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ADMA Famílias: 

empenhados para que as famílias possam ser escola de vida e de amor 

 

Apresentamo-nos: somos Tullio e Simonetta e participamos da Associação de Maria Auxiliadora 
(ADMA) fundada por Dom Bosco em 1869. Vivemos em Turim e nos sentimos muito afortunados, 
ou melhor, abençoados, porque temos a Basílica de Maria Auxiliadora, centro do qual partem 
todas as atividades da Família Salesiana: da Casa de Maria às nossas casas. 

Há cerca de 24 anos – o número muito nos agrada – percorremos um caminho com outras famílias 
e podemos agradecer realmente ao Senhor, a Maria e a Dom Bosco porque nos guiaram a ainda 
nos guiam numa experiência que procura de fato ensinar às famílias a serem escola de vida e de 
amor. 

A nossa experiência nasceu de um desejo que nos levou a fazer uma pergunta a um sacerdote 
salesiano que nos acompanhava quando jovens: e agora, que estamos para nos casar, existe uma 
proposta para nós? Desta pergunta e deste desejo que compartilhávamos com outros amigos 
nasceu o nosso caminho que providencialmente participa agora da Associação de Maria 
Auxiliadora (ADMA). 

Comove-nos intuir que Dom Bosco, quando no distante 1869 ouviu de Maria o apelo para fundar a 
Associação de Maria Auxiliadora para a defesa da fé do povo, tenha pensado em tantas pessoas e 
entre elas a nossa família, como em tantas outras. 

 

1. O sonho de um caminho que acolhe. 

Na verdade, o primeiro desejo que sentíamos era de não nos isolarmos; com o casamento, os 
compromissos familiares multiplicam-se e a tentação é deixar-se absorver por eles e isolar-se dos 
outros. Sentíamos, porém, que éramos chamados a viver a promessa ouvida no itinerário juvenil 
quando Jesus disse: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”. Intuíamos que 
essa promessa de alegria era quase um direito, e, afinal de contas, o sentido da nossa vocação 
para viver como Esposos. 

Tentando identificar os traços essenciais do sonho que intuíamos, poderíamos dizer que 
desejávamos antes de tudo um ambiente acolhedor (casa que acolhe, como dizemos nós 
salesianos) e um caminho no qual cada um se sentisse acolhido, a partir de onde está. Um 
caminho onde encontrar todos juntos acompanhando-nos uns aos outros: hoje eu te sustento, 
amanhã serás tu. 

Também sonhávamos um caminho muito belo que atraísse e fosse simples; enfim, numa palavra, 
um caminho na medida da família. 

Projeto tão belo devia ser fundado na rocha do Amor do Senhor; por isso percebemos logo a 
importância da fidelidade a alguns, embora pequenos, compromissos de oração pessoal e de 
grupo; compromissos a serem assumidos aos poucos, cada um conforme o próprio caminho, 
criando uma rede familiar que confia na certeza de que “se o Senhor não constrói a casa, em vão 
trabalham os construtores”. 

 

2. Alguns aspectos do caminho. 
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Eis em poucas palavras o que, anos depois, parece-nos ter dado forma e consistência à nossa 
“família de famílias”. 

 

2.1. Viver confiantes, porque duas colunas nos sustentam: a Eucaristia e Maria 

A nossa vida toda de esposos realiza-se no cotidiano; por isso, sentimos como importante 
aprender a colocar a oração no centro, para conservar a presença de Jesus e 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 que seja só 
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. Aprendemos a confiar, entregar literalmente a Maria e a Jesus tantas pequenas ou 
grandes incumbências ou situações aonde não chegamos por cansaço ou porque são maiores do 
que nós; e vimos que... funciona. 

 

2.2. Formar-se para aprender a ser esposos e pais 

A vida questiona-nos continuamente; 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. 

Parece-nos importante compartilhar algumas das coisas mais importantes que nos foram dadas e 
que, para nós, são pérolas que guiam o caminho; 

- o matrimônio é, antes de tudo, um dom, uma graça, e certamente não se esgota no dia do 
casamento, mas age 24 sobre 24 horas em tração integral. O matrimônio traz para nossa pobre 
vida a capacidade de amar como Deus, sobretudo o cônjuge; 

- por isso, nos relacionamentos familiares não podemos ter reservas: não se dá alguma coisa, mas 
se dá a si mesmo. Sinto muito a responsabilidade de fazer Simonetta feliz, de realizá-la como 
pessoa e levá-la a viver o paraíso já na terra, mas sobretudo no céu; 

