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Famílias 
ADMA Famílias: empenhados para que as famílias possam ser escola de 
vida e de amor. 
“Precisamos dizer que Dom Bosco entendera tudo: pensara numa família, 
levara Mamãe Margarida para o Oratório, pensara nos consagrados e nos 
leigos, queria que os seus filhos fossem felizes “no tempo e na 
eternidade”; e “no tempo” significa não só enquanto jogam bola no pátio, 
estudam ou aprendem um ofício, mas também quando se casam e se 
tornam pais. Colocara todos sob o manto de Maria Auxiliadora, ensinara 
a todos lançar-se em Jesus” (Chiara e Davide). 

Como Associação de Maria Auxiliadora, temos por fundamento as duas 
colunas constituídas por Jesus Eucaristia e Maria Auxiliadora e, como 
missão que Dom Bosco nos deixou, a defesa da fé popular. Atualizamos o 
sonho de Dom Bosco pensando num caminho de família de famílias, 
aberto aos jovens, no qual se fazer acompanhar e apoiar-se 
reciprocamente, um caminho simples; numa palavra, enfim, um caminho 
na medida da família. Eis como: 

Viver com confiança, sabendo que somos 
sustentados por duas colunas: a Eucaristia e 
Maria. – Toda a nossa vida de esposos se realiza 
no dia a dia: por isso, sentimos que é importante 
aprender a colocar a oração no centro para 
conservar a presença de Jesus e de Maria nas 
diversas situações. Cada um a vive na própria 
medida, segundo as próprias possibilidades; não se 
propõe um nível ou um esquema pré-definido, 
mas sugere-se iniciar de modo simples mesmo 
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apenas com o sinal da cruz pela manhã para entregar o próprio dia e, à 
noite, para agradecer e pedir perdão. É a oração que cria espaço em 
nossa vida e chega à récita do rosário e à leitura da Palavra do dia e 
também à participação na Eucaristia durante a semana. Vemos, por 
experiência, que o rosário é frequentemente recitado nas Ave-Marias 
durante o dia, no carro, enquanto se trabalha em casa, enquanto se 
espera o filho à saída da escola, enquanto se está na fila do 
supermercado. Essa atitude, que chamamos de entrega, é um modo de 
ser simples que dá grandes frutos de paz no coração e que, podemos 
garantir-lhes, funciona como arma prodigiosa nos ritmos frenéticos da 
nossa vida. 

Formar-se para aprender a ser esposos e pais. – A vida coloca-nos 
continuamente em discussão; por isso, sentimos a forte necessidade de 
cuidar da formação para sermos esposos e pais cristãos. Assim como as 
crianças quando nascem não sabem andar ou falar, também os esposos 
devem aprender o que significa viver o matrimônio e ser pais. E, para 
aprender, é preciso conhecer, compartilhar experiências, não se isolar e 
não perder a esperança, como nos dizem Mariangela e Gianluca: 
 

Uma família de famílias. – 
Talvez o que mais agrada em 
nosso caminho é que ele envolve 
toda a família, sem exclusão de 
ninguém: no retiro mensal e na 
semana de exercícios espirituais 
durante o verão tudo é feito na 
medida da família; de um lado, 
os pais, e do outro, os filhos 

separados por faixas de idade. Aos primeiros, é proposto um itinerário 
fundado na oração da Palavra de Deus que se une com a formação para 
viver no cotidiano as dinâmicas do casal e os desafios educativos; aos 
filhos, é proposta uma animação separada por faixas de idade (jardim – 
maternal – elementar) e que se torna, depois, itinerário espiritual da 
média à universidade. Aos mais velhos, a partir da escola média, pede-se 
que colaborem na animação. 
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É belo ver os mais velhos cuidarem dos menores como se fossem irmãos 
menores: sabemos que o fazem pensando em restituir o que receberam. 

