
ADMA JOVENS 
ADMA Jovens é  um grupo de amigos, 

que querem crescer juntos e descobrirem 

o caminho certo para a felicidade,  

através de um itinerário de vida cristã  

pensado, especialmente, para o jovens. 

Nasceu como um dom de   

Maria Auxiliadora. 
 



CARISMA SALESIANO 

A ADMA Jovem vive o carisma 

salesiano que se baseia nas duas 

colunas sonhadas por Dom Bosco: A 

Eucaristia e Maria Auxiliadora. 

 

Os meninos procuram viver e 

testemunhar o carisma no dia a dia, 

nos lugares em que estudam, 

trabalham, onde passam o tempo 

livre. 

“As duas colunas” 

Eucaristia e Maria Auxiliadora 



ITINERÁRIO Formativo 

São indicados programas de formação 

para se viver e testemunhar a santidade 

juvenil, no espírito de Dom Bosco através 

do compromisso de serviço e animação. 

 

Os caminhos são divididos por faixa etária 

e, em algumas épocas do ano, participam 

de momentos de convivência. 

Itinerário formativo 

orientar  para viver e  

 testemunhar a santidade 

juvenil 



Cineforum: 11 a 14 anos 
ITINERÁRIO Formativo 

CINEFORUM 
Proposta para meninos e 

meninas da escola 

secundária, com idades entre 

11 e 14 anos. 

Uma reunião mensal cujas 

estratégias são: treinamento 

de pessoal, temas cristãos de 

filmes e atividades 

sequenciais.  

 



CAMINHO DE CRESCIMENTO HUMANO E CRITÃO: 14 a 17 anos 
ITINERÁRIO Formativo 

CAMINHOS DE 

CRESCIMENTO 
Propostos para os 

meninos e meninas 

dos 14 aos 17 anos.  

 

Um caminho anual 

que segue um 

tema, 

desenvolvido 

gradualmente 

durante os 

encontos, que 

acontecem uma 

vez por mês.  



CAMINHO DE CRESCIMENTO HUMANO E CRISTÃO: 18 a 25 anos 

ITINERÁRIO Formativo 

CAMINHOS DE 

CRESCIMENTO 
Propostos para 

meninos e meninas 

do ensino médio, 

com idades entre 

18 a 25 anos. 

 

Um caminho anual 

que segue a 

proposta da 

pastoral juvenil da 

diocese e MJS. 



EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS (Retiros)  

EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS 

(Retiros) 

Acontecem durante dois 

fins de semana para 

jovens do ensino médio e 

universitário. 

ITINERÁRIO Formativo 



ROSÁRIO E ADORAÇÃO  

24 do mês – memória de N. Sra. Auxiliadora 

24 DO MÊS 

No dia 24 de cada mês, os jovens 
estão em Valdocco. Depois de um 

momento de convívência e partilha, 
reza-se o terço comunitário para as 
famílias e para todos aqueles que 

estiverem conosco. 

 
É uma oportunidade para renovar a 

consagração a Maria, com a 
presença de outros  jovens do MJS, 

física ou espiritualmente em seus 
oratórios. 

 

 



Coordenação  

Da ADMA Jovens COORDENAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO 
Os grupos vivem da participação 

dos meninos e jovens que os 

compõem, mas também com a 

presença de animação e 

orientação de sacerdotes, 

religiosos e casais, de Famílias 

ADMA. 

 

O grupo de coordenação realiza 

reuniões específicas de 

planejamento. 



Relação entre pastoral  

familiar e juvenil 

ADMA e ADMA JOVEM 

A presença de adultos e de alguns jovens 

mais maduros manifesta a importância de 

agir de acordo com a ADMA para criar 

coesão e colaboração entre a  

pastoral familiar e juvenil. 



ADMA JOVEM E ADMA 

 

Em um contexto socio-cultural marcado pelo relativismo antropológico e ético, reconhecemos 

a estreita relação com as famílias como um verdadeiro valor permanente, tanto para a 

eficácia apostólica da ADMA, como para a formação emocional dos jovens, e para a 

possibilidade de renovação da educação de acordo com o Evangelho. 

Pastoral juvenil e familiar 



Relação entre  

ADMA Jovem e MJS 
ADMA JOVEM e MJS 

O ADMA Jovem faz parte do 

Movimento Juvenil Salesiano. 

É necessário criar 

formas de contato e 
colaboração com o MJS, 

também para uma troca de valores 

e experiências. 



ADMA JOVEM E MJS (SYM) 

Momentos especiais são: os eventos anuais de treinamento, participação e celebração, os encontros dos 

animadores, propostas de férias, para meninos e jovens mais necessitados, os caminhos dos grupos de 

pesquisa inspetoriais. 

Pastoral juvenil e familiar 



ADMA JUVENIL E MJS (SYM) 
SYM 2015 – proposta de férias, acampamento 



ADMA JOVEM E MJS (SYM) 
GMG 2016 – proposta de férias 



Programação  
  

-           Siguir o caminho anual da ADMA e a proposta da Pastoral Juvenil inspirada na Estréia do 

-           Reitor-Mor. 

- Apresentar gradativamente o Regulamento da Adma e a devoção salesiana a Maria 

Auxiliadora. 

- Valorizar momentos periódicos de encontro, de oração, de formação, do assumir  

tarefas. 

- Qualificar a celebração do dia 24 do mês, comemoração mensal  de Maria 

Auxiliadora, por meio de momentos fraternos e festivos, catequese, reza do terço, 

celebração e/ou adoração eucarística, possibilidade de confissões. 

- Programar todo ano dois ou três dias de retiro para apresentar a ADMA e para viver 

momenos fortes de formação e de revisão de vida. Participar de peregrinações, da 

Romaria Mariana, de retiros e encontros com toda a Associação.   

- Valorizar, com critério e prudência, o campo das comunicações sociais, de modo 

particular o mundo da internet, para difundir os valores e as experiências vividas. 



CONFIA,  

CONFIDENCIA 

e SORRIA. 


