
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 84 com 
notícias que a todos vão alegrar muito. Destacando, naturalmente o número extraordinário de internautas que têm visitado o site 
da JAM. O record de visitas NUM SÓ DIA, está em 2.600! Mas está com uma média de mais de mil visitas por dia! Dêmos graças a 
Deus. E entrámos no mês dos Santos e das Almas do Purgatório, mês que nos desafia a sermos santos já neste mundo. Avancemos! 

 
PORTO - No dia 18 de Outubro reunimo-nos no Colégio dos Órfãos no 
Porto, mais de 40 JAMistas para um dia de Retiro Espiritual. Já no dia 
anterior se tinham reunido mais 30 jovens em S. João de Ovil. 
Começámos o dia exercitando as cordas vocais ao ritmo dos cânticos 
JAMistas e com o coração quente louvámos e agradecemos ao Senhor a 
oportunidade que nos deu de nos encontrarmos com Ele em encontro mais 
individual, num tempo prolongado de oração. Seguiu-se uma reflexão sobre 
Maria, tenda do Encontro. Tivemos oportunidade de ver como Deus, no 
Antigo Testamento, habitou no meio do seu povo e o acompanhou em todas 
as etapas do caminho tendo como intermediário Moisés. Quando Moisés saia 
da Tenda, depois de ter conversado com Deus face a face, o seu rosto 
brilhava... transformava-se. Passados muitos anos Deus envia ao mundo a 
verdadeira e definitiva Tenda do Encontro entre Ele e os Homens: Cristo. 
Mas para isso ser possível houve uma mulher que aceitou ser essa tenda, esse 
espaço Santo onde o Verbo se fez carne. 

Sejamos nós capazes de reconhecer em Maria, a quem chamamos Mãe e Rainha da JAM, este lugar onde nos podemos encontrar 
com Deus e ao mesmo tempo procuremos imitá-la levando sempre connosco e aos outros este Cristo que tanto nos ama. 
Depois de um apetitoso almoço partilhado tivemos tempo para rezar o Terço a Nossa Senhora, para nos reconciliarmos com Deus, 
no Sacramento da Confissão, e tempo para dar graças na Eucaristia. FANNY 
 

ESTOI - No dia 4 de Outubro, a Diocese do Algarve peregrinou até Fátima para entregar a imagem de 
Nossa Senhora, que já andava pelo Algarve deste Outubro de 2007. 
A Paróquia de Estoi e a de Santa Bárbara de Nexe juntaram-se no mesmo autocarro que foi orientado 
por alguns JAMistas. 
A celebração ocorreu no Centro Pastoral Paulo VI e foi iniciada pelo Bispo do Algarve, D. Manuel 
Quintas, que agradeceu em nome de toda a diocese a visita de Nossa Senhora de Fátima. 
Seguiu-se a apresentação do programa pastoral para o biénio de 2009-2011 com diversos sectores 
presentes, a Pastoral Vocacional, Pastoral Sócio-Caritativa e a Pastoral da Familia. 
Houve a presentação de alguns Temas e seguiu-se a Eucaristia presidida pelo Bispo do Algarve, na 
Igreja da Santíssima Trindade. Na homilia, o nosso bispo defendeu que “a extensão do fenómeno e o 
facto de o segundo casamento não poder ser sacramental, coloca os crentes em ruptura de consciência 
com a Igreja como comunhão e caminho de fidelidade a Jesus Cristo”. 
 A Peregrinação terminou com a oração do Terço na Capelinha das Aparições e em seguida a 
Procissão de Velas. Nossa Senhora acompanhou-nos sempre nesta viagem. Chegámos à nossa terra 
cerca das 5h da madrugada, para o descanso merecido! Viva a Rainha da JAM! SÍLVIA TEIXEIRA 

 
CARDIELOS - O núcleo da JAM de Cardielos festejou mais um 
aniversário (o 14º) no dia 10 de Outubro. Neste dia muito importante 
para todos nós, e para a comunidade que sempre nos acompanha, 
orientámos e animámos a recitação do terço, seguida da celebração da 
Santa Missa, durante a qual 4 valentes jovens fizeram um pré-
compromisso com o núcleo da JAM de Cardielos e com Maria nossa Mãe 
e Rainha da JAM. 
No final da Santa Missa realizou-se um convívio entre todos e pudemos 
contar com a alegre presença do nosso pároco, Sr. Padre Vítor e do nosso 
amigo José, do núcleo da JAM das Medas.  
Enquanto o Pedro Branco soprava as velas do bolo do aniversário, 
cantámos os parabéns por mais um ano de vida JAM, durante o qual 
procurámos ser sempre alegria de Maria. 
Viva a JAM! PEDRO NUNES 

 

 



 
 

PEDRÓGÃO GRANDE - No dia 7 de Outubro, o núcleo da JAM de Pedrógão 
Grande celebrou o seu 2º aniversário. Para comemorar esta data e darmos 
graças à nossa Mãe e Rainha da JAM, participámos numa Missa presidida 
pelo nosso Pároco, Sr. Padre Júlio e animada, como sempre, por todos os 
JAMistas, e que foi do agrado de todos.  
Na acção de graças os jovens JAMistas ofereceram um ramo de flores a Nossa 
Senhora, para Lhe agradecer toda a alegria e protecção que nos tem dado. Aos 
adultos JAMistas também ofereceram um ramo de flores como acto de 
agradecimento pela sua disponibilidade e acompanhamento. Foi um momento 
muito emocionante.  
Convidámos os pais e familiares de todos os JAMistas para estarem presentes 
nesta celebração e no lanche partilhado, com direito a saborear o bolo de 
aniversário. Todos cantámos os parabéns, e as palmas fortes e quentes também 
se fizeram ouvir em mais um momento feliz e agradável.  

