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TEMA PASTORAL 2015/2016  
 

 

Desafia-te O ser humano tem grandes sonhos e aspirações, mas muitas delas acabam por não ter 
cumprimento por falta de um pequeno estímulo. É necessário deixar a zona de conforto, fazer uso 
das asas que Deus nos deu para voar mais alto.  
Esse estímulo deve partir do interior de cada um. O ser humano sente uma necessidade de auto-
nomia, de liberdade, de conduzir a própria vida, de fazer o seu caminho. A vida é uma aventura, 
conhecemos o ponto de partida mas não sabemos muito bem onde iremos chegar. Cada um deve 
ser o timoneiro da sua própria vida. Por isso, o primeiro passo é olhar para si mesmo, descobrir 
quem se é e o que se quer, encontrar-se, percorrer o caminho da interioridade, lugar onde nos 
conhecemos e onde nos encontramos com Deus que nos desafia, surpreende, suscita, provoca, 
desinstala, entusiasma, fascina, acompanha e nos leva a descobrir a nossa vocação.  
 

#AmarAoInfinito Percorrendo o caminho da interioridade, lugar da relação com Deus, a pessoa 
compreende que é amada e enviada a levar aos outros esse Amor. Afinal o homem não pode viver 
sem amor. A necessidade de amar é essencial e está inscrita no seu coração.  
O desafio é procurar permanecer no Amor de Deus e corresponder ao Amor com que Ele nos amou 
primeiro. Esse Amor que se experiencia não consente ficar fechado; reclama derramar-se sem 
limites, infinitamente, nos irmãos que Deus põe no nosso caminho. Neste processo, conhecer o 
outro não é só informar-se sobre ele; é sobretudo entendê-lo, compreender os seus passos, vê-lo 
como Deus o vê, levar-lhe a Sua misericórdia…  
“A medida de amar é amar sem medida.” (Sto. Agostinho) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

LEMA DO REITOR-MOR PARA 2016  

 

COM JESUS, percorramos juntos a aventura do Espírito!  
 
 
 
 

A vida é o lugar onde tudo se joga. Todos temos experiência disto, com variedade 
de caminhos e de opções que se apresentam. E é precisamente no caminho da 
vida que o Espírito atua e, em liberdade, chama à porta de todo o coração humano.  
De uma maneira ou de outra, todos temos também a experiência de ser cami-
nhantes, por vezes em caminhadas em que percorremos longas distâncias. Esta 
experiência do caminho ajuda-nos a intuir o que pode significar percorrer uma 
Aventura no Espírito.  
Que significa percorrer a aventura do Espírito?  
Antes de tudo é caminho de INTERIORIDADE.  

  
Mas interioridade não é em nós apenas um exercício em direção ao interior de 
nós mesmos, por muito que seja um bom exercício. Para nós, como crentes, é um 
caminho de ESPIRITUALIDADE, uma espiritualidade que se cultiva e se expressa, 
das formas que depois diremos.  
 
Jesus percorreu uma autêntica “aventura” de abertura ao Espírito. Buscou sempre 
a vontade do Pai que em seu Espírito O suscitou, acompanhou, provocou, guiou…  
Dom Bosco viveu toda a sua vida aberto ao Espírito porque o seu desejo era 
responder àquilo que Deus queria dele, para si mesmo e para os seus jovens. O seu 
caminho percorrido em Chieri, as suas buscas, foram uma verdadeira aventura 
deixando-se guiar pelo Espírito. Este caminho levou-o com o tempo a essa 
harmonia e unidade pessoal, muito longe de qualquer fragmentação. 
 



 
 

Tal como sucedeu com o Senhor Jesus, com Maria de Nazaré – que viveu uma 
aventura do Espírito que era confiar em Deus sem saber qual seria o ponto de 
chegada –, e com Dom Bosco – para quem o seu sim ao Espírito foi uma verdadeira 
aventura real de vida com incríveis desafios –, também nós recebemos 
diariamente esse convite a avançarmos num caminho em que poderemos deixar-
nos acompanhar, conduzir e surpreender por Ele. Um caminho que tem muito de 
‘aventura’ onde não há certezas, mas cujo ponto de chegada se torna fascinante.  
Como se exprime e se manifesta esse caminho de Interioridade e Espiritualidade 
que permite viver acompanhado pelo Espírito?  
  

 Exprime-se numa profunda experiência de Fé.  

 No cultivo da dimensão comunitária dessa mesma Fé.  

 Crescendo na Misericórdia e na dimensão Fraterna da vida.  
 