- ser esposos assim é fazer nascer um NÓS que vem da união de duas diversidades e também duas 
fragilidades, pelo que amar-se é perdoar-se. O esquema “ter razão” não funciona porque como 
casal sempre se vence, vence o NÓS; 

- as brigas fazem parte da dinâmica do casal, mas o diálogo – sobretudo dos sentimentos que 
experimentamos – e a capacidade de pedir desculpa por primeiro são instrumentos essenciais 
para crescer. Em nossa experiência sempre procuramos respeitar o salmo “não se ponha o sol 
sobre a vossa ira” refazendo a paz todas as noites; 

- como pais, compreendemos e continuamos a experimentar que os filhos nos foram dados, mas 
não são nossa posse; que é preciso ser autorizados e não autoritários; que os filhos olhem para si 
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mesmos como nós os olhamos; que educar um filho é formar o homem; que mais do que as 
palavras é importante o testemunho de vida; que é preciso doçura, mas também firmeza; que não 
é possível evitar os conflitos, mas que eles podem ser enfrentados. 

 

2.3. Uma família de famílias 

Talvez o que mais agrade em nosso caminho é ele envolver 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 divididos por faixas de idade. Aos 
primeiros, é proposto um itinerário fundado na oração, na Palavra de Deus que se unem à 
formação para viver no cotidiano as dinâmicas do casal e os desafios educativos; aos filhos, é 
proposta uma animação por faixas de idade (jardim – maternal – elementar) e que se torna, 
depois, itinerário espiritual da escola média à universidade. Aos mais velhos, a partir da escola 
média, pede-se que colaborem na animação. É belo ver os mais velhos cuidarem dos menores 
como se fossem irmãos menores: sabemos que o fazem pensando em retribuir o que receberam. 
Além disso, todo 24 do mês, às 21 horas, nos encontramos em Valdocco, na igreja de S. Francisco 
de Sales, ao lado da Basílica, para rezar o rosário animado pelos jovens diante da Eucaristia e com 
a possibilidade de receber o sacramento da Confissão. 

 

3.4. Com sacerdotes e irmãs: complementaridade 

Uma das coisas mais belas que queremos compartilhar é a beleza da presença de sacerdotes e 
irmãs. Experimentamos a riqueza de compartilhar projetos e estar juntos, descobrindo e 
compartilhando as especificidades de cada vocação, de rezar juntos, de ter nos consagrados 
pontos de referência para os nossos filhos. Essa colaboração não só é profícua para nós famílias e 
para sacerdotes e consagradas, mas representa um verdadeiro dom pela maravilha de todos se 
descobrirem em caminho com as próprias riquezas. Entre outras coisas, isso nos ensinou também 
a responsabilizar mais as famílias no serviço, valorizando os carismas das diversas vocações. 
Chamamo-la de beleza da complementaridade dos estilos de vida. 

 

4. Os frutos: a alegria e o amor 

Depois de indicar alguns aspectos do nosso caminho, podemos dizer-lhes quais os frutos que 
vimos com grande admiração e surpresa. Antes de tudo, a alegria: ver famílias que vivem as 
dificuldades na entrega e na ajuda recíproca; filhos que criam ligações profundas entre si e 
aprendem a rezar e entregar-se vendo-o fazer pelos próprios pais e amigos de seus pais; redes 
familiares que ajudam a enfrentar problemas de casal, educativos, econômicos; confronto com 
sacerdotes e consagrados criando um enriquecimento e um crescimento recíproco. 

E o amor de famílias que, tomando ciência dos dons recebidos, põem-se a serviço, em sua 
realidade paroquial ou abrindo suas casas para acolher outras famílias e acompanhá-las. Um deles, 
entre os maiores, foi a adoração eucarística de todos os dias 24 do mês na Basílica de Maria 
Auxiliadora. A sempre mais intensa participação das famílias em nossos momentos, que já 
chegaram a 250 participantes nos retiros. E ainda, o surgimento de um itinerário para jovens 
famílias – Primeiros passos em família – aberto a toda a Inspetoria, em colaboração com a Pastoral 
Juvenil Salesiana. 
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Ou o surgimento de novos grupos: belíssima a experiência do que está acontecendo em Aosta, 
onde alguns casais, com o desejo de tornar conhecido o dom recebido, decidiram fazer um retiro 
em sua paróquia de Aosta. A resposta foi tal que ali já está se formando um grupo com cerca de 80 
pessoas. 

