JAM, COM MARIA, RUMO AO 35º ANIVERSÁRIO!
ANIVERSÁRIO!
Caros JAMistas, saúdo-vos com muita amizade, aos vossos párocos e aos vossos familiares. Envio-vos o Arco-Íris nº 96, em tempo
de Advento, feito com notícias de acções 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!
CARDIELOS - Na noite do dia 20 de Novembro, a convite do nosso pároco, o
núcleo da JAM de Cardielos organizou e dinamizou uma Vigília de Oração em
honra de Cristo, Rei do Universo.
Ao celebrar a Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, a Santa Igreja
confirma a crença em Cristo, como Senhor do Céu e da Terra.
Mas Jesus é um Rei que não domina, é um Servo sempre movido pelo amor.
Rei que sempre escondeu a Sua glória e privilegiou os gestos de humildade e
serviço: “Estou no meio de vós como aquele que serve” (Lc. 22,27). Não só se
solidarizou com os humildes deste mundo, como também se identificou com
eles. A ninguém submeteu pelo poder, antes quis a todos conquistar pelo
coração que foi trespassado pela lança. Sim, conquistou a todos, porque se fez
servo de todos.
Nesta Vigília, todos os movimentos e confrarias da paróquia foram convidados
a participar activamente. Assim, em momentos oportunos, os representantes de
cada movimento ou confraria acenderam uma vela, como símbolo da luz que devemos ser para os outros, e fizeram o seu
compromisso de continuarem firmes no serviço a Deus e à sua Igreja, colocando posteriormente as velas sobre o altar, junto do
Santíssimo. Foi uma noite de digna e sentida homenagem a Jesus Cristo, Rei do Universo, sempre disposto a acolher-nos, na Sua
infinita compreensão e misericórdia. Ser cristão é, afinal, construir o Reino de Cristo no mundo, através do serviço gratuito e
fraterno, humilde, deixando-se fazer a vontade do Pai. PEDRO BRANCO
IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
Mais do que qualquer outro tempo do Ano Litúrgico, o Advento é tempo de Maria, pois é nele que A
vemos em mais íntima relação com o Seu Filho, ao Qual está unida “por vínculo estreito e
indissolúvel” (LG, 53). Se o Senhor veio ao meio dos homens, se Ele vem ainda, é por meio de Maria.
N’Ela se cumpre, na verdade, o mistério do Advento.
Embora, na sua origem e no seu princípio, a Solenidade da Imaculada Conceição, que vem do século
XI, não nos apareça em ligação com o Advento, contudo ela é uma verdadeira Festa do Advento. Ela é
a aurora que precede, anuncia e traz em si o Dia novo, que está para surgir no Natal.
Enaltecendo a Virgem Maria, esta Solenidade, em vez de nos desviar do Mistério de Cristo, leva-nos,
pelo contrário, a exaltar a obra da redenção, ao apresentar-nos Aquela que foi a primeira a beneficiar
dos seus frutos, tornando-se a imagem, o modelo segundo o qual Deus quer refazer o rosto da
humanidade, desfigurado pelo pecado. Assim como na aurora se projecta a luz do sol, de cujos raios
ela tira a vida, assim em Maria Imaculada se reflecte o poder do Salvador, que está para vir: a Seus
méritos Ela deve, com efeito, o ter sido “remida de modo mais sublime” (LG, 53).
Festa de Advento, a Solenidade da Imaculada Conceição é uma bela preparação para o Natal.
MEDAS - No dia 1 de Dezembro de 2010, o núcleo da JAM de Medas completou seis
anos de existência. Assim sendo, no quinto dia do mesmo mês foi celebrada uma missa
em acção de graças pelo nosso aniversário. Durante a Eucaristia fomos felicitados pelo
nosso pároco, o Sr. Padre Domingos, que fez questão de frisar a nossa vontade e
persistência de manter o grupo unido e de dar alegria a Maria durante todos estes
anos. Agradeceu em nome de toda a comunidade pelas actividades desenvolvidas ao
longo dos seis anos e espera que o continuemos a fazer, sempre com gosto, motivação e
amor. Maria estaria, com certeza, naquele momento, a olhar para nós, com um sorriso
imenso, dando-nos ainda mais força para continuarmos a dar-lhe alegria, a amar a
Deus e a continuar a estender a nossa mão à comunidade. Terminada a missa rezámos
o terço com a comunidade por todos os JAMistas e núcleos espalhados pelo país bem
como pelo nosso fundador, o Sr. Padre Amadeu. Terminado este tempo de agradecimento e oração, os elementos do núcleo juntaram-se para um muito alegre convívio. Foi um dia, com certeza, para relembrar.
