MENSAGEM
MENSAL

ON LINE

n. 1 — 2014
24 de janeiro

MARIA NOS TRAZ O REI DA PAZ
Através de Maria e o seu Coração de Mãe, acolhamos Jesus Rei da paz. A
paz é um dom para se invocar e acolher na oração. Jesus, de modo especial,
quer habitar em nossos corações e compartilhar de toda a nossa alegria e
de toda a nossa dor. É preciso fazer um exame de consciência e ver se ele
realmente está presente em nós, com a sua paz e a sua alegria, se ele
realmente conquistou o nosso coração, se redimiu a nossa liberdade,
deixando-a à escolha e decisão fundamental de Deus. Frequentemente
vivemos hoje em dia na escuridão ou na ambiguidade da vida. Através de
Maria e com o seu auxílio, possamos nos abrir à luz e acolher a salvação que
vem de Deus. Maria nos exorta a abrirmos o coração a Jesus e a doarmos a
ele a nossa vida.
Quem faz a experiência de Deus e de seu amor, torna-se portador e
mensageiro da paz: “o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos
olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante
ao Verbo da vida _ porque a vida se manifestou, e nós a temos visto; damos
testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos
manifestou _ o que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão
conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemo-vos estas coisas
para que a vossa alegria seja completa.” (1Jo 1, 1-4). Nosso rosto deve refletir a alegria de quem
encontrou Jesus e vive para o seu reino de paz e de justiça. Maria nos acompanhe com a sua bênção
materna.
Como você verá nas notícias deste número, foi eleito e constituído o novo Conselho da ADMA
Primária de Turim-Valdocco. O espírito e a organização do novo Conselho inspiram-se em nosso
Regulamento, nas indicações do Reitor-Mor, na Carta de Identidade Carismática da Família Salesiana,
nas instâncias que emergem da realidade, lugar onde colher as inspirações do Espírito Santo. O evento
que caracteriza este quadriênio é a ocorrência do segundo centenário do nascimento de Dom Bosco, ano
no qual acontecerá o Congresso Internacional de Maria Auxiliadora em Turim Valdocco. Na consciência
da responsabilidade e do papel da ADMA Primária em relação à Associação a nível mundial e no que
se refere à Família Salesiana, estas são as linhas de ação:
_
Compromisso com as Famílias, especialmente as mais jovens, em sintonia com as recomendações do
Reitor-Mor e o caminho da Igreja.
_
Compromisso com os Idosos, como resposta concreta aos pedidos e às oportunidades ligadas à
terceira idade
_
Compromisso com os Jovens, nas formas que o Espírito Santo irá indicar e fiel ao carisma de Dom
Bosco.
_
Formação dos associados e dos grupos no conhecimento e na partilha das boas práticas do
Regulamento e do espírito próprio da Associação.
Desejamos a vocês uma feliz festa de Dom Bosco vivida à luz da Estréia que nos exorta à
“Apropriarmo-nos da experiência espiritual de Dom Bosco para caminhar na santidade segundo a nossa
vocação específica”.
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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CAMINHO DE FORMAÇÃO 2013-2014
«Da mihi animas, cetera tolle»

5. O Sistema Preventivo: metodologia pedagógica e espiritualidade
1. Uma abordagem pedagógica continuamente renovada
Estamos convencidos de que a principal abordagem para a mudança do mundo para o advento do
Reino é o compromisso com a educação. “Não há dúvida, como afirmava João Paulo II, que o primeiro
e fundamental fato cultural é o homem espiritualmente maduro, isto é, o homem plenamente educado, o
homem capaz de educar a si próprio e educar os outros”. A contribuição original que podemos
oferecer à causa da educação se chama Sistema Preventivo.
Isso mostra a sua permanente vitalidade no saber responder aos mais diversos desafios. Nas diversas
situações nas quais é usado, necessita de reinterpretação contínua. Elemento essencial de tal
renovação é a de uma prática educativa pastoral entre os salesianos SDB, leigos adultos e jovens,
sempre em sintonia com as novidades das ciências e com os diversos contextos nos quais agimos.
2. Elementos centrais do Sistema Preventivo
Conhecer o Sistema Preventivo: ele representa o resumo da sabedoria pedagógica de Dom Bosco e
constitui a mensagem profética que deixou aos seus herdeiros e a toda Igreja.
Para garantir fidelidade e fecundidade a esta experiência espiritual e educativa é preciso rever as
intuições originais de Dom Bosco. Ele era convicto de que “este sistema se baseia totalmente na razão,
religião e no amorevolezza”. Razão, religião e amorevolezza são hoje, mais do que ontem, elementos
indispensáveis à ação educativa e fermentos preciosos para dar vida a uma sociedade mais humana,
em resposta às expectativas das novas gerações.
a) Razão
No pensamento de Dom Bosco, razão é sinônimo de sensatez e convicção, em oposição à coação e
imposição. Ela ajuda a valorizar todas as coisas com senso crítico e a descobrir o autêntico valor das
realidades terrenas, respeitando a autonomia e a dignidade secular. Permite que você descubra e
partilhe o grande esforço do homem, no incessante e trabalhoso processo de personalização e
socialização.
A razão salienta os valores do humanismo cristão, como a procura da direção, o trabalho, o estudo, a
amizade, a alegria, a piedade, a liberdade, não separada da responsabilidade, a harmonia entre o
saber humano e a sabedoria cristã.
Mais por fatos do que por palavras, Dom Bosco mostrara que, na raiz de seu sistema educativo, há um
humanismo sólido e um apreço genuíno pelas realidades das criaturas. Isto faz do Sistema Preventivo,
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um sistema aberto, rico de esperança no homem, capaz de lidar com as situações culturais diferentes.
Envolve, portanto, uma situação particular aos contextos, uma prévia leitura da situação dos jovens e
uma articulação das intervenções educacionais.
b) Religião
A religião, entendida como fé aceita e correspondida, representa o ponto de intersecção entre o
Mistério de Deus e o mistério do homem, ligado à fragilidade de sua história e de sua cultura, mas
também motivado pela segurança que é Deus. A consciência de tal realidade nos convida a imitar a
paciência de Deus, encontrando jovens e leigos “no ponto em que se encontra a sua liberdade”.
Religião significa dar espaço à Graça que salva, cultivar o desejo de Deus, favorecer o encontro com
Cristo Senhor enquanto oferece um sentido pleno à vida e um respeito à sede de felicidade, inserir-se
progressivamente na vida e na missão da Igreja. Se, por um lado, devemos reconhecer que a terra de
missão se encontra em toda parte do mundo, por outro lado, devemos estar prontos para tomarmos
caminhos de educação para a fé, de maneira gradual e orientada.
Nos contextos cristãos ainda é possível realizar o Sistema Preventivo com uma certa plenitude, e ajudar
fiéis leigos adultos e jovens a descobrirem o Rosto de Jesus. A escuta e o anúncio da Palavra, a
Celebração dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da Penitência; o compromisso com a
caridade e testemunho, a felicidade de viver sob o olhar de um Pai amoroso são ainda metas
educativas possíveis e a serem propostas sem muita timidez.
Nos contextos secularizados, onde a cultura parece muda e incapaz de falar no Pai de Jesus Cristo,
será preciso educar as invocações de transcendências e as grandes perguntas sobre a vida e a morte,
a dor e o amor, sem esconder o raio de luz que vem a nós através de nossa fé”.
No contexto das grandes religiões monoteístas e das tradicionais, o primeiro diálogo educacional será
com os leigos mais próximos, para reconhecer junto a eles, a graça presente nessas, encorajar o desejo
pela oração e valorizar as partes do Evangelho e da sabedoria educativa presentes na cultura, na
vida, na experiência dos jovens.
Frequentemente nos encontramos a trabalhar com jovens e leigos, com homens e mulheres de boa
vontade, que não manifestam uma pertença religiosa específica. Então, o Sistema Preventivo nos move
a procurar e acolher a centelha de verdade colocada no coração de cada um, a promover o “diálogo
de vida” – principalmente “nos cuidados para com a vida humana” e na “promoção da dignidade da
mulher” - “que prepara o caminho para uma partilha mais profunda”.
c ) Amorevolezza
Amorevolleza exprime a necessidade de que, para se iniciar uma eficaz ação educativa, os jovens não
sejam apenas amados, mas saibam que são amados; é um estilo de relacionamento especial, e é um
querer bem que revela as energias do coração juvenil e o faz amadurecer por completo. Ela se exprime como acolhida incondicional, relacionamento construtivo e propositivo, partilha de alegrias e de
dores, capacidade de traduzir em “sinais”, o amor educativo.
