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ACTA DE REUNIÃO DO CONSELHO  

NACIONAL ADMA 
 
 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas quinze, 

sob a presidência do Delegado Nacional para a Família Salesiana, Exmº Sr. Padre 

Jerónimo da Rocha Monteiro, reuniu-se na Casa de Sant’ Ana, em Setúbal, o Conselho 

dos Devotos De Maria Auxiliadora, que contou com a presença dos seus elementos: 

Delegado Nacional da Família Salesiana: Senhor Padre Jerónimo da Rocha 

Monteiro; 

Delegada Nacional ADMA: Irmã Maria Fernanda Afonso; 

Presidente Nacional ADMA: Pedro Miguel Ricardo; 

Vice Presidente ADMA: Emílio Augusto Pinto Fontelas; 

Secretária do Conselho Nacional: Silvina Maria do Vale. 

 

A reunião teve como ordem de trabalhos os seguintes pontos:  

Ponto um: Oração introdutória da reunião; 

Ponto dois: Ponto da situação dos grupos ADMA e actividades em que se encontram 

envolvidos; 

Ponto três: Programação das actividades; 

Ponto quatro: Organização do ano da Misericórdia; 

Ponto quinto: critérios de avaliação dos artigos para o Site FS e ADMA 

 

O Presidente da reunião deu início à mesma, saudando todos os elementos 

Conselho Nacional da Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora presentes. Deu-se, 

então, cumprimento ao ponto um que consta na ordem de trabalhos com a oração a 

Nossa Senhora Maria Auxiliadora, solicitando à mãe celeste o seu auxílio no decurso 

da reunião.  

No segundo ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor Padre Jerónimo da Rocha 

Monteiro, procedeu à apresentação da Ordem de Trabalhos, após o que referiu ser de 

extrema importância para a Associação ADMA que os vários grupos que a constituem 

informem o Conselho Nacional acerca do número de membros que os integram, assim 

como das actividades em que se encontram envolvidos e outras ações já realizadas. 

Após uma partilha de ideias relativamente ao assunto, concluiu-se este ponto 

traçando dois objetivos essenciais a alcançar: 
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• Primeiro: revitalizar os grupos, através da sua dinamização; 

• Segundo: dar maior visibilidade às actividades desenvolvidas pelos 

grupos. Para tal sugeriu-se a elaboração de uma síntese anual dos 

trabalhos realizados.  

No que concerne ao ponto três da Ordem de Trabalhos, o Senhor Padre Rocha 

sugeriu que, dadas as características particulares da Associação dos Devotos de Maria 

Auxiliadora, como a Adoração do Santíssimo Sacramento, deverá ser esta Associação 

a proceder à dinamização das actividades conducentes à compreensão do mistério da 

misericórdia de Deus pela sua obra-prima: o homem. Depois de ter olhado para a 

programação escrita pelo Presidente, Pedro Ricardo, a Irmã Fernanda Afonso sugeriu 

que uma forma de dinamização poderá passar pelo estudo das orientações e 

compromissos da ADMA para 2015/2016 emanadas do VII Congresso Internacional de 

Maria Auxiliadora, realizado em Turim, em agosto deste ano. Estiveram de acordo.    

O Senhor Padre Rocha adiantou que as actividades desenvolvidas nesse 

sentido, assim como alguns dos materiais poderão ser elaborados e difundidos através 

de suportes informáticos, nomeadamente através do site ADMA online. 

Quanto ao quinto ponto sobre os critérios a observar no que diz respeito ao 

material enviado para os sites da FS e do ADMA, cujo responsável é o Pe. Rocha, 

concordou-se no que se segue:  

Os Salesianos/SDB já têm a sua informação no Boletim Informativo.  

As irmãs Salesianas têm o Sinfonia.  

Neste momento irá para o site da FS o que se destina aos Salesianos 

Cooperadores. Deve tratar da vida dos Salesianos Cooperadores no que diz respeito à 

vida dos grupos, à espiritualidade dos SSCC, aos seus documentos de animação e às 

linhas de ação. O mesmo se diga quanto ao site ADMA. Depois de alguma troca de 

opiniões foram aceites os critérios acabados de ser enunciados.   

 

Finalmente deu-se por encerrado o encontro, com sentida oração a Nossa Senhora 

na capela, juntamente com todo o grupo local ADMA que se fez presente. 

 

E nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata e deu-se por 

terminada a reunião. 

  O Presidente      A Secretária 

(Senhor Padre Jerónimo Rocha Monteiro)            (Silvina do Vale) 

__________________________________                    ____________________________ 
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