Com sacerdotes e irmãs: 
complementaridade. – Uma 
das coisas mais belas que 
queremos compartilhar é a 
presença de sacerdotes e irmãs. 
Essa cola-boração não é apenas 
profícua para nós famílias e 
para sacerdotes e consagradas, 
mas representa um verdadeiro 
dom pela admiração de 

descobrir-se todos em caminho com as riquezas pessoais, como nos 
contam Chiara e Davide: 

“A família, deixada a si mesma, morre. A família precisa de aliados, e nós 
os encontramos: no Sacerdote que acompanha nossos caminhos pessoais 
e de casal e de nosso caminho de pais. Em outras famílias com as quais 
compartilhamos os cansaços, mas também os truques para os superar. A 
coisa admirável, o presente a mais que Nossa Senhora nos reservou é que 
além de encontrar aliados para nós, tornamo-nos aliados para outros. 
Descobrimos que os consagrados reflorescem na partilha com as famílias, 
como as vocações recíprocas se esclarecem e consolidam. Os consagrados 
precisam viver ao lado de famílias que procuram ser santas, tanto quanto 
de famílias que precisam encontrar um guia seguro nos consagrados. 
Experimentamos cotidianamente a aliança na educação dos filhos no 
confronto com outras famílias. Uma amiga querida sempre diz que “as 
amizades que crescem em Jesus são aquelas nas quais se encontram mais 
alegria e força”. E Maria Auxiliadora nos guiou para compreender nestes 
anos de caminho que, para reunir os pedaços de uma sociedade 
fragmentada e ajudar os jovens como queria Dom Bosco, é preciso 
recolocar no centro o cuidado da vida espiritual a partir da família. Cuidar 
da vida espiritual não de modo abstrato, mas à maneira de Dom Bosco: os 
pés na terra e o coração no céu!” (Chiara e Davide). 

Então, esta família de famílias torna-se escola de vida e de amor como 
brota do testemunho dos jovens da ADMA cujo lema é: “Entrega, confia e 
sorri”, como contam Elena e Elisabetta: 
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“Entrega é colocar nas mãos do Senhor as dificuldades e as incertezas. 
Vem-nos à mente uma imagem, vista há algum tempo, de um Jesus 
criança que, como todas as crianças, no momento da necessidade chama 
insistentemente pela mãe agarrando-se à sua saia. Nós nos revimos nessa 
cena tão familiar no momento em que tocamos com a mão a força da 
entrega, rezando com insistência por diversas situações difíceis. E quando 
se veem centenas de pessoas entre as quais muitas crianças, de joelhos, a 
rezar o Rosário, tem-se a certeza de que se verão milagres”. “Aprendemos 
assim a confiar e a construir a nossa casa sobre a rocha. É em contato 
com a ADMA famílias, que experimentamos concretamente um 
testemunho extraordinário. Porque num tempo em que não se pode mais 
falar de confiança, castidade, fidelidade e, sobretudo, de vocação, tocar 
com a mão que esses ideais não desaparecem quando fundados em 
Cristo, é a mais bela esperança que nós jovens podemos nutrir. (...) E é 
graças a essa compenetração de pastoral familiar e juvenil que as nossas 
seguranças são solidificadas. E quem ainda pode ter algum receio ao 
colocar o seu futuro nas mãos de Deus? É isso que aprendemos ao ver 
sacerdotes, irmãs e casais que vivem fecundamente a própria vocação. 
Crescendo com essas famílias, o medo e a incerteza se atenuam e o nosso 
futuro se projeta mais luminoso e rico de significado. (...) Enfim, com o 
sorriso nos lábios, procuramos ser testemunhas do evangelho da alegria, 
segundo o convite do Papa Francisco: “Verdadeiros amigos para as coisas 
da alma”, sublinhava São Domingos Sávio no regulamento da Companhia 
da Imaculada. E quem melhor do que ele sabe indicar-nos o caminho para 
uma santidade jovem que consiste em estar muito alegres? (Elena e 
Elisabetta) 
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