Exprime também, a caridade pastoral que promove nova cultura educativa “oferecendo uma contribuição específica às iniciativas dos outros educadores e educadoras”. Temos um dever explícito de buscar os caminhos e as melhores maneiras de transplantar a genialidade de Dom Bosco para a vida pública, para o mundo da cultura, da política, para a vida social. Isso poderá, então, dar vida àquela nova educação, que abre o caminho à nova evangelização.
Com especial atenção, será preciso estudar estratégias para entregar o sistema preventivo às famílias,
ajudando-as a iluminar as aspirações e os problemas do dia de hoje, a criar um ambiente de alegria,
diálogo, solidariedade, transformando-as assim, em autênticas “igrejas domésticas”.
3. O Sistema Preventivo é também espiritualidade
Há elementos de espiritualidade comuns para todos os grupos da Família Salesiana, eles se inspiram
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em Dom Bosco, que é o fundador dos Salesianos; das Filhas de Maria Auxiliadora, junto com Madre
Mazzarello; dos Cooperadores Salesianos e da Associação de Maria Auxiliadora; para os outros
grupos referem-se aos seus próprios fundadores. Tais elementos estão estabelecidos na “Carta de
Identidade da Família Salesiana”, que deve ser conhecida e aprofundada, pois é nossa referência para
a nossa espiritualidade de comunhão e para a nossa formação à comunhão.
Não nos esqueçamos de que o Sistema Preventivo é uma expressão e tradução concreta desta
espiritualidade comum. Ele nos reconecta à alma, às atitudes e às escolhas evangélicas de Dom Bosco.
A “genialidade” de seu espírito está ligada à atuação do Sistema Preventivo. Um sistema que teve
sucesso, que é modelo e inspiração para todos que estão hoje empenhados com a educação nos
diversos continentes, em contextos multiculturais e plurirreligiosos. Um modelo que pede a todos, uma
contínua reflexão, para favorecer cada vez mais a centralidade dos jovens como destinatários e
protagonistas da missão salesiana.
A prática do Sistema Preventivo nos leva ao centro da espiritualidade salesiana, que é a caridade
pastoral. Ela foi vivida por Dom Bosco como busca da “glória de Deus e salvação das almas” e foi
considerada por ele como oração e programa de vida no da mihi animas, cetera tolle. É uma caridade
que necessita se alimentar de oração e se fundamentar nela, olhando para o Coração de Cristo,
imitando o Bom Pastor, meditando as Sagradas Escrituras, vivendo a Eucaristia, dando espaço à
oração pessoal, assumindo a mentalidade do serviço aos jovens. É uma caridade que se traduz e se
torna visível em gestos concretos de proximidade, afeto, trabalho, dedicação. Assumamos o Sistema
Preventivo como experiência espiritual e não apenas como proposta de evangelização e metodologia
pedagógica; ele encontra a sua fonte na caridade de Deus que “provê toda criatura com a sua
Providência, a acompanha com a sua presença e a salva doando a vida”; ele nos dispõe a acolher
Deus nos jovens e nos chama a servi-lo neles, reconhecendo a dignidade deles, renovando a confiança
no que os jovens têm de bom e educando-os para a vida em plenitude.
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CRÔNICA
TURIM-VALDOCCO NOVO CONSELHO DA ADMA PRIMÁRIA
Após as eleições de 15 de dezembro de 2013,
ficou constituído o novo Conselho da ADMA
Primária de Turim-Valdocco para o quadriênio
2014-2017, que ficou assim constituído (na foto
da esquerda para a direita) Walter Gambarotto,
conselheiro e coordenador da comissão dos
jovens; Andrea Damiani, tesoureiro; Pe. Pierluigi
Cameroni, animador espiritual; Tullio Lucca,
Presidente e coordenador da comissão das
comunicações; Ir. Marilena Balcet, animadora
espiritual FMA; Rosanna Marchisio, secretária;
Giovanni Scavino, Vice presidente e
coordenador da comissão das famílias; Rocco
Biondino, conselheiro e coordenador da comissão
senior.
O papel da ADMA Primária é definido pelo art.
15 do Regulamento: “A Associação de Maria Auxiliadora que se encontra junto ao Santuário de
Maria Auxiliadora em Turim, é herdeira e continuadora da primeira fundada por Dom Bosco, e por isso é chamada “Primária”. Dada a sua origem e
união com o Santuário, tem a função de animação, de informação e de Associação em nível mundial”.
