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ATA 03 – 05 de maio de 2013 
Iniciamos a reunião da ADMA com a acolhida, canto Auxiliadora e oração. Na sequência, 
o P. Angelo Dante Biz partilhou com os presentes algumas palavras com base no texto do 
Evangelho de João 14,23ss. Após, foi lida e assinada a ata anterior. Na continuidade 
foram complementadas e tiradas as dúvidas sobre a organização e atividades assumidas 
pelo grupo. Em seguida foi lido e refletido sobre o Decreto que está no Regulamento da 
ADMA e realizada uma avaliação da novena no novo formato. A qual, todos aprovaram. 
Foi comentado sobre a sugestão do P. Adriano de “quando o dia da novena cair no 
domingo, a novena será realizada em todas as Missas”. Todos os participantes 
aprovaram a sugestão. Em seguida, passou-se a organizar a celebração de Nossa 
Senhora Auxiliadora, dia 24/05. Foi informado que na reunião da Liturgia foram 
distribuídas as responsabilidades do Tríduo de 21 a 23 e no dia 24 a ADMA será a 
responsável pela liturgia, e os cantos serão a AJS. O grupo aprovou a sugestão de fazer 
uma confraternização no final da celebração do dia 24/05, aberta a toda a comunidade. 
Por iniciativa de algumas integrantes, foi visto o que cada pessoa poderia trazer para a 
confraternização. Após, tivemos alguns avisos: 1) Dia 06/05 (2ª f.) às 19h45min palestra 
sobre a motivação para o Bicentenário de Dom Bosco, que será realizada pelo P. Ademir 
Ricardo; 2) Teremos a visita inspetorial nos dias 12 a 14/05, na qual o P. Orestes deve 
presidir as celebrações das 9h. e das 19h. do domingo dia 12/05; e no dia 13/05 (2ª f.), 
teremos a reunião com ele e, após, uma confraternização para a qual quem puder trazer 
um prato para ajudar seria bom. A Sra. Maria Roza ficou de preparar a reflexão para a 
próxima reunião e foi orientado que o tempo para a reflexão é de até 5 minutos. 
Encerramos a reunião com a bênção efetuada pelo P. Ângelo e em seguida todas se 
deram o abraço da paz. 


