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 89 que vós já
esperáveis. São sempre muitos os que vão ao site da JAM ler o Arco-Íris, o que mostra quanto ele é desejado e procurado.
Estamos ainda a viver as alegrias pascais, estamos ainda a alegrar-nos com a Senhora da Alegria (a Senhora dos Prazeres) porque
o Seu Filho ressuscitou verdadeiramente e já outras alegrias aconteceram ou estão para acontecer. Quero referir-me ao SÍTIO que
a JAM na Internet e que no dia 11 de Abril (Domingo da Divina Misericórdia) alcançou o número extraordinário de MEIO
MILHÃO de visitas. 500.000 Visitas em pouco mais de dois anos, é facto para registarmos na já longa e linda história da JAM.
O segundo motivo para nos alegrarmos é a próxima visita de Sua Santidade o
Papa Bento XVI a Portugal.
SUA SANTIDADE O PAPA BENTO XVI VEM ATÉ NÓS…
Nos dias 11, 12, 13 e 14 de Maio, o Papa Bento XVI estará em Portugal para
visitar Lisboa e as cidades de Fátima e Porto. É uma graça para todos nós, é uma
grande graça para a nossa Pátria, à qual nós vamos saber corresponder.
Bem-vindo seja, Santo Padre! Que se sinta bem em Portugal, Terra do
Santíssimo Sacramento. Que se sinta bem em Portugal Terra de Santa Maria.
Os JAMistas dos diversos núcleos, de norte a sul do País, estarão com o Santo Padre para o aplaudir, para o vitoriar, para o ouvir.
– O Papa é o sucessor de Pedro na Igreja instituída por Jesus Cristo. Por isso devemos-lhe fidelidade e obediência.
“Também Eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta Pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do Abismo nada poderão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino do Céu; tudo o que ligares na terra ficará ligado no Céu e tudo o que desligares na terra será
desligado no Céu.” (Mt 16, 18-19)
Entretanto, o Papa Bento XVI apresenta-se: “Sou um humilde trabalhador na vinha do Senhor! O Senhor trabalha com
instrumentos insuficientes!” Foram estas as primeiras palavras de Bento XVI quando foi eleito Papa.
Os Bispos portugueses numa Nota Pastoral, escreveram a este respeito:
Preparar a visita do Papa Bento XVI e acolher os seus desafios deverá desenvolver em nós os
dinamismos seguintes:
– Reavivar a nossa fé através de um encontro mais consciente com a Palavra de Deus, dando às
nossas comunidades um rosto missionário.
– Dinamizar a nossa esperança, para podermos abrir caminhos de solução às dificuldades e
crises que a nossa sociedade atravessa.
– Revigorar a nossa caridade, dando maior consistência aos inúmeros espaços de solidariedade e
acção social, como resposta aos dramas da sociedade, particularmente as novas formas de
pobreza.
– Fortalecer a nossa unidade através de um projecto de pastoral comum, acolhido por todas as comunidades, com o intuito de
poder responder às alterações civilizacionais em que vivemos.
E para terminar, deixo aqui a “solidariedade” do Colégio Cardinalício para com Bento XVI neste momento difícil que a Igreja
atravessa, à qual de coração se une toda a JAM:
O COLÉGIO CARDINALÍCIO ESTÁ COM BENTO XVI NESTE MOMENTO DIFÍCIL PARA A IGREJA
No início da Santa Missa da Ressurreição do Senhor, celebrada na Praça São Pedro, o Cardeal Angelo Sodano, Decano do Colégio
Cardinalício, dirigiu ao Papa Bento XVI os seus votos de Páscoa, em nome de todos os Cardeais.
Com o espírito da alegria pascal, o Colégio expressa a sua proximidade ao Sucessor de Pedro e canta com ele o ‘Aleluia’ da fé e da
esperança cristãs. Estamos profundamente agradecidos pela força e a coragem apostólica com as quais anuncia o Evangelho de
Cristo; admiramos o amor com o qual assume as alegrias, esperanças, tristezas e angústias dos homens de hoje, principalmente os
pobres e os que sofrem". Dom Angelo Sodano assegurou ao Papa "a solidariedade dos irmãos Bispos espalhados por todo o
mundo, que guiam as três mil circunscrições eclesiásticas do planeta, dos quatrocentos mil sacerdotes que generosamente servem o
povo de Deus em paróquias, oratórios, escolas, hospitais e missões nas regiões mais remotas do mundo". “O povo de Deus está ao
lado do Papa, e não se abala por certas ‘especulações’ e nem por provações que por vezes atingem a comunidade de fiéis”.

MEIO MILHÃO DE VISITAS AO SÍTIO DA JAM!
500.000 VISITAS AO SÍTIO DA JAM em dois anos e meio!

Agradecemos muito às centenas de milhares de internautas que nos visitaram, agradecemos muito aos cerca
de um milhar e meio que nos visita todos os dias…
Foi com a tua ajuda, internauta amigo, que nós pudemos chegar a este número fantástico de 500.000 Visitas,
espalhando assim o leque de evangelização, espalhando assim a Boa Nova de Jesus Cristo.
É a força espiritual de que estamos cheios, é a nossa consciência de que somos baptizados, de que somos
Igreja e, como tal, sentimos a responsabilidade de pôr em prática o nosso compromisso baptismal, são os
contínuos apelos do Santo Padre, é o constante convite dos nossos Bispos à Nova Evangelização, que nos leva
a actuar e a sentir como nosso o grito de São Paulo: Ai de mim se não evangelizar.
Caro internauta, convido-te, usa esta ferramenta, mas usa mesmo, para espalhar a Boa Nova e para
contagiar outras pessoas (outros jovens) a também estarem connosco neste nosso desejo de evangelizar. Tão
aconselhado pela Igreja.
Que Deus e a Mãe de Deus, a Senhora da Alegria, a Senhora da Mensagem, te abençoe, internauta amigo!
Muito obrigado e bem-vindo ao sítio da JAM: www.jam.org.pt
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.
Porto, 13 de Abril de 2010
P. Amadeu Nogueira