Por último, queríamos pedir-vos, queridos jovens, que nos permitais fazer este 
caminho juntos. Percorramos este caminho juntos. Aprendamos juntos, façamos 
experiências, juntos, porque isso far-nos-á muito bem a todos. E neste ‘todos’, 
pensamos na Família Salesiana, – nas suas diversas expressões –, como 
destinatários prioritários do Lema, mas pensamos também em vós, tantos 
milhares e milhares de jovens que, nos mais diferentes países, culturas e presenças 
salesianas, sois animadores de outros jovens que acompanhareis nesta Aventura, 
neste caminho a percorrer acompanhados pelo Espírito de Deus que, como 
dissemos, surpreende, suscita, provoca, desinstala, entusiasma, fascina e 
acompanha…  

Roma, junho de 2015  

Pe. Ángel Fernández Artime  
Reitor-Mor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ORIENTAÇÕES DA ADMA PARA 2016 

Orientações e compromissos da ADMA 
para 2015-2016 

  

  

1. Propostas do Reitor-Mor no VII Congresso Internacional de Maria 

Auxiliadora (Turim-Colle Dom Bosco, 6-9 de agosto de 2015) 

  

“Estou convicto de que este Congresso representa para a nossa Família Salesiana um 

momento de graça, para anunciar o “Evangelho da Família”, repropondo-lhe a beleza, o 

papel e a dignidade. Em particular, olhando para Dom Bosco, para a sua paternidade, 

vivida no primeiro oratório com um espírito de família, experimentaremos um crescimento 

de identidade mais clara e mais sólida” (Pe. Angel Fernández Artime, Reitor-Mor). 

Queremos viver sob o exemplo de “Maria [que] reza, suplica e intercede como Mãe muito 

terna e misericordiosa, porque “é próprio da misericórdia o considerar nossa, a necessidade 

dos outros. Solicitude e diligência no prevenir e no prover: um auxílio oportuno e no tempo 

certo, porque expressão e fruto da íntima união da Mãe com o Filho na obra da salvação” 

(Dom Bosco em “Maravilhas da Mãe de Deus”, comentado por Pe. Angel Fernández Artime, 

Reitor-Mor, na homilia da Santa Missa em honra a Maria Auxiliadora no VII Congresso 

Internacional de Maria Auxiliadora). 

  

1.1 “Da casa de Maria às nossas casas”: atualizar em nossos grupos e nas famílias, 

uma rede de relacionamentos autênticos, de corresponsabilidade e de comunhão, inspirada 

no espírito de família, de Dom Bosco. Razão, religião e amorevolezza podem ser traduzidos 

comodiálogo, querer-se bem e presença de Deus. Em comunhão com Papa Francisco 

queremos, também nós, sermos discípulos-apóstolos, reafirmando a primazia da oração e 

da vida espiritual para um fecundo e autêntico empenho apostólico. Levar, com 

simplicidade, às famílias e aos jovens, o testemunho de uma vida alegre porque confiada a 



 
 

Jesus e Maria, alegria de ser famílias cristãs e de viver a beleza do Matrimônio, apesar das 

dificuldades da vida cotidiana. 

  

1.2 Pastoral juvenil e Pastoral familiar 

Dom Bosco sonhou com um movimento de pessoas pelos jovens. Também nós, somos 

chamados a agir de modo que a pastoral juvenil esteja cada vez mais aberta à pastoral 

familiar. Precisamos garantir que as famílias tornem-se, na vida cotidiana, lugares 

privilegiados para o crescimento humano e cristão, para a valorização das virtudes que dão 

forma à existência. Precisamos caminhar com as famílias, acompanhá-las em situações 

complexas que enfrentam, identificando novas formas e estratégias para apoiar os pais no 

compromisso educacional. Áreas de interesse: 

  

• A educação dos adolescentes e dos jovens ao amor, inspirando-se na amorevolezza de Dom 

Bosco; isso é para combater essas tendências culturais que parecem impor uma afetividade 

ilimitada, narcisista, instável e imatura. Positivamente, dar razões e significado para a 

vocação ao casamento. Atenção especial deve ser dada à formação da consciência e à 

educação às virtudes, em especial à virtude da castidade, vivida e proposta de forma 

exemplar por Dom Bosco, como condição indispensável para o crescimento no amor 

autêntico e livre. 

• A preparação dos noivos ao matrimônio e à família; isso envolve um caminho de fé e um 

discernimento maduro e responsável em direção à escolha matrimonial. 

• A celebração do matrimônio, evidenciando a graça própria do sacramento e colocando em 

ênfase, a primazia da graça. 

• O acompanhamento dos jovens esposos e dos pais, para que cresçam na devoção à 

Eucaristia e a Maria Auxiliadora e sejam envolvidos no caminho da ADMA. O testemunho 

de casais e famílias que buscam viver estes valores ajudará a crescer na consciência dos 

desafios e do significado do matrimônio. 

• A atenção particular às famílias em dificuldades de relacionamento e a situações 

“irregulares”, especialmente lutando contra a precipitação com que muitos decidem acabar 

com a união conjugal e compromissos familiares e acompanhando com cuidado as 

situações de crise. A graça do sacramento da reconciliação e a prática do perdão ajudam a 

superar também, os momentos de crise e de infidelidade. 

