
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Com a realização da XXIV 
Peregrinação Nacional da Família JAMista a Fátima, encerrámos da melhor maneira e com a solenidade possível os 32 anos de 
vida da JAM. Graças a Deus e à Mãe e Rainha da JAM. Parabéns a todos os JAMistas, aos da primeira hora e aos da última hora, 
pois todos formamos a já tão numerosa Família JAMista, formamos todos juntos a JAM.  
E vamos continuar com mais força, com mais humildade, com mais oração, com mais união entre todos os núcleos e entre todos os 
JAMistas, para mostrarmos aos outros jovens que nos vêem, que sentimos alegria em ser alegria de Maria, para que outros jovens, 
muitos jovens, venham connosco viver este projecto nobre e belo que é SER NA VIDA ALEGRIA DE MARIA. Viva a JAM! 
 

ALVIDE - É com enorme alegria que desejamos a todos um óptimo início de ano lectivo! Trata-se do 
momento certo para recomeçar e fazer tudo melhor que o ano transacto. E por falar em renovação, 
queremos partilhar com todos vós que o nosso pároco, o Sr. Pe. Luís Fialho, comemorou no passado 
dia 15 de Agosto as suas Bodas de Ouro Sacerdotais.  
Há 32 anos ele viu a JAM nascer em Alvide e, desde então, não cessou de nos apoiar em tudo o que 
precisamos, confiando plenamente na JAM para formar os jovens da sua Paróquia. Aqui fica uma 
foto desse dia, em que o comovemos de tal modo que 15 dias depois ainda se referia à grande alegria 
que lhe demos com a nossa presença. Afinal, nós somos Alegria de Maria! MÁRIO CARDOSO 
 

SÃO JOÃO DE OVIL - Por aqui, começámos já as nossas actividades participando no Dia do 
Idoso, no passado domingo, colaboramos com os Vicentinos nesta iniciativa.  
Foi uma tarde maravilhosa, onde não faltou muita Alegria! A tarde começou com a Eucaristia 
e aí ajudámos os mais frágeis a acomodar-se, fomos dando água aos que precisaram. Depois da 
Eucaristia foi servido um abundante lanche para as centenas de idosos ali presentes, na Casa 
da Juventude, que naquele dia foi também casa dos idosos da nossa terra. O nosso Pedro 
animou com a sua concertina e fomos servindo às mesas para que nada faltasse a ninguém. Foi 
uma tarde de sorrisos e de afectos... 
Que a Nossa Mãe Santíssima continue a proporcionar-nos momentos assim, inesquecíveis. 
Viva a JAM! CARINA MAGALHÃES 

 
PORTO – Reunião de Direcções na apresentação do Plano Pastoral para 2010-2011 
No dia 25 de Setembro de 2010, pelas dez horas, reuniram-se no Colégio dos Órfãos, os 
representantes dos núcleos da JAM nacional, com o seu fundador, o Senhor Padre Amadeu, 
a fim de lhes ser apresentado o Plano Pastoral para 20110-2011 e tratar de assuntos de 
interesse nacional de elevada relevância. Nomeadamente: a importância da oração nas 
nossas vidas, na cultura da sociedade actual; o “chamar” e cativar os jovens JAMistas e pré-
JAMistas, através da formação religiosa dada nas reuniões, bem como nas actividades extra 
reuniões, que fortalecerão a união e amizade entre todos; notícias de eventos de cariz 
religioso; a XXIV Peregrinação Nacional da Família JAMista a Fátima; a próxima Páscoa 
Jovem, entre outros assuntos.  
Foi uma manhã muito útil e agradável e em todos os momentos se sentiu a presença da Nossa 

Mãe e Rainha, a Virgem cheia de Graça, uma vez que em todo o decorrer da reunião reinou a harmonia, a paz e a concórdia.   
Agradecemos as palavras do nosso fundador no tema tão apropriado que nos desenvolveu e que enchem os nossos corações de 
esperança e cito uma das suas frases: “O segredo de Maria é ter Jesus consigo!”  
Toma Mãe em tuas mãos o Senhor Padre Amadeu e todos os JAMistas (os que se afastam e os que se aproximam de ti) e toca-nos 
para que caminhemos com Jesus, como Sua Querida Mãe, Maria! Viva a JAM! JAMista SANDRA  
 
