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 87. O ArcoÍris, pequeno no seu formato mas sempre muito rico de conteúdo, porque leva rasgos da vossa vida, leva um pouco do muito e belo
que os JAMistas realizam nos diversos núcleos, para bem deles próprios e para bem e felicidade de todos os que têm a graça de ser
contemplados com a acção benfazeja e evangelizadora dos JAMistas.
Vamos entrar no tempo bonito de preparação para a Páscoa. É o chamado tempo da Quaresma. A Quaresma é um convite a
mudar aquilo que temos de mudar na busca de ser melhores e mais felizes, um convite a construir em vez de destruir e a olhar e
voltar para formas de vida mais justas, mais solidárias, mais humanas. Quaresma é um convite a buscar diligentemente novas
formas de ser e fazer Igreja, sendo melhores e mais autênticos discípulos de Crucificado Ressuscitado.
GERAZ DO LIMA – RECOLHA DE DONATIVOS - Estava o calendário a
percorrer os meses, e já próximo do mês e dia que tanto gostamos, o mês em que
toda a família se reúne, no mês do Natal.
Nós como elementos de um movimento ligado a casa de Deus, JAM não
pensando só em nós, decidimos pôr sorrisos em rostos de pessoas que durante o
ano não sabem o que é um carinho dos pais, o afecto que todos nós temos todos
os dias. Por isso, durante uma reunião do núcleo surgiu a ideia de fazermos uma
recolha de donativos, pela freguesia.
Esta ideia foi logo encarada como um desafio, batalhamos e metemos logo mãos
à obra, isto é, fizemos um apelo à freguesia que o nosso pároco leu no fim das
eucaristias e divulgamos através de panfletos espalhados em locais chave e
através de outros eventos na
freguesia.
Até ao dia da recolha, reforçamos
a ideia da nossa iniciativa a fim
de relembrar as pessoas e de alargar ao maior número possível.
No dia, escolhido, no final da eucaristia elementos da JAM foram cumprir a sua
missão, batendo de porta em porta de cada habitante da nossa freguesia Geraz do
Lima Santa Maria.
Esta recolha foi bem recebida por todos os habitantes da paróquia.
No dia seguinte à recolha, vários elementos do núcleo juntaram-se, para separar
todos os bens, por tamanho de roupa, e sexo, ingredientes alimentares, entre outros.
Depois de tudo seleccionado e embalado em caixas, dirigimo-nos aos paulistas pois
eles é que estavam a tratar das entregas às instituições. Quando entregamos os
senhores ficaram muito contentes pelo nosso acto e por fazermos parte da JAM.
Distribuímos todos os bens alimentares pela nossa freguesia, e com um simples
gesto, fizemos brotar muitos e lindos sorrisos.
II REUNIÃO DE DIRECÇÕES EM FÁTIMA
Ainda nem os raios de luz chegavam a terra já nós, andávamos pela estrada fora, rumo ao Porto,
onde já nos esperavam o senhor padre Amadeu e o António, que foi com eles que partilhamos a
viagem até Fátima. Fizemos uma viagem agradável, rezamos o terço a nossa senhora para nos dar
uma boa viagem e para nos acompanhar sempre.
Já em Fátima à porta do Verbo Divino, encontramo-nos com a nossa família JAMista, já se sentia o
calor da fraternidade e Maria nossa mestre e rainha no meio de nós.
Depois de todos os elementos reunidos, entramos no Verbo Divino, mais propriamente para uma sala
onde realizamos a nossa reunião, debatemos os horários das actividades, a maneira como se iria
realizar e a habitual distribuição de tarefas pelos vários núcleos e pré-núcleos da JAM na próxima
Páscoa Jovem.
Depois desta reunião com tudo em conformidade, deslocamo-nos para uma capela onde assistimos à
eucaristia dirigida pelo senhor padre Amadeu, que foi curta mas de onde colhemos frutos para dar,
esses cada vez melhores quando andamos no berço de nossa mãe e rainha da JAM.
Com o seu término, fomos ao habitual almoço, não sem antes, agradecermos a nossa Senhora por tudo aquilo que nos oferece.
Maria nossa Mestra e modelo de vida alimenta-nos de amor, enchendo nossos corações de bondade. ÂNGELA E TIAGO
HOJE COMPLETO SEIS ANOS DE VIDA JAMISTA! UMA VIDA MUITO DIFERENTE DE QUALQUER OUTRA, SOB O
OLHAR AMOROSO DE MARIA, A RAINHA DA JAM. OBRIGADA POR TUDO. Uma JAMista

O CANTO DAS JANEIRAS EM GUETIM - No âmbito da Missão 2010, a JAM
do núcleo de Guetim, com as catequistas e os adolescentes da catequese, andou
pelas ruas de Guetim a cantar as Janeiras.
Com os cantares, cada casa recebeu também uma mensagem de explicação do
objectivo da Missão 2010 - Nova Evangelização e uma oração. Deixo aqui parte
da mensagem elaborada pela JAM:
Caros cristãos de Comunidade Guetim: Estamos ainda a viver as festas natalícias
e as alegrias que sempre nos traz o começo de um novo ano. Hoje vimos visitarvos e deixar-vos uma alegre notícia e um convite.
