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MARIA CI INVITA ALLA SANTITÀ 

Ogni giorno incontriamo persone e affrontiamo situazioni 
segnate dalla confusione, dallo smarrimento, a volte dalla 
disperazione. Noi uomini tante volte preferiamo le tenebre 
alla luce e non facciamo la verità. Ciò è dovuto al fatto 
che spesso viviamo come se Dio non esistesse e non ci 
rendiamo conto che senza Lui siamo polvere, siamo un 
soffio, siamo “come il fiore del campo che spunta al 
mattino e avvizzisce la sera”. Maria con la sua vita e la 
sua presenza ci esorta a volgere a Dio i nostri pensieri, ad 
aprire a Lui il nostro cuore, a rivolgere in alto il nostro 
sguardo, a fare della preghiera il respiro della nostra 
mortale esistenza. Soprattutto la sua mediazione materna 
ci porta ad accogliere e a confidare nell’amore di Dio, 
nella sua paternità e provvidenza. 

 L’amore di Dio riversato nei nostri cuori ci rende 
testimoni della sua bontà soprattutto verso chi è lontano, 
verso chi non ha mai sperimentato la salvezza nel nome di 
Gesù. La fede si diffonde per irradiazione. Solo se Gesù è 
l’amore del nostro cuore potremo aiutare gli altri a 
incontralo. Ognuno di noi è amato da Dio, è prezioso ai 
suoi occhi, come ricorda il profeta Isaia: “Non temere 
perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi 
appartieni. Io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il 
tuo salvatore. Sei degno di stima e io ti amo. Non temere 
perché io sono con te” (Is 43, 1.3-5). Il Padre ha mandato 
l’Unigenito Figlio nel mondo non per condannarlo, ma perché sia salvato, ci dona la forza dello Spirito, 
perché crediamo in Lui, perché non facciamo il male, ma facciamo la verità. 

 Consapevoli della nostra debolezza e insieme della nostra preziosità, dobbiamo puntare, alla 
scuola di Maria, alla santità, alla vita eterna, al paradiso, come don Bosco indicava sempre ai suoi 
ragazzi: “Un pezzo di paradiso aggiusta tutto”. Che bello sapere che c’è Uno che ci pensa, ci aspetta, 
ci ha preparato un posto. Siamo desiderati dalla fondazione alla fine del mondo! È la fede in Gesù che 
vince le nostre paure, che blocca i nostri turbamenti. Non vivere in balia dei pensieri, dei sentimenti, ma 
essere fondati e ancorati nell’amore di Dio. Attraverso Maria aprire il cuore alla luce, alla speranza, 
alla gioia. Gesù è la nostra dimora, Gesù è la nostra via. La Madonna, che viene dal cielo, ci invita a 
guardare al Cielo, dove Gesù è salito per prepararci un posto e ci ammonisce sulla vanità di una vita 
senza Dio e ci richiama alla bellezza e alla grandezza della vita con Dio, confidando nel suo amore. 

 Mettiamoci sotto il manto di Maria, sotto la sua protezione e difesa, e con lei camminiamo insieme 
verso il cielo, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, il frutto benedetto del suo seno! 

 

Sig. Lucca Tullio, Presidente 

Don Pierluigi Cameroni SDB, Animatore spirituale 

Vocação para a ADMA na Família Salesiana 
 Pontos iluminadores  

Virgem mãe, filha do teu Filho,  

humilde e mais que criatura,  

termo fixo do eterno conselho... 

Pertencer à ADMA é uma vocação, antes de ser uma 
escolha 

Maria nos ajuda a erguer os olhos e não nos 
concentrarmos e pararmos sobre problemas com o 
seu 

 

Fiat, disponibilidade à Vontade de Deus, sem 
reservas;  

Magnificat, a admiração pelas maravilhas de Deus;  

Stabat, acolhendo cada instante, procurando crescer 
na confiança no Amor infinito de Deus 



Dimensão popular do carisma salesiano 
Pontos iluminadores 

Estamos na grande Família Salesiana 
para a defesa e o crescimento da fé no 
povo cristão, 

ancorados nas colunas da Eucaristia e 
de Maria Imaculada e Auxiliadora 

Devemos estar atentos para viver 

relacionamentos entre gerações 
diferentes 

com a presença de sacerdotes, 
consagrados e leigos 



Pertença ativa 
Pontos iluminadores 

Bons cristãos e honestos cidadãos queria Dom 
Bosco 

Como leigos, a pertença à ADMA nos estimula 
para uma pertença ativa 

Os cristãos (de modo especial os jovens) devem 
testemunhar também no campo cultural, social 
e político... 

