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CORREÇÃO
Na edição nº 4, do Ano II, de 2021, na página 8 em “Tirocínio”, onde se lê “S. Marcelo Camillo Stempinhaki 

- 26 anos”, o correto é 22 anos. Pedimos desculpas e agradecemos a compreensão.
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A  Associação de Maria Auxiliadora foi fundada por Dom 
Bosco, em 1869. É o segundo grupo por ele fundado. Tem 

por finalidade “promover a veneração ao Santíssimo Sacramento 
e a devoção à Maria Auxiliadora dos Cristãos”.
 
Na Família Salesiana, a Associação destaca a devoção a Auxilia-
dora como instrumento de evangelização das classes populares e 
da juventude mais necessitada.
 
Dom Bosco quis a Associação de Maria Auxiliadora como um 
sinal de gratidão pela presença materna de Nossa Senhora na sua 
vida e na sua obra. A ADMA está espalhada em 50 países com 
100.000 membros.

CON

P. Asídio Deretti, SDB
Animador Inspetorial da ADMA

ASSOCIAÇÃO DE  

MARIA AUXILIADORA
(ADMA)
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Quer saber mais e participar? 

Entre em contato:

Eloíza Coan Ribeiro
Presidente do Conselho Inspetorial

eloizacoanr@hotmail.com
Telefone: (47) 3026-3570
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“Dom Bosco ensinava aos seus filhos que antes 
de iniciar qualquer atividade, deveríamos re-

zar uma Ave Maria. Foi assim, inclusive, que ele 
iniciou o primeiro Oratório Salesiano no dia 8 de 
dezembro de 1841, na sacristia de uma igreja. 
 
Antes mesmo de conhecer Dom Bosco e o carisma 
salesiano, eu já cultivava um amor por Maria na mi-
nha vida e na minha caminhada de fé. Quando me 
senti chamado por Deus a abraçar a vida salesiana, 
sentia que Maria estava ao meu lado, me conduzin-
do pela mão. Foi ela, a Auxiliadora de Dom Bosco, 
que me levou até Jesus”.

Ir. Lucas Albino, SDB
Pós-Noviço Salesiano, natural de Rio Grande/RS



O Serviço de Animação Vocacional (SAV) é o primeiro passo para 
poder trabalhar com as vocações de modo eficaz. Para melhor elu-

cidar o que é Serviço de Animação Vocacional é preciso antes definir dois 
conceitos-chave que o compõe: pastoral e vocação. 
 
A CNBB adotou a nomenclatura Serviço, embora a origem do serviço 
seja pastoral. Quando empregamos o termo pastoral, confiamos respon-
sabilidades ao agente de pastoral e a todos os envolvidos com determina-
das pastorais. Ao falarmos de Serviço de Animação Vocacional, falamos 
da vocação de pastor em servir, em doar o seu tempo, a sua vida em prol 
da vida dos outros, a exemplo do Bom Pastor (Jo 10, 11). 
 
Vocação vem do latim Vocare, que quer dizer chamado. É o chamado de 
Deus, algo supremo, que dá sentido à vida e é razão de nossa existência 
nesse mundo. Vale lembrar que ninguém está aqui por acaso. Se viemos 
ao mundo é porque Deus nos chamou, e se Ele chamou é porque quer 
algo de nós. Assim, somos vocacionados de Deus; fomos e somos chama-
dos por Deus. Cabe a cada um descobrir a que foi chamado e responder 
a esse chamado.  

(Cf. PEREIRA, José Carlos. Serviço de Animação Vocacional Paroquial. Paulus, 2017 p. 9-11) 
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Você já ouviu 
                 SAV?falar em



“Sua mãe disse aos que estavam servindo: 
Fazei tudo o que ele vos disser!”  (Jo 2, 5)

Ó Maria Auxiliadora, refúgio dos cristãos, tu que foste tão 
presente na vida de Dom Bosco, continua a ser presença 
amorosa e materna nas nossas vidas. Assim como nas Bo-
das de Caná foste sensível às necessidades das pessoas e 
por teu intermédio trouxeste a alegria para a festa, suscita 
no coração dos nossos jovens a mesma alegria e o desejo 
de seguir Jesus nas diversas vocações, em especial na vo-
cação consagrada salesiana. Amém. 

Oração
Vocacional 
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Siga nossas Redes Sociais

https://www.facebook.com/salesianossul/
https://www.instagram.com/salesianos_sul/
https://www.youtube.com/channel/UC51yOhMmlxZPM1AHsnNp2Cw
https://twitter.com/salesianos_sul
http://www.dombosco.net/

