
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAM, JAM, JAM, JAM, COM MARIA, RUMO COM MARIA, RUMO COM MARIA, RUMO COM MARIA, RUMO AAAAO 35º ANIVERSÁRIOO 35º ANIVERSÁRIOO 35º ANIVERSÁRIOO 35º ANIVERSÁRIO!!!!    
 

Caros JAMistas, saúdo-vos com muita amizade, aos vossos párocos e aos vossos familiares. Aqui está o Arco-Íris nº 83 com 
notícias que a todos vão alegrar muito. E começo com a notícia que a todos encheu a alma de sã alegria, a visita do Papa Bento 
XVI a Portugal. A seguir digo-vos que a JAM está em grande desenvolvimento com o aumento substancial de núcleos. Nossa 
Senhora entrou definitivamente e em força na diocese de Viseu e instalou lá sete núcleos da JAM e outros se lhe seguirão 
brevemente. Também temos mais um núcleo da JAM na diocese de Lamego.  
JAMistas, mais um ano de actividade apostólica, mais uma oportunidade de evangelização, temos pela nossa frente. A CAMINHO! 
Sempre muito unidos e de coração aberto! A Mãe vai comigo. A Mãe vai contigo. Viva a JAM! 

 

O PAPA BENTO XVI VEM A FÁTIMA 
Nós, JAMistas, manifestamos o nosso regozijo por esta visita do Santo Padre a Portugal.  
Deixo aqui o convite a todos os JAMistas de todos os núcleos e pré-núcleos para que vão 
orientando a vida para que possamos estar em Fátima a acolher o Santo Padre como 
Sucessor de Pedro que vem confirmar os irmãos na fé. 
Rezemos desde agora à Virgem Maria, Mãe da Igreja, Nossa Senhora de Fátima, para 
que, com a sua bondade materna, acompanhe os passos do Santo Padre nesta peregrinação 
e o assista no seu ministério de Sucessor de Pedro, que nos preparamos para acolher e 
acompanhar com alegria, entusiasmo e devoção filial. 
Esta será a quinta viagem de um Papa a Fátima, depois de Paulo VI (1967) e de João Paulo 
II (1982, 1991 e 2000), que cultivou uma relação especial com o Santuário após o atentado 

de que foi vítima em 13 de Maio de 1981, na Praça de São Pedro, no Vaticano.  
Lembramos as palavras amigas que Bento XVI à JAM: O Santo Padre, ao receber dos JAMistas a belíssima grinalda espiritual de 
milhares de terços rezados e oferecidos como prenda por mais um aniversário do seu pontificado, e agradecido pela amizade assim 
demonstrada e comprovada pela lembrança do Papa nas orações diárias, Sua Santidade o Papa Bento XVI sobre todos implora a 
vinda do Espírito Santo, como outrora veio sobre a Virgem Mãe, e de bom grado concede-lhes a Bênção Apostólica.  

 
MEDAS - Venho partilhar os últimos acontecimentos da nossa paróquia. 
Chegados da Peregrinação da Família JAMista a Fátima, retomámos os 
preparativos para a festa da nossa Padroeira, Natividade de Nossa 
Senhora, e para acolhermos o nosso Bispo, D. Manuel Clemente. 
Além da Eucaristia, no dia 8, dia da Natividade da Nossa Mãe e Rainha, 
seguiram-se celebrações nas capelas de Broalhos e de Vila Cova, seguidas 
de procissão de velas, em que acompanhámos a Imagem da Padroeira 
pela paróquia, até à Igreja Matriz. No sábado à noite, dia do Santíssimo 
Nome de Maria, tivemos procissão de velas e Eucaristia, no final. 
No Domingo, a Eucaristia foi presidida por D. Manuel Clemente. Foi 
administrado o sacramento do Crisma a jovens e adultos, entre eles 4 
JAMistas e 2 pré-JAMistas. No final, oferecemos um terço ao Sr. Bispo, 
feito pela JAMista Patrícia, com contas amarelas, brancas e azuis 
(pensando nas cores da JAM, de Nossa Senhora e do Vaticano).  
Na Eucaristia de sábado o Pároco deu a saber à comunidade a aceitação 

