
A Associação de Maria Auxiliadora (ADMA) 

oferece uma caminhada de santificação e 

de apostolado, segundo o carisma 

salesiano. A ADMA foi fundada por Dom 

Bosco no dia 18 de abril de 1869, junto ao 

Santuário de Maria Auxiliadora, em 

Valdocco, Turim (Itália), com a finalidade de 

 promover e defender a fé cristã do 

povo simples. 

 

A ADMA fomenta – como no «Sonho das Duas 

Colunas» de Dom Bosco – o culto da Eucaristia e 

da devoção a Nossa Sra. Auxiliadora, sob todas 

as formas, públicas e privadas, aprovadas pela 

Igreja, dedicando especial atenção às Famílias e 

aos Jovens. 

 

 

 

 

      
      

 

 

 

 

 

 

 A Associação de Maria Auxiliadora é 

 um Grupo da Família Salesiana e está 

 presente em  todo o mundo, 

 especialmente junto às obras  dos 

 Salesianos de Dom Bosco (SDB) e das 

 Filhas  de Maria Auxiliadora (FMA). 

 Trabalha em  comunhão e fidelidade 

 com os Pastores da  Igreja e em 

 colaboração com os outros Grupos  

 eclesiais, especialmente com os Grupos 

da  Família Salesiana. 

 

       Quem pode fazer parte do Grupo 

ADMA? 

 

     Qualquer cristão maior de 18 anos que 

se sinta atraído por Nossa Senhora. 

 

   Para fazer parte do Grupo Local ADMA 

do Monte Estoril 

 

    Pode pedir informações a qualquer 

 membro do Conselho Local ADMA. 

     Perguntar a qualquer membro ADMA    

que conheça. 

        Pedindo a algum Salesiano de Dom 

 Bosco ou  Filha de Maria Auxiliadora que 

 o coloque em contato com o Conselho 

Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Somos o grupo da Associação 

de Maria Auxiliadora (ADMA) 

da Casa Provincial  das FMA do 

Monte Estoril. 

 

O testemunho do amor à 

Virgem Auxiliadora e a Jesus 

Eucaristia, fonte de salvação 

para todos e o empenho em 

contagiar outros, jovens e 

adultos, foram as motivações 

que nos levaram a assumir este 

nosso compromisso de 

Associados de Nossa Senhora 

Auxiliadora, aberto a todos os 

cristãos. 



    Mensagem do Presidente  Local 
    Fernando Martins 
 

Queridos amigos e simpatizantes ADMA, 

Iniciamos no mês de setembro as nossas 

atividades para 2014-2015. 

No passado dia 16 de agosto iniciaram-se em 

todo o mundo as celebrações do bicentenário 

de Dom Bosco que continuarão até ao próximo 

dia 16 de agosto de 2015, dia em que faria 200 

anos. 

A nossa Associação não deixará de dar o devido 

relevo a data tão marcante, especialmente para 

a nossa FS, quer nas nossas reuniões ADMA, 

quer nas reuniões partilhadas com os Salesianos 

Cooperadores, quer ainda nas celebrações e 

eventos sob decisão e orientação dos Salesianos 

a nível local e nacional. 

O itinerário e o tema do ano bicentenário 

referir-se-ão à "Missão de Dom Bosco com os 

jovens e pelos jovens". 

No decorrer das celebrações veremos como os 

sonhos de Dom Bosco o marcaram 

profundamente na sua vida, influenciando de 

forma incontornável o seu espírito e a sua obra 

(...).A nossa Associação é essencialmente uma 

Associação de vocação Mariana, e por isso nas 

nossas reuniões estudaremos com pormenor a 

presença de Nossa Senhora na vida de S. João 

Bosco. 

 Que Dom Bosco, Pai e Mestre da 

 Juventude, seja para nós e sempre, 

 testemunho de fé, de perseverança e de 

 amor e, acenda nos nossos corações a 

 chama da paixão pelo Reino de Deus. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Ó Maria, Virgem poderosa,  
 Tu, grande e ilustre defensora 

 da Igreja; 
 Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos;  

 Tu, terrível como um exército ordenado 
 em batalha; 

 Tu, que só destruíste toda heresia em 
 todo o mundo: 

  Nas nossas lutas, nas nossas angústias, 
 nas nossas aflições,  

 defende-nos do inimigo; 
 E, na hora da morte, acolhe a nossa 

alma no Paraíso. 
 Amém 

 

São João Bosco 

 
 
 

         Associação de Maria Auxiliadora 
 

                 OBJETIVOS GERAIS  
 

                OBJETIVO 1 
 
 Apresentar o lugar de Nª. Senhora na 
 Espiritualidade Salesiana 
 
 LINHAS DE AÇÃO 
 
 a) Estudar a presença de Nossa Senhora 
 na vida de S. João Bosco e hoje nos 
 grupos ADMA. 
 
 b) Promover a devoção a Nossa Senhora 
 nos ambientes que nos rodeiam, de 
 uma forma especial entre os pais das 
 nossas paróquias, escolas, e centros 
 onde estamos presentes.  
 

 OBJETIVO 2 
 

 Criar e incentivar o ADMA juvenil. 
 
 LINHAS DE AÇÃO 

 
 a) Criar e apoiar o Movimento Juvenil        
 ADMA nos Grupos locais e nas 
 presenças SDB/FMA. 
 
 b) Educar os jovens no amor a Maria 
 através de Vigílias à volta das Festas de 
 Nossa Senhora. 
 
 c) Preparar uma encenação de (cinco a 
 sete minutos) para a ação de graças da 
 Eucaristia no recinto do Santuário 
 aquando da Peregrinação Salesiana. 