GUATEMALA – RETIRO NACIONAL
Do dia 8 a 10 de novembro de 2013 houve o Retiro Nacional da ADMA de Guatemala em Choacorral São Lucas Sacatepequez (Guatemala), aos cuidados de Pe. Guido Maroto e organizado pelo
Grupo da ADMA da paróquia “La Divina Providencia”. Contamos com a generosa contribuição de Pe.
Miguel Aguilar, sdb; Pe. P. Agustín Vasquez, sdb; P. Eduardo Castro, sdb; P. Javier Rivas, sdb e del P.
Guido Maroto, sdb. Os temas do estudo e reflexões foram: Maria, modelo de fé; a Espiritualidade salesiana; a Santa Eucaristia; Contemplar Cristo com o olhar de Dom Bosco; Apostolado dos membros
da ADMA. Foi projetado o filme O Grande Milagre, e se tratou da Estréia de
2014 do Reitor-Mor.
Na conclusão se evidenciou o compromisso dos membros da
ADMA no fazer
apostolado, evangelizando e ajudando os
jovens como o fez
Dom Bosco (Otoniel
Cifuentes, Presidente
da ADMA Nacional
da Guatemala).
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BOBO (BURKINA FASO) RENOVAÇÃO DO COMPROMISSO
Como todo dia 24 do mês, a
ADMA de Bobo manteve a tradição da devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Na noite de
24 de novembro de 2013, domingo de Cristo Rei do Universo,
foi especial. Após a oração do
Terço, os membros da ADMA
renovaram seu compromisso. A
cerimônia foi presidida pelo pároco Pe. Lorenzo Campello.

BARAKALDO (ESPANHA)- ENCONTRO DOS CONSELHOS LOCAIS DA ADMA DA INSPETORIA DE BILBAO
Domingo, 24 de novembro de 2013, os membros dos 17 Conselhos locais da ADMA da Inspetoria
de Bilbao, um total de cerca de 50 pessoas, encontraram-se em Barakaldo, para um dia de formação.
Foram acolhidos na casa dos Salesianos de Barakaldo e o grupo local fez todo o possível para nos
deixar à vontade. A manhã foi deixada para refletirmos sobre “espiritualidade salesiana” em sintonia
com as celebrações do bicentenário do nascimento de Dom Bosco. Pe. Arcadio animou a reflexão sobre as “instruções” dadas a Joãozinho pelo personagem do sonho dos nove anos, de fazer da hediondez do pecado, a beleza da
virtude. No decurso de sua vida, Dom Bosco elaborou isto
até nos deixar como herança
um método de vida, fundamento de nossa espiritualidade salesiana. Pe. José Antonio Hernandez, à tarde, apresentou
um exercício prático de projeto
de vida, segundo as linhas de
reflexão da manhã. Fomos presenteados com dois livros sobre
a devoção de Dom Bosco a
Maria Auxiliadora, que vão nos
servir para aumentarmos a devoção à nossa Mãe, preparando-nos para sermos “auxílio”
nos locais onde estamos (Pe.
Arcadio Cuadrado, Animador
espiritual inspetorial).
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GELA (SICILIA) – ATO DE CONSAGRAÇÃO DAS
CRIANÇAS A MARIA AUXILIADORA
No dia 5 de dezembro de 2013, na Paróquia de São Domingos Sávio de Gela,
houve festa para 56 crianças que foram
confiadas à Nossa Senhora, com amor, por
seus pais. No início da Celebração Eucarística presidida pelo pároco, Pe. Giuseppe
Di Leonforte, houve uma breve introdução
da presidente Luigina Ciaramella, que comentou um trecho “Das memórias de Dom
Bosco” e houve, também, a oração piedosa
de uma Ave Maria, como resposta às
orações dirigidas à Auxiliadora. O pároco,
em sua homilia, manifestou a alegria de ver
a igreja tão extraordinariamente lotada, desejando que estes momentos possam se repetir mais frequentemente. A Santa Missa terminou com a Consagração a Maria Auxiliadora, apresentada por u'a
mãe (Graziana Di Stefano), a consagração das crianças, lida por uma menina (Alice Vullo) e o ato de
consagração dos jovens à Nossa Senhora, apresentado pela presidente (Luigina Ciaramella). Em seguida, foram lidos os nomes de todas as crianças presentes. O pároco concluiu com a Bênção de Maria
Auxiliadora. Por fim, doces para todos e um até o ano que vem (Luigina Ciaramella, presidente regional
da ADMA).