do JAMista Marco no Seminário Maior do Porto. O Marco leu, depois, um texto entregando-se à protecção da Mãe neste seu 
caminho. No domingo, na presença do Sr. Bispo, o Sr. Pe Domingos voltou a saudar o Marco pelo seu trabalho e dedicação na 
paróquia e informando da entrada do Marco no final dessa tarde no Seminário. Que a Nossa Mãe esteja sempre com o Marco, da 
mesma forma que sempre esteve com o seu Filho, Jesus. 
Como em todos os dias 13 de cada mês, a JAM reza o terço com a comunidade, também nesse dia o fizemos e com uma presença 
mais numerosa do habitual. Mais uma vez presenteámos a nossa Mãe com a Sua oração predilecta...o Terço. Que a Nossa Mãe e 
Rainha nos continue a proteger e a amparar, e que sejamos sempre e cada vez mais Alegria de Maria. 
Com muita dedicação e carinho, nunca me canso de agradecer e de dizer: Obrigada, Sr. Pe Amadeu pela JAM, e obrigada por me 
ter convidado a aceitar o desafio tão nobre e belo de ser ao longo da vida Alegria de Maria. Viva a JAM! GINA 

 
ORAÇÃO PELOS SACERDOTES - Senhor, dai-nos santos sacerdotes e Vós mesmo conservai-os em 
santidade. Ó Divino e Sumo Sacerdote, que o poder da Vossa Misericórdia os acompanhe por onde andarem 
e os proteja contra as maquinações que o demónio não cessa de armar à alma de cada sacerdote.  
O poder da Vossa Misericórdia, ó Senhor, destrua tudo o que possa ofuscar a santidade do sacerdote, 
porque Vós tudo podeis. Ámen. (Diário da Ir. Faustina, III, 13) 

 

 



 
 
PORTO - "13 à Mesa" 
A 12 de Setembro de 2009, data em que se celebra o Nome Santíssimo da Virgem 
Maria, Nossa Mãe e Nossa Rainha, foi a ocasião escolhida pelo Núcleo da JAM do 
Porto para celebrar dois aniversários da JAM: o 31º da JAM Nacional e o 6º do 
Núcleo da JAM do Porto. 
O tempo passa muito rápido e já ultrapassámos meia dúzia de anos de vida JAM. 
Agora que o nosso núcleo tem esta idade, qual menino ou menina que inicia a 
escola, é tempo de também nós que o personificámos lhe dar oportunidades para 
crescer, no testemunho e acção evangelizadora. Amadurecidos na fé, gratos pela 
presença amiga e sempre importante do Sr. Padre Amadeu a nos guiar, é tempo 
de trilhar o caminho que a Mãe nos quer mostrar. A Nossa Mãe e Rainha, que nós 
tornámos presente com a oração que Lhe dirigimos mesmo ali, num dia que muito 
Lhe diz, e como de JAMistas estamos a falar, e ainda com a oração, contámos 

ainda com a presença de Seu Filho, a Maior Alegria de Sua Mãe, JAMista entre os JAMistas, presidindo à mesa, com a Mãe a seu 
lado. 13 a celebrar o 31º, qual imagem reflectida num espelho. 
Foi um jantar, onde houve convívio, amizade, partilha de ideias e muita alegria. Confortámos o corpo e a alma, especialmente 
quando trocámos entre nós testemunhos a respeito do significado pessoal da JAM. Que lindos e edificantes testemunhos se 
ouviram! Que bela obra fez a JAM em nós (e em milhares de jovens, já) e porque muito nos deu, resta-nos ser filhos agradecidos. 
JAMistas amigos, sejamos testemunhos vivos, convivas do pão e vinho que se reparte luz da nossa fé, e que possa alimentar a 
muitos, a todos, especialmente os mais necessitados, em obras, graça e amor. RUI MENDES 