• A espiritualidade conjugal e familiar na perspectiva da espiritualidade salesiana. 

  

 



 
 

1.3 Como Família Salesiana: 

• Promover a troca, a complementariedade e a corresponsabilidade entre vocação 

matrimonial e a para a vida consagrada, missionária e sacerdotal, valorizando a partilha de 

experiências, projetando juntos, a fim de que as diferentes sensibilidades se tornem cada 

vez mais enriquecedoras para o bem dos jovens. 

• Partilhar e valorizar as experiências e as propostas já em vigor nos grupos da Família 

Salesiana sobre a Pastoral Familiar, promovendo-as de novo como forma concreta de 

realização do próprio carisma. 

  

2. Guia e animação dos grupos locais 

Continuando o caminho já feito, é necessária a programação de Escolas de formação da 

ADMA a nível inspetorial e nacional para promover o conhecimento do Regulamento à luz 

do Comentário (Terceiro Caderno de Maria Auxiliadora). Para o próximo ano já estão 

programados os Congressos inspetoriais no México, no Brasil (Inspetoria de Campo 

Grande) e na América Central. E haverá a escola dos animadores espirituais SDB e FMA da 

Espanha. 

Um ponto-chave é o contato, a formação e acompanhamento dos animadores 

espirituais SDB e FMA a nível inspetorial, regional e nacional. 

Outro aspecto é o relacionamento com os Inspetores SDB e as Inspetoras FMA, em especial 

a apresentação da ADMA aos inspetores e inspetoras recém-nomeados. 

  

3. Caminho de formação 2015-2016 

Em consonância com o caminho do Ano jubilar da Misericórdia e à luz da Estréia do 

Reitor-Mor para o ano de 2016: COM JESUS, percorramos juntos a aventura do 

Espírito! 

Propomos o seguinte caminho de formação, organizado pela Irmã Linda Pocher, FMA: 

  

Regenerados em Sua Misericórdia 

 Setembro de 2015 – Apresentação do caminho. Os efeitos da misericórdia de Deus na 

vida do cristão. 

 Outubro de 2015 – Caná: a fé da Igreja se baseia na experiência da misericórdia de Deus. 



 
 

Novembro de 2015 – Visitação: a missão da Igreja se baseia na experiência da 

misericórdia de Deus. O Magnificat: reconhecer os sinais da misericórdia de Deus na 

história. 

  

Dezembro de 2015 – A Imaculada: Eva e Maria. Um primeiro exame de consciência. Eva 

se esconde, se defende, Maria se expõe... A alegria da confissão como estarmos abertos 

diante de Deus. 

  

Janeiro de 2016 – Eu te darei a mestra: não com as pancadas, mas com a misericórdia. 

  

Fevereiro de 2016 (Quaresma) – O reencontro no templo: perder e reencontrar o 

Senhor,  avaliando a nós mesmos. 

  

Março de 2016 (Páscoa) – Os passos do perdão 1: reconhecer a própria pequenez, a 

própria pobreza. A confissão como cura e libertação. 

  

Abril de 2016 (Em direção a Pentecostes) – Os passos do perdão 2: perdoar a quem 

nos feriu. Misericórdia e reconciliação. 

  

Maio de 2016 – A sua misericórdia se estende: por Maria, Mãe da Misericórdia 

aprendamos as obras corporais de misericórdia. 

 

Junho de 2016 – A sua misericórdia se estende: por Maria, Mãe da Misericórdia 

aprendamos as obras espirituais de misericórdia. 

______________________________________________________________ 

  

  

  

 

 



 
 

 

3. Em comunhão com a Família Salesiana 

 

3.1 Dias de Espiritualidade da Família Salesiana 

Acontecerão em Roma de 14 a 17 de janeiro de 2016 

 4. Organização da Associação 

4.1 Atenções pós Congresso 

–  ter os contatos com grupos e pessoas que participaram do Congresso 

–  colocar o material (Registros das palestras, Liturgia, Fotos, Vídeos...) em um CD ou DVD 

 

4.2 Registro da Associação 

Continuar a atualizar o processo de mapeamento dos grupos da Associação para se ter um 

conhecimento mais objetivo da realidade da ADMA nas diversas partes do mundo. 

Valorizar o papel dos secretários dos Conselhos locais e inspetoriais, na organização dos 

seguintes aspectos: decreto de criação - diploma de agregação – notícias dos grupos – atas 

dos encontros – grupos de associados... 

  

4.3 ADMAonline 

Grande e crescente tem sido a atenção e a divulgação da ADMAonline, que é publicada 

tanto no formato PDF (para utilizar sobretudo nos murais de avisos da Associação) como 

na forma de texto para ser utilizada nos encontros dos grupos, para a animação de oração, 

para fazer conhecida a vida da Associação a nível mundial. Este instrumento está se 

tornando cada vez mais importante no partilhar das linhas de formação e na comunhão 

entre os grupos da Associação. 

