
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Envio-vos o Arco-Íris n~95 todo feito 
com notícias de acções lindas que fizestes no vosso núcleo e que enviastes para partilhar com os JAMistas de todos os núcleos. 
Agradeço a partilha e dou-vos os parabéns pela vida, dinamismo, alegria e união que todas elas reflectem, sinal muito claro de 
como a JAM está bem e se recomenda a muitos jovens que não têm a graça e a alegria de fazer parte de um movimento assim 
dinâmico como é a JAM. Continuai a fazer coisas bonitas, sempre para glória de Deus e alegria de Maria. Viva a JAM! 

 
SÃO COSME – AINDA A XXIV PEREGRINAÇÃO JAM A FÁTIMA 
Neste belíssimo dia 13 de Outubro, venho em nome do núcleo da JAM de S. Cosme 
agradecer as palavras carinhosas que nos dirigiu ao terminarmos a Via Sacra, em Fátima 
e também aquelas que nos enviou por mail. Temos pena de não ter levado mais pessoas 
para partilharem connosco todos os momentos vividos nesse dia de festa.   Mas, para a 
comemoração dos 25 anos da Peregrinação JAMista a Fátima, o núcleo da JAM de S. 
Cosme vai estar com mais força e maior presença. Vamos pedir à Mãe e Rainha da JAM 
para que Ela nos oriente os passos e nos faça bater às portas certas e tocar nos corações 
dos jovens de S. Cosme. Nós continuaremos a fazer o que Ela disse na Cova da Iria aos 
Pastorinhos:  «Rezai o Terço todos os dias». Hoje, mais do que nunca os jovens (e não 

só…) precisam de rezar, de aprender a fazer silêncio e aprender a saber escutar a voz de Deus, pois as tentações são muitas e o mal 
espreita por todo o lado. Viva a JAM! Viva Nossa Senhora, Mãe e Rainha da JAM! EDUARDA RODRIGUES  
 

GUETIM - O Bispo da Diocese do Porto, Sr. Dr. Manuel Clemente,  lançou um grande desafio 
a toda a comunidade da diocese, a ser vivido durante o ano 20120: a corresponsabilização 
para a Nova Evangelização, de forma a responsabilizar toda  a comunidade na transmissão da 
palavra de Deus ao mundo. 
O mês de Outubro é dedicado por excelência à Missão, neste sentido, de forma a irmos ao 
encontro das necessidades da comunidade. Os JAMistas do núcleo da JAM de Guetim 
aceitaram o desafio e puseram "mãos à obra", levando a TENDA DO ENCONTRO por 
vários lugares da freguesia de Guetim, com o objectivo de chegar ao maior número de pessoas 
que se encontram afastadas da Igreja e revelar várias formas de chegar a Deus. Pretendemos 
que a Tenda fosse uma “Igreja Ambulante”, que oferecesse a todos realizações e celebrações 

de forma a encantar e despertar para o Sagrado. E os objectivos foram atingidos: vivemos momentos únicos que proporcionaram 
lindos encontros com Deus e mostraram formas diferentes da Igreja se aproximar da comunidade. Nos momentos de oração, 
nomeadamente na oração do terço, todos os presentes tiveram uma participação activa em  conjunto com os JAMistas. Foram 
momentos fortes que revelaram a  satisfação de todos os que vieram até à Tenda. E em todos ficou o desejo e a esperança da 
realização de mais actividades deste género. Desta forma mostrámos ao mundo que a Igreja está viva e que continuará viva, mas 
precisa de pessoas disponíveis para evangelizar, com vontade de transmitir ao próximo a palavra de DEUS. ERMELINDA ROCHA 
 