 
OUTUBRO, MÊS DO ROSÁRIO, MÊS MISSIONÁRIO 

No dia 7 de Outubro glorificamos Nossa Senhora do Rosário e reconhecemos a protecção que 
concede à Igreja pela recitação vocal e mental do Rosário. Esta festa foi instituída pelo papa Pio 
V (1571).  
Esta celebração convida-nos à meditação dos Mistérios de Cristo, guiados por Maria, que nos 
leva à Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição do Filho de Deus.  
A origem do Rosário é muito antiga. Conta-se que os anacoretas orientais usavam pedrinhas 
para contar o número das orações vocais. Desta forma, nos conventos medievais os irmãos leigos, 
dispensados da recitação do Saltério, pela pouca familiaridade com o latim, completavam as suas 
práticas de piedade com a recitação de Pai-Nossos, e para a contagem o Doutor da Igreja, São 
Beda, o Venerável (séc. VII-VIII), havia sugerido a adopção de vários grãos enfiados num fio de 
barbante. Na história também encontramos Maria que apareceu a São Domingos e indicou-lhe o 
Rosário como potente arma para a conversão. "Quero que saibas que, a principal peça de 
combate tem sido sempre o saltério Angélico (Rosário) que é a pedra fundamental do novo 
testamento. Assim quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus, com a 
oração do meu saltério".  
Esta devoção recebe da Igreja as melhores aprovações e foi enriquecida por muitas indulgências. 
Esta grinalda de 153 rosas - por isso Rosário - é rezado praticamente em todas as línguas, já que 
João Paulo II e tantos outros Papas que o precederam, recomendaram esta singela e poderosa 
oração, onde por meio de Maria alcançamos as graças de Jesus, assim ensina a própria Nossa 

Senhora em todas as suas aparições.  
 

Virtudes, benefícios e méritos do Santo Rosário 
1) O Rosário eleva-nos insensivelmente ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo;  
2) Purifica as nossas almas do pecado; 
3) Torna-nos vitoriosos sobre todos os nossos inimigos; 
4) Torna-nos fácil a prática das virtudes; 
5) Abrasa-nos do amor de Jesus Cristo;  
6) Enriquece-nos de graças e de méritos;  
7) Fornece-nos com que pagar as nossas dívidas para com Deus e para com os homens;  
8) Enfim, faz-nos obter de Deus toda a espécie de graças. 
 

Dizia o Santo Padre, o Papa João Paulo II: Rezar o Terço é contemplar com Maria o rosto de Cristo. 
 

REUNIÃO DE DIRECÇÕES DOS NÚCLEOS EM FÁTIMA 
Estes são alguns dos actuais dirigentes dos respectivos núcleos e pré-
núcleos da JAM que se reuniram em Fátima sob a presidência do Sr. P. 
Amadeu, no passado dia 26 de Setembro.  
Eram vários os pontos em agenda e todos foram conversados e analisados 
com o já habitual bom senso e muito amor pela JAM. Éramos trinta 
elementos, alguns vindos pela primeira vez, como foi o caso do pré-núcleo 
de Tondela liderado pelo respectivo pároco, Sr. P. Rocha, que quis ver a 
JAM em acção. Presentes ainda os responsáveis do pré-núcleo de Ponte do 
Abade (Sernancelhe) e a responsável pelo pré-núcleo de Fátima. 
Pelo calor e entusiasmo demonstrados por todos os presentes, espera-se 
muito do ano pastoral que agora começa. 
Mas a força, o segredo para obtermos êxito nos diversos trabalhos que nos 
propomos, está mesmo na oração. Que a Rainha da JAM nos abençoe. 
 

Porto, 13 de Outubro de 2009   ********** ******   P. Amadeu Nogueira  


