JAM, COM MARIA, RUMO AO 35º ANIVERSÁRIO!
ANIVERSÁRIO!
Caros JAMistas, saúdo-vos com muita amizade, aos vossos párocos e aos vossos familiares. Aqui está o Arco-Íris nº 86 com notícias
que a todos vão alegrar muito. É o primeiro AI de 2010. Ano em que vão acontecer coisas muito lindas que todos vamos realizar ou
estar presentes: a XXIII Páscoa Jovem, a Visita do Papa Bento XVI a Portugal, diversos e importantes aniversários, os novos
núcleos que vamos receber e ajudar a andar, a XXIV Peregrinação Nacional da Família JAMista a Fátima, etc., etc.
Sim, caros JAMistas, pela graça de Deus, estamos na aurora de um novo ano. Mas somente Deus sabe se veremos o seu fim. Que
ele seja todo vivido em fazer melhor do que no ano passado. Um ano cheio de boas acções, um ano a sermos 100% alegria de
Maria. “Comecemos já hoje, a fazer o bem, porque até agora nada temos feito”, dizia São Francisco de Assis.
PORTO - No dia 19 de Dezembro, celebrámos a Ceia de Natal, com a agradável
presença do nosso fundador Sr. Pe. Amadeu e de elementos do núcleo de S. Cosme,
no colégio dos Órfãos, num bonito momento JAM.
A inter-ajuda entre os elementos na organização do jantar esteve bem presente
neste convívio, revelando a amizade que de facto temos uns pelos outros.
Quanto à Ceia propriamente dita, foi composta pelo tradicional bacalhau com
batatas e tronchas, tudo bem irrigado com o azeite, não faltando os variados
aperitivos e à sobremesa as saborosas e tradicionais doçarias de Natal e o rei dos
Bolos.
E para que a festa autêntica pudesse acontecer, tivemos um momento forte e
prolongado de oração e louvor com temas próprios e bonitos cânticos natalícios,
para não esquecer o verdadeiro significado pelo qual ali nos encontrávamos,
dando assim ênfase ao Natal do Senhor, o nascimento de Deus no mundo, o nosso
Salvador, o Filho da Virgem Maria. Para comemorar este belíssimo acontecimento trocámos postais com frases bíblicas ou
pensamentos de Natal, elaborados por cada um dos presentes, onde alguns se revelaram grandes biblistas e artistas.
No final desta linda festa natalícia, já quase no outro dia…ficou-nos o desejo no coração de agradecer ao director do colégio por
mais uma vez acolher a JAM nas suas instalações, ao Sr. Padre Amadeu pela sua enriquecedora e amiga presença, bem como ao
pessoal técnico da cantina, que nos presenteou com uma deliciosa e abundante Ceia de Natal. ANTÓNIO E SANDRA
SÃO JOÃO DE OVIL – No nosso núcleo temos estado a trabalhar os vários
temas propostos para a XXIII Páscoa Jovem. Quando eu não estou (devido a
viver na diocese do Porto e ter sido colocada como professora no Algarve), tudo
no núcleo avança de igual modo, porque as dinamizadoras assumem muito bem
o comando. Quando estou, preparo eu para também não as sobrecarregar.
Tem sido muito interessante a nossa caminhada como JAMistas. Nossa Senhora
sabe o que faz e nós continuamos de alma e coração a dar o nosso melhor por
uma JAM cada vez melhor e para a nossa própria formação religiosa e humana.
Este ano para celebrarmos o Natal com as crianças da catequese, passámos o
filme O Nascimento de Cristo. Foi no dia 26 de Dezembro.
Correu tudo muito bem, as crianças gostaram e assistiram sem perturbações e
com bastante atenção.
O Sr. Padre Joaquim também nos deu a honra da sua presença.
Continuação de uma excelente semana no amor de Cristo e na paz e alegria da
Nossa Mãe e Rainha. Viva a JAM! CARINA MAGALHÃES
MEDAS – II CONCERTO DE NATAL - Em dias de frio e chuva nada melhor do que estar em
grupo. Seguindo este princípio, o núcleo da JAM de Medas, e pelo segundo ano consecutivo, lançou
o convite aos grupos corais da paróquia para mais um concerto de Natal.
Ao convite responderam os grupos corais da Igreja e de Vila Cova. E assim, os três grupos uniram
esforços para que no dia marcado houvesse concerto. E houve.
O concerto realizou-se no dia 27 de Dezembro, o Domingo após o Natal, na Igreja de Medas.
Estiveram presentes o pároco, Sr. Pe. Domingos, e o Sr. Pe. Amadeu Nogueira, fundador da JAM.
A comunidade respondeu ao convite, e fez-se representar em número razoável.
O Programa foi constituído por canções, catorze, textos bíblicos e contos, tudo alusivo à época. No
final os sacerdotes falaram aos presentes. Foi uma tarde muito bem passada.
Em família – no Dia da Sagrada Família - e em redor do Deus Menino, que se fez Homem por nosso
Amor. MARCO ALVES

