
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
terminámos mais um ano de actividades de evangelização e porque o sítio da JAM completou dois anos de existência com a bonita 
soma de mais de 567 mil visitas. Também felizes porque já ou quase em férias merecidas. Desejo boas férias para todos. 

 
DOIS ANOS DE 

EXISTÊNCIA 

DO SÍTIO DA 

JAM 

COM MAIS DE 

567.000 

VISITAS! 

Foi com imensa alegria e com o espírito agradecido que completámos, no passado mês de Junho dois anos com o sítio da JAM 
activo e agora com mais de 567 mil acessos.  
Agradecemos a todos que nos visitaram neste dois primeiros anos e aceitaram esta nossa maneira de evangelizar. 
As verdades que Jesus ensina são tão importantes, tão essenciais para o nosso dia-a-dia, que não aceitá-las ou mesmo rejeitá-las é 
questão de vida ou morte para o cristão. Então temos que as anunciar, por à disposição de todos. 
Jesus quer que a sua doutrina seja compreendida por todos: desde os mais simples e ignorantes até os eruditos.   Aliás, ele nos diz 
ter vindo “anunciar” particularmente “aos pobres a boa nova” (Lc 4,18). Jesus usa uma linguagem simples que todos podem 
compreender e entender e se serve de exemplos claros e corriqueiros para ensinar as verdades mais sublimes. 
O sítio da JAM é simples, é singelo, mas o nosso coração - assim como o de Maria, a mãe de Jesus e nossa Mãe e Rainha - está cheio 
de amor por todos os que o acessarem em qualquer altura.       
Navegando pelo sítio da JAM, encontrarás material próprio, actualizado e necessário e que é urgente conhecer para sermos 
cristãos santos e tudo o que a nossa Mãe Igreja, pelo seu Magistério, nos ensina. 

 
- Sr. Padre Amadeu, estou muito agradecida pela ajuda: é que, cada vez que visito o site da JAM faz 
aumentar sempre a minha fé. Também já li (leio-o sempre) o último Arco-Íris… Como é bom ler os 
testemunhos dos JAMistas e ver a força que o Sr. Padre lhes transmite. UMA MÃE 
 
- Já visitei o site da JAM... é realmente fantástico... tem coisas muito bonitas e que podem ser muito úteis 
nas reuniões. Vou ver se ainda utilizo dali alguma coisa na próxima Eucaristia para toda a Comunidade e 
na reunião do núcleo, que vem sempre logo a seguir. UMA CATEQUISTA 
 

- Há em tudo isto a mão e o coração de Nossa Senhora a guiar o crescimento e a acção benfazeja da JAM. E também há, 
inequivocamente, a bênção de Dom Bosco pois que a JAM é para a evangelização dos jovens. Com tão grandes defensores e 
protectores não admira como a JAM se está a implantar. Deus seja louvado. JOAQUIM ANTUNES 

 

TRAVANCA - Jesus, lemos no Evangelho de São Marcos, enviou os Apóstolos "dois a dois". Aqui 
lembramos a semelhança com a JAM... Isto porque a Igreja é, por vocação, missionária. A sua tarefa 
tem de ser vivida em Comunidade. Não se consegue a realização, nem a satisfação, sem que estejamos 
inseridos em Comunidade. 
É isto a JAM. Somos núcleos da JAM, somos grupos de amigos, procuramos viver a nossa identidade 
cristã, mas queremos transpor os valores cristãos aos que nos rodeiam ou com quem contactamos. 
Somos comunidade, não seres isolados. Temos connosco o Jesus e Sua Mãe, a querida RAINHA DA 
JAM. Temos o nosso Assistente Nacional, o grande missionário e amigo de sempre, Senhor Padre 
Amadeu, que cuida de nós como filhos, da mesma forma que Jesus cuidava dos seus discípulos. Não 
vivemos para dentro de nós próprios, isolados no egoísmo, nem pregamos apenas a JAM desenraizada 
da sua vocação evangelizadora (Ai de mim se não evangelizar...). Vivemos, sim, absorvidos pelo 
espírito JAMista e transpomos a nossa alegria no exterior. Como nós gostamos da frase: "Os 
JAMistas são diferentes". É o mundo exterior que nos observa. ENTÃO, somos MISSIONÁRIOS. 
Com este propósito, como era bom que cada núcleo pudesse aumentar o número dos seus membros. 
Nem que fosse apenas um, de vez em quando. Peçamos a Jesus, por intercessão da Mãe e Rainha da 

JAM, este favor, esta graça, para a nossa querida JAM. Viva a JAM! Do Núcleo de TRAVANCA.  
 

 



 
BENTO XVI, AOS JOVENS PORTUGUESES, EM LISBOA 

 “Jovens amigos, Cristo está sempre connosco e caminha sempre com a sua Igreja, acompanha-a 
e guarda-a, como Ele nos disse: «Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos» (Mt 28, 20). 
Nunca duvideis da sua presença! Procurai sempre o Senhor Jesus, crescei na amizade com Ele, 
comungai-O. Aprendei a ouvir e a conhecer a sua palavra e também a reconhecê-Lo nos pobres. 
Vivei a vossa vida com alegria e entusiasmo, certos da sua presença e da sua amizade gratuita, 
generosa, fiel até à morte de cruz.  
Testemunhai a alegria desta sua presença forte e suave a todos, a começar pelos da vossa idade. 
Dizei-lhes que é belo ser amigo de Jesus e que vale a pena segui-Lo. Com o vosso entusiasmo, 
mostrai que, entre tantos modos de viver que hoje o mundo parece oferecer-nos – todos 
aparentemente do mesmo nível –, só seguindo Jesus é que se encontra o verdadeiro sentido da 
vida e, consequentemente, a alegria verdadeira e duradoura. Buscai diariamente a protecção de 
Maria, a Mãe do Senhor e espelho de toda a santidade. Ela, a Toda Santa, ajudar-vos-á a ser 
fiéis discípulos do seu Filho Jesus Cristo”.  

 

PEDRÓGÃO GRANDE - Durante todo o mês de Maio o núcleo da JAM de Pedrógão 
Grande teve ao seu encargo a mais doce tarefa de se responsabilizar por rezar o 
terço todos os dias em louvor a Nossa Senhora, na Igreja Matriz da Nossa Paróquia. 
Contámos com o apoio da população que se mostrou interessada em colaborar 
connosco. Esta tarefa foi tão gratificante e soube-nos tão bem que quando demos por 
nós já estávamos no final do mês.  
No dia 31 de Maio, o Sr. Padre Júlio celebrou a Santa Missa pelas 20:30 e em seguida 
levámos o andor com a imagem de Nossa Senhora em procissão das velas pelas ruas 
da nossa linda terra, rezando o terço para assim darmos alegria a Maria. 
Agradecemos o apoio e disponibilidade do nosso pároco que nos acompanhou sempre 
que pôde ao longo de todo o mês. Destaco também a adesão de praticamente todos os 
JAMistas do nosso grupo. O JAMista Fábio, participou activamente durante todo o 
mês com a sua guitarra cantando e tocando os lindos cânticos do nosso cancioneiro. 

Procuremos sempre que todos os dias da nossa vida sejam como este mês dedicados à Nossa Mãe do Céu. Agradecemos a Jesus e a 
Maria esta boa obra que realizou na nossa terra. Viva a JAM. BEATRIZ PROENÇA 
 

PORTO – O núcleo da JAM do Porto em mais um alegre convívio 
No inicio da tarde de dia 27 de Junho de 2010 reunimo-nos em frente ao Colégio dos 
Órfãos para mais um dia bem passado com os amigos e com Deus. Desta vez o nosso 
destino foi a Casa das Irmãs Missionárias Espírito Santo, em Fraião (Braga).  
Começámos por ter uns momentos de oração e reflexão enquanto alguns de nós se 
confessavam. O Sr. padre Amadeu celebrou a Santa Missa e na homilia falou-nos 
sobre a vocação e as vocações. Ajudou-nos a reflectir o que cada um de nós deseja 
para si próprio e o que Deus ambiciona para cada um de nós. Às vezes Ele tem 
outros planos para nós e cada um tem que aceitar a vocação que Deus nos dá, porque 
cada um possui uma missão a cumprir na sua passagem pela Terra. Então, tal como 
nos diz a oração que o Pai nos ensinou: “seja feita a Sua vontade, assim na Terra 
como no Céu”.  
Saciada a nossa alma com a Palavra e o Corpo de Deus, dirigimo-nos ao parque onde 

partilhámos os abundantes farnéis. Após o lanche, a Ir. Virgínia apresentou-nos a história de três árvores que tinham sonhos e 
planos para o seu futuro. Mas as árvores não conseguiram concretizar os seus planos, no entanto, no final descobriram que tinham 
tido papéis mais importantes e preciosos do que aqueles que inicialmente aspiravam. Esta história remeteu-nos para a reflexão 
sobre o que Deus quer de cada um de nós. A mim levou-me a pensar na impaciência dos jovens, que desejam ter e ser agora. 
Temos que saber esperar e confiar no Criador. Ele ajuda-nos a percorrer o nosso caminho aqui na Terra. Muitas vezes o facto de a 
sociedade ser ansiosa, de não saber esperar, pode levar ao pecado. Adolescentes a quererem ser adultos rapidamente e a não 
aproveitarem a fase de crescimento, suicídio porque as dividas são muitas, separações de casais ao primeiro obstáculo que 
encontram, entre outros problemas actuais.  
Seguiu-se um período de grande divertimento…e até uma boa partida de futebol aconteceu. Regressámos felizes por este magnífico 
dia de partilha, convivência e reflexão, dia verdadeiramente vivido ao bom estilo da JAM. Viva a JAM! RAQUEL 

 
BENTO XVI PROPÕE MOMENTOS PARA DEUS NO TRABALHO E NAS FÉRIAS 

Bento XVI considera que para se poder viver uma autêntica vida, é necessário 
reservar momentos para Deus, tanto no trabalho como nas férias.  
O pontífice apresentou uma breve passagem escrita pelo monge e bispo 
Rábano Mauro: “Quem descuida a contemplação, priva-se da visão da luz de 
Deus; quem se deixa levar pelas preocupações e permite que os seus 
pensamentos fiquem perturbados pelo tumulto das coisas do mundo, condena-
se à absoluta impossibilidade de penetrar nos segredos do Deus invisível”.   
No trabalho diário, com os seus ritmos frenéticos, e nas férias, temos de 
reservar momentos para Deus. Por isso, abrir-Lhe a nossa vida, dirigindo-Lhe 
um pensamento, uma reflexão, uma breve oração e, sobretudo, não podemos 
esquecer o DOMINGO como o dia do Senhor, o dia da liturgia, para perceber 
na beleza das nossas igrejas, da música sacra e da Palavra de Deus, a própria 
beleza de Deus, deixando-O entrar no nosso ser”.  
 
Porto, 13 de Julho de 2010                                                                                                                                             P. Amadeu Nogueira  
 


