
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
acabámos de celebrar durante um mês inteiro as virtudes de Nossa Senhora. E durante este mês, tivemos a graça de receber em 
Portugal Sua Santidade o Papa Bento XVI numa breve visita de quatro lindos dias. Foi uma prenda de Nossa Senhora para todo o 
povo português, no Seu Mês, que nós muito agradecemos. A seguir destaco alguns momentos e palavras mais significativos que não 
podemos mais esquecer, tão fortes eles foram e tão profundamente tocaram o nosso coração. 

 
A JAM SEMPRE COM O PAPA 

70 JAMISTAS COM O PAPA BENTO XVI  
EM LISBOA, FÁTIMA E NO PORTO 

A JAM acompanhou, com alegria, a Visita do Santo Padre, o Papa Bento 
XVI, a Portugal, (Lisboa, Fátima e Porto), nos dias 11, 12, 13, e 14 de Maio 
de 2010. Como não poderíamos acolher com entusiasmo, o Sucessor de 
Pedro, o “Doce Cristo na Terra”, senão de braços e coração abertos e 
exclamar: “Viva o Papa”? Um acontecimento como este ficará na história 
de Portugal e na memória de todos nós; tudo graças a Deus e à intervenção 
do Amor Maternal de Maria Santíssima, Mãe da Igreja. 
O Santo Padre declarou-se honrado e agradecido pelo acolhimento; saudou 
todos os portugueses, independentemente da sua fé ou religião, dizendo; 
“Venho como peregrino de Nossa Senhora de Fátima, investido pelo “Alto” 
na missão de confirmar os meus irmãos que avançam na sua peregrinação a 
caminho do Céu”.  

Com esta visita pastoral a Portugal, Sua Santidade o Papa Bento XVI deu-se a conhecer, mais um pouco, não só a nós, 
portugueses, mas a todo o mundo. Mostrou uma imagem de humildade, simplicidade, serenidade, serviço e autenticidade, aliadas à 
sua característica intelectualidade. Apesar da idade avançada, cumpriu uma agenda bastante preenchida: Celebrações, Reuniões, 
Palestras, Orações e contactos com a população, particularmente jovem. Numa fase em que o mundo passa uma crise de valores, 
Bento XVI deixou-nos várias mensagens, que vale a pena reler, para absorver o néctar que elas possuem, para que a nossa alma 
possa produzir, o doce mel, nas nossas vidas de cristãos que somos. 
Como JAMista, testemunho que estive presente nos Aliados, com vários elementos dos núcleos da JAM do Norte. Vi uma grande 
moldura humana unida para receber o Papa que nos visitava. A JAM uniu-se também, num só coração, em atitude de festa e 
confraternização ao longo de várias horas. Todos estivemos atentos às Suas palavras e ensinamentos. Foi um belo momento de Fé e 
Alegria, que culminou com a Santa Missa. No fim, o Santo Padre Bento XVI, lançou sobre Portugal a Bênção Apostólica: “Desça 
sobre todos os seus filhos e filhas a minha Bênção Apostólica portadora de esperança, de paz e de coragem, que imploro de Deus 
pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a quem manifestais tanta confiança e firme amor. Continuemos a caminhar na 
esperança! Adeus!” Com toda a força da nossa fé, de olhos postos em Maria, e o coração na Igreja de Jesus Cristo, exclamemos de 
mãos dadas: A Juventude Alegria de Maria (JAM) estará sempre com o Papa. ANDRÉ NOGUEIRA 

 
CARTA AO PAPA BENTO XVI 

Caro Santo Padre, saúdo-Vos em nome de toda a JAM, pelo bem que semeais no 
mundo, sem Vos cansardes, com os olhos postos em Jesus Cristo, de Quem sois 
Imagem Viva. Compreendo que a Igreja atravessa momentos difíceis, mas a Igreja 
somos nós, com os nossos pecados, defeitos e também com as nossas virtudes. Tenho 
a noção muito clara de que é preciso fazer um esforço redobrado para 
minimizarmos o pecado no mundo: é o que significa ser alegria de Maria, é não 
aceitar o pecado em nós e nos outros.  
Eu imagino e acredito num mundo onde todos, de mãos dadas, lutarão pelo mesmo 
ideal: o amor a Deus e ao próximo. Como será belo esse mundo (“os novos céus e a 
nova terra”) onde impere a união, e as divergências serão todas ultrapassadas.  