  

4.4 Novo volume da Coletânea “Cadernos de Maria Auxiliadora” 

Está sendo impresso o sexto caderno que retoma tanto os temas da presença da Auxiliadora 

na vida de Dom Bosco (organizado por Pe. Cameroni), como o caminho de formação 

proposto em preparação para o VII Congresso de Maria Auxiliadora, com as catequeses 

elaboradas por Pe. Roberto Carelli: Da casa de Maria às nossas casas, com o coração de 

Dom Bosco. 

  



 
 

 

4.5 Novo logotipo e folhetos da ADMA 

Retomar o logotipo do VII Congresso e fazê-lo se tornar o logotipo oficial da Associação. 

Imprimir os novos folhetos da ADMA em línguas: italiana, inglesa, espanhola, portuguesa e 

francesa, para apresentar a história, o espírito e a missão da Associação. 

  

4.6 Website e outros meios de comunicação 

A ADMA Primária tem um website oficial para a promoção da comunhão entre os diversos 

Grupos no mundo, através do compartilhar de documentos e materiais de formação e 

instrumentos de conhecimento recíproco : www.admadonbosco.org 

 

 

4.7 Conta corrente e transferência bancária ADMA 

Desde agosto de 2010 a Associação tem uma conta corrente postal (e bancária) no Banco 

Poste Italia. Torna-se assim possível fazer operações com agilidade e com clareza 

organizativa, segundo o espírito laical que caracteriza a Associação. 

  

  

Conta Corrente Postal   c/c 4446166 

Transferência Bancária  IBAN: IT63D 0760101000000004446166 

Em nome de            ADMA Associazione di Maria Ausiliatrice 

VIA MARIA AUSILIATRICE 32 – 10152 TORINO 

Sr. Tullio Lucca, Presidente ADMA Primária Torino-Valdocco 

tullio.lucca@icloud.com 

Pe. Pierluigi Cameroni, Animador espiritual 

pcameroni@sdb.org 

Secretaria 

ADMA@admadonbosco.org 
 

 
 

 
 

http://www.admadonbosco.org/
mailto:tullio.lucca@icloud.com
mailto:pcameroni@sdb.org
mailto:ADMA@admadonbosco.org


 
 

Família Salesiana  
 
 
OBJETIVOS GERAIS  
 
 
 
OBJETIVO 1 – Envolver toda a Família Salesiana na compreensão 
do mistério da misericórdia de Deus:  
 Estudando a Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia;  
 Celebrando em Igreja o sacramento do perdão de Deus, 
nomeadamente nas peregrinações que organiza;  
 Dando primazia à dimensão da misericórdia de Deus nos retiros 
quaresmais e noutros espaços de encontros dentro da associação e 
nas paróquias;  
 Escolhendo esta dimensão da misericórdia do Coração de Jesus 
para as Adorações ao Santíssimo Sacramento.  
 
 
 
OBJETIVO 2 – Testemunhar a fraternidade:  
 Valorizando as relações fraternas dentro da família e dos 
grupos sociais e eclesiais, vivendo atitudes fraternas de partilha, 
escuta e comunhão;  
 Fazendo exercícios de correção fraterna, de perdão e de amor 
cristão;  
 Potenciando esta dimensão do amor total de Deus na Lectio 
Divina e nas Catequeses Marianas.  
 
 Fazendo exercícios de correção fraterna, de perdão e de amor 
cristão;  
 Potenciando esta dimensão do amor total de Deus na Lectio 
Divina e nas Catequeses Marianas.  
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ASSOCIAÇÃO DE MARIA AUXILIADORA  
 
OBJETIVO 1 – Conhecer a nova edição do Regulamento ADMA 
como momento de estudo e dinamização nos grupos:  
 
Estratégicas: 
 
 Estudando os diversos comentários ao Regulamento feito por 
Pierluigi Cameroni, Delegado Mundial;  
 Renovando “o compromisso” depois do seu estudo 
aprofundado;  
 Tornando-o conhecido como uma escola de mariologia que 
leva ao amor de Maria;  
 Tornando-o celebrativo através das Catequeses Marianas.  
 
