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MARIA CONVIDA-NOS À SANTIDADE
Todos os dias encontramos pessoas e nos deparamos com
situações marcadas por confusão, desânimo, às vezes
desespero. Nós homens, muitas vezes preferimos as trevas
à luz e não encaramos a verdade. Isto é devido ao fato
de que frequentemente vivemos como se Deus não
existisse e não nos damos conta de que sem Ele somos pó,
um sopro, somos “como flores do campo que abrem na
manhã e morrem à tarde”. Maria, com a sua vida e a sua
presença, exorta-nos a voltarmos a Deus os nossos
pensamentos, a abrirmos a Ele o nosso coração, a
voltarmos ao alto o nosso olhar, a fazermos da oração o
alento de nossa existência. Principalmente a sua mediação
materna leva-nos a acolher e a confiar no amor de Deus,
em sua paternidade e providência.
O amor de Deus, derramado em nossos corações,
torna-nos testemunhas de sua bondade, principalmente
para aqueles que se encontram afastados, aqueles que
jamais experimentaram a salvação no nome de Jesus. A fé
se difunde por irradiação. Só se Jesus é o amor de nosso
coração podemos ajudar os outros a encontrá-lo. Cada
um de nós é amado por Deus, é precioso a seus olhos,
como recorda o profeta Isaías: “nada temas, pois eu te
resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Eu sou o Senhor,
teu Deus, o Santo de Israel, teu salvador. Porque és
precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo.
Estejas tranquilo, pois estou contigo” (Is 43, 1.3-5). O Pai enviou seu Filho Unigênito ao mundo, não para
condená-lo, mas para que fosse salvo, doa-nos a força do Espírito, para crermos Nele, para que não
façamos o mal, mas façamos a verdade.
Conscientes de nossa fraqueza e, ao mesmo tempo, de nossa preciosidade, devemos nos
direcionar à escola de Maria, à santidade, à vida eterna, ao paraíso, como Dom Bosco sempre
indicava aos seus rapazes: “Um pedaço de paraíso conserta tudo”. Que bom saber que há alguém que
pensa em nós, nos espera e nos preparou um lugar. Somos desejados desde o início até o fim do
mundo! É a fé em Jesus que vence os nossos medos, que bloqueia os nossos distúrbios. Não devemos
viver a mercê de pensamentos, de sentimentos, mas fundamentados e ancorados no amor de Deus.
Através de Maria abramos o coração à luz, à esperança, à alegria. Jesus é a nossa morada, Jesus é o
nosso caminho. Nossa Senhora, que vem dos Céus, convida-nos a olharmos para o Céu, onde Jesus
subiu para nos preparar um lugar, e nos adverte sobre a vaidade de uma vida sem Deus e nos recorda
sobre a beleza e a grandeza da vida com Deus, confiando em seu amor.
Coloquemo-nos sob o manto de Maria, sob a sua proteção e defesa, e com Ela, caminhemos
juntos ao céu, tendo o olhar fixo em Jesus, o fruto bendito de seu ventre!
Sr. Lucca Tullio, presidente
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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CAMINHO DE FORMAÇÃO 2013-2014
«Da mihi animas, cetera tolle»

9.“Maria, Mulher, Mãe, Mestra e Auxílio”
Homilia do Reitor Mor, Pe. Ángel Fernández Artime
na solenidade de Maria Auxiliadora – Turim - Valdocco (24 de maio de 2014)
Carissimas e caríssimos jovens, caríssima Madre Yvonne, caríssimos coirmãos, coirmãs, todos os
membros da Família Salesiana e amigos de Dom Bosco e da Auxiliadora: eis me aqui pela primeira vez
como Reitor Mor nesta Basílica; e posso lhes dizer que estou em Casa! Faz uma semana que me
encontrei com a Família Salesiana de Portugal, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Aqui e lá, e
no mundo inteiro, Maria, a Mãe de Jesus, é uma presença forte e significativa,
ao passo
de ser Ela, muitas vezes, a boa pastora que leva os seus filhos a Jesus. Nós, como membros da Família de
Dom Bosco, não podemos nos imaginar sem Ela, porque ‘Foi Ela quem tudo fez’: e contínua a fazê-lo!
Neste momento desejaria perguntar-vos: Quem é Maria para vós? Quem é Ela para ti? Quem é Ela
para mim?’.(Vamos nos dar alguns segundos para nos responder...). Caríssimos, hoje, convido vocês a
contemplarem Maria com os olhos da inteligência e do coração e contemplá-la como Mulher, Mamãe,
Mestra e Auxílio.
Ela é antes de tudo Mulher. No quarto Evangelho, o próprio Jesus a chama assim por duas vezes,
em duas ocasiões “centrais”: No primeiro sinal que Ele fez, nas Bodas de Caná, (cf. Jo 2,1-12) sinal
graças ao qual “...os seus discípulos creram nele”, e no momento da cruz, quando Maria e o discípulo
amado por Jesus ali estavam (cf. Jo 19,25-27).
“Mulher, o que queres de mim?” e “Mulher, eis aí o teu filho!”. “Mulher”: um belo título dado à nova
Eva, mãe do novo Adão. Nela, a humanidade inteira desperta e renasce pela ação do Filho. Também
São Paulo, para falar da humanidade do Filho único de Deus, o define como “nascido de uma
mulher” (Ga 4,4). Não podemos tratar do mistério da Encarnação sem contemplá-La como mulher. E
contemplá-la como mulher significa comprometer-se cada vez mais com o caminho de humanização que
marca a vocação salesiana, em todos os membros da nossa Família. Vivemos e trabalhamos por uma
humanidade verdadeira, fraterna, solidária e em paz. E Ela, em primeiro lugar, acompanha-nos nisto.
Maria é para nós, também Mãe, na verdade, direi Mamãe! Deus escolheu para o seu Filho, uma
verdadeira mamãe. Certamente, Jesus, enquanto crescia ao lado de Maria e José, soube reconhecer
dentro de si, o amor fervoroso e acolhedor que havia experimentado por toda a eternidade ao lado de
seu Pai, o Pai de todos. Maria foi u'a mãe como tantas as que hoje se encontram aqui ou nos
acompanham pela televisão, como tantas de nossas mães. “Meu filho, que nos fizeste?! Eis que teu pai e
eu andávamos à tua procura, cheios de aflição.” (Lc 2,48). Quantas vezes as mães sentem angústia por
seus filhos...!
E o que viram os pastores que andaram até Belém? Por acaso não encontraram u'a mãe e um pai
que cuidavam de seu pequeno filho? (cf. Lc 2,16). Eis porque é mãe: porque cuida de nós! Então reluz
ainda mais o presente de Jesus a seu amigo: “Eis aí tua mãe!” (Jo 19,27). Ela é nossa Mãe porque ao
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tomar conta de nós, nos ensina, das
profundezas da nossa alma, a tomarmos
conta de nós mesmos e uns dos outros, a
cuidar da vida, do que é criado, do
crescimento de nossos irmãos e irmãs, da vida
daqueles que se encontram mais em risco de
perdê-la e de perder-se... Caríssimos, como
Família Salesiana, como amigos de Dom
Bosco, tomemos conta da vida! Tomemos
conta uns dos outros!
Até mesmo não podemos nos esquecer
o que fez o nosso amado Dom Bosco quando
perdeu Mamãe Margarida: foi ao Santuário
da Consolata, e com o coração nas mãos
renovou a sua filiação e confiança na mãe
que sempre continuou a estar ali, próxima,
com ele e os seus rapazes. Também nós, hoje,
queremos dizer a Maria: seja a nossa mãe! E nos ensine a tomar conta da vida!
Maria é também Mestra! A mestra que nos diz e repete “Faça tudo o que Ele (Jesus) vos disser”; a
mestra que em primeiro lugar soube guardar todas as coisas de Jesus em seu coração (cf. Lc 2,51) e nos
ensina a fazer o mesmo. Cristão é quem sabe manter as coisas de Jesus em seu coração e sabe explorar
esse tesouro.
Ela, a mulher mãe, foi indicada por Jesus a Dom Bosco, como a que deveria mostrar-lhe como
cumprir a missão a ele atribuída, “a mestra, sob cuja disciplina, pode se tornar sábio e sem sua disciplina,
toda a sabedoria torna-se loucura” (MO). E a “disciplina” é própria dos “discípulos”. Nós somos bons
discípulos de Maria, como o foram Dom Bosco, Madre Mazzarello, as primeiras e os primeiros de nossa
Família Salesiana?
Finalmente Maria é Auxílio. A primeira ação da mulher já mãe, após a anunciação do Anjo, foi se
colocar a serviço de Isabel (cf. Lc 1,39 e seg). Diz o Evangelho que “se levantou e foi às pressas”! Que
bela expressão de serviço eclesial e particularmente salesiano: às pressas procuramos nos colocar a
serviço para tomar conta da vida que cresce e que muitas vezes se vê ameaçada; às pressas para
responder ao grito dos jovens, especialmente daqueles que estão mais em perigo; às pressas, mas sem
pressa, isto é, dedicando o tempo suficiente e oportuno. Assim como Ela, que “permaneceu com Isabel
por três meses, antes de voltar para sua casa”. Maria é aquela que percebeu que faltava o vinho em
Caná... que coloca Jesus em ação e então, ajuda para que não falte a alegria na festa da vida.
Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje de Valdocco, desta Casa de Maria, lhes digo mais uma vez:
não tenham medo de nada! Porque Maria é o nosso Auxílio, Ela é nossa Mãe e Mestra que nos ensina a
sermos verdadeiros discípulos missionários de Jesus e tomarmos conta de nossa vida para fazê-la mais
humana, segundo a medida de Cristo, o Verbo eterno, nascido de uma Mulher. Maria, Auxílio dos
Cristãos! Rogai por nós.

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
CONSULTA MUNDIAL DA FAMÍLIA SALESIANA
Do dia 30 de maio a 1 de junho de 2014, aconteceu na Casa Generalíssia dos Salesianos, o encontro
anual da Consulta Mundial da Família Salesiana. Pe. Ángel Fernández Artime, 10º Sucessor de Dom Bosco
participou pela primeira vez deste evento, acompanhando os trabalhos do começo ao fim. Pela ADMA,
estiveram presentes, Sr. Lucca Tullio, Presidente e Pe. Pierluigi Cameroni, Animador espiritual.
O objetivo da Consulta Mundial, como dita o art. 46 da Carta de Identidade da Família Salesiana, é o de
propor “ as linhas essenciais de animação para o próximo ano pastoral”.
Além disso, o encontro aumentou as perpectivas, também, para os próximos anos, apresentando algumas
linhas programáticas e propostas de animação da Família Salesiana para o sextênio 2014-2020.
Após a primeira saudação do Reitor Mor e a projeção de vídeo-mensagem à Família Salesiana, feito poucos
dias após a sua eleição, aprofundou-se o sentido e o programa de atividades para o Bicentenário de
Nascimento de Dom Bosco.
O dia de sábado, 31 de
maio, foi dedicado
principalmente
à
apresentação e à partilha
em grupo, das realidades de
vários grupos da Família
Salesiana. Atenção especial
foi dada também a outros
temas: a participação da
Fa mília Sa lesia na na
Exposição Universal de Milão
de 2015; a preparação dos
Dias de Espiritualidade da
Família Salesiana de 2015; a
candidatura
da
Congregação Salesiana ao
“Prêmio Príncipe das Astúrias para a Concórdia 2014”, proposta dos ex-alunos salesianos da Espanha.

TURIM ADMA PRIMÁRIA – SOLENIDADE DE MARIA AUXILIADORA
Também a nossa Associação se uniu a toda a Família
Salesiana e aos devotos da Auxiliadora em sua festa, que
teve a participação pela primeira vez do novo sucessor de
Dom Bosco, Pe. Ángel Fernández Artime. A ADMA
Primária se preparou para esta festa, tanto animando uma
noite da novena, como com um dia de retiro de formação.
Momento de fé especial do povo foi a participada e
vivida com grande fé, procissão de Maria Auxiliadora. A
ADMA esteve bem representada pelos jovens, famílias,
seniors: todos unidos em um único amor a Maria e no
empenho para caminharem sob a sua guia para anunciar o
evangelho da alegria no nosso tempo.
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SICILIA – PEREGRINAÇÃO A ROMA
Por ocasião da Canonização dos Santos
João XXIII e João Paulo II, no dia 27 de abril,
com participação emocionante na Praça de
São Pedro em Roma. Encontro com o Papa
Francisco para quem demos um “Carrettino
Siciliano” e uma vida do Servo de Deus Nino
Baglieri e visita aos túmulos dos santos
Papas!

FILIPINAS NORTE: CONSELHO INSPETORIAL
No dia 27 de abril de 2014, os membros dos conselhos provenientes de diversos grupos da ADMA Filipinas
Norte (FIN) se encontraram para a reunião anual do conselho inspetorial. O encontro foi no Hall Dom Bosco,
na cidade de Makati, com a participação de 45 associados. O presidente de cada conselho relatou suas
atividades, a situação de pertença (aspirantes, associados, doentes e falecidos) e os projetos para o futuro.
Esta foi também a ocasião para se comemorar o 145º ano do Dia da Fundação da ADMA (18 de abril de
1869). A senhora Maria Junifer Maliglig, Presidente Nacional, apresentou o novo Reitor Mor, Pe. Ángel
Fernández Artime, 10º sucessor de São João Bosco, que nos lembra mais especificamente o fundador da
ADMA, o próprio São João Bosco. Este dia também foi o momento para uma renovação do compromisso de
cada membro na missão confiada por São João Bosco, no difundir a devoção a Maria Auxiliadora e o amor
de Cristo. A Missa, presidida por Pe. Antonio Molavin, SDB, foi em intenção pelos membros doentes e
falecidos da ADMA (Junifer).

LUBIANA (ESLOVENIA)
Quinta-feira, dia 8 de maio de 2014, no santuário
de Maria Auxiliadora de Rakovink-Lubiana, Pe.
Pierluigi Cameroni encontrou alguns associados dos
grupos da ADMA de Lubiana, Murska Sobota,
Maribor. Participaram do encontro o inspetor, Pe.
Janez Potocnik; a inspetora, Irmã Tramte Damjana; o
animador espiritual, Pe. Tone Ciglar; e a Presidente
nacional, Sra. Dra. Romana Karas. Em um clima de
família e de alegria fraterna compartilhou-se a vida
da associação e as linhas guia de formação e
crescimento dos grupos. Pe. Pierluigi deixou três
idéias a serem seguidas: docilidade ao Espírito Santo
como Maria; cuidado com a formação; anunciar
Jesus hoje, para viver a dimensão missionária da fé.
5

ON LINE

ROMA – PIO XI – BASÍLICA DE MARIA AUXILIADORA
No dia 6 de maio de 2014, na
paróquia de Santa Maria Auxiliadora
em Roma, o nosso grupo confirmou a
sua adesão à ADMA durante a
Missa, celebrada por Pe. Pierluigi
Cameroni, por ocasião da festa de
São Domingos Sávio. O grupo,
formado por 23 pessoas, participou
com viva emoção da oração do
Sa nto Terço, medi ta do com
pensamentos extraídos de textos de
Dom Bosco. Todos experimentaram
forte emoção ao responderem: “Eis
me aqui”, à chamada do próprio
nome, confirmando, assim, a total
devoção a Maria Auxiliadora.
O nosso grupo da ADMA se reune no dia 24 de cada mês para um encontro de formação baseado em
temas propostos na ADMAonline. O nosso desejo é de rezar como rezava Maria e então, fazemos uma
pausa para meditarmos os Salmos, escolhidos com base no tópico do mês. Lemos juntos, a vida dos Santos
Salesianos ou refletimos sobre os aspectos referentes à espiritualidade de São João Bosco. Concluimos o
encontro com a oração do Santo Terço e a celebração da Santa Missa. O nosso projeto é de organizar a
peregrinação da “Nossa Senhora missionária” nas famílias de nosso bairro, por ocasião do bicentenário do
nascimento de Dom Bosco (Andrea Mancusi).
BOURNEMOUTH (INGLATERRA)
Respondendo aos desejos de Maria
Auxiliadora, começamos um grupo dedicado a
Ela, em Bournemouth, na Inglaterra, fazendo a
novena em honra à festa de 24 de maio e
celebrando a Missa em sua homenagem. Em
seguida houve a procissão com as jovens e os
rapazes do Oratório Dom Bosco, ajudantes, e
que levaram a pequena imagem de Nossa
Senhora na procissão, com tanta alegria. As
senhoras querem continuar os encontros para
rezarem o Terço, participarem da Missa,
seguirem a formação e a leitura da mensagem
mensal da ADMAonline. Nós nos
encontraremos na última sexta-feira de cada
mês e depois decidiremos também, em qual igreja nos encontrar. Por enquanto ofereço a minha casa para o
terço, a oração e a reflexão mensal (Romy Powels).

LIBERTAD URUGUAI – Grupo da ADMA que se encontra no mês de
maio na casa da Sra. Anna Maria, com a presença do Pe. José
Correa e um grupo de senhoras de Montevideo.
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ALBARÈ (VERONA) – DIA MARIANO
Rendamos graças pela presença de mais de 150 pessoas provenientes da Lombardia e do Vêneto, que
compartilharam um dia de fraternidade e de devoção a Maria Auxiliadora no espírito da ADMA. O
encontro foi no centro “Da mihi animas cetera tolle” de Albarè, animado pela comunidade Shalom, fundada
pela Irmã Rosalina Ravasio. O objetivo do dia era fazer com que pessoas e grupos novos conhecessem o
espírito e a missão da ADMA. Foi uma experiência de igreja, de povo de Deus reunido na fé e na paz do
Senhor: que lindo ver famílias, jovens, idosos, crianças, consagrados, unidos na mesma fé, no mesmo amor, na
mesma devoção a Maria. Pe. Pierluigi Cameroni, animador espiritual da associação, apresentou a história e o
espírito da ADMA através do relato da vida da associação, enquanto alguns casais levaram a sua
experiência e sua história de pertença à ADMA. Também os jovens da Shalom, que animaram o dia com o
seu generoso serviço e acurada acolhida, partilharam suas experiências de fé e amor a Maria. O almoço
comunitário, a visita à comunidade reformada, a oração do terço em conjunto foram momentos de um dia
cheio que culminou com a celebração solene da Eucaristia, no curso da qual cada um foi convidado a
acolher pessoalmente a mensagem da Páscoa em sua própria vida, saindo das situações de paralisias e de
morte. E juntos cada grupo foi chamado a acolher a palavra de vida com a qual Jesus e Maria exortam a
colocarem para frutificar, a graça desta experiência.
Algumas colocações: “Obrigada de coração, pelo fantástico dia de ontem, pela alegre acolhida, pelo lugar
maravilhoso, pela grande disponibilidade, pelo enriquecimento que nos proporcionaram” (Alessandro Giusti).
“Lugar esplêndido... mas principalmente pessoas que te reabrem o coração! Obrigada!” (Laura Maria
Magnaghi). “Foi um dia maravilhoso! Nesse nosso tempo, todos nós cristãos de boa vontade, devemos nos
esforçar para apoiar e promover a família formada por um homen, uma mulher e por Cristo, santificada pelo
sacramento base da sociedade civil e pequena igreja doméstica” (Mauro Chiampesan). “Obrigada pelo lindo
dia passado junto à comunidade e aos jovens casais. Sentimo-nos envolvidos, também nós idosos e foi bonito
rezarmos juntos. Foi belíssimo passarmos um sábado juntos, todos em comunidade” (Pais da Irmã Rosa).

VALENÇA (ESPANHA) – REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MARIA AUXILIADORA
Sábado, dia 31 de maio aconteceu, na pequena cidade dee Sant Joan d'Alacant, a XXXII Reunião dos
grupos da Associação de Maria Auxiliadora (ADMA) da Inspetoria de Valença. São 23 grupos locais
distribuídos em Aragona, Comunidade Valenciana, Murcia e Albacete. Participaram cerca de 500 a 550
pessoas. Foi a primeira fez que este evento aconteceu em Sant Joan - onde a ADMA foi fundada
oficialmente em 2000, depois da separação da sede da ADMA de Campello – e é atualmente uma das
poucas sedes não ligadas a uma casa ou a um instituto salesiano. Consta com 65 membros.
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Na inspetoria de Valença há mais de 6000
pessoas inscritas na ADMA nos 23 grupos
locais: Albacete, Alcoy Juan XXIII, Alcoy São
Vicente Ferrer, Alicante Paróquia Santo
Stefano, Alicante Maria Auxiliadora, Cabezo
de Torres, Cartagena, Campello, Elche, Ibi, La
Almunia de Dona, Godina, Sueca, Torrente,
Valencia, San Antonio Abad, Valencia Maria
Auxiliadora, Villena, Saragozza Filhas de
Maria Auxiliadora e Saragozza Salesianos. A
maior parte destes grupos locais são ligados a
paróquias salesianas e santuários, e colaboram
em atividades como: Caritas, assistência aos
marginalizados, aos doentes e em obras sociais.
GENOVA SAMPIERDARENA – NOVO GRUPO DA
ADMA
No dia 24 de maio de 2014, solenidade de
Maria Auxiliadora, em um espírito de alegria e de
gratidão a Maria teve início oficialmente o grupo
da ADMA de Genova Sampierdarena com a
adesão de 12 pessoas, 11 latino americanos e 1
italiano. Foi uma festa para toda a comunidade
paroquial que se uniu a este grupo da Família
Salesiana, com a presença de Pe. Dobraves
Alojzij, diretor da obra, e de Pe. Carattino Mario,
pároco. O grupo é animado por Pe.Daniel
Coronel, salesiano peruano, que por alguns anos
tem acompanhado a numerosa comunidade de
latino americanos presentes neste bairro de
Genova, principalmente equatorianos e peruanos. Através da fundação da Adma se quis renovar e continuar
o espírito salesiano – mariano, tmabém na “segunda Valdocco”, como é chamada a obra salesiana de
Genova Sampierdarena, fundada por Dom Bosco em
1872.
CALATABIANO (CATANIA) – NOVOS SÓCIOS DA ADMA
No dia 29 de maio de 2014, durante a celebração
eucarística presidida por Pe. Angelo Grasso, Animador
espiritual da ADMA da Sicilia, foram acolhidos nove
novos aspirantes que manifestaram o seu “compromisso”
para seguir Jesus na Família Salesiana, consagrando-se a
Maria Auxiliadora. Esta celebração ococrreu no ano
centenário da presença das FMA nesta cidade da Sicilia.
Muitos desejaram as boas vindas aos novos membros,
especialmente o pároco, Pe. Sbastiano Leotta, membro da
ADMA, e Irmã Carmelina Cappello, animadora
inspetorial e local.