...antes de tudo com uma vida evangélica e 
vivida na graça de Deus. 

 



 A ADMA caminha com as 
famílias, sob o mandato do 
Reitor Mor, 

 num projeto que envolve toda a 
família, não só os pais, para que 
as famílias se tornem os lugares 
privilegiados de crescimento 
humano e cristão 

 oferecendo amparo aos esposos 
na sua vocação matrimonial e na 
educação dos filhos 

 também nós somos chamados a 
fazer parte, de modo que a 
pastoral juvenil seja sempre mais 
aberta à pastoral familiar. 

A família  
Pontos iluminadores 



Estilos dos relacionamentos: relacionamentos de comunhão na verdade 
Pontos iluminadores 

Em poucas palavras, a devoção outra coisa não é 
senão uma agilidade e vivacidade espiritual, com 
a qual a caridade realiza em nós as suas 
operações, e nós agimos por meio dela, 
prontamente e afetuosamente (*) 

A primeira atenção é para à comunhão, 
cuidando do espírito de serviço 

Na base do empenho associativo está a 
exigência de construir relacionamentos de 
verdade, consigo mesmo e nas relações de uma 
partilha de corações e através de uma rede de 
relacionamentos cordiais. 

Nas coisas de Deus deve existir sempre 
caminho e dinamismo, caso contrário a gente 
cai num “funcionalismo”, torna-se burocráticos, 
talvez também ótimos organizadores e gerentes, 
mas sem investir o coração, sem amor.  

(*) São Francisco de Sales, a ”Introdução à vida devota” 



Estilos das estruturas: simplicidade 
Pontos iluminadores 

É necessário salvaguardar a simplicidade 
da nossa organização 

 

Transmitir uma imagem bela, de um 
caminho aberto para todos, gradual e 
“ordinário” 

 

ADMA uma “porta de ingresso” da 
grande Família Salesiana 



O Conselho está a serviço dos associados 

em família, no ambiente de vida, de trabalho e de amizade (Art. 4): 
 valorizar os sacramentos da Eucaristia e da Reconcialiação 
 viver e difundir a devoção a Maria Auxiliadora no espírito de Dom Bosco em 

particular na família 
 viver e renovar as práticas de piedade popular 
 imitar Maria no acolhimento e na solidariedade; 
 praticar a solicitude para com os jovens e pessoas com necessidades 
 rezar e sustentar as vocações laicais, religiosas e ministeriais 
viver a espiritualidade do cotidiano a exemplo de Maria 

 A Associação vive do empenho, do envolvimento e da 
participação de cada sócio, respeitando a caminhada e 
os tempos de cada um. 

 
 Os conselhos locais, os inspetoriais e os nacionais estão 

a serviço dos grupos locais, que representam o núcleo 
vital da Associação. 

 
 Cada um é convidado a participar da vida da 

Associação com espírito de comunhão e de 
colaboração e a oferecer a própria disponibilidade aos 
empenhos e responsabilidades para as quais é 
chamado. 



 
A associação local é o núcleo fundamental da Associação 
 

A Associação local deve cuidar da formação permanente dos sócios, e organiza 
localmente atividades e iniciativas em sintonia com o Regulamento (art. 10) 

 Cuida da formação permanente dos sócios para 
o empenho espiritual e apostólico 

 Programando, agindo e verificando os 
itinerários, em comunhão com o Conselho 
Inspetorial e Nacional, seja com a ADMA 
Primária. 

 A ajuda que cada sócio é convidado dar é sinal 
concreto de pertença e de sustento da mesma 
Associação. 



Composção do Conselho  
Presidente e Vice-presidente 

O Conselho local é composto pelo Presidente, pelo Vice-presidente, pelo Tesoureiro, pelo Secretário e 
por um adequado número de Conselheiros, segundo a necessidade da Associação. Faz parte de direito o 
Animador ou Animadora espiritual. (art. 12) 

 

 

 

 

O Presidente 
 
  Convoca as reuniões e as preside 
  Coordena os trabalhos e cuida de sua execução 
  Representa a Associação, participa da Consulta da Família 

 Salesiana 
  Convoca as eleições para a renovação do Conselho local 
 

O Vice-Presidente faz as vezes do Presidente quando ausente ou 
quando a necessidade o requer, mas sempre de acordo com ele. 



Composção do Conselho 
Tesoureiro, Secretário e outros Conselheiros  

O Conselho local é composto pelo Presidente, pelo Vice-presidente, pelo Tesoureiro, pelo Secretário e 
por um adequado número de Conselheiros, segundo a necessidade da Associação. Faz parte de direito o 
Animador ou Animadora espiritual. (art. 12) 

 

 

 

 

     O Tesoureiro  
 redige o orçamento preventivo, que é aprovado pelo Conselho e depois 

apresentado à autoridade competente para controle (Can. 319), e 
naturalmente também à Assembleia anual. 

 
     O Secretário 
 
 Redige o Registro das Atas das reuniões, 
 O elenco atualizado dos sócios inscritos e dos aspirantes 
 A crônica da Associação 
 A relativa documentação. 
 
 Outros Conselheiros: conforme a necessidade (comunicação, família, 

jovens...) 



Composição do Conselho  
Animadores Espirituais 

Os Animadores espirituais da Associação são nomeados pelo Inspetor 
Salesiano ou pela Inspetora das Filhas de Maria Auxiliadora. Cuidam, 
sobretudo, da formação da  espiritualidade salesiana e a comunhão com o 
caminho da Igreja particular. Pode ser nomeado, como Animador espiritual, 
também um associado ou um membro da Família Salesiana, devidamente 
preparado. (art. 13) 

 

 

 

 

 O animador espiritual favorece o crescimento espiritual dos 
associados. 

 Tal ministério deve dar-se respeitando à índole laical da 
Associação, promovendo a responsabilidade dos leigos. 

 Para esta tarefa sejam colocadas pessoas entusiasmadas e 
com boa capacidade, pois de fato, a animação da Família 
Salesiana é fundamental. 



Tarefas do Conselho local  

A Associação funciona se funciona o Conselho Local, que deve: 
 
 planejar, promover e coordenar iniciativas formativas e apostólicas 

dos membros; 
 
 cuidar dos laços com a Família Salesiana, participando da Consulta; 
 
 prever a administração dos bens da Associação; 
 
 acompanhar os aspirantes na sua inserção e no caminho formativo; 
 
 valorizar as competências e os talentos espirituais de cada sócio; 
 
 promover iniciativas que favoreçam a fidelidade vocacional dos 

sócios e a participação ativa; 
 decidir a convocação de Assembleias. 

 

O Conselho se reuna ordinariamente uma vez por mês (art. 12) 



Eleição do Conselho local  

O Conselho é eleito pela Assembleia e os 
eleitos dividem internamente os cargos. 

Cada Associação local é coordenada por um Conselho, eleito pela Assembleia de todos os 
Sócios de uma lista de Candidatos que se colocam à disposição para um serviço fraterno (art. 
12) 



O Conselho Inspetorial  

A Associação, onde é possível,  organiza–se em nível  inspetorial com um Conselho que anima, coordena 
e dirige as Associações lcoais e as relações com outros Grupos da Família  Salesiana (art 14). 
 

 O nível de vida associativa que se deve promover e cuidar de 
modo especial é o local, que constitui o núcleo fundamental da 
Associação. 

 
 Os Conselhos Inspetoriais e as estruturas de coordenação, 

nacional e mundial, tem a função de animação, apoio e 
acompanhamento, mas não podem nem devem substituir a vida 
e o empeno local. 

 
 Portanto é um espírito de subsidiariedade e corresponsabilidade 

que deve animar. 

 



O Conselho Inspetorial 

O Conselho Inspetorial é eleito pelos presidentes locais. É composto pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, 
pelo Secretário, pelo Tesoureiro e por um número conveniente de Conselheiros. Faz parte de direito do 
Conselho o Animador Espiritual. 

Os membros do Conselho são eleitos por quatro anos e podem ser reeleitos para um segundo mandato 
consecutivo 

 (art. 14) 

.  
 

 

 



O  Coordinador nacional  

Onde for necessário e oportuno, estabeleça-se uma Coordenação Nacional, 
constituída por um Coordenador ou Coordenadora e por um número oportuno de 
associados e Animadores espirituais. O funcionamento da coordenação será 
determinada pelos seus membros.  (art. 14) 

 
 

 

 

 


