOLA) – XXV ADMA
A Associação de Maria Auxiliadora da Paróquia São Paulo (Luanda – Angola) celebrou no dia 22 de
setembro, o 25º aniversário de nascimento do grupo. Com grande alegria, toda a Família Salesiana festejou este aniversário, na Celebração Eucarística presidida por Pe. Filiberto Rodriguez, Provincial da Visitatória de Angola. Muitos membros de outras Associações de Luanda acompanharam a ADMA de São
Paulo na oração de agradecimento e na alegria da comunhão fraterna. Ao término da Santa Missa,
o Sr. Bartolomeu Duarte, coordenador da Associação, entregou
um diploma comemorativo para a
Ir. Rafaela, da Congregação de
São José de Cluny, que foi quem
promoveu o grupo. À tarde houve
um almoço, com a ajuda de muitos
membros da ADMA de São Paulo, Mota – Bom Pastor, São José
de Nazaré da Lixeira e outros
membros de grupos paroquiais e
da Família Salesiana que, em um
clima de alegria, partilharam este
momento de festa.
FMA PETROLINA (BRASIL) – “Temos uma família que é toda de Maria!”
Com o coração felicíssimo, a comunidade educacional do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora – Petrolina,
recebeu, no último dia 3 de outubro, a visita de Ir. Maria Luisa Miranda, FMA, conselheira geral para a
Família Salesiana. Durante a sua presença houve encontros com os vários grupos que partilham de nosso
carisma, aderindo à Família Salesiana, entre os quais se distinguem: ADMA dos Jovens, ADMA dos
Adultos, Cooperadores e Ex-alunos. Ir. Maria Luisa levou, através de suas palavras, um testemunho de
fidelidade às raízes de nosso carisma, deixado por Dom Bosco e Madre Mazzarello, como sinal visível
do amor de Deus entre os jovens. Recordou-nos o nosso papel como propagadores da missão educativa
a nós confiada, e nos encorajou a
vivermos como discípulos e missionários de Jesus Cristo, sobretudo em meio a tantos desafios do
mundo atual. A presença espontânea e carismática de Ir. Maria
Luisa Miranda deixou-nos um
exemplo de entusiasmo e empenho por nossa missão. Agora, mais
que nunca, sentimos arder em
nosso coração o sentido de pertença que nos une como Família
Salesiana (Sr. Claudiane Cavalcannte – Pastoral).
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ALICANTE (ESPANHA) – ENCONTRO INSPETORIAL
Sábado, dia 26 de outubro, reunimo-nos na Casa Salesiana Dom Bosco de Alicante, os presidentes e os
membros dos Conselhos locais da ADMA Inspetorial de Valencia, com os Salesianos e Filhas de Maria
Auxiliadora, animadores espirituais, sob a direção da Presidente Inspetorial, Elvira Sanus e do Animador
Inspetorial, Pe. Mario Pardos. Foram 59 os participantes provenientes de 17 dos 23 grupos locais existentes. Após a oração inicial, dirigida pela Associação de El Campello, os participantes analisaram vários
tópicos: a formação nas ADMAs locais para o ano 2013-2014; as comunicações para a Associação transmitidas pelo Animador espiritual mundial da ADMA, Pe. Pier Luigi Cameroni; as propostas de formação
da ADMA dos Jovens recebidas da
ADMA Primária de Turim; as conclusões do último congresso que aconteceu em Saragozza; o manual das
boas práticas da ADMA nacional.
Encerrou-se o encontro com a Celebração Eucarística, durante a qual
foram particularmente recordados, a
presidente da Casa Salesiana São
João Bosco de Valencia e a animadora FMA da Cidade de Sueca, falecidas recentemente.
XXXI CONGRESSO DA ADMA DAS FILIPINAS NORTE
A ADMA da Inspetoria das Filipinas Norte (FIN) viveu sábado, dia 26 de outubro, o seu XXXI congresso,
que aconteceu nas dependências da paróquia salesina “São João Bosco” de Manila – Tondo e foi animado pelo grupo da ADMA de Manila, dedicado a Santa Maria Domingos Mazzarello e articulado em
torno do lema : “ADMA: Discípulos como Maria, Vamos e Sirvamos”.
Na abertura dos trabalhos, Pe. Ferdinando Camilo deu as boas vindas aos participantes e apresentou
alguns dados sobre a história da paróquia e as suas atividades educativas, caritativas e pastorais. Logo
em seguida, falou Pe. Rafael de La Cruz, Decano do Centro de Estudos Dom Bosco de Parañaque, como
principal palestrante do congresso. À tarde houve as atividades espirituais, com a oração do Terço e a
Eucaristia, presidida pelo animador da ADMA para a Inspetoria FIN, Pe. Nestor C. Impelido. A reunião
contou com a presença de várias centenas de membros de diversos grupos locais da ADMA da Inspetoria FIN; estando presente também, Ir. Asela Chavez, Animadora Inspetorial das FMA para a ADMA.