Uma hora após a reunião de direcções recebi este mail: Boa tarde, Senhor Padre Amadeu. Obrigada pela maravilhosa reunião das 
direcções dos diversos núcleos da JAM. As suas palavras, como sempre, foram muito profundas e formadoras. Estava tudo 
organizado com muita dedicação, desde o momento na Capela, sala de reuniões, passando pelo almoço... Depois de uma semana de 
trabalho, hoje foi um começo de fim-de-semana fantástico. S. F., JAMista 100% 
 

Um pouco mais tarde chegou também este mail: Boa Noite, Sr. Padre Amadeu! Em primeiro lugar quero agradecer a reflexão 
desta manhã, na reunião de direcções dos diversos núcleos da JAM, que tão bem nos fez à alma. É sempre com amor e carinho que 
"bebo” as palavras tão sábias que o Sr. Padre Amadeu sempre nos prepara e nos transmite. 
E que almoço tão requintado para o corpo! Quero agradecer às empregadas que com empenho e dedicação nos trataram, pois 
Jesus também está atento e ama as pessoas que estão na periferia. L. R., JAMista de corpo e alma. 
 

 



 
A JAM COMPLETOU 32 ANOS DE VIDA. VIVA A JAM! 

Parabéns, Sr. Padre Amadeu. Deus o recompense pela sua fidelidade ao chamamento de Deus, para 
dar  início e continuidade a este movimento Mariano, que acaba de completar 32 anos de vida, vida em 
abundância.  
“ Juventude Alegria de Maria!” 
Movimento que tem crescido, em número e santidade, por entre rosas e espinhos,  à sombra do manto 
protector da Sua Mãe e Rainha da JAM – Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Mãe da Juventude Alegria 
de Maria. 
O nosso site:” www.jam.org.pt” tem corrido mundo e é acolhido com grande alegria e entusiasmo por 
jovens e menos jovens, e já ultrapassou em muito o meio milhão de visitas. Contém formação e 
informação, seguras, actualizadas e oportunas. É leve e muito interessante, pela sua pedagogia. O 
Jornal “Arco-Íris” é um raio de sol, que a todos os assíduos leitores leva a esperança e a certeza de que 

é possível fazer o bem e ser bom quando se caminha pela “Mão “ de Nossa Senhora. 
Estou muito feliz e agradecida por Maria me ter chamado, sem meu merecimento, através do Sr. Padre Amadeu, a colaborar neste 
Movimento Mariano da nossa Igreja. Bem-haja! Que Nossa Senhora lhe continue a conceder todas as Bênçãos, para continuar a 
levar a Juventude portuguesa às verdadeiras Alegrias. Um abraço fraterno e filial, amigo e agradecido, da Ir. Virgínia   
 

PORTO - No dia 13 de Setembro o núcleo da JAM do Porto completou o seu 7º aniversário de 
vida, tendo a sua comemoração acontecido durante todo o Domingo de 26 de Setembro, no 
Buçaquinho, em Cortegaça, num belo dia de sol. 
Arrancámos o dia bem cedo, participando na Santa Missa, e depois encaminhámo-nos para o 
local de convívio na floresta do Buçaquinho. Com a participação de todos, na hora do almoço, 
cozinhámos um saboroso churrasco findado com uma doce salada de frutas e alguns bolos. 
Durante a tarde organizámos momentos de oração, canto, jogos e partilha de opiniões e 
principalmente a bonita mensagem de alegria do nosso fundador o Sr. Padre Amadeu que 
infelizmente esteve ausente, mas muito presente com a sua sábia mensagem, ensinando-nos a 
colorir as nossas vidas com alegria em Cristo. No final do lanche cantámos os parabéns ao 

núcleo da JAM do Porto e partilhámos o bolo de aniversário. Este foi um dia de forte crescimento interior e renovação de laços 
entre os JAMistas participantes. Para mim foi um dia de verdadeira Alegria de Maria! O meu muito obrigado a todos quantos 
contribuíram com a sua presença, trabalho e alegria para que este dia tivesse funcionado tão bem, sem esquecer principalmente o 
Sr. Padre Amadeu, pois ele é a causa humana de tudo isto, por Maria e por nós JAMistas. O JAMista ANTÓNIO JOSÉ NEVES 
 