Enfim, acolhemos o convite do Papa Francisco quando diz: “Quanto mais descobrimos os dons que 
Deus no põe à disposição, mas sentimos a necessidade de compartilhá-los com os outros. Em 
particular, sentimos intenso nos últimos anos o desafio de apoiar e fazer amar o Sacramento do 
Matrimônio, o desafio de sustentar a família, de fazer compreender que «os grandes valores do 
matrimônio e da família cristã correspondem à busca que atravessa a existência humana»” 
(Amoris Laetitia, 57). 

 

5. A aliança educativa 

Somos Chiara e Davide e, como Simonetta e Tullio, estamos empenhados há alguns anos neste 
caminho. Em nosso percurso de “família de famílias” vemo-nos muitas vezes a viver, na prática, 
aquela que se chama “aliança educativa”. 

O que isso quer dizer? Antes de tudo, para poder treinar é preciso encontrar aliados e, depois, é 
preciso ter um objetivo comum. O nosso objetivo é a família. Eis a nossa experiência: 

Quando encontramos a ADMA famílias, há alguns anos, vínhamos de um período muito difícil. 

Desde jovens crescemos numa casa salesiana, realizamos muitos tipos de serviço, fomos até 
mesmo hiperativos em nossas paróquias. Acumulamos muitas experiências de 
“superanimadores”: oratório, catequese, coral, grupos formativos, ex-alunos, acolhida de menores 
estrangeiros. Casamo-nos bem, com a bênção de muitos amigos e sacerdotes, até mesmo 
comemoramos no oratório; realmente um belo matrimônio salesiano, mas em poucos anos nos 
vimos completamente por terra. Todas as energias que pensávamos ter desapareceram e também 
as nossas convicções vacilavam. 

Como esposos tivemos que enfrentar os tempos de trabalho, que de tempo te deixa muito pouco, 
com o cansaço da convivência, com dois caracteres muito diferentes, com hábitos familiares muito 
diversos. É fácil dizer que “os esposos colocam tudo em comum”. É fácil, certamente, pôr em 
comum a conta corrente e as faturas a pagar, mas dois modos de sentir, de pensar, de decidir, de 
amar... é bem mais difícil! 

Mais difícil ainda é pôr em comum duas fés. Homens e mulheres vivem a dimensão espiritual de 
movo diverso, mas na época ainda não sabíamos disso. Se, depois, a tua vida espiritual faz água de 
todos os lados, então é certo que estarás em apuro. A certa altura, veio a nossa primeira filha, um 
amor de menina que não dormiu por dois anos e meio. De mal a pior. Toda desculpa servia para 
descuidar da oração, das celebrações: estamos muito cansados, iremos outro dia, o Senhor 
entenderá. Não falemos da confissão. Por caridade! Com tantos pensamentos na cabeça não 
podíamos certamente perder tempo contando as nossas coisas ao padre. 

E éramos felizes? Nem tanto: estávamos cansados, estressados e nos esvaziando 
progressivamente. 

Eu tinha sonhos recorrentes: sonhava entrar numa grande igreja, desejando confessar-me e, 
depois, ia embora. Nessa época, eu trabalhava numa escola de montanha e pela manhã, antes de 
ir às aulas, tomara o hábito de entrar na igreja do lugar, ficando no fundo, perto da imagem de 
Nossa Senhora, mas não era capaz de rezar, estava ali, e só isso. 
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E de fato foi só isso: o resto fez Nossa Senhora. 

À força de sonhar que ia confessar-me, escrevi ao meu diretor espiritual, que não via há dois anos, 
esperando que não me mandasse ao inferno... Não o fez; antes, acolheu-me com o amor que só 
um pai pode oferecer. Encontrara o primeiro aliado. Em pouco tempo, ajudou-me a pôr a minha 
vida novamente em ordem, mas agora não estava mais sozinha: tinha um marido, uma filha. Eram 
necessários outros aliados. Então, ele me mandou, sem explicações e de modo muito decisivo, ao 
grupo famílias que ele acompanhava há tempo. Ainda não sabíamos o que a ADMA tinha a ver, 
quem fossem essas pessoas; obedecemos e pronto. A ordem era: telefonem a Tullio e inscrevam-
se logo na semana de Exercícios Espirituais. Assim fiz, e Tullio para quem éramos desconhecidos 
tanto quanto ele o era para nós, disse-nos prudentemente que, talvez, fosse melhor participar 
antes de algum retiro, ver como nos estávamos. Obedecemos novamente. 