 
OBJETIVO 2 – Testemunhar a solidariedade cristã:  
 
Estratégicas: 
  
 Participando nas diversas atividades sociais organizadas pelos 
grupos ADMA;  
 Colaborando em campanhas de outros organismos religiosos e 
civis, como o Banco Alimentar, atividades de ajuda às famílias, 
peregrinações, retiros marianos, etc.  
 Visitas a idosos e acamados em lares. 
 Rezar o terço diariamente nas Instituições da Santa Casa da 
Misericórdia de Cascais. 
 Banco alimentar no Jumbo de Cascais. 
 Apoio a 150 famílias na localidade de Bicesse mensamente com 
cabazes alimentares. 
 Peregrinação a pé a Fátima em Maio 
 Peregrinações a Santuários Marianos. 
 Visitas mensalmente á MIMAR no Estoril com 18 crianças 
institucionalizadas dos 3 aos 36 meses. 
 Retiro ADMA no dia 12 de Maio em Fátima. 
 Retiro em Balazar em data a confirmar. ( fim-de-semana). 
 Adoração Eucaristica nas 1ª sextas-feiras de cada mês- 
 Terço dias 13 e 24 de cada mês. Missa dias 24 de cada mês em 
honra de N. Sra Auxiliadora. Novenas Marianas. 
 



 
 

 ADMA / ASSOCIAÇÃO DE MARIA AUXILIADORA 

 
 Via Maria Ausiliatrice 32  - 10152 Torino-Valdocco, Italia  /  E-Mail: pcameroni@salesiani.it  -  ADMA 

Valdocco: adma.torino@tiscali.it   
 

 
           ADMA-ON-LINE       -       ADMA News       -     ADMA Congressi:  Torino 2003 - Mexico 2007 - Chestochowa 2011 

 
    Fim principal: 

1 -  Promover a veneração do SSmo. Sacramento e a devoção a 
Maria Auxiliadora dos Cristãos: Título que parece agradar à 
Augusta Rainha dos céus".(Súplica 
de D.Bosco ao Arcebispo de Turim, in 
Associação dos devotos de Maria 
Auxiliadora, S.Benigno Canavese 1890, 
pág.33). 

2 -  "D.Bosco deu vida à 
Associação de Maria Auxiliadora 
envolvendo-a, com empenhos 
acessíveis à maioria das pessoas 
simples, na espiritualidade e na 
missão da Congregação 
Salesiana". (Capítulo Geral 24 SDB: 
Salesianos e leigos...,1990, n.80, pág. 81). 

3 -  Oferece um itinerário de 
santificação e de 
apostolado" (Memórias Biográficas 
vol.VII,334) segundo o carisma de D.Bosco 
(MB VII,334 e Reg.2). 

    Fundamento e História: 

Nossa Senhora vestida de "pastora" indica num sonho a Joãozinho Bosco de 9 
anos os destinatários e o método da sua futura missão (MB 1,123ss). 
No sonho de 1884 mostra-lhe os cordeiros que o seguem até à meta da longa e 
fatigante viagem: um pátio, pórticos, uma capela, muitos cordeiros a transformar-
se em pastores, os destinatários... e por fim uma segunda e imponente Igreja 
tendo no interior uma faixa branca com a escrita: 

mailto:pcameroni@salesiani.it
mailto:adma.torino@tiscali.it
http://www.donbosco-torino.it/port/adma/index.html
http://www.donbosco-torino.it/ita/Notizie_ADMA/index.html
http://www.donbosco-torino.it/ita/Torino_Adma_2003/4_Congresso_ADMA_2003.html
http://www.donbosco-torino.it/ita/adma/Mexico_2007/index2007.html
http://www.kongresadma.pl/


 
 

 "Esta é a minha casa. Daqui a minha glória". 

Às perguntas de D.Bosco a pastora responde: "Quando vires...entenderás" (MB 
2,243). 

Em 1845 num outro sonho D. Bosco vê uma grande planície, muitos rapazes, uma 
pequena igreja, um pátio pequeno, "uma igreja maior com uma casa ao lado... 
depois a pastora põe o seu pé no terreno e diz: "Neste lugar onde sofreram o 
martírio Avventore, Solutore e Ottavio, 

Eu quero que Deus seja honrado de uma forma muito 
especial 

A 5 de Abril 1846 D. Bosco reconhece a casa que tantas vezes viu em sonhos...e 
compreendeu (MB 2,425). Desde aquele dia e especialmente desde as primeiras 
escavações no fim do outono de 1863 até 9 de Junho de 1868, dia da consagração 
do santuário de Maria Auxiliadora, ( a escolha definitiva do nome é de 1862), D. 
Bosco vê realizados os sonhos: construiu a casa da Auxiliadora, partirão os 
pastores, chegarão numerosos peregrinos... 

A esses D. Bosco confia o empenho de difundir a glória e a devoção de 
Maria Auxiliadora "em todo o mundo" congregando-os mediante a Associação 
de Maria Auxiliadora (D.Rua no processo diocesano de beatificação de D.Bosco, 23 
de Junho 1909. 
D. Bosco obtém a erecção canónica da 
Associação do Bispo de Turim, 
Mons.Alexandre Riccardi no dia 18 de 
Abril 1869. 

O Papa Pio IX no dia 5 de Abril 
eleva-a a Arquiconfraria com a 
faculdade de agregar as 
Associações do mesmo nome e 
regulamento na Arquidiocese de 
Turim ; no dia 2 de Março 1877 
esta faculdade foi estendida a 
todas as dioceses do Piemonte. 