Somos jovens que pertencemos à JAM e à catequese de adolescentes, somos
paroquianos como vós e sentimos alegria em ser cristãos comprometidos num
mundo mais humano e mais cristão.
Como todos sabem, o nosso Bispo, D. Manuel Clemente, determinou que o ano 2010 fosse um ano vivido todo em espírito de
Missão por toda a diocese do Porto: é a Missão 2010. A Missão 2010 é uma iniciativa que quer envolver todos os diocesanos na
missão da Nova Evangelização.
Todos estamos convencidos que anda muita gente desorientada e adormecida no campo religioso e que é urgente a todos despertar.
Por isso mesmo, a Missão 2010, diz D. Manuel Clemente, é um "empreendimento de nós todos". "A Missão 2010 visa que todas as
suas comunidades cristãs ganhem um novo ardor e novos métodos no anúncio evangélico. FANNY FERNANDES
GUETIM - No dia 07 de Fevereiro de 2010, ocorreu em Guetim mais um lindo momento JAM, desta
vez no âmbito da Missão 2010 e comemorativo do 10º aniversário do núcleo da JAM local.
A comunidade guetinense foi convidada a estar presente na Igreja de Santo Estêvão às 15h30, para
participar numa celebração presidida pelo Sr. Padre Amadeu. Os presentes tiveram o privilégio de
ter o Santíssimo Sacramento exposto. Embora o sacrário estivesse fechado, em breves segundos
surgiu alguém que o abriu. Tal como o Sr. Padre Amadeu disse, por vezes Jesus esconde-se, mas, se
formos insistentes (e temos que o ser), Jesus acaba sempre por se revelar. Como movimento Mariano
que somos, rezámos também o Terço a Maria – Rainha da JAM – e cantámos em louvor do
Santíssimo Sacramento e em louvor da Mãe da Divina Eucaristia, também nossa Mãe. O Sr. Padre
Amadeu salientou que precisamos de rezar mais e melhor! Mesmo quando estamos mais cansados ou
distraídos, importa rezar. Jesus que é nosso amigo em todos os momentos – Ele é o Amigo -, merece
que Lhe agradeçamos pelas coisas que acontecem na nossa vida. Na parte final da celebração,
pudemos também ouvir as palavras amigas do Sr. Padre Amadeu, que nos ajudam a orientar as
nossas vidas. Nesta altura de folia, neste período do Carnaval, faz-nos bem parar para escutar o
Senhor, parar para fazer silêncio, longe das multidões, no silêncio da casa do Pai. Terminada a
celebração, seguiu-se um saboroso e abundante lanche, para o qual foram convidados todos os presentes. A D. Fátima, como
sempre, foi incansável na preparação do mesmo e o seu chazinho fez mais uma vez a delícia dos presentes. MÁRCIA MAIA
UM EMAIL RECEBIDO NA REDACÇÃO DO ARCO-ÍRIS - Obrigado pelas suas palavras sempre
tão sábias e reconfortantes. Foi muito importante na minha vida ter-se aberto também para mim a
porta da JAM. Agora sou uma pessoa muito mais feliz e atenta aos outros, sinto-me verdadeiramente
parte da família magnífica que é a JAM, cuja Mãe é simplesmente MARAVILHOSA, Maria.
A nossa vida tem altos e baixos, e é normal que eles surjam também no núcleo. Tudo se resolve, tudo
passa e as coisas boas fortalecem-se com os obstáculos!
Já passei por tanto... já vi a minha família quase desfeita e hoje o meu pai deixou as más companhias
e o álcool, está a tratar-se de uma depressão profunda que o levava a ele e a nós para o abismo. Foi
Maria que me ajudou, só Ela foi capaz de iluminar o meu pai e trazer a paz à minha casa... Sou feliz!
Tenho muitos defeitos e sinto que nem sempre sou digna da camisola que visto, mas a cada dia que
passa vou sendo um bocadinho melhor... rezando e olhando à minha volta para aqueles que
precisam...Viva a JAM! Viva a Rainha da JAM!
“Eu tenho a dizer o que disse o Papa João Paulo II: usem os meios de comunicação, via telemóvel, internet, usem os meios
modernos que Deus nos dá para fazer a diferença, para ser sal e luz”. Bento XVI
UM EMAIL RECEBIDO NA REDACÇÃO DO ARCO-ÍRIS - Espero que esteja
bem, cheio de alegria e com essa força e ânimo que só tem quem vive Jesus.
Quero e preciso de agradecer por todas e cada uma das mensagens de carinho, de
esperança e de força que me envia.
São muitas vezes sinal de alento e confiança na minha conturbada caminhada.
Obrigada por partilhar comigo com entusiasmo, determinação e entrega.
Obrigada principalmente por me por em oração com a sua lembrança, do meu
ser, perante o Pai. Eu desejo ardentemente sentir mais e mais a presença do Pai
em mim e sentir que caminho amparada pela mão Dele, sob o olhar atento e
carinhoso de Maria, a Mãe, e na companhia permanente do Grande Amigo,
Jesus. Obrigada! Conte com a minha oração, neste Ano Sacerdotal. Um abraço
em Cristo! IOLANDA BRAVO
Seguir Jesus significa hoje ir contra a corrente, assegura Bento XVI
Porto, 13 de Fevereiro de 2010
P. Amadeu Nogueira