Havia um verdadeiro caos: éramos muitos, com muitos filhos, parecia que todos se conhecessem 
há uma vida (depois descobrimos que não era bem assim) e todos cuidavam de todos. Uma 
criança chorava e era acariciada pela primeira mãe e levada pela mão, outra queria jogar bola 
encontrava um pai disponível, os irmãos mais velhos brincavam com os mais novos; aqui, uma 
jovem mulher grávida pedia conselhos a uma que empurrava um carrinho; ali, outra seguia os sete 
filhos (sete!!!) tentando reuni-los para o almoço; num canto havia alguns pais que conversavam e 
o padre conseguia parar um pouco com todos. Durante a catequese houve silêncio e atenção, 
depois o deserto, a adoração eucarística, o rosário, a partilha e a missa. No fim do dia estávamos 
atordoados, mas felizes: conseguíramos fazer um verdadeiro retiro, sem a preocupação com a 
menina, de quem cuidaram os animadores; pudéramos gozar de um pouco de silêncio, pudéramos 
compartilhar com outros casais com os mesmos cansaços e encontrar conforto de quem já passara 
por isso, rezamos; o tempo improvisamente tinha-se dilatado. Parecia-nos ter voltado a respirar. 
Conhecêramos famílias felizes e, por acréscimo, católicas, e estávamos na casa de Dom Bosco. 

Nossa Senhora trouxera-nos para casa. 

Uma família, deixada a si mesma, morre. Uma família precisa de aliados e nós os encontramos: no 
sacerdote que acompanha os nossos caminhos pessoais, de casal e de pais, e nas outras famílias. 

Algo extraordinário, o presente a mais que Nossa Senhora nos reservou é que, além de encontrar 
aliados para si, a gente se torna aliado 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 procuraram ser santas, tanto quanto as 
famílias precisam encontrar um guia seguro nos consagrados. 

Experimentamos todos os dias a aliança na educação dos filhos em confronto com outras famílias. 
Uma querida amiga sempre diz que as “amizades que crescem em Jesus são aquelas nas quais 
encontramos mais alegria e mais força”. Isso é verdade em todas as idades, para os pais como 
para os filhos. Enfim, não estamos mais sozinhos esperando que os nossos filhos cresçam na alma 
e não só na cultura, na profissão e no tempo livre. 

Dessa forma, também os nossos jovens não estão mais sozinhos. Também eles encontraram 
aliados da sua idade, nos jovens mais velhos e nos outros casais, e, assim, nos momentos de crise, 
próprios do crescimento, eles são acompanhados e recebem mensagens coerentes, porque se 
corre juntos, para a mesma meta: a santidade. 

Esta é a aliança educativa posta em prática. 
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6. ADMA Famílias na Família Salesiana 

Dom Bosco entendera tudo: levara Mamãe Margarida para o Oratório para fazer dele uma família 
em que os seus filhos, consagrados e leigos, fossem felizes “no tempo e na eternidade”. “No 
tempo” significa não só quando 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 a lançar-se em Jesus. 

A ADMA não tem a “exclusividade” das duas colunas, mas tem certamente a responsabilidade de 
recordar a si mesma e ao restante da Família Salesiana que Jesus e Maria são as duas colunas 
seguras nas quais ancorar a vida. 

De que modo? Pondo em prática e testemunhando aquilo que Maria Auxiliadora nos levou a 
compreender nestes anos de caminho: reunir novamente os pedaços de uma sociedade 
fragmentada; para ajudar os jovens como queria Dom Bosco, é preciso colocar novamente no 
centro o cuidado da vida espiritual a partir da família. Cuidar da vida espiritual à maneira de Dom 
Bosco: com os pés na terra e o coração no céu! 

Lembrando-nos de que temos uma grande sorte, antes, talvez seja melhor dizer uma bênção 
especial: ser famílias na Família Salesiana, o que significa... no mundo! A amplitude, a variedade, a 
maravilha da Família Salesiana deve ser vista com reconhecimento; não estamos sozinhos em 
nossos bairros e em nossas cidades, mas nem mesmo em nossos Países e nem sequer no mundo. 

A “cultura do descarte” globalizou o mundo? Não precisa ter medo: Dom Bosco sempre foi mais 
esperto e globalizou a Família tendo Maria Auxiliadora como sua guia e proteção segura. 

Portanto, nada de medo não estamos sozinhos. 

 

7. Entrega, confia e sorri 

Olá, a todos, somos Elena e Elisabetta, estudamos na universidade e há alguns anos iniciamos um 
caminho de jovens no interior da ADMA de Turim e, hoje, queremos contar-lhes a nossa 
experiência de modo muito concreto a partir do lema “entrega, confia e sorri”, que é o que 
procurarmos viver todos os dias com a ajuda de Maria. 

