
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Estamos novamente a caminho…para 
mais um ano que queremos encher de coisas muito bonitas. Por isso, vos digo: É PROIBIDO DESANIMAR. É que, a estrada, o 
caminho bonito que voluntariamente escolhemos fazer, ainda não terminou. Apenas mais um ano passou. Algumas curvas já 
ficaram para trás, mas muitas outras estão pela frente cheias de mistérios e promessas. Dá vontade, às vezes, de desanimar, de 
sentar-se à beira da estrada e deixar correr. Nunca façamos assim! Não deixemos que o desânimo se apodere de nós. Cada dia tem 
uma dose de caminho que deve ser tomada, custe o que custar. É proibido desanimar. A JAM é obra de Nossa Senhora, e nós, 
JAMistas, somos os soldados às suas ordens. Nós SOMOS O EXÉRCITO BRANCO DE NOSSA SENHORA. Viva a JAM! 

 
GUETIM - No passado dia 4 de Julho o núcleo da JAM de Guetim organizou o 
encerramento do ano catequético, em colaboração com o grupo do Crisma e o grupo de 
Catequistas, no qual também participaram activamente as crianças e os pais.  
Neste encontro procurámos responder ao desafio proposto no âmbito da Missão 2010 
que a diocese Porto está a viver ao longo de todo este ano: dar a conhecer os santos 
populares numa visão cristã. 
O dia iniciou-se com a Santa Eucaristia e depois avançámos para o Parque da 
Picadela, um local bastante agradável da nossa freguesia. Nesse local pudemos 
organizar alguns jogos tradicionais onde todas as crianças estiveram envolvidas e bem 
divertidas. De seguida decorreu o almoço partilhado, que precedeu uma apresentação 
sobre vários aspectos das vivências cristãs de São João, São Pedro e Santo António. No 

seguimento da apresentação realizaram-se três workshops que apelavam ao envolvimento dos pais nas várias tarefas em conjunto 
com os catequizandos. Foi um dia diferente, marcado pela envolvência de todos os presentes. As crianças e jovens do grupo de 
catequese apreciaram muito este dia de actividades e nós, enquanto núcleo da JAM de Guetim, ficámos bastante agradados pela 
reacção positiva dos envolvidos e pelas experiências e formação que pudemos proporcionar a todos os jovens em idade e em 
espírito. Saudações JAMistas. NELSON E ERMELINDA 
 

GUETIM - No passado dia 24 de Julho os JAMistas João e Márcia celebraram o sacramento do 
Matrimónio numa celebração presidida pelo Senhor Padre Amadeu, na Igreja Paroquial de 
Guetim, cheia de familiares e de convidados. 
Eles quiseram partilhar com os familiares e amigos esta etapa da sua vida numa festa muito linda, 
muito viva e participada, numa celebração muito digna e de elevado sentido religioso, eucarístico e 
mariano, que o Senhor Padre Amadeu tanto gosta e sempre imprime às celebrações por ele 
presididas. Na sua homilia ressaltou o valor da família e de uma boa família, tendo como modelo a 
Sagrada Família de Nazaré, e convidou o novo casal a continuar a trabalhar na JAM. 
A JAM local “à qual nos orgulhamos de pertencer”- disseram os noivos - quis também assinalar 
este passo em frente destes noivos e preparou uns dias antes uma sentida despedida de solteiros: 
rezámos, reflectimos e deixámos alguns conselhos para o futuro, numa demonstração da nossa 
amizade e reconhecimento ao João e à Márcia pelo muito que eles têm dado ao núcleo da JAM de 
Guetim e também à JAM nacional – como disse o Senhor Padre Amadeu.  
Foi um momento sentido, para todos os JAMistas que quiseram partilhar com o João e a Márcia 
este passo na sua caminhada, agora a dois, querendo assim consolidar a importância da JAM na 
vida do João e Márcia. Com este convívio, com este partilhar de alegrias e saudades, quisemos 
também dizer ao João e à Márcia que estamos a seu lado. ERMELINDA ROCHA 

 

ESTOI – O FUNDADOR DA JAM ESTEVE NO ALGARVE 
Nos dias 21 e 22 de Agosto o núcleo da JAM de Estoi (Faro) teve a alegria de receber festivamente mais uma vez a visita do Sr. 
Padre Amadeu, o Fundador da JAM. E como o tempo era pouco, tivemos que o aproveitar bem. Por isso, logo após as boas-vindas 
e saudações JAMistas que entre nós trocámos, e de uma palavra amiga e sempre oportuna do Sr. Padre Amadeu, deslocámo-nos a 
um Lar de Idosos onde costumamos ir uma vez por mês rezar o Terço com os idosos que nos esperam e recebem tão bem. 
Dividimo-nos por salas, e ali houve oração, cânticos e uma palavra explicativa que o Sr. Padre Amadeu sempre fazia em cada 
mistério. Este foi um dia duma vivência especial para aqueles idosos que até lágrimas de alegria correram naqueles rostos 
enrugados e lindos. Como o Sr. Padre Amadeu ia com o seu habitual cabeção, que o identifica como sacerdote, uma senhora, em 
alta voz e com as lágrimas nos olhos, disse: ó Sr. Padre, deixe-me beijar-lhe a mão, porque há tantos anos que não vejo um 
sacerdote perto de mim. No dia seguinte, domingo, o Sr. Padre Amadeu celebrou a Eucaristia, com a igreja paroquial bem cheia de 
fiéis que escutaram com muita atenção as palavras da homilia com que nos mimoseou e que, pela sua maneira de ser e estar, 
despertou a alegria e avivou a fé em todos. Obrigado, Sr. Padre Amadeu pela sua visita. Volte sempre. TÓ, SÍLVIA, MARIA, 
HELDER, AMÁVEL. 

 



 
SÃO JOÃO DE OVIL – Foi um fim-de-semana muito agradável, 
extremamente bem passado, em que os JAMistas de S. João de Ovil, 
Travanca e Porto viveram momentos de muita amizade e partilha. 
Os nossos amigos ficaram alojados na Casa da Juventude, na nossa 
paróquia e puderam apreciar a beleza natural do concelho de Baião 
numa pequena incursão a alguns pontos, nomeadamente: a 
Fundação Eça de Queiróz com uma visita guiada interessantíssima, 
à beira rio, na Pala, onde fizemos um belo piquenique, a Serra da 
Aboboreira onde passámos o dia de domingo depois de uma 
caminhada de cerca de hora e meia, bem difícil é certo, mas que 
correu muito bem. Houve oportunidade ainda de realizarmos, no 
espaço exterior da Casa da Juventude, um pedipaper que nos levou 
através do Antigo e do Novo Testamento, que foi ganho pelo núcleo 
de Travanca. No domingo, na Serra da Aboboreira, celebrava-se a 
festa de Nossa Senhora da Guia, e aí participámos na Eucaristia, 
presidida pelo pároco, o Sr. P. Joaquim, e à tarde, depois de um 
saboroso merendeiro ao ar livre, a JAM orientou a oração do Terço 
na Capela de Nª Senhora da Guia. Foram dois dias bastante 

preenchidos e até cansativos, mas, no final, todos ficaram satisfeitos e desde logo saudosos, uma vez que a amizade e a alegria 
estiveram sempre presentes. Temos muito a agradecer, à Câmara Municipal de Baião por todos o apoio prestado, incluindo 
algumas recordações para os participantes, à Junta de Freguesia de S. João de Ovil, em particular ao Presidente Filipe Fonseca, 
que nos facultou uma carrinha de nove lugares para as deslocações, às nossas famílias que nos deram uma grande ajuda na 
preparação destes dias. 
Quanto a mim, enquanto responsável pelo núcleo de Ovil, devo ainda agradecer todos os esforços e trabalho de equipa 
desenvolvido pelos JAMistas anfitriões, que contribuíram para que este Encontro de Verão-JAM na nossa terra fosse um sucesso. 
Mais uma vez Maria Santíssima guiou-nos e abençoou-nos com as suas graças. Mais uma vez se mostrou Mãe. Nós mostrámo-nos 
filhos e vamos continuar a ser filhos queridos e predilectos. 
Depois de umas férias merecidas e descansadas esperamos recomeçar em Setembro com toda a força e com mais alegria. Que 
Nossa Senhora, Mãe e Rainha da JAM nos acompanhe sempre, nos guarde e livre de todo o mal. Viva a JAM! CARINA  
 

PORTO - Quase a terminar o mês das férias, no dia 29 de Agosto, o núcleo da 
JAM do Porto pôs-se a caminho para mais um fantástico convívio, tendo como 
destino Penha-Guimarães. 
Começámos por desfrutar a linda paisagem que nos rodeava e meditando 
também num tema/oração, que nos levou a sentir a necessidade de darmos 
graças a Deus por tudo de bom que temos e que nos rodeia, porque tudo é 
oferta de Deus para nós. Através desta oração, pudemos reflectir, partilhar e 
dar graças pelas maravilhas e mimos que Deus nos vai concedendo no dia-a-
dia. Seguiu-se a partilha de um delicioso lanche, entremeado por cânticos e 
alguma brincadeira e muitas e lindas fotos. Visitámos depois o Santuário da 
Nossa Senhora da Penha, onde cada um,  de joelhos, diante do Sacrário e em 
silêncio,  fez a sua oração individual, deu graças e encheu o coração de paz e 
força espiritual para mais um ano que aí vem, e que queremos seja de 
verdadeira vivência JAMista. Abençoados também pela nossa querida Mãe e 
Rainha, cuja belíssima imagem domina aquele rico templo, regressámos a casa 

felizes por mais uma tarde bem passada. Viva a JAM! MARTA MARTINS 
 

JAMISTAS DO PORTO EM VOLUNTARIADO EM FÁTIMA 
Todos os anos, em Agosto, a Irmã Virgínia ajuda voluntariamente 
pessoas com dificuldades motoras e/ou mentais. E este ano não fugiu à 
regra. Porém, pensou, porque não ajudar cá em Portugal em vez de ir 
para longe? Assim, surgiu em Fátima (no Centro Francisco e Jacinta 
Marto, com os Silenciosos Operários da Cruz e o Centro Voluntários do 
Sofrimento) a oportunidade de ajudar mães com filhos especiais a terem 
uma semana mais aliviada – ajudando os seus filhos, ajudavam-se estas 
mães. Tal como a Irmã Virgínia, outros três JAMistas do núcleo da JAM 
do Porto se ofereceram e inscreveram para ajudar. 
E temos que reconhecer que nem sempre foi tarefa fácil. Nos primeiros 
dias, tivemos de nos habituar a cumprir novas tarefas, tais como: dar 
banho a jovens em cadeira de rodas, mudar-lhes a fralda, dar-lhes 
atenção e carinho, acordar vezes sem conta durante a noite para 
assistência aos que a pediam.  
O dia era cheio de contínua actividade: cânticos, encenações, passeios, 

visitas, tempos de oração dentro e fora de casa. É verdade que, no fim, quando já nos estávamos habituados a tal ritmo de vida, 
começámos a sentir o cansaço. Mas reinava a alegria e a boa disposição. A nossa satisfação era e é enorme, pois tanto os jovens 
como os seus pais tinham passado uns dias diferentes.  
À despedida, bem difícil… lia-se, nas suas caras, um grande sorriso e todos ficámos com um coração mais bonito!  
Valeu a pena esta experiência de voluntariado, sobretudo se pensarmos no que disse Jesus: “Tudo o que fizerdes a um dos mais 
pequeninos, a Mim o fazeis”. Para o ano há mais e nós lá estaremos, se Deus quiser. JOÃO CARLOS E PATRÍCIA 
 
Porto, 13 de Setembro de 2010                                                                                                                                              

P. Amadeu Nogueira  


