Share the Grace, compartilhe a Graça: são três palavras que representam um elemento fundamental
da ADMA, três palavras que parecem novidade mas que na verdade expressam a origem e a vocação
que a nossa Associação tem tido desde o início.
Dom Bosco, na sua previdência já havia intuído este conceito há 151 anos; de fato, vendo a multidão
que enchia a Basilica recém inaugurada, disse: "cada pedra desta igreja é uma graça recebida da
Auxiliadora". A partir do ano seguinte, regulamentou a devoção a Maria, com a fundação da ADMA
e dali as Graças não pararam mais, constelando a história da ADMA. Nesta história de graça recebida,
também nós nos inserimos como ADMA dos Jovens de Turim.
O nosso grupo nasce de uma necessidade muito concreta: as famílias que se encontravam uma vez ao
mês para rezarem juntas, tinham necessidade de que alguém tomasse conta de seus filhos, assim os
mais velhos dos filhos começaram a cuidar dos menores, formando um grupo de animadores
acompanhado por casais de esposos. É este nascimento que assinala uma característica fundamental
da ADMA Primária: a troca entre as gerações. Em nosso grupo, de fato, caminham juntos todos os
estados de vida: os consagrados, os esposos, as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Em nossa
experiência de ADMA dos jovens vivenciamos a troca desta maneira: nós nos ocupamos dos menores
fazendo um serviço para os casais, e os casais e os consagrados nos acompanham em nosso percurso
de crescimento.
Desde o Congresso de 2015 que ocorreu em Turim, com o tema "Da casa de Maria às nossas casas",
também nós, como ADMA dos jovens tivemos oportunidade de fazer uma experiência do que quer
dizer receber Graças de Maria Auxiliadora e saber reconhecê-las: as Graças, de fato, não tardaram a
chegar; nós as experimentamos todos os dias na nossa vida, individualmente, e em nosso grupo
também: à atividade de animação para as crianças entre 9 meses e 13 anos que fazemos um domingo
ao mês, foi incluído em 2014, um caminho para os meninos entre 11 e 13 anos, que fazemos um
sábado à noite por mês em Valdocco, e depois, em 2016, um caminho para os meninos de 16 a 18
anos. Este ano iniciamos um percurso para os jovens de 17 anos ou mais, pensado para os
universitários, jovens trabalhadores, e meninos dos últimos anos do ensino superior para quem
dedicamos uma sexta à noite por mês. Ocupamo-nos também da animação para os acampamentos de
verão que acontecem todo ano, em agosto, nas montanhas, e que se constitui em um compromisso
fundamental para a ADMA Primária - é um dos momentos nos quais sentimos mais claramente as
graças de Maria: iniciamos há mais ou menos dez anos com um grupo de uns quinze animadores que
prestavam serviço por dois turnos de animação de uma semana cada um; neste ano estávamos em
oitenta jovens que se alternaram em 4 turnos de 5 dias cada um. Além disso, nós nos encontramos
com os mais velhos todo dia 24 para a oração do Terço, em Valdocco, com as famílias.
Embora a animação tenha marcado o nascimento de nosso grupo de jovens, com o tempo
compreendemos que a nossa identidade não está em sermos um grupo de animadores, além disso,
seria diferente porque não temos um oratório, mas nossa identidade está na centralidade da oração. A
ADMA dos jovens é um grupo de amigos que rezam juntos, a oração é o que nos une, é o que nos
impulsiona a continuar a caminhar juntos, apesar das dificuldades dadas pela natureza da nossa
realidade, que não se concentra em um bairro como em um oratório.
Traduzir "Share the grace" como um simples "compartilhar a graça" seria um eufemismo: o que
realmente caracteriza a ADMA dos jovens não é a atividade de serviço que desenvolvemos como
grupo, se déssemos assistência aos pobres, aos doentes ou idosos, a nossa identidade não mudaria: o
estilo com o qual queremos tentar viver cada dia é o que nos distingue, um estilo que olha às duas
colunas de Dom Bosco: a entrega a Maria e à Eucaristia. Nós queremos tentar viver confiados a Maria
e a Jesus, com a alegria que brota de sua força e com o compromisso dos filhos que reconhecem a
graça recebida e são gratos por isto. Então, o coração da ADMA dos jovens é este: viver, colocando
no centro dos nossos dias, a oração, olhando para Maria como uma mestra de quem aprender e como

uma mãe, para quem se voltar nas dificuldades. Viver rezando juntos, como filhos que se sentem
amados e que reconhecem as pequenas e grandes graças que recebem todo dia. E uma vez
reconhecidas estas graças, eis que chega o share the grace: queremos levá-lo aos outros de uma
maneira muito simples, isto é, com alegria, ou se você preferir, a alegria de Dom Bosco, e com
caridade, na vida de cada dia e com o serviço que prestamos em grupo.
Para colocarmos em prática este estilo a partir deste ano, centralizamos todos os caminhos formativos
na oração, encontrando-nos ao menos uma vez ao mês para rezarmos com cada faixa etária: os
caminhos aos sábados e sextas à noite são das pequenas escolas de oração quando unimos um
momento de catequese e um momento de oração a um momento de sociabilização e de jogos para
estarmos juntos entre amigos. Visto que somos parte da Família Salesiana, participamos das
atividades propostas pelo MJS, para nos abrir a outras realidades e conhecer jovens, que, como nós,
procuram viver a fé com convicção.
Para concluir, sabemos que pelo mundo já existem grupos de jovens ligados à ADMA e temos o
desejo de conhecê-los e manter contato com eles, assim, criar uma rede mundial entre jovens, para
poder compartilhar as nossas atividades e as graças que Maria concede em todo o mundo.
Compartilhar a Graça de ter uma mãe no céu é o que nos distingue no interior da Família Salesiana
como jovens para os jovens, e em uma sociedade que nos leva a todos os lugares, exceto a Jesus,
sabemos que o único modo de chegar lá é irmos junto e com Maria.
Obrigada.

