
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. O nosso coração está em festa porque 
temos connosco, desde o dia 11 até amanhã dia 14, Sua Santidade o Papa Bento XVI. Foi uma prenda de Nossa Senhora para todo 
o povo português, neste Mês de Maio que a Ela desde sempre dedicamos com muito amor: Ave, Ave Maria! Salve Rainha! 
Mas o nosso coração está também em festa porque acabámos de viver a XXIII Páscoa Jovem. Três dias inesquecíveis. Vamos ler… 
 

203 JAMISTAS NA XXIII PÁSCOA JOVEM DA JAM NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL  
 

203 JOVENS EM RETIRO ESPIRITUAL DURANTE TRÊS DIAS EM FÁTIMA 
 

Maria, a Mãe e Rainha da JAM, 
chamou-nos mais uma vez e nós 
dissemos SIM!  
Com Maria aprendemos a viver o Ano 
Sacerdotal. Ela, Mãe do Divino e 
Eterno Sacerdote ensina-nos a 
respeitá-los, a amá-los e a rezar por 
eles e com eles. 
Maria, Mãe da Igreja, lembra-nos que 
cada um de nós é Igreja e, como tal, 
devemo-nos sentir impelidos a 
defendê-la e a vivê-la de acordo com 
os ensinamentos de Jesus, Cabeça da 
Igreja. 
Neste tempo de ressurreição – como é 
sempre uma Páscoa Jovem da JAM - 
alegramo-nos sobremaneira nesta 
alegria de Maria e fazemo-nos mais 
fortes!  
Cada Eucaristia é sempre para nós 
um momento de fortalecimento e de 
união em torno desta Igreja que é 

nossa, porque formada também por nós baptizados.  
A presença de Jesus vivo sobre o altar e nas nossas almas, anima-nos e envia-nos a dizer a este mundo – sobretudo com o nosso 
testemunho - que nós somos diferentes, que temos que ser diferentes, que com Ele seremos capazes de ser diferentes. JAMistas, 
jovens diferentes! JAMistas, jovens vitoriosos. 
 “Vimos de toda a parte, unidos pela amizade”, cantámos nós à chegada.  
E é verdade: vimos dos respectivos núcleos com uma alegria muito limpa e interior, pois já sabemos a riqueza espiritual que nos 
espera nestes dias de Retiro JAM. Depois seguiram-se momentos de grande partilha e crescimento na fé e na amizade: 
A paz profunda nascida do sacramento da Reconciliação. A interiorização da Palavra de Deus. A reflexão individual proposta no 
nosso “Deserto” e que nos levou à troca de experiências e de sentimentos tão consoladores. Os sorrisos, as lágrimas… Como 
crescemos juntos! 
A Vigília. As horas preenchidas de silêncios, orações, cânticos de louvor e frases dispersas carregadas de emoção! Horas intensas 
de uma Vigília que nunca esqueceremos! 
Uma Páscoa Jovem da JAM, são efectivamente momentos de extraordinária riqueza espiritual que a Mãe todos os anos nos 
oferece. E que nós muito lhe agradecemos, prometendo ser cada vez mais na vida alegria de Maria. 
Queremos ser para sempre JAMistas! Por isso o nosso sério compromisso, renovado a cada Páscoa Jovem. Ser na vida Alegria de 
Maria – que grande e bela missão! 
 
Amar a Eucaristia! 
Amar Nossa Senhora! 
Amar o Papa e a Igreja!  
                                                                      
Ser JAMista! 
 
MARTA PEREIRA 

 



 
UM MAIL DA MÃE DE DUAS JAMISTAS - Cá em casa temos reflectido 
muito sobre os momentos lindos que a nossa família viveu neste fim-de-
semana em Fátima. É realmente bonito ver e sentir a transformação que se 
operou nesta casa relativamente à presença do Senhor nosso Deus nos 
corações das minhas duas filhas, como que o que estava adormecido 
acordou. Isto desde que o Sr. P. Amadeu visitou o nosso colégio. Peço ao 
Senhor que o recompense com todas as graças de que necessita para 
continuar a sua evangelização. Rezamos por si, Sr. Padre.  
Desconhecia, por isso fiquei surpreendida – também pelo que vi em Fátima 
pois tive a graça de participar numa vossa Eucaristia - com o trabalho que 
V. Revcia tem vindo a desenvolver com a JAM! Segundo ouvi dizer são já 
milhares os jovens que passaram pela JAM e a trabalhar no sentido dos 
caminhos de Deus, guiados pela mão de Nossa Senhora...Tudo isto obra sua 
porque o Sr. Padre Amadeu é verdadeiramente um homem de Deus, um 
Exemplo de Sacerdote da Igreja. A nossa Família está com vontade firme em 
ajudar o Sr. Padre Amadeu a abrir mais um núcleo da JAM: infra-
estruturas já temos, instalações para reuniões e tudo o mais já há e já temos 
15 jovens…para começar. ALBINA COSTA 
 