31 de Janeiro de 1888 morre Dom Bosco
31 de Janeiro de 1988
D. Bosco é proclamado Pai e Mestre dos Jovens,
pelo Papa João Paulo II.
Dom Bosco, nós vos rezamos,
ouve a nossa humilde voz.
Os JAMistas vos aclamam,
Pai e Mestre, rogai por nós!
UM EMAIL RECEBIDO NA REDACÇÃO DO NOSSO JORNAL - Permita-me, Senhor padre, o desabafo, mas
hoje fiquei bastante desapontado com a sociedade que temos... Foi aprovado no Parlamento Português o
casamento civil entre pessoas do mesmo sexo!
Incomoda-me saber que a minha filha vai crescer numa sociedade em que esta questão é um dado adquirido.
Está cada vez mais a confundir-se modernidade com imoralidade...
O livre arbítrio não deveria ser utilizado para desafiar as regras da sábia mãe natureza! Acho totalmente
aberrante e contra natura e preocupa-me constatar que estamos rodeados de mentes perturbadas...
Foi este o desabafo de um JAMista, a quem nós dizemos que não está só nesta sua justa reprovação.
“Todo o vosso ser – espírito, alma e corpo – se conserve irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo». 1 Tes 5, 23.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++********************+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

O SÍTIO DA JAM ATINGE 400.000 VISITAS EM JANEIRO!
400.000 Visitas! Assombroso. Quanto bem tendes feito.
Oxalá as pessoas abram o coração às mensagens fantásticas do sítio da JAM!
J. ANTUNES
O Papa Bento XVI pede novas tecnologias para anunciar o Evangelho
e a JAM corresponde ao pedido de Sua Santidade.
O Papa dirigindo-se aos participantes na Assembleia Plenária do Conselho Pontifício das Comunicações Sociais, disse:
As grandes mudanças sociais que aconteceram nos últimos 20 anos solicitam e continuam a solicitar uma análise atenta sobre a
presença e a acção da Igreja” no campo mediático.
Mesmo um observador pouco atento, pode facilmente constatar que no nosso tempo, graças às mais modernas tecnologias, está a
acontecer uma verdadeira revolução no âmbito das comunicações sociais, da qual a Igreja Católica vai tomando cada vez mais
uma consciência responsável.
Estas tecnologias “tornam possível uma comunicação veloz” e uma ampla partilha de “ideias e opiniões”, facilitando a aquisição de
notícias de “forma capilar e acessível a todos”.
A cultura moderna, com efeito, brota – mesmo antes dos conteúdos – da própria existência de novos modos de comunicar que
utilizam linguagens novas, servindo-se de novas técnicas e criando novas relações psicológicas.
Tudo isto constitui um desafio para a Igreja, chamada a anunciar o Evangelho aos homens do terceiro milénio, mantendo os
conteúdos inalterados, mas tornando-o compreensível, graças também aos instrumentos e modalidades adequados à mentalidade e
à cultura de hoje.
Convido os que na Igreja trabalham no âmbito da comunicação a “saber recolher os desafios que estas novas tecnologias colocam
à evangelização.
As características dos novos meios tornam possível, em larga escala e à dimensão global que assumiu, uma acção de consulta, de
partilha e de coordenação que, para além de incrementar uma eficaz difusão da mensagem evangélica, evita uma inútil dispersão
de forças e recursos”.

Porto, 13 de Janeiro de 2010
P. Amadeu Nogueira