Com a força e a luz do Espírito Santo vamos conseguir mudar a nós mesmos e ao mundo. Estou ciente de que nos esperam tempos 
difíceis, mas Deus permita que aprendamos com os nossos erros. Antevejo muito sofrimento com a quebra de valores no mundo e 
em especial na TV, que tira a liberdade aos jovens, impondo-lhes um modelo de felicidade falsa.  
Temos que lutar todos com as armas da fé, para vencer o mal com o bem e com os olhos postos na Mãe da Igreja, e que nós 
JAMistas invocamos com o lindo nome de Mãe e Rainha da JAM. Agradeço a proposta que a Igreja nos faz de um mundo melhor, 
confiante na inspiração do Espírito Santo para nos renovarmos e sermos mais humildes. Repousando na esperança e com os olhos 
no Amor, eu abraço esta luta, apesar de estar ciente das minhas limitações. Deus é Amor, lutemos pelo bem comum.  
Santo Padre, muito obrigado pela Vossa inesquecível visita a Portugal que veio despertar a fé e a alegria no povo português. Eu 
gostei muito dos Vossos ensinamentos e foi com emoção que gritei: Viva o Papa! Viva o Papa Bento XVI! ANDRÉ NOGUEIRA 

 



 
CONVÍVIO JAMISTA DO NÚCLEO DO PORTO 
Como é maravilhoso estar com os irmãos… Salmo 133 (132) 

As 10h45, de mochila às costas, com a presença amiga do nosso fundador, 
Sr. P. Amadeu, entrámos no Metro e rumámos ao litoral norte…com saída 
em Mindelo e passeio pedonal de 8 km, até Vila do Conde. A equipa de 
serviço, composta pelos nossos queridos JAMistas António e André, tinha 
tudo muito bem organizado: paragens estratégicas para almoço, fotos, um 
belo momento de reflexão, pequeno deserto, lanche e jogos, que tanto nos 
divertiram! O tempo estava magnífico e a alegria era contagiante: o ar 
puro, a amizade JAMista, a graça de termos a presença do nosso fundador e 
pai espiritual, que ao longo da jornada foi ouvindo em Confissão a todos que 
o desejaram.  
Chegados a Vila do Conde, visitámos a Igreja de Santa Clara, um templo 
belíssimo, junto a um edifício enorme que funcionou como Escola de 
Recuperação de Jovens Delinquentes, em tempos, ao cuidado dos Salesianos. 

O Sr. Padre Amadeu confidenciou-nos momentos vividos por ele, no seu apostolado com estes jovens e os milagres que se foram 
operando, naqueles corações feridos e naquelas almas tão afastadas do Amor de Deus. Foi emocionante ouvir esses testemunhos e 
ver como Deus é bom e a todos quer salvar e fazer felizes. Muitos se recuperaram e, hoje, são honestos cidadãos e bons pais de 
família. Deus conta sempre connosco, com cada um de nós, por pobres e fracos que sejamos, como nos disse o Sr. P. Amadeu.  
No final, participámos na Santa Missa, no mesmo lugar onde há 29 anos o Sr. P. Amadeu foi ordenado Sacerdote do Deus 
Altíssimo. Regressámos em clima de festa e acção de graças por tantas bênçãos que o Senhor reservou para nós, neste dia. 
Louvámos e cantámos ao Senhor e à Mãe e Rainha da JAM. Vivemos um autêntico “Dia JAMista”. Estes dias têm de se repetir 
nas nossas vidas de JAMistas. Sr. P. Amadeu, muito obrigada pela sua disponibilidade em acompanhar – nos, apesar dos seus 
inúmeros afazeres. Muito obrigada pelo seu testemunho de vida. Queremos – lhe muito. Bem-haja! Que Deus o recompense por 
toda a sua dedicação e fidelidade a Deus, à Mãe e à JAM. Viva a JAM! MARIA BARBOSA 
 