Esperamos a ajuda da nossa Mãe do Céu para nos ajudar a mantermo-nos unidos por muitos mais anos! VÃNIA MARTINS

SÃO COSME – VIGÍLIA JAM DA IMACULADA
Noite bonita na igreja de São Cosme: no passado dia 7 de Dezembro a
Igreja Matriz de S. Cosme (Gondomar) recebeu os JAMistas dos
diversos núcleos da JAM da Diocese do Porto e muitas dezenas de
adultos, para um prolongado e belíssimo tempo de oração, em
Advento.
A presidir esteve o nosso Pároco, Rev.mo Sr. Pe. Alípio Barbosa, que
assumiu esta honrosa tarefa, dada a impossibilidade do Sr. Padre
Amadeu por não estar bem de saúde. Com muita tristeza nossa
acolhemos esta notícia, que não o teríamos ali connosco a celebrar a
Vigília da Imaculada Conceição.
Sabemos o quanto a Mãe significa para ele e o quanto terá sofrido por
não estar fisicamente com os seus JAMistas que ele tanto ama. Mas
estava, em espírito, na nossa oração, que começou por saudação à
Mãe, que caminha connosco e que nos traz a Sua paz.
Ela, a Imaculada Conceição, Rainha da Paz, que nos pediu para
rezarmos o Terço todos os dias, foi por nós ali proclamada como a
Senhora da Juventude.
Na oração do Terço dissemos que Ela era um modelo a seguir, a imitar por todos os jovens, pela Sua maneira de ser, de escutar e
servir a Deus. Palavras inspiradoras para a homilia do Sr. Pe. Alípio que também ama a Mãe e explicou-nos que o seu percurso
como sacerdote está muito ligado a Ela e ao dia da Imaculada Conceição.
Numa noite que se mostrava muito fria e chuvosa, parecia que nada nos perturbava, tal era o calor humano e o amor profundo
que sentíamos ao nos prostrarmos diante do Santíssimo Sacramento.
Ali tudo parou. Não importava a fúria do vento, nem a chuva intensa que teimosamente não parava de cair. Estávamos em
comunhão espiritual com Deus e com Sua Mãe Santíssima. Aquela que o transportou no Seu ventre sagrado. Aquela a quem Jesus,
no momento de entregar o Seu Espírito ao Pai, nos deu como Mãe.
Depois da bênção final ainda houve tempo para um alegre convívio no Salão Paroquial. Aí fizemos a surpresa de ligar ao Sr. Padre
Amadeu a desejar-lhe as rápidas melhoras. Depois cantámos os parabéns ao núcleo de Travanca que completava e vivia o seu 5º
aniversário. Viva a Imaculada Conceição, Rainha da JAM! Viva a JAM! Eduarda

Nós
queremos
Senhor,
neste Natal,
armar uma árvore
dentro do nosso coração
e nela dependurar, em
vez de presentes, os nomes
de todos os nossos Amigos. Os antigos
e os mais recentes. Os amigos de longe
e de perto. Os que vemos cada dia e os que
raramente encontramos. Os sempre lembrados
e os que às vezes ficam esquecidos. Os das
horas difíceis e os das horas alegres. Os que, sem
querer, magoamos, ou sem querer nos magoaram. Aqueles
que pouco nos devem e aqueles a quem muito devemos. Os nossos amigos
humildes e os nossos amigos importantes. Os nomes de todos os que já passaram
pelas nossas vidas. Muito especialmente aqueles que já partiram e que lembramos com
tanta saudade. Que o Natal esteja
vivo em cada dia do Novo Ano e que a nossa
amizade seja um momento de repouso nas lutas
da vida, para assim vivermos o AMOR juntos.
Inclinemo-nos perante o Presépio, implorando ao Deus Menino, à Santíssima Virgem e a São José, que nos concedam e a quantos
nos são queridos, as graças necessárias para sermos fiéis instrumentos do Espírito Santo para a implantação do Reino de Maria
sobre a Terra.
“Fixai o olhar no Menino envolvido em panos e deitado sobre uma manjedoura”, e prestai atenção à
“escola de Maria” que foi a primeira a “reconhecer o rosto humano de Deus”, disse Bento XVI.
Caros JAMistas, Maria disse o seu sim a Deus com alegria. Peçamos-lhe que Ela nos obtenha a graça de
dizermos a Deus um sim alegre e renovado, e assim conceber e dar à luz, também nós neste Natal, o seu
filho Jesus Cristo, para O amarmos e testemunharmos na vida.
BOAS FESTAS DE UM SANTO NATAL
Porto, 13 de Dezembro de 2010
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