
ADMA FAMÍLIA  
Família no carisma de Dom Bosco 



UM CAMINHO NA MEDIDA DE FAMÍLIA 

• Um caminho na medida de família com particular atenção às famílias jovens, é esta a experiência que se vê no seio da 

Família Salesiana, nos passos de Dom Bosco. 

• Procuremos imitar o estilo familiar da bondade do carisma salesiano no estilo do oratório. 

• Sob os olhares de Jesus e de Maria, para viver cada momento, também os mais difíceis, sem perder a esperança e na 

caridade mútua. 



A Família é imagem (o sonho) de Deus que é comunhão de 
pessoas 

• A Família é o lugar onde aprendemos este 

amor, essa é na realidade o segredo de Deus: 

Pai, Filho e Espírito Santo. É o amor que 

Jesus conheceu na sua vida em Nazaré, na 

família de José e de Maria. 

 

• Dom Bosco o sabe muito bem e coloca o 

espírito de família no coração da sua missão 



“Hic domus mea, inde gloria mea”… 
da casa de Maria às nossas casas 



Crescer na caridade conjugal 
O sonho de Dom Bosco é o coração do caminho da ADMA Família 

• Tudo o que foi falado não é suficiente para exprimir o Evangelho do matrimônio e da 

família se não pararmos para falar de modo específico do amor. Porque não podemos 

encorajar um caminho de fidelidade e de doação recíproca se não estimulamos o crescimento, 

o fortalecimento e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. Com efeito a graça do 

sacramento do matrimônio é destinada em primeiro lugar «à aperfeiçoar o amor dos 

cônjuges». [104] Também neste caso continua válido que, também «se tivesse tanta fé a 

ponto de remover montanhas, mas não tivesse a caridade, nada seria. Se eu gastasse todos os 

meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo, para me gloriar, de nada 

me aproveitaria» (1Cor 13,2-3). A palavra amor, todavia, que é uma das mais utilizadas, 

muitas vezes aparece desfigurada. [105] (AL 89) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


RELIGIÃO  

Um autêntico caminho cristão não 
pode deixar de lado uma relação 
profunda e vital com o Senhor da vida 
 
 
Eucaristia e Maria 
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RALIGIÃO  

o Aprender a serem esposos e pais com o 

diálogo baseado no acolhimento, na 

obediência recíproca, no perdão  

 



BONDADE  (EMPATIA) 

 
Amor conjugal vivido com dom, na 

reciprocidade e 

complementariedade de homem e 

mulher. 

 

O objetivo não é só amar, mas fazer 

com que o outro se sinta amado: com a 

bondade, o acolhimento, com a 

simplicidade e alegria 

 
 



FAMÍLIAS DE FAMÍLIA: UM ESTILO DE “ACOMPANHAMENTO” TÍPICO DA PEDAGOGIA SALESIANA  

Hoje nenhuma família pode caminhar sozinha: 

• - Colocando o matrimônio no centro e Jesus no centro do matrimônio... 

• - Rezando para não puxar o plugue de Deus 

• - Cultivando dia a dia a Graça de serem esposos 



O PROGRAMA 

A proposta é para toda a família, para os pais e para os 

filhos, de seguir com liberdade e gratuidade, no respeito 

dos ritmos de cada família: 

 

• A Comemoração de Maria Auxiliadora no dia 24 do mês 

• Retiro mensal 

• Exercícios espirituais anuais 

• Famílias em família 

• Peregrinações  



ALIANÇA EDUCATIVA 

A aliança educativa um ponto importante e 

característico da nossa experiência. 

 

• Aliança entre esposos, entre as diversas 

famílias 

 

• Aliança entre estados de vida para 

aprender a viver juntos e construir 

comunidades educativas, num estilo de 

comunhão 



PASTORAL FAMILIAR E PASTORAL JUVENIL1/2 

• O caminho da ADMA famílias não é somente um projeto para os pais, porque envolve toda a 

família. 

 

• E com o passar do tempo os nossos filhos formarão um grupo de ADMA jovem, envolvendo 

outros amigos em volta deles, com o seu entusiasmo levarão os próprios pais para a ADMA. 



• Verificamos que a Pastoral Familiar e a 

Pastoral Juvenil devem estar abertas 

uma para a outra e caminhar juntas. 

• As famílias são a fonte primária da 

educação e terreno fértil para o 

crescimento cristão. 

• Confiar o cuidado do jovens a 

religiosos e famílias jovens tem 

revelado uma escolha providencial, 

porque se tornaram importante 

modelo e ponto de referência para os 

nossos meninos. 

PASTORAL FAMILIAR E PASTORAL JUVENIL 2/2 



COMO FAMÍLIA SALESIANA 

• O caminho da ADMA Famílias é um caminho de 

Família Salesiana como queria Dom Bosco. 

 

• Maria Auxiliadora é Mãe amável que acolhemos 

nas nossas casas e nas nossas vidas, guia segura 

do nosso caminho. 

 