Tudo isto graças à Mãe do Céu que um dia nos chamou para este Movimento tão bonito, como é a JAM. Agradecemos à Mãe e 
Rainha da JAM e a todos os jovens que formam este núcleo, que nos têm proporcionado muitas alegrias neste seu início de 
caminhada como JAMistas. Parabéns, JAMistas! Viva a JAM! LEONE 
 

SÃO JOÃO DE OVIL - No dia 17 de Outubro, em Baião, o núcleo da JAM de S. João 
de Ovil teve a felicidade de receber a Irmã Virgínia, valente JAMista, para um 
encontro excepcional. 
No âmbito das actividades da Vigararia em que o núcleo está inserido, os jovens de 
Baião estão a preparar uma Caminhada do Advento com as Mulheres do Antigo 
Testamento.  
Para nos ajudar nesta Caminhada convidámos a Ir. Virgínia para nos vir falar sobre 
o tema que ela tão bem nos ilustrou na XXII Páscoa Jovem da JAM, de modo a que 
cada grupo possa preparar o seu momento de oração da melhor forma. 
No Salão Paroquial de Campelo, estiveram presentes o Sr. Padre Fernando, 
responsável pelas catequeses da Vigararia e cerca de 30 jovens.  
O encontro foi muito rico e extremamente animado. Aprendeu-se muito, cantou-se 
com alegria, foi uma verdadeira tarde de festa.  

Obrigada à Ir. Virgínia pela sua disponibilidade em partilhar connosco o seu muito saber e pela sua boa disposição que a todos 
cativa. Viva a JAM!  CARINA MAGALHÃES 
 

ALVIDE -  Este último Domingo tivemos uma visita que nos enriqueceu muito, o 
Prof. Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia da Universidade Católica de 
Lisboa. O tema foi "Ser Cristão hoje?!" e traduziu-se num enorme esclarecimento 
acerca das implicações de sermos cristãos nos dias de hoje. Resumindo muito, ou 
somos cristãos hoje, ou não o somos de todo. Se ficarmos presos aos acontecimentos 
passados e nos limitarmos a repetir rituais, somos uma réplica do passado; uma vez 
que em relação ao futuro nada poderemos prever, então sejamos cristãos HOJE. 
Para tal há uma palavra chave que decifra o enigma desta atitude, a 
ENCARNAÇÃO. Quando Deus quis dar a última palavra aos homens, encarnou 
plenamente em toda a realidade humana, menos no pecado. Se não encarnarmos 
verdadeira e espiritualmente a vida cristã, a vida de Cristo, vivemos na mentira, na 
superficialidade e o nosso núcleo passa a assemelhar-se a uma sociedade recreativa. 

Não podemos fingir mais, temos de tomar a decisão: ser ou não CRISTÃO HOJE. 
 
No passado dia 31 de Outubro,  fizemos a Procissão de Velas em honra de Nossa 
Senhora. Com o andor decorado de flores brancas, levámos Maria pelas ruas da 
comunidade, para visitar principalmente aqueles que, por qualquer enfermidade, 
não a podem visitar. É um ritual já bastante antigo, mas que se apresenta sempre 
como forma de renovarmos não só a nossa fé particular, como para entregar ao 
cuidado da MÃE a comunidade de Alvide, para a qual trabalhamos e fazemos parte 
há 31 anos.  
Gratificante para a JAM é saber que a participação da comunidade é enorme e 
cumpre o nosso objectivo de servir o melhor que sabemos a Deus, prestando esta 
homenagem pública da nossa devoção à Virgem Maria, Mãe e Rainha da JAM. 
MÁRIO CARDOSO 

 
ESTORIL - No âmbito da celebração do "Ano Sacerdotal" que estamos a viver na Igreja,   a Paróquia do Estoril 
alternando com a Paróquia de Cascais celebra todas as quintas-feiras pelas 21h30 a Eucaristia.   O Sr. Pe António 
Fernando Teixeira, pároco do Estoril, convidou o núcleo da JAM do Estoril para assegurar o coro na Eucaristia 
do passado dia 22 de Outubro que foi presidida pelo Senhor Cardeal Patriarca, D. José Policarpo.  Desafiamos 
todos os JAMistas a rezarem pela fidelidade e santificação de todos os Sacerdotes, especialmente por aqueles que 
nos servem. Na Alegria de Maria, NUNO ANTUNES 

 
Porto, 13 de Novembro de 2009  
   

 P. Amadeu Nogueira  