Durante o congresso houve, também, a eleição do novo Conselho, o qual ficou assim constituído: Maria
Junifer L. Maliglig, Presidente; Felicitas E. Sugue, Vicepresidente; Leah Ann M. Castro, Secretária; Ingrid P. Lina,
Tesoureira; Charito Delos Reyes, Conselheira para a
Formação – Juniores; Rebecca Albaytar, Conselheira
para a Fomação – Seniores; Leonora S. Austria, Conselheira para as Atividades; e Rheena May R. Lim, Conselheira para as Promoções e a Comunicação Social.
Os 7 novos membros do Conselho prometeram servir e
guiar, da melhor maneira possível, a ADMA das Filipinas Norte, durante o quadriênio 2013-2017.
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TURIM – VALDOCCO – XXIII JORNADA MARIANA
Domingo, dia 27 de
outubro, em um clima
mariano de comunhão e de alegria, a
Associação de Maria
Auxiliadora (ADMA)
viveu a sua XXIII Jornada Mariana, na
qual aprofundou o
espírito e os conteúdos da Jornada
Mariana celebrada
em Roma com Papa
Francisco, no Ano da
Fé, no último dia 13 de outubro.
Diante de cerca de 300 pessoas, Pe. Roberto Carelli propôs uma releitura e atualização das catequeses
do Papa, salientando o papel materno de Maria no desatar os nós que aparecem em nosso caminho de
fé e de realizações, sobretudo na vida das famílias.
Pe. Pierluigi Cameroni, Animador espiritual, apresentou depois, o testemunho do novo mártir da Família
Salesiana, o Beato Estevão Sándor, evidenciando, sobretudo, os profundos relacionamentos familiares por
ele vividos, quer com os seus pais quer com os irmãos.
Seguiram-se alguns testemunhos: um casal apresentou suas impressões sobre a peregrinação a Roma, um
outro contou a experiência mensal de famílias que se encontram para momentos de confraternização e
oração; e por último, uma jovem da comunidade Shalom partilhou a experiência de evangelização vivida
através das missões paroquiais.
À tarde, no Santuário de Maria Auxiliadora, depois da oração do Terço, houve a solene concelebração
Eucarística, presidida por Pe. Franco Lotto, Reitor da Basílica. Na homilia, o salesiano salientou a importância de imitar Maria em sua humildade, que reconhece a própria pequenez e celebra a grandeza de
Deus, e em sua caridade, que não julga, mas se abre ao serviço e à acolhida. Durante a celebração, 32
pessoas da ADMA Primária e de Arese, Ivrea, Nave e da Comunidade Shalom de Palazzolo Sull’Oglio
foram admitidas como novos membros da Associação.

Alguns membros da ADMA de Mendoza
(Argentina) por ocasião da festa da gratidão,
colaboram vendendo doces e coletando alimentos para os mais necessitados.
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ARGENTINA SUL – ENCONTRO
INTERNACIONAL

Dia 21 de setembro,
na casa salesiana de
Bernal (Buenos Aires),
houve o Encontro Internacional Anual da
ADMA da Inspetoria
Argentina Sul, no qual
participaram 64 associados provenientes
de vários grupos locais da ADMA, juntamente com o animador, Pe. Luis Timossi. O encontro coincidiu com o primeiro aniversário do Congresso Nacional de Maria Auxiliadora, celebrado no ano passado, em Lujan, ao qual o Pe. Luis se referiu em sua
palestra “Presença pessoal de Maria, mão modeladora do carisma salesiano”, relembrando a presença
de Maria na vida de Dom Bosco. Nos trabalhos em grupo, discutiu-se sobre os traços da presença de
Maria nos sonho dos 9 anos, ficando a pergunta de como renovarmos a sua presença educadora na
Família Salesiana: o que e de que maneira queremos aprender com Ela? Na Celebração Eucarística, o
Pe. Luis, à luz da Palavra de Deus, apresentou Maria como a “administradora” fiel por excelência dos dons
recebidos, convidando nos a descobrir como tal aptidão está presente em nossa vida (Maria Inés).
ESTEVÃO SÁNDOR, BEATIFICADO EM BUDAPESTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE
2013
Sábado, dia 19 de outubro de 2013 em Budapeste, foi beatificado o
Servo de Deus Estevão Sándor, professor leigo da Sociedade de São
Francisco de Sales, nascido em Szolnok (Hungria), no dia 26 de outubro de 1914 e morto por ódio à Fé (Hungria), no dia 8 de junho de
1953. O mártir Estevão Sándor, salesiano coadjutor, assistiu e cuidou
dos jovens para o meio dos quais o Espírito Santo lhe havia chamado
a testemunhar o Evangelho, segundo o espírito de Dom Bosco, doando-se a si mesmo, oferecendo a sua vida pela salvação da juventude
húngara e em defesa dos direitos da Igreja. Demos graças ao Senhor
por este presente especial à Igreja e à Família Salesiana neste Ano da
Fé, e no caminho em direção ao Bicentenário do Nascimento de Dom
Bosco. Estevão Sándor foi grande devoto de Maria Auxiliadora e difundiu entre os jovens, o amor à Mãe de Deus, com entusiasmo e
grande fervor.

