
ASSOCIAÇÃO DE MARIA AUXILIADORA – ADMA 
 

ATA 02 – 15 de abril de 2013 
Iniciamos a reunião do ADMA com a acolhida, canto Auxiliadora e oração. Na sequência, 
o Sr. Paulo Roberto Ragnini partilhou com os presentes algumas palavras com base no 
texto do Evangelho de Mateus 1,16. Após, foi lida e assinada a ata anterior. Em seguida 
foi discutida algumas orientações e procedimentos para uma melhor organização do 
grupo: 1) Onde e quando pegar a chave da sala para as próximas reuniões; 2) A 
necessidade de fazer uma ata de cada reunião, de forma objetiva, relatando apenas os 
assuntos relevantes; 3) Fazer uma lista dos participantes onde conste o nome completo, 
data de nascimento, telefone e endereço completo. Essa lista deve ser complementada 
em cada reunião quando houver um novo participante; 4) Definir alguém com 
antecedência, que irá fazer a reflexão na próxima reunião. Essa reflexão não pode ser 
superior a 5 minutos. Para a reunião do dia 05/05/13, ficou responsável pela reflexão a 
Sra. Marilene; 5) Ficou aprovado que as reuniões mensais serão sempre no primeiro 
domingo de cada mês, às 15 horas na Sala de Reuniões; 6) Definiu-se que em cada 
reunião será estudado um dos pontos do Regulamento do ADMA. Neste encontro foi lido 
a Apresentação do Reitor-Mor do Regulamento; 7) Em determinados meses a reunião ou 
em dia previamente definido, faremos a adoração ao Santíssimo; 8) Que as pessoas do 
núcleo devem começar a se falar para organizar as reuniões. 
Os participantes da reunião pediram para apresentar ao Pároco as seguintes propostas 
para melhor solenizar a novena de N. Sra. Auxiliadora e o padroeiro São Cristóvão: 
1ª) No dia da novena (24 de cada mês – menos quando cai na segunda-feira que é 
comemorado no domingo), seja autorizado colocar sobre o Altar da Capela a imagem de  
N. Sra. Auxiliadora, durante o terço, que começará às 18h. e 30 min.; A imagem será 
retirada logo após o terço. 
2ª) Que no dia 24 de cada mês, quando cair em dia de semana, a liturgia será de 
responsabilidade do ADMA, a celebração será iniciada com a novena (canto auxiliadora, 
orações....) e seja continuada no ofertório, logo após as bênçãos dos terços, imagens de 
santos, chaves.... Como a benção será também, sobre os motoristas e chaves de carros, 
no final da celebração, sempre será cantado o hino de São Cristóvão. Será apresentado 
ao Pároco um novo modelo da novena. 
3ª) Quando o dia 24 cair no final de semana,  a celebração inicia com a novena (canto 
auxiliadora, orações....) e seja continuada com as leituras do dia. Teremos também as 
bênçãos dos objetos... motoristas e chaves de carros, no final da celebração, será 
cantado o hino de São Cristóvão. Será apresentado ao Pároco um novo modelo da 
novena. 
4ª) Que no dia 16/08, na noite festiva, a ADMA assumirá o Pastel. Poderia ser a Noite do 
Pastel. 
Assim, estaremos colaborando com algumas solicitações apresentadas no PEPS. 
A reunião encerrou-se com o canto de consagração a N. Senhora e a benção dirigida pela 
Sra. Marilene. 
Estiveram presentes na reunião: Paulo Roberto Ragnini, José Augusto Renaud 
Schimaleski, Marilene Schueda Cauduro, Geni da Silva Gomes, Iara Maria Elizeu 
Machado, Maria Rosa Meira Hohmann, Odete de Lucena Oliveira e Maria Nelse Ruthes. 
Encerramos a reunião com a bênção de Deus invocada sob a invocação de Nossa 
Senhora Auxiliadora. 
 