SÃO COSME - Refugiados no tempo e na esperança que os pensamentos se transformem em palavras e cheguem ao destinatário, 
vai-se percorrendo o calendário…. Pedimos-lhe desculpa pela nossa ausência escrita tão demorada. A quem oferece uma prenda, 
agradece-se. Mas ao Sr. Pe Amadeu que nos presenteou com mais uma Páscoa Jovem, com os momentos de Oração, partilha, 
comunhão, que nos ajuda a conhecer, a receber Jesus, Sua Mãe… Agradecemos a Deus, à Mãe do Céu a sua presença entre nós, a 
qual pedimos que seja por muitos anos, ao longo de toda a nossa vida. Que bom poder contar com Jesus como nosso companheiro 
de viagem, e com Maria, Sua Mãe e nossa Mãe, e confiar-Lhes as nossas vidas, os nossos sonhos e projectos.  
Viemos mais enriquecidos da XXIII Páscoa Jovem da JAM. Foram dias inesquecíveis. Agradecemos por nos ajudar a ser 
fermento, que modificou e continua a modificar as nossas vidas. Agradecemos por dar vida (da melhor) às nossas vidas. 
Agradecemos de coração, por tudo o que fez e continua a fazer por nós, e já somos tantos! Viva a JAM! PEDRO e SILVIA 
 

PONTE DO ABADE - Sr. Padre Amadeu, desejamos que se encontre bem e recomposto de todo esse imenso 
desgaste que foi organizar o belíssimo encontro que foi a XIII Páscoa Jovem da JAM. Queremos agradecer-lhe o 
convite e o belo retiro que nos proporcionou e que todos vivemos com muito entusiasmo e proveito. Todos os que 
estiveram presentes se sentem muito felizes por aquela oportunidade.   
Viemos cheios de alegria, e continuamos felizes. Vamos começar a trabalhar e, para já, vamos preparar uma 
pequena vigília de oração, no 1º dia de Maio, cujo tema será evidentemente Maria.  Será apenas para os pré-
JAMistas. Pois queremos que os que não puderam estar na Páscoa Jovem,  possam usufruir também da 
companhia de Nª Senhora. Possivelmente para o dia 12 de Maio faremos outra, no intuito de juntarmos mais 
jovens e outras pessoas, podendo assim juntos acompanharmos  a visita de Sua Santidade o Papa Bento XVI e 
viver esses momentos com mais entusiasmo. O grupo que esteve na Páscoa Jovem, em Fátima,  pode fazer um 
bom trabalho, mas com a sua orientação será melhor. Desde já lhe agradecemos por nos ajudar a crescer.  Com 
gratidão, em Maria o nosso Bem-haja. Em nome da JAM Abadense. EDITE e VERÍSSIMO 

 
TRAVANCA - Na linha do que vem acontecendo em anos anteriores, também este ano 
celebrámos o mês de Maria e fizemos o encerramento solene com uma verdadeira festa 
em louvor da MÃE, Rainha da JAM.  Que noite linda! Que felicidade! Que alegria 
levar em procissão a imagem de Nª Senhora, que nos acompanhava no seu andor. 
Às 21 horas deu-se início à Santa Missa, presidida pelo nosso pároco, Sr. Padre Vítor, 
que dedicou a homília à MÃE. Deixou-nos palavras que nos penetraram no coração: 
"Nossa Senhora, nossa Mãe, não pede nada para Ela. O que Ela quer é que nós, 
humildemente, nos abeiremos d'Ela, coloquemos as nossas inquietações, mas também 
as nossas alegrias e Ela leva-nos, pela mão ao Seu Filho Jesus". 
No fim da Santa Missa, saiu a Procissão com o andor de Nª Senhora, acompanhado de 
numeroso povo e pelos JAMistas e as bandeiras dos núcleos da JAM que se associa-
ram. Recitámos o Terço e cantámos muito em louvor de Nossa Senhora. Ninguém ia 

calado. Notava-se muito entusiasmo em todas as pessoas.  
De regresso à igreja paroquial, fizemos a consagração a Nª Senhora e agradecemos ao Sr. Padre Vítor por nos ter proporcionado 
uma noite maravilhosa, ao que ele nos respondeu: "Eu é que vos agradeço". Estávamos todos radiantes de alegria. Agradecemos 
mais uma vez a presença amiga dos nossos queridos JAMistas que quiseram estar connosco, vindos dos núcleos da JAM do Porto, 
S. João de Ovil, S. Cosme e Pedrógão Grande. Antes da despedida, confraternizámos no Adro da Igreja com todas as pessoas que 
pretenderam, a quem oferecemos um lanche.  
Foi mais um dia lindo de fé e de louvor. Um dia especial, como procuramos que o sejam todos os que dedicamos à MÃE. Damos 
louvores a Jesus e Sua Mãe, Rainha da JAM, por tudo quanto se tem realizado na nossa terra através da JAM. CARLA CARDOSO 

 
Porto, 13 de Junho de 2010                                                                                                                                             P. Amadeu Nogueira  
 


