JAM, COM MARIA, RUMO AO 35º ANIVERSÁRIO!
ANIVERSÁRIO!
Caros JAMistas, saúdo-vos com muita amizade, aos vossos párocos e aos vossos familiares. Aqui está o Arco-Íris nº 97. Pelas notícias
que me enviastes, vê-se que há muita vida, muito dinamismo nos núcleos, que procurais manter uma sadia união e amizade entre
todos os elementos dos núcleos e que procurais na verdade dar (ser) alegria a Maria. Parabéns. Neste ano novo, vamos fazer coisas
novas, com novo dinamismo, com mais amor, com mais alegria, com mais dedicação. No próximo dia 22 vamos fazer uma reunião
com as respectivas direcções e nela já vamos falar da XXIV Páscoa Jovem da JAM. Começai desde já a rezar para que tudo da melhor
maneira e dela tiremos os melhores frutos. Começai já a pensar na vossa inscrição. Será nos dias 25, 26 e 27 de Março. Viva a JAM!
CARDIELOS - Que 2011 chegue pleno de Paz, Amor e Felicidade, com Maria
nossa Mãe, sempre presente na nossa vida e nos nossos corações.
Nesta época festiva, temos de dar graças a Deus pelo nascimento do Salvador.
Há 2011 anos Jesus Menino chega ao mundo. Veio para nos salvar. Veio para
nos ensinar a amar a Deus. Veio para nos ensinar a palavra d'Ele. Assim, nesta
época louvamos o Menino que, feito Homem nos trouxe a Palavra do Pai.
Mas nesta época, além do Menino temos de louvar também Sua Mãe, porque
acreditou no Anjo, porque concebeu e deu à luz o nosso Salvador, MARIA. Essa
mulher magnifica que é a razão da existência da JAM. Em qualquer momento
do ano, mas sobretudo nesta época festiva é impossível esquecê-La.
Assim, imbuídos destes sentimentos de agradecimento à Mãe por ter concebido
o nosso Salvador, e de louvor, juntaram-se os JAMistas de Cardielos no dia 19
de Dezembro, no seu almoço de Natal. Em casa dos JAMistas Pedro e Carla
compareceu um número significativo de elementos do nosso núcleo para
preparar a chegada de Deus. Assim, foi num ambiente de festa, de amizade, de companheirismo e de partilha que o nosso núcleo
festejou antecipada e conjuntamente, a Sua chegada. Num almoço/partilha, não faltou a boa disposição nem a simbólica troca de
lembranças. Assim festejou a JAM do núcleo de Cardielos a chegada do Menino Jesus. Para o Sr. Padre Amadeu e para todos os
Núcleos da JAM, e respectivas famílias desejamos um ano de 2011 repleto de Amor, Paz, Felicidade, Harmonia, Saúde, para
podermos viver e partilhar e haver assim no mundo mais alegria de Maria. Pela JAM de Cardielos. HUGO CUNHA
PORTO - No dia 19 de Dezembro, o núcleo da JAM do Porto, juntamente com os núcleos
de Guetim, S. Cosme e Paços de Ferreira celebraram o nascimento do Menino Deus, A
GRANDE FESTA de JESUS, no Colégio dos Órfãos.
Este encontro contou também com a honrosa presença do Senhor Padre Amadeu e do
Director do Colégio, o Senhor Padre Joaquim Taveira.
O nosso fundador presenteou-nos com uma oração profunda de saudação, agradecimento
e louvor ao Menino Jesus e Sua Admirável Mãe. De seguida tivemos a deliciosa e
abençoada Ceia de Natal, como já é costume na nossa querida JAM: as tradicionais
batatas com bacalhau, as pencas e as tão apetecíveