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MARIA NOS RECORDA QUE OS SANTOS SÃO 
MODELOS E ESTÍMULOS À SANTIDADE  

Caros amigos, 
Chegamos a vocês através desta mensagem, compartilhando a alegria pela formação do 
novo Conselho da ADMA Primária de Turim-Valdocco. Maria Auxiliadora acompanha e 
sempre renova a sua Associação e, nós, reconhecemos cada vez mais a sua presença 
materna. 
 A ADMA "oferece um itinerário de santificação e apostolado salesiano" (Reg. Art. 2), ou 
seja, a ADMA propõe um caminho de santidade: Deus chama todos à santidade, e a oração 
ajuda a reconhecer a beleza e a grandeza deste caminho e a testemunhá-lo. Este dom é um 
chamado para sermos abertos a tudo o que Deus faz através de nós e para poder, em nossa 
vida, darmos graças a Deus e alegrarmo-nos por tudo o que Ele faz com cada um de nós. A 
comum vocação à santidade se especifica na luz do caminho evangélico vivido, interpretado 
e proposto por Dom Bosco. Em especial, lembramos alguns valores do espírito salesiano: o 
serviço e ajuda, especialmente aos mais necessitados, a simplicidade nas práticas de 
piedade, a caridade pastoral no empenho apostólico e educativo, a alegre fraternidade e o 
espírito de família. 

 Os santos são modelos e 
est ímulo à sant idade .  “Não 
esqueçamos que são precisamente 
os santos que levam avante e fazem 
crescer a Igreja” (Papa Francisco). 
Também em nossa Família Salesiana 
reconhecemos muitos testemunhos de 
fé vividos em condições de vida e 
contextos históricos dos mais diversos. 
Você deve expressar a profunda 
gratidão e louvor a Deus pela 
santidade já reconhecida na Família 
Salesiana de Dom Bosco e por 
aquelas que estão em vias de 
reconhecimento. 
 Com esta edição (novembro-
dezembro) conclui-se a ADMAonline 
de 2017. Aproveitamos esta 

oportunidade para agradecer a todos aqueles que, de várias formas, ajudam a garantir que 
este jornal de ligação e divulgação da nossa Associação saia pontualmente, especialmente 
os tradutores e os técnicos da web. 
 Por fim, desejamos a todos os nossos membros e grupos um abençoado Natal, e um 
Ano Novo rico em bênçãos. 

Sr. Renato Valera, Presidente 
Pe. Pierluigi Cameroni SDB, Animador Espiritual Mundial 
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Novo Conselho ADMA Primária 
 
Domingo, 29 de outubro de 2017 em Turim-
Valdocco, após a votação que teve lugar em 15 de 
outubro, reuniram-se os Conselheiros eleitos da AD-
MA Primária, para a distribuição das tarefas. O no-
vo Conselho da ADMA Primária para o quadriênio 
2017-2021 resulta assim constituido: Renato Valera 
(Presidente); Paolo Peirone (Vice presidente); Andrea 
Damiani (Tesoureiro); Mariapia Gallo (Secretária); 
Federica Lucca (Conselheiro jovem); Davide Ricauda 
(Conselheiro para os jovens); Gianluca Spesso 
(Conselheiro das famílias); Luciana Bianchetti 
(Conselheiro senior); Pe. Pierluigi Cameroni, SDB 
(Animador Espiritual Mundial); Irmã Marilena Balcet, 
FMA (Animadora Espiritual Piemonte). Como indica 
o art. 15 do Regulamento “A Associação de Maria 
Auxiliadora que se encontra junto ao Santuário de 
Maria Auxiliadora em Turim, é herdeira e continua-
dora da primeira fundada por Dom Bosco por isso é 
chamada “Primária”. Dada a sua origem e união 
com o Santuário, tem a função de animação, de in-
formação e de Associação em nível mundial”. 
 

Saudação do Presidente e dos membros do Conselho 
 
Caros amigos 
é com grande alegria e entusiasmo, muita emoção e um pouco de preocupação que hoje assumimos 
este novo encargo no Conselho. Não será o início de um caminho, mas a continuação de uma viva ex-
periência de oração, entrega e partilha. 
Uma experiência na qual estamos todos juntos – sem exceção – e que nos une como uma associação em 
Jesus e Maria. Nós queremos viver, assim, hoje, o nosso compromisso, com humildade e no serviço, em 
comunhão com todos vocês, sabendo que Maria nos precede e que será ela a traçar os caminhos, co-
mo sempre fez. 
Hoje para nós é primeiramente um belo momento de retribuição, agradecimento e gratidão por aque-
les que, consagrando-se a Maria, tem continuado a "sonhar" e trazer à vida a Associação desejada 
por Dom Bosco, até ter se tornado o grande tesouro que é confiado a nós hoje: um grande obrigado a 
Pe. Pierluigi, Pe. Roberto e com eles a todos os sacerdotes, a Irmã Marilena e a todas as Filhas de Ma-
ria Auxiliadora que nos tem acompanhado e nos acompanharão. Um grande obrigado a todos do Con-
selho anterior, Rosanna Marchisio com o marido, Daniele, Giovanni Scavino com a esposa Barbara: um 
agradecimento pessoal a cada um de vocês por tudo que fizeram e como vocês foram instrumentos do 
amor de Deus para nós. Um agradecimento especial ao Tullio Lucca com sua esposa Simonetta porque 
sua presença foi (e será!) para a ADMA um presente enorme e uma grande bênção. Obrigado por 
como vocês acompanharam a Associação, por sua capacidade de ler sinais importantes e proféticos, 
por seu exemplo de fé e seu serviço insubstituível. Obrigado, por fim, a todos aqueles que sempre se 
dedicaram, e sempre o farão, para que muitas pessoas e muitas famílias possam descobrir a alegria de 
confiar em Jesus e em Maria. Unidos em oração, 
 
Renato Valera, Presidente, com todos os membros do novo Conselho 
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ADMA deu-nos tanto! Descobrimos uma "pedra preciosa" que não podemos deixar de compartilhar e 
fazer com que conheçam. Na ponta dos pés, com o espírito de serviço, colocamo-nos à disposição de 
Maria. Sejam Maria e Dom Bosco nossos guias e que eles nos iluminem em nosso "trabalho" (Paolo e 
Monica Peirone). 
 
Graças às orações da ADMA, recebemos uma grande graça e agora estamos aqui para retribuir, es-
tamos aqui, sob a guia de Maria Auxiliadora para nos colocarmos a Seu serviço e dizermos, como 
Dom Bosco “Foi Ela quem tudo fez”! (Maria Pia Gallo e Massimo Bonzanino). 
 
Agradecemos a Jesus e Maria por Suas presenças em nossa família e por este chamado para ofere-
cermos um serviço à nossa Associação. Confiamos em suas orações para que nós saibamos sempre re-
novar o nosso “Eis me aqui”! " (André e Maria Adele Damiani). 
 
Para nós a ADMA é uma família que apoia e faz crescer o nosso amor de cônjuges e pais sob o man-
to de Maria. Nosso desejo é compartilhar essa alegria com mais e mais famílias, entregando, confiando 
e sorrindo (Gian Luca e Mariangela Spesso). 
 
"Eis me aqui" no novo Conselho da ADMA, como conselheiro para os seniors. Qual será o compromisso 
de todos nós? Abandonar-nos à vontade de Deus, deixar-nos guiar por Maria Auxiliadora para sermos 
diariamente fonte de alegria para todos, especialmente para as nossas famílias e para os nossos jo-
vens, com a nossa fé simples, mas verdadeira e constante. Obrigado a todos pela confiança que depo-
sitam em mim ( Luciana Bianchetti). 
 
A ADMA tem sido um grande presente para redescobrir a fundo, a nossa vocação como esposos e 
pais, especialmente nos momentos mais difíceis. Graças à ADMA, tivemos a graça e a alegria de po-
dermos acompanhar os primeiros passos da ADMA juvenil. Com humildade e espírito de serviço, come-
çamos esta nova jornada sob o olhar materno de Maria Auxiliadora (Davide e Chiara Ricauda). 
 
Com muita confiança no Senhor, eu quero viver esta experiência, certa de que como jovens, vamos 
continuar a caminhar juntos sob a guia de Maria como nos ensinou Dom Bosco, levando avante aquele 
sonho que tudo inspirou (Federica Lucca). 

O Boletim pode ser lido nos seguintes sites: 

www.admadonbosco.org 

y: www.donbosco-torino.it/ 

 

Para posteriores comunicações podem se dirigir  

ao seguinte endereço eletrônico: pcameroni@sdb.org 
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Caminho formativo 2017-2018: Introdução à Vida devota, de São Fran-

cisco de Sales 
 

3. MEIOS PARA CONTINUAR A ESCOLHA FEITA ATÉ A SOLENE PROMESSA 
Pe. Gianni Ghiglione 

 
O objetivo a que Francisco se propõe, de atingir com a primeira parte de seu livro, que compreende 24 capítulos 
curtos, é "conduzir a alma desde o primeiro desejo da vida devota até a firme resolução de abraçá-la." 
O coração deste processo é constituído da purificação da alma do pecado grave e, também, do gosto pelo peca-
do. Tudo isso não é feito em um curto período de tempo: é preciso paciência para ir fundo e evitar assim, que se 
trate de um fogo de palha. Este é o significado das dez meditações que são oferecidas ao leitor, cujos temas são: 
 
• A criação 
• A finalidade para a qual fomos criados 
• Os benefícios de Deus  
• O pecado 
• A morte 
• O juízo 
• O inferno 
• O paraíso 
• Eleição e escolha do paraíso 
• Eleição e escolha da vida devota 
 
Você vai notar que o padrão é o mesmo para todas as meditações: 
1. A preparação: colocar-se na presença de Deus e invocar o seu auxílio 
2. Considerações, ou seja, pontos de reflexão: constitui o cerne da meditação 
3. Afetos e resoluções: Francisco não fala apenas à inteligência, não faz apenas a mente raciocinar; quer en-

volver o coração, faz vibrar a dimensão afetiva, emocional e nisto é requintadamente moderno. Em outras 
palavras, a pessoa como um todo é envolvida na escolha de Deus: mente, coração, inteligência, vontade, 
corpo, alma, presente e futuro, sentimentos e emoções. 
Francisco trata de um humanismo integral, ou seja, uma forma que valoriza e envolve a pessoa como um to-
do em suas várias dimensões, harmonicamente colocadas em jogo. "Deus é o Deus do coração humano". 
Apenas Deus é capaz de preencher o coração do homem, porque o homem é feito para o absoluto. Fran-
cisco é incapaz de falar do homem sem menção de Deus, e é incapaz de falar de Deus sem falar do ho-
mem. 

4. Conclusão a qual consiste em agradecer ao Senhor, em oferecer-lhe o coração e a vida e em invocar a sua 
ajuda e a sua proteção, com a oração. 

 
Parece-me importante enfatizar que essas meditações são sugestões, podendo ser substituídas por outras, que vo-
cê considere mais úteis. Tudo é dirigido com liberdade e serenidade, também porque aqui e ali, algumas expres-
sões e imagens são muito mais ligadas à época na qual foram escritas. No entanto, lembramos aqui as etapas fun-
damentais da meditação: 
a- Onde quer que você faça a meditação, você deve dedicar algum tempo no início para entrar na presença de 
Deus, que já está presente em você e ao seu redor. Em outras palavras, trata-se de sintonizar o seu coração a este 
encontro e de remover as muitas interferências que podem acontecer ou que podem surgir. São as chamadas dis-
trações e você não deve se assustar com elas. Quando você perceber que a sua mente distraiu-se... e foi para lon-
ge, calmamente busque-a e a traga para diante de Deus. No início de sua caminhada e até mesmo no início de 
cada meditação, as distrações podem ser muito numerosas e têm o risco de desencorajá-lo. Quando se inicia em 
um esporte difícil, os primeiros treinos são cansativos e nos esgotam. Também é assim para quem quer aprender a 
arte de meditar. 
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b- O segundo passo é a leitura calma, atenta de um texto escolhido por você ou que lhe é proposto: às vezes pre-
cisamos reler o texto, principalmente quando se trata da Palavra de Deus. Pouco a pouco, algumas expressões ad-
quirem uma dimensão inesperada e tocam, de maneira particular, a sua vida, o que você está vivendo no momen-
to, algum problema ou dificuldade que lhe chateia. É como uma luz que chega para iluminar um canto escuro, onde 
as coisas encontram-se um pouco desarrumadas e precisamos, então, colocá-las no lugar certo. 
c- Eis então, o terceiro passo: trazer para a sua vida o que foi lido ou escutado. É uma operação que deve englo-
bar a reflexão, as suas habilidades da inteligência, bem como as de seu coração, afetos e a vontade...  
d- Finalmente deixar o espaço para dizer obrigado por tudo o que você recebeu e deixar espaço para rezar para 
que as coisas vistas pela mente e ouvidas com o coração, dêem frutos concretos através de algum bom propósito. 
 
Chegamos assim, à confissão geral, que é preparada por um longo tempo e com cuidado. Se somos muito humil-
des, recorda Francisco na Filoteia, o pecado nos dará um grande pesar porque ofende a Deus, mas dizer o seu 
pecado a seu confessor vai se tornar menos difícil. "Quando estiver diante do pai espiritual, imagine estar no Cal-
vário, aos pés de Jesus Cristo crucificado, cujo sangue 
lhe lava das iniquidades”. 
À confissão segue a promessa solene. Você notará a 
solenidade com que é apresentada: é feita diante de 
Deus e de todo o Paraíso, de todo o cosmos! São lem-
brados os principais pontos das reflexões, os quais fo-
ram estimulados pelas meditações: a bondade de Deus, 
a sua ternura e misericórdia, a sua paciência em aguar-
dar... Há também um aspecto moderno: a conversão de 
Filoteia, cujo pecado fora uma traição, a sua decisão 
firme e solene de caminhar decididamente para o bem, 
está ligado ao Batismo. Agora é renovada "a promessa 
de fidelidade a Deus, feita em meu nome, por ocasião 
do batismo" pela qual "quero converter-me a Deus; de-
sejo, proponho e escolho e decido irrevogavelmente, 
servi-lo e amá-lo agora e por toda a eternidade. Para 
este fim, lhe confio, lhe dedico e lhe consagro o meu espírito com todas as suas faculdades, a minha alma com to-
dos os seus poderes, o meu coração com todos os seus afetos, o meu corpo com todos os seus sentidos...”. 
Dois destaques são feitos para se compreender este maravilhoso texto: a conversão: 
• Envolve a pessoa como um todo (espírito, alma, coração, corpo...): retorna aqui o humanismo integral do qual 

Francisco era apoiador apaixonado e mestre. 
• É coisa séria: observe a força crescente dos verbos e advérbios: desejo, proponho, escolho, decido... irrevo-

gavelmente... agora e por toda a eternidade! Esta é a minha vontade, a minha intenção e a minha decisão 
irrevogável! 

Diante desta página, a imagem de um Francisco doce, bom, quase um simplório, para quem tudo está bem, cai 
enexoravelmente. Francisco é bom e doce no sentido nobre da palavra, mas exigente, firme, determinado, sem he-
sitação, e então, quer que se coloquem em suas mãos para ser acompanhado no caminho da santidade! Punho de 
ferro, mas luva de veludo! 
Para confirmar o que disse, a pessoa que fez a promessa é convidada a ir para o altar e colocar ali a sua assina-
tura. Também Deus assinará e colocará o seu selo, na verdade, Ele próprio será o selo da garantia, sobre o seu 
coração! 
Conclui-se a primeira parte com alguns conselhos úteis para uma purificação completa e radical. 
• Devemos nos livrar do afeto ao pecado venial e isto por várias razões. Esses afetos 

•enfraquecem as forças do espírito 
•abrem a porta às tentações 
•evitam a prontidão da caridade! 

• Devemos nos livrar das coisas desnecessárias ou perigosas (espetáculos, amizades, TV, álcool...): tê-los não 
faz mal, mas se apegar faz mal. O verme da devoção é a tibieza, a mediocridade. Você pode ser cristão ou 
mesmo religioso (escolhendo a vida religiosa), mas não ter escolhido Deus! 

• Devemos prestar muita atenção às más inclinações ligadas ao temperamento. Alguns são, naturalmente, le-
ves, outros rabugentos, outros ainda incapazes de escutar; alguns são levados a se indignarem com tudo, 
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outros a terem raiva, outros a se apaixonarem... Você deve lidar com cuidado e atenção para corrigir ou 
pelo menos para moderar essas inclinações. 

A conclusão não pode ser outra a não ser com a bandeira do otimismo salesiano: não há temperamento tão per-
verso que, pela graça de Deus primeiro e, em seguida, com o esforço e empenho, não possa ser corrigido e me-
lhorado. 
 
Para a sua reflexão pessoal: 
a- Dedica tempo para meditação, para a leitura calma e atenta da Palavra de Deus? 
b- Neste sentido, prepara bem a sua missa de domingo, ou você participa sem saber sobre os conteúdos das Lei-
turas...? 
c- O seu relacionamento com Deus corre o risco de ser intelectual demais ou muito sentimental? 
d- Controla o seu coração sobre o apego ao mal: o pecado sempre tem seu próprio fascínio e agradabilidade. 
Tudo isso faz incursões no seu coração e lhe mantém ligado a hábitos, amizades, vícios,...? 
e- Tem cuidado de seu caráter, consciente de que de seu modo de ser e de se relacionar se originam ou se origi-
narão grandes alegrias ou grandes problemas? 
 

 

A equipe editorial do ADMA online 

todos os desejos para passar  

uma alegre Natal 

25 DEZEMBRO  
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NOTÍCIAS DA FAMÍLIA  

ESPANHA - ASSEMBLÉIAS DOS CONSELHOS LOCAIS DA ADMA EM SANTIAGO DE COMPOSTELA E EM LEÃO 
Nos dias 9 e 16 de setembro aconteceram as 
Assembléias dos Conselhos locais da ADMA 
em Santiago de Compostela para as regiões 
da Galícia e, em Leão, para as regiões de As-
túrias e Castela e Leão. As Assembléias foram 
dirigidas pela Presidente Inspetorial da Região, 
Marta Celada, com o Conselho Inspetorial da 
ADMA da região de Leão. 
As Assembléias tiveram início às 10:30 em am-
bos os locais, com as saudações de boas-
vindas, seguida de uma oração a Nossa Se-
nhora: “Cumpra-se em mim a sua palavra! Ma-
ria: ensina-nos a escutar”. Depois, a leitura e a 
aprovação das atas, o relatório do ano de 
2016-2017 do Conselho Inspetorial da AD-

MA da região de Leão, as diretrizes de orçamento, as linhas guia e de ação da ADMA Primária para 
o ano de 2017-2018, a comunicação das orientações da Coordenação Nacional  da ADMA; a pro-
gramação anual 2017-2018, o calendário 2017-2018 com os diversos eventos, a celebração da Ho-
menagem Inspetorial da Família Salesiana a Maria Auxiliadora, a ser realizada dia 27 de maio em 
Cambados para a região da Galícia e em Avilés para a região de Astúrias-Castela e Leão, terminan-
do com diversos avisos sobre a renovação dos conselhos, agendamentos, informações locais, etc. Tam-
bém foram fornecidas informações sobre a Fundação “João-Sonhador”, em cujo Conselho faz parte a 
Associação de Maria Auxiliadora. 
Concluiu-se cada Assembléia com a celebração eucarística presidida pelo Animador inspetorial da 
região, Pe. Eleuterio Lobato. A seguir, houve uma refeição de confraternização. (Maria Begoña Fer-
nández Prado, Tesoureira e MCS ADMA – região de LEÃO). 
 
 
SICÍLIA – ENCONTRO DOS CONSELHOS LOCAIS 
Domingo, dia 3 de outubro, em San Cataldo (Caltanissetta) aconteceu o encontro dos conselhos locais 
da ADMA da Sicília. Foram apresentados os novos Animadores Espirituais Inspetoriais, Pe. Paolo Cica-
la, SDB, e Irmã Maria Lavenia, FMA. Seguiu-se un momento de formação sobre a pertença da ADMA 
à Família Salesiana, organi-
zado pelo presidente inspe-
torial, Sr. Giuseppe Auteri, 
com dinâmicas de grupo. 
Estiveram presentes 100 
associados, provenientes de 
diversos centros da Sicília: 
Alcamo, Barcellona, Capaci, 
Canicattì, Calatabiano, Ca-
tania, Giarre, Gela, Lerca-
rafriddi, Misilmeri, Messina, 
Marsala, Palermo, San Ca-
taldo. 



ESPANHA – COORDENAÇÃO NACIONAL 
No início de outubro tivemos 
a primeira reunião da coorde-
nação nacional da ADMA da 
Espanha, onde partilhamos a 
experiência vivida nos exercí-
cios espirituais com as famílias 
em Pracharbon (Italia). A regi-
ão do Centro e de Barcelona 
estão planejando reuniões 
para partilharem a experiên-
cia. Apresentaremos a experi-
ência nos encontros regionais 
e no encontro de Formação 
que programamos. Também imprimimos em um livreto, os temas de formação do ano, inspirados na 
Filoteia de São Francisco de Sales (Laura Barneto, Coordenadora Nacional da ADMA). 
 
MÉXICO - ENCONTRO DOS DELEGADOS DA FAMÍLIA SALESIANA DA REGIÃO INTERAMERICA 

Amatitán, México – outubro 2017 – De 22 
a 24 de outubro foi realizado o Encontro 
dos Delegados Inspetoriais da Família Sale-
siana da Região Interamerica, coordenado 
por Pe. Eusebio Muñoz, Delegado do Rei-
tor Mor para a Família Salesiana, na pre-
sença de Pe. Jayapalan Raphael, Delegado 
para os ex-alunos/as de Dom Bosco; Pe. 
Pierluigi Cameroni, Animador Espiritual 
Mundial da ADMA e postulador para as 
Causas dos Santos da Família Salesiana; 
Pe. Joan Lluís Playá, Assistente Central das 
VDB e dos CDB, e 26 representantes de 

todas as Inspetorias da Região Interamerica. Durante os dias, os participantes refletiram sobre ser 
parte e sentir-se parte da Família Salesiana, fundada por Dom Bosco; pontos fracos, oportunidades 
e desafios para trabalharem neste campo. 
 
 
 
 
Sábado, 21 de outubro – Pe. Pierluigi encontra o Conselho 
inspetorial da ADMA de Guadalajara (México) 
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