PORTIMÃO – A XXIII Páscoa Jovem da JAM foi mais uma Páscoa Jovem 
fantástica e muito feliz! Gostei imenso do “Deserto”, que foi para mim uma 
oportunidade de reflexão e encontro pessoal interior muito forte! Sinto-me 
mais leve e cheia de vontade de activar todas as energias JAM em mim e à 
minha volta! O Concílio Vaticano II foi muito bem retratado, foi uma forma 
simples de percebermos o que se passou na época e de verificarmos a 
necessidade da sua actualização, o que se tornou vantajoso para todos, 
sobretudo para os mais novos. Congratulo-me também pelo núcleo de S. 
Cosme, os mais novos JAMistas. Felicitações e sede bem-vindos à Família 
JAMista! Sem dúvida que estar com os amigos, com a Nossa Mãe Santíssima 

e retirados do mundo, são três factores que fazem de um fim-de-semana como este, um grande sucesso! Quanto à vinda do Santo 
Padre ao Porto, tenciono estar presente com alguns JAMistas do nosso núcleo, pois vou tirar esse dia para me deslocar de 
Portimão ao Norte, já que o 13 será dia de tolerância para os funcionários públicos. Continuação de uma semana 100% JAM, com 
Maria no coração e em cada momento! CARINA  

 
SÃO COSME - Já hoje visitei o nosso site e vi que já ultrapassámos as 525.000 
visitas. É fabuloso! Viva a JAM! 
Venho falar sobre a XXIII Páscoa Jovem, embora me seja difícil exprimir 
tudo o que de belo e útil senti e vivi naqueles dias inesquecíveis. Foi tudo tão 
maravilhoso, tão profundo! É um privilégio ser JAMista! 
Os momentos de partilha, sobretudo na Vigília, foram autênticas lições de 
vida. Falo, também, pelos silêncios, pelas palavras que ficaram caladas na 
minha garganta, mas que Nossa Senhora ouviu e guardou no seu coração e, 
estou certa, que as transmitiu ao seu Filho Jesus. Quando me foi entregue a 
bandeira do Núcleo de São Cosme, em silêncio, eu entreguei-a nas mãos de 
Nossa Senhora, rodeada por todos os novos JAMistas que formam o novo 
núcleo, o Núcleo de São Cosme. Foi um momento que jamais irei esquecer. 
Espero estar à altura da tarefa que Nossa Senhora escolheu para mim, de 

conseguir manter o núcleo unido e vivo, e tudo farei e tenho mesmo esperança de o ver crescer muito brevemente. A semente está a 
ser lançada à terra, desejo que caia em terra boa e produza bastantes e bons frutos, para nossa satisfação e para alegria de Maria. 
Peço que me abençoe e que reze por mim à Mãe e Rainha da JAM, que Ela me proteja todos os dias e que eu saiba sempre ouvir os 
seus sábios conselhos. Viva a JAM! Saudações JAMistas, EDUARDA RODRIGUES 
 

TRAVANCA - Que lindos dias aqueles 16, 17 e 18 de Abril! 
 Foi a primeira vez que participei numa Páscoa Jovem da JAM, pois só entrei para a JAM 
em Dezembro. Mas a Páscoa Jovem foi para mim uma experiência única e inesquecível, além 
de gratificante, que me aliviou do peso das minhas vivências anteriores. O que mais me tocou 
naquela Páscoa Jovem – além das Eucaristias tão vividas e com tanta dignidade - foi o 
DESERTO e a VIGÍLIA. Apercebi-me da presença de Deus e do Amor que ELE tem por 
mim. Eu que tive tantos dramas pessoais, mas nesta Páscoa Jovem senti-me protegido. 
Eu, com a idade de 1 ano, fui retirado dos meus pais. Fui entregue a uma família de 
acolhimento até aos 15 anos onde não tive o melhor tratamento e ao longo dos quais perdi 
definitivamente e para sempre os meus pais e o meu irmão mais velho. Ingressei na actual 
família, que me deu todo o apoio para eu entrar na JAM do núcleo de Travanca. Que 
maravilha! Como Deus é bom! Não me deixou perder. Grito bem alto: SOU JAMISTA. 
Recomendo vivamente a todos os jovens que se integrem neste maravilhoso movimento. Aqui 
encontramos a Paz que o mundo não dá. Sentimo-nos prontos para resistir às inquietações, 
angústias e sofrimentos que nos afligem. Como estou agradecido à JAM, ao nosso Assistente 

Espiritual, Sr. Padre Amadeu e sobretudo a Jesus Cristo e à Rainha da JAM! 
Dou graças por tudo o que me foi proporcionado e que aceitei e de que vou fazer tesouro para a vida. Viva a JAM! PAULO 
Porto, 13 de Maio de 2010  

P. Amadeu Nogueira  