Em 1876 D. Bosco tinha fundado a 
Pia União dos Cooperadores confiando-
lhes um empenho mais forte na 
espiritualidade e missão salesiana mas 
continuou a espalhar a Associação de 
Maria Auxiliadora entre a gente 
simples do povo. 
 
No dia 25 de Junho de 1889 D. 
Rua obtém do Papa Leão XIII a 
faculdade de "erigir e agregar todas as 
Associações das igrejas salesianas no mundo"; em 1894 esta faculdade abrange 



 
 

também as casas salesianas. Em 1896 a faculdade de agregar estendeu-se às 
igrejas de todo o mundo. 

Mediante pedido de Madre Catarina Daghero,Superiora das FMA, a Congregação 
dos Religiosos do Vaticano autorizou o Reitor Mor dos Salesianos "em perpétuo" a 
erigir, agregar e nomear o Director das Associações que surgissem nas obras das 
FMA do mundo inteiro (31 julho 1913). D. Paulo Albera, Reitor Mor, em 
1914 obtém a dispensa das distâncias regulamentares requeridas para a erecção 
de cada uma das Associações (Arquivo da Congregação salesiana,55-XXXIV-
XXXVIII,55-XXXIX,55-XL).  
O ADMA tem hoje uma autonomia e fisionomia bem definidas. 
No dia 5 de Julho 1989 o Reitor Mor D. Egídio Viganò com o conselho geral 
reconhece a pertença do ADMA à família Salesiana: "Não é uma expressão de 
simples entusiasmo e de fácil consentimento. É antes um dado que vem 
das origens e que enriquece a nossa família, põe em relevo a 
extraordinária importância do santuário de Turim-Valdocco; é fruto do 
fecundo ano de graça que foi o centenário do 88" (Carta de D.Viganó aos 
Associados e ao Reitor do Santuário de Maria Auxiliadora).. 

O ADMA tem o grande e desejado privilégio de ser historicamente o segundo grupo 
da família salesiana fundado por D.Bosco com o respectivo regulamento escrito por 
ele mesmo! 

     REGULAMENTO DA ASSOCIAÇÃO 

   PROÉMIO 

Movido pelo Espírito Santo, e para responder às instâncias e sinais dos tempos,  
D. Bosco criou várias forças apostólicas e um vasto movimento de pessoas que, de 
diversos modos,trabalham em favor dos jovens e das 
classes populares. 
 
A Associação de Maria Auxiliadora foi fundada 
por D. Bosco como instrumento privilegiado para 

 " promover a veneração do Santíssimo 
Sacramento  

e a Maria Auxiliadora dos Cristãos ". 



 
 

Foi erecta canonicamente no Santuário de Maria Auxiliadora em 
Turim, a 18 de Abril de 1869 e " por ele considerada como parte 
quase integrante da Sociedade Salesiana " 

Pio IX , com o breve de 5 de Abril de 1870 , elevou-a a Arquiconfraria com direito 
de agregar as Associações que surgissem em qualquer parte do mundo com a 
mesma denominação e finalidade. 
Finalmente a 5 de Julho de 1989, " o Reitor Mor, com o seu Conselho, 
reconheceu oficialmente que a Associação de Maria Auxiliadora faz parte 
da Família Salesiana ". 

 A NOVA ASSOCIAÇÃO DE MARIA AUXILIADORA 

    ACTO DE FUNDAÇÃO 

D. Bosco, tendo levantado a Maria, segundo as indicações que dela recebera em 
sonho, o Santuário votivo dedicado à Auxiliadora ( Turim-Valdocco 1868) , no ano 
seguinte quis erigir na Basílica 
aArquiconfraria de Maria Auxiliadora 
(18 de Abril de 1869 ) , para 
irradiar a difusão à Virgem invocada 
sob este título. 

O Santuário de Maria Auxiliadora, 
ponto de difusão da missão no 
mundo, " tornou-se para D. Bosco 
centro de coesão das suas obras, 
fonte de graças e santuário para o 
mundo ". 

A confiança de D. Bosco em Maria 
Auxiliadora encontrou na 
Associação uma expressão 
simples e prática para defender a 
fé entre os povos . 

" Nós, cristãos, devemos unir-
nos nestes tempos difíceis. O facto de pertencermos ao grande 
número dos que praticam o bem anima-nos sem darmos conta " . 

A experiência " faz-nos ver de forma evidente que Maria continuou do céu e com o 
maior sucesso a missão de Mãe da Igreja e Auxiliadora dos Cristãos que começara 
na terra ".  



 
 

Esta presença materna e operante de Maria é o fundamento da Associação e a 
inspiração docompromisso dos membros para 
o serviço do Reino de Deus. 