PORTO – RETIRO ESPIRITUAL para JAMistas 
Que graça Deus nos concedeu vivendo um dia inteiro de Retiro Espiritual orientado 
pelo Sr. Padre Amadeu! 
Marcaram presença muito activa e entusiasta os JAMistas dos núcleos do Porto, 
Guetim, Medas, Broalhos, São João de Ovil, Travanca e S. Cosme. 
Todos entrámos num clima de oração e de silêncio, interior e exterior, graças às 
palavras dirigidas pelo nosso Assistente - Fundador. Partiu da Palavra de Deus, 
nomeadamente do Salmo 27, todo ele uma oração de confiança; e do Evangelho 
segundo S. Lucas, 4,14-22. Estes textos serviram para reflectirmos individualmente e 
respondermos a duas perguntas pertinentes: a) Em que é que esta Palavra ilumina a 
tua vida? b) Como podes levá-la à prática no teu dia-a-dia? 
Após o saboroso e farto almoço, dirigimo-nos à Capela para nos Reconciliarmos. 

Nenhum se fez esperar. Enquanto dois JAMistas orientavam o Terço, acompanhado por lindos cânticos, em direcção a um dos 
quatro Sacerdotes Salesianos, que se dispuseram generosamente a ouvir-nos no Sacramento da Confissão. O momento “Alto” foi 
sem dúvida a Santa Missa, presidida pelo Sr. Padre Amadeu e concelebrada pelo Sr. Padre Director do Colégio, que manifestou o 
seu contentamento por receber os JAMistas no seu Colégio, dado que já conhecia a JAM do Estoril. 
Estes Encontros de Espiritualidade, robustecem a nossa Fé, formam-nos e entusiasmam-nos para a Missão de ser Testemunhas na 
sociedade que nos rodeia. Um grande obrigado ao Sr. Padre Amadeu, ao Sr. P. Joaquim Taveira e a todos vós pelos testemunhos 
de fidelidade à JAM. Que a Virgem Maria, Mãe e Rainha da JAM, confirme os nossos propósitos, os deste Retiro Espiritual e os de 
cada dia, para entrarmos mais profundamente, na vontade e no projecto de Seu Filho para cada um de nós. JAMista-i.v.    

 



 
 

SÃO COSME – AINDA O RETIRO ESPIRITUAL DE JAMISTAS 
Agradecemos muito o dia de Retiro Espiritual que nos proporcionou ontem.  Agora 
podemos afirmar que conhecemos um pouco melhor Jesus e que com mais convicção, 
louvamos, agradecemos e pedimos-Lhe perdão.  
Foi sem dúvida um momento  – um dia inteiro - muito importante para JAMistas como 
nós que estamos a terminar uma etapa muito importante das nossas vidas, mas que vamos 
em breve, com a bênção de Deus,  abraçar a grande, única e última etapa de uma vida em 
comum pelo Sacramento do Matrimónio: a Missão que Deus escolheu para nós.  
Será uma etapa que, esperamos, nos leve até à eternidade. Desejamos-lhe tudo de bom 
para que nos possa ajudar a crescer todos os dias na fé, como tem acontecido desde que há 
anos nos conhecemos. Muito obrigado, Sr. Pe. Amadeu! Viva a JAM! PEDRO E SÍLVIA 

 
3º ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO DE PEDRÓGÃO GRANDE 
No dia 7 de Outubro (dia de Nossa Senhora do Rosário) ocorreu o terceiro 
aniversário do nosso núcleo. Mas só o festejámos – com uma certa solenidade - no dia 
9 seguinte. Foi um dia de festa muito linda para todos nós. 
O nosso Pároco, Sr. Padre Júlio Santos, celebrou uma Missa para todos os jovens da 
nossa paróquia, organizada pelos JAMistas e aproveitou este acontecimento festivo 
para dar início oficial ao novo ano caquéctico. 
Foi uma Eucaristia de festa, durante a qual cantámos cânticos do nosso cancioneiro e 
terminámos com o nosso hino ‘’Vem Amigo’’, com o qual fizemos um apelo aos 
jovens presentes e convidados, para se juntarem a nós, também noutros dias, para 
podermos ser cada vez mais jovens a dar alegria a Maria.  
No final da celebração deslocámo-nos para o salão paroquial onde cantámos os 
parabéns à JAM e partilhámos um saboroso bolo com toda a Família JAMista. 