GUETIM - No dia 26 de Setembro, o núcleo da JAM de Guetim iniciou as actividades 
de forma diferente: os dinamizadores (Telmo e Dulce) propuseram a realização de 
uma caminhada. O Nelson e a Ermelinda foram os organizadores e escolheram a Serra 
da Freita (Arouca). Para lá nos deslocámos em carros de JAMistas e ali fizemos uma 
oração preparada pela Fanny que nos convidava a apreciar a bela paisagem que 
estava diante de nós, tudo obra de Deus! A oração contemplava também uma 
passagem bíblica. À semelhança dos Apóstolos, fomos convidados a deixar tudo e a 
seguir Jesus. Mas ainda não fomos capazes de ser tão radicais e levámos a mochila às 
costas com algo para almoçar. Depois da oração fomos por caminhos difíceis, mas 

muito bonitos! Depois de cerca de uma hora a subir, sentimos necessidade de parar pois o cansaço já era grande e estávamos ainda 
a meio da caminhada. No meio das montanhas, falámos das actividades próximas da JAM (Peregrinação a Fátima, temas para as 
reuniões). Almoçámos em pleno contacto com a Natureza e aproveitámos para louvar o Criador da Natureza. Foi um dia que 
exigiu das nossas capacidades físicas, mas saudável para a mente e para a alma! MÁRCIA 
 

XXIV PEREGRINAÇÃO JAM A FÁTIMA 
Centenas de camisolas, bandeiras e cachecóis da JAM, deram um ar lindo e 
jovem ao Santuário de Fátima no dia 10 de Outubro, com a presença de 

centenas de JAMistas, familiares e amigos, transportados em 16 autocarros 
Ao longo do nosso peregrinar nesta terra, Deus proporciona-nos momentos de 
encontro com ELE. Esta peregrinação da Família JAMista foi preparada e 
vivida para ser uma ocasião privilegiada de encontro com a Mãe e o Filho. 
O percurso da viagem, preenchido com cânticos de louvor, orações e convívio, 
foi abrindo o nosso coração a esse encontro. O Sr. Padre Amadeu forneceu 
elementos essenciais para a todos facilitar esse encontro pessoal com Deus, 
como: textos para a “Via Sacra” e um documento, precioso, sobre o signifi-
cado dos “Símbolos” existentes no espaço, que contempla toda a História das 
Aparições de Nossa Senhora em Fátima. Aqui fica o nosso agradecimento. 

A Capelinha das Aparições foi o local de concentração. Fomo-nos encontrando, comunicando e abraçando, já que as “ camisolas”, 
“ bandeiras”, cachecóis e Alegria nos distinguem. Tudo aconteceu como estava previsto: o Terço na Capelinha, a Eucaristia no 
recinto, e a Via Sacra nos Valinhos. Quanto ao “encontro pessoal”, só Deus e cada um poderá responder, entretanto, os desabafos 
que fomos ouvindo e a alegria no rosto dos JAMistas eram eloquentes de como foi bela e profunda a XXIV Peregrinação Nacional 
da Família JAMista a Fátima. Deixo aqui, em estilo de reportagem, o encontro do Sr. Padre Amadeu com uma jovem nossa 
convidada: - Quando entras para a JAM? - Primeiro quero ser baptizada para ser filha de Deus, depois serei alegria de Maria. 
Reconhecemos, que muito há a modificar nas nossas vidas, como cristãos e JAMistas. Que precisamos de mais tempos de oração, 
que nos ofereçam mais energia espiritual e activem em nós o desejo de cativar outros jovens para DEUS, por Maria e pelo nosso 
testemunho de fidelidade e felicidade. O enorme arco-íris que no final da Via Sacra apareceu sobre Fátima, foi claro sinal que a 
Mãe gostou muito de nos ver e abençoar a todos na Sua Casa. MARIA BARBOSA 
Porto, 13 de Outubro de 2010                                                                                                                                              

P. Amadeu Nogueira  