    NATUREZA E FINS DA ASSOCIAÇÃO 

A Associação de Maria Auxiliadora é um lugar de encontro para os fiéis que aderem 
às suas actividades típicas. 
Oferece um itinerário de santificação e de apostolado, segundo o carisma de D. 
Bosco. 

Valoriza, de modo especial , o culto ao Santíssimo Sacramento e 
a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora sob todas as formas, 
públicas e privadas, aprovadas pela Igreja 
 
É uma Associação eclesial pública de fiéis que trabalham na Igreja sendo 
fiéis aos pastores e colaborando com outras forças eclesiais, especialmente 
da Família Salesiana. 
Goza de personalidade jurídica segundo o direito da Igreja. De acordo com a 
legislação vigente em cada país , pode ser reconhecida juridicamente, mas não 
adere a partidos políticos nem a grupos com fins lucrativos. A denominação do 
Grupo é 

ASSOCIAÇÃO DE MARIA AUXILIADORA  = ADMA 

e a sua sede social é em Via Ausiliatrice 32 , 10152 Torino-Valdocco / 
ITALIA  
junto da Basílica de Maria Auxiliadora. 

 

 



 
 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DA VIDA DE DOM BOSCO 

 

1859  (18 de dezembro) Nascimento da Sociedade de S. Francisco de Sales: caráter 
privado (dois presbíteros e 15 escolásticos). 
 

     

1860  Primeiro leigo admitido na Congregação: Giuseppe Rossi. Morte de S. José Cafasso, 
mestre e diretor espiritual de Dom Bosco. Miguel Rua ordenado presbítero. Seminário 
de Giaveno (1860-62). 
 

     

1861  Oficina de tipografia. 
 

     

1862  Oficina de serralharia. Profissão dos 22 primeiros salesianos. 
 

     

1863  Primeira casa fora de Turim: Colégio de Mirabello Monferrato (diretor, Miguel Rua: 
lembranças confidenciais). Primeira pedra da Basílica de Maria Auxiliadora em Turim. 
 

     

1864  Reconhecimento, pela Santa Sé, da Sociedade de S. Francisco de Sales ("decretam 
laudis"). 
 

     

1865  Primeiras profissões perpétuas. "Biblioteca dos escritores latinos". 
 

     

1868  Aprovação diocesana da Sociedade de S. Francisco de Sales. Consagração da Basílica 
de Maria Auxiliadora. 
 

   

1869 Aprovação definitiva, pela Santa Sé, da Sociedade de S. Francisco de Sales. 
Associação Devotos de Maria Auxiliadora. 
 

     

1870  Primeira casa fora do Piemonte: Colégio de Alassio. Associação Antigos Alunos. 
 

     

1871  Escola de Artes e Ofícios de Marassi (Génova) (transferida para Sampierdarena em 
1872). 
 

     

1872  Fundação do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora: Maria Mazzarello e Dom 
Bosco. 
 

     

1874  Aprovação definitiva, pela Santa Sé, das Constituições da Sociedade de S. Francisco de 
Sales (3 de abril). 
 

     

1875  Expansão dos Salesianos fora da Itália: Argentina, Primeira expedição missionária  (11 
de novembro); França-Nice (21 de novembro. 
 

     

1876  Associação Cooperadores Salesianos, aprovada pela Santa Sé.  
Segunda expedição missionária: Uruguai. 

   



 
 

Calendarização 
 

 

Julho 2015 

Dia 6 – Banco Alimentar 

 Dia 7 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

 

Agosto 2015 

Dia 3 – Banco Alimentar 

Dia 4 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 5 – Aniversário da Fundação das FMA-1872 

Dia 6 – Congresso Internacional ADMA em Turim 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 15 – Assunção de Nossa Senhora ( Solenidade) 

Dia 16 – Bicentenário do nascimento de Dom Bosco (Itália) 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

 

 

 



 
 

Setembro 2015 

Dia 3 – Banco Alimentar 

Dia 4 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 19 – Lançamento do ano pastoral da Família Salesiana ( Fátima) 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

Dia 26 – E-VANGELIZAR 

 

 

 

Outubro 2015 
Dia 1 – Banco Alimentar 

Dia 2 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 13 – B Alexandrina da Costa 

Dia 18 –Dia Mundial das Missões 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

Dia 25 – 29ª Peregrinação ao Santuário Nacional de Maria Auxiliadora 
(Mogofores) 

Dia 29 – B Miguel Rua 

 



 
 

Novembro 2015 

Dia 1 –Todos os Santos 

Dia 5 – Banco Alimentar 

Dia 5 – Missa pelos benfeitores e membros defuntos da F.S. 

Dia 6 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 22 –Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo 

Dia 25 –V.Mãe Margarida –Missa pelos pais falecidos dos Salesianos 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

Dia 29 – I Domingo do Advento 

 

Dezembro 2015 

Dia 3 – Banco Alimentar 

Dia 4 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 8 – Imaculada Conceição da Virgem Maria - Solenidade 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 16-24 – Novena De Natal 

Dia 17 – Aniversário Natalício do Papa Francisco 

Dia 25 – Natal 

Dia 27 – Sagrada Família 

 

                                         



 
 

                                      

Janeiro 2016 
Dia 1 – Santa Maria Mãe de Deus 

Dia 3 – Epifania do Senhor 

Dia 7 – Banco Alimentar 

Dia 8 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 10 – Batismo do Senhor 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 22 –B. Laura Vicuña 

Dia 21-24 – 33ª Jornadas Da Espiritualidade da F.S. – Roma 

Dia 23 – Apresentação Do Lema Reitor Mor - Fátima 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

Dia 24 – S Francisco de Sales 

Dia 29 – 1ª Reunião de Preparação dos Peregrinos a Pé a Fátima 

Dia 31 – Festa de S. João Bosco( Solenidade) 

 

Fevereiro 2016 

Dia 2 – Apresentação do Senhor 

Dia 4 – Banco Alimentar 

Dia 5 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 10 – Quarta-Feira de Cinzas 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 



 
 

Dia 14 - Retiro Quaresmal - Estoril 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

Dia 26 – 2ª Reunião de Preparação dos Peregrinos a Pé a Fátima 

 

Março 2016 
Dia 3 – Banco Alimentar 

Dia 4 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 19 – S. José – Esposo da Virgem Santa Maria 

Dia 20 – Domingo de Ramos 

Dia 24 – Quinta-Feira Santa 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

Dia 25 – Sexta-Feira Santa 

 

Abril 2016 

Dia 1 – 3ª Reunião de Preparação dos Peregrinos a Pé a Fátima 

Dia 4 –Anunciação do Senhor -Solenidade 

 Dia 7-Banco Alimentar 

Dia 8 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 



 
 

Dia 29 – 4ª Reunião de Preparação dos  Peregrinos a Pé a Fátima 

 

                                     Maio 2016 

Dia 1– Missa de Envio e Jantar Partilhado 
Dia 5 – Banco Alimentar 

Dia 6– Distribuição Banco Alimentar 

Dia 6 – S. Domingos Sávio 

Dia 8 – Ascensão do Senhor 

Dia 9 – S. Maria Domingas Mazzarello 

Dia 7 a 13 – 10ª Peregrinação a Pé ADMA a Fátima 

Dia 12 – Retiro ADMA ( Fátima) 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 21 e 22 – 64ª Peregrinação da F.S. a Fátima 

Dia 22 –Santíssima Trindade 

Dia 24 – Festa de Maria Auxiliadora 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

Dia 29 – Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 

 

Junho 2016 

Dia 2 – Banco Alimentar 

Dia 3 – Distribuição Banco Alimentar  

Dia 3 - Sagrado Coração de Jesus 



 
 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h  

Dia 13 – Santo António de Lisboa- Patrono da Província 

Dia 23 – S José cafasso 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

Dia 29 – S.Pedro e S.Paulo 

 

Julho 2016 

Dia 2 – Banco Alimentar 

Dia 8 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

Agosto 2016 

Dia 4 – Banco Alimentar 

Dia 5 – Distribuição Banco Alimentar 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 16 – Aniversário Do Nascimento De S. João Bosco 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

 

Setembro 2016 

Dia 8 – Banco Alimentar 

Dia 9 – Distribuição Banco Alimentar 



 
 

Dia 13 – Terço Mariano e Catequese Mariana – 21.00h 

Dia 24 – Adoração Eucarística e Missa Em Honra de Nossa Senhora 
Auxiliadora – 17.45h 

 

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ADMA ESTORIL 
 
 
 
DELEGADO LOCAL:           Pe Ramiro Galhispo – 912 307 035 
                                          ramiro@salesianos.pt 
 
PRESIDENTE:                      Pedro Miguel Pinheiro Ricardo  - 963 275 756  
                                           pmricardo@sapo.pt 
 
VICE PRESIDENTE:               Elisabete Dias Morais Martins – 917 798 410 

                                                    elisabetediasmartins@hotmail.com 

 
 
SECRETÁRIA:                      Maria Filomena Pereira Cardoso Marta – 938 147 352  
                                           josenunovera@gmail.com 
 
TESOUREIRO:                     Ana Cristina de Barros Marta Ricardo    965 829 899             
                                           crisricardo@sapo.pt 
 
VOGAL :                             João das Dores Carvalho – 919 636 251 
 
VOGAL :                                Rosa Peixoto Sampaio das Dores Carvalho - 91 470 30 20 

 

 



 
 

 

 

 
      ASSOCIADOS – ADMA-  ESTORIL 
 

 

             Estoril  Data 
aniversário 

Data 
compromisso Telefone Telemóvel email 
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