Parabéns ao núcleo da JAM de Pedrógão Grande e aos JAMistas que o compõem, nomeadamente aos seus ilustres dirigentes! Em 
três anos apenas, quantas coisas lindas já fizemos e vivemos. Vamos em frente. VIVA a JAM! BEATRIZ FRADE 
 

CARDIELOS - O Núcleo da JAM de Cardielos festejou o seu 15º aniversário no 
passado sábado, 16 de Outubro, na companhia dos amigos e vizinhos núcleos da 
JAM de Lanheses e Geraz do Lima. 
Estes cedo chegaram a Cardielos para, em conjunto, ensaiarmos os cânticos para 
que depois corresse tudo pelo melhor, o que efectivamente sucedeu. 
Antes de principiar a Eucaristia, os núcleos da JAM rezaram o Terço, sempre 
com Aquela que está permanentemente no nosso pensamento, nos nossos 
corações: MARIA, cujas virtudes tentamos imitar. 
Durante a Santa Missa, dois momentos foram marcantes: o Ofertório Solene, onde 
vários símbolos representativos do nosso Movimento foram chegando ao altar, 
preparado pelo Núcleo da JAM de Geraz do Lima.  
Outro momento bonito de festa, foi o do pré-compromisso de duas jovens de 
Cardielos, que receberam as camisolas de Pré-JAMista. Numa altura em que os 
valores religiosos estão em decadência, é sempre bom ver duas jovens a abraçar a 

JAM e, consequentemente, quererem ser na vida Alegria de Maria. Finda a Eucaristia, seguiu-se um momento de convívio para 
matar a fome, seguindo-se de imediato a representação de uma adaptação aos dias de hoje, da peça de Gil Vicente, O Auto da 
Barca do Inferno.  Esta actividade, aberta a toda a comunidade Cardielense, teve a participação especial dos JAMistas de Geraz 
do Lima, numa sã e salutar convivência entre núcleos, tendo sido bastante aplaudida pelo público presente. O serão terminou com 
os Parabéns cantados ao Núcleo da JAM de Cardielos, e pela distribuição de uma fatia de bolo a todos os presentes. Que MARIA 
esteja sempre presente nas nossas vidas para nos orientar e ajudar a sermos, a cada dia que passa, um pouco melhores. Pela JAM 
de Cardielos. HUGO CUNHA 
 

SÃO JOÃO DE OVIL - No dia 6 de Novembro, os JAMistas e pré-JAMistas de 
Ovil juntaram-se para celebrar mais um aniversário, o 4º, desta feita. 
Começámos com uma reunião preparada especialmente para o efeito:  
fizemos uma oração de acção de graças e agradecemos por este nosso caminho 
na JAM,   pelos JAMistas que nos acolheram sempre e pelo Senhor Padre 
Amadeu, não esquecendo as nossas famílias.  
Cantámos muito e apresentámos os nossos propósitos para o futuro, e 
partilhámos os melhores momentos já vividos na JAM,  fazendo uma troca de 
prendas simbólicas - objectos, fotos, cânticos e palavras que ao longo destes 
quatro anos nos marcaram mais.  
Vimos em conjunto o nosso relatório de actividades do ano passado e ainda 
fomos brindados com uma surpresa, preparada pelas manas Patrícia e Isabel, 
com a origem dos nossos nomes e as características de cada um de nós, já bem 
conhecidas ao fim destes anos, afinal somos amigos!  

No final deste momento de partilha de emoções, risos e recordações, fomos jantar, partilhando aí os alimentos do corpo, porque a 
alma, essa, estava saciada. Damos graças a Deus por mais um ano de vida JAM, mais um ano a ser Alegria de Maria, e esperamos 
poder continuar a crescer na Fé, sendo sempre Alegria de Maria. CARINA MAGALHÃES 
 
Porto, 13 de Novembro de 2010                                                                                                                                              

P. Amadeu Nogueira  
 