MANILA (FILIPINAS) A NOSSA SENHORA DE DOM BOSCO ESTRÉIA NA GRANDE PROCISSÃO MARIANA
A imagem de Maria Auxiliadora dos Cristãos entrou pela primeira vez, com outras 100, porém, imagens mais seculares provenientes de todas as Filipinas, na
Grande Procissão Mariana anual, que acontece em Manila no primeiro Domingo do Advento. Esta festa anual em
honra à Imaculada Conceição teve início em 8 de dezembro de 1619. Ficou interrompida durante a Segunda Guerra Mundial e foi retomada apenas em 1980. Acontece
em torno à cidade murada da Manila antiga, chamada
Intramuros, onde se encontra a Catedral. Mais de 400
paroquianos, estudantes, coirmãos, membros da Família
Salesiana, e outros devotos de Maria Auxiliadora, seguiram o carro em honra à sua “estréia”, nesta manifestação
de devoção mariana. Os banners de Dom Bosco seguiram a procissão, junto à banda musical da Cidade de
Mandaluyong. A imagem de Maria Auxílio dos Cristãos
ficou em destaque entre as outras imagens, quando a procissão parou diante da Catedral de Manila. Nossa Senhora foi homenageada com uma guirlanda de flores nacionais, pelo arcebispo salesiano de Yangoon em Myanmar,
Sua Excelência Dom Carlo Bo, visita de honra nesta festa.
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TURIM – 8 DE DEZEMBRO, NA IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Como é tradição no dia 8 de dezembro, a Família Salesiana de Turim se encontra na igreja de São
Francisco de Assis para recordar o início do oratório e o encontro de Dom Bosco com Bartolomeu Garelli. Alguns dos membros da ADMA junto com o Presidente Sr. Lucca Tullio, também fizeram parte da
celebração eucarística, presidida este ano por Pe. Gianni Moriondo, encarregado do oratório de Valdocco. Em seu comentário sobre o encontro de Dom Bosco com o jovem pedreiro, Pe. Gianni ressaltou
o “súbito” do santo dos jovens no querer começar o catecismo, iniciando com a oração de uma Ave
Maria. Dom Bosco não espera um outro momento com Bartolomeu Garelli, não marca um outro encontro, não se põe a fazer planos ou a organizar coisas complicadas; ele disse “iniciemos já”... já, agora,
neste momento... é o tempo de Deus e de Maria! Quarenta e cinco anos depois Dom Bosco diria aos
seus Salesianos: “Todas as bênçãos que choveram do céu sobre nós, são fruto daquela primeira AveMaria, rezada com fervor e reta intenção”.
VALOR DA ADMA ONLINE
Retomamos uma parte de um e-mail recebido de uma de nossas associadas, e que nos ajuda a valorizar a ADMAonline enquanto membros e enquanto grupos, meio que Maria nos proporciona para nos
formarmos e crescermos na comunhão e na espiritualidade salesiana.
"Me impressionou muito positivamente a mensagem (do mês de dezembro) referente à Virgem Maria,
que nos convida a abrirmos as portas de nosso coração, para sermos tomados por um profundo discernimento. Caiu em meu espírito como um bálsamo, uma consolação, mensagem plena de fé e de esperança. Realmente bela! Obrigada por haver compartilhado! Nós também a compartilharemos na ADMA
local. Tudo é precioso, porque o tema de formação sobre a vida cotidiana da espiritualidade de São
Francisco de Sales e de Dom Bosco é uma lição de vida para todo membro da Família Salesiana e para quem podemos passar esta mensagem através de nosso exemplo.
Também me alegro muito por este homem de Deus, Atilio Giordani, que foi declarado Venerável. Morreu aos 59 anos e deu um grande exemplo como pai e esposo, como salesiano praticando o Sistema
Preventivo com os jovens que formava, como leigo, no oratório onde trabalhou e onde viveu desde
criança. Maravilhoso testemunho, a quem já pedi a intercessão para me ajudar neste caminhar em direção à santidade, pois temos necessidade de intercessores que nos animem a não falharmos nos compromissos. A sua vida é uma verdadeira motivação para nós. Particularmente, me encanta ler sobre os
santos. (Patricia)

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