“ENTREGAR é, para nós, colocar nas mãos do Senhor as dificuldades e as incertezas. E é 
entregando que tem início o nosso percurso. Percurso traçado pelo Rosário de cada 24 do mês, ao 
longo dos nossos dias ou nos momentos de Adoração. De fato, poderia soar estranho e, permitam-
nos, absolutamente contracorrente, que um jovem se aproxime de uma oração tão tradicional e 
lenta, num mundo em que tudo é imediato e muito depende da quantidade de links 
acrescentados em nossos posts. Contudo, é justamente este colocar-nos nas mãos do Senhor o 
verdadeiro e próprio campo de vida, que ajuda concretamente a superar 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 de alguma urgência 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 recitar o Rosário, tem-se a certeza de que “se 
verão os milagres”. Não os extraordinários ou acima das normas, mas aqueles escondidos, os mais 
preciosos e concretos, entre os quais também a nossa conversão. 
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Vez por vez, o Rosário tornou-se a coluna sonora da nossa vida, mesmo nas menores 
dificuldades. 

Como aquela vez em que um sacerdote veio contar-nos admirado que duas garotas da escola 
média do nosso grupo, durante uma subida à montanha que parecia não acabar, tinham-lhe 
proposto rezar um rosário de modo que, palavras delas, Maria lhes desse um empurrão para 
caminhar mais depressa. E não pensem que estamos falando de novos Domingo Sávio; bem 
diferente! 

Ou quando rezemos o rosário no ônibus em italiano e em árabe com os jovens do Oriente 
Médio durante a JMJ, em viagem para o Campus Misericordiae com o Movimento Juvenil 
Salesiano. Veio espontâneo quando o nosso motorista não conseguia encontrar o caminho. E 
rezando juntos, com o apoio recíproco e em agradecimento, descobrimos e compartilhamos 
diversas histórias de fé: aquela que se vive com dificuldade entre as bombas e as lágrimas da 
guerra e aquela que tem dificuldade em meio ao difuso ateísmo ocidental”.  

“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, graças a esse caminho de pastoral familiar e 
juvenil, as nossas seguranças são solidificadas. E quem ainda pode ter algum receio de colocar o 
seu futuro nas mãos de Deus? É isso que aprendemos ao ver sacerdotes, irmãs e casais vivendo 
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. Ao mesmo tempo reconhecemos 
nos sacerdotes um dom de Deus e lhes agradecemos com a nossa oração. 

Enfim, com o SORRISO nos lábios, procuramos ser testemunhas do evangelho da alegria, 
segundo o convite do Papa Francisco. Uma alegria que vai além dos esquemas pré-fabricados 
deste mundo, e que nos leva a viver em profundidade a amizade sadia. Não “de interesse” ou 
“carola”, mas cheia de entusiasmo e simplicidade, que diverte e faz crescer sendo  “Verdadeiros 
amigos para as coisas da alma”, como 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? 

É Deus quem se faz garante da nossa amizade e nos permite estender as nossas iniciativas 
também a outros amigos fora da ADMA. Não temos receio, de fato, de propor experiências que 
alguém poderia definir como muito elevadas e inalcançáveis. Sabemos que em cada jovem habita 
o desejo de ser visto com um olhar amável, que abra à sua capacidade de acolher o Amor de Jesus. 

E no serviço procuramos testemunhar que razão, religião e bondade (amorevolezza) ainda são 
hoje um aliança sadia e santa para todo jovem. Papa Francisco foi decisivo neste verão: “Se não te 
pões a serviço, não serves para nada”. Também por isso, inseridos na realidade da ADMA famílias, 
oferecemos às crianças a experiência que fizemos de Deus em nossos retiros e a nossa amizade. 

Além de viver o nosso caminho de formação nos retiros anuais da ADMA jovens, estamos 
também muito empenhados nas várias iniciativas do MJS seja levando os nossos jovens seja 
colocando-nos à disposição. Agora, já somos conhecidos, mas no início o primeiro impacto foi 
fantástico: “ADMA o quê?”. “Vocês são um oratório nômade?”. Agora, porém, vai-se 
compreendendo a atração desta experiência-realidade que é, em sua simplicidade, acessível a 
todos e, nos últimos meses, outros jovens de outras paróquias salesianas deram início ao vinte e 
quatro do mês com um encontro de partilha e oração a serviço do caminho do oratório. 
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Deste modo, caminhamos, um passo por vez, neste caminho com Maria e graças a Ela, a cada 
passo, entregamos, confiamos e sorrimos. 

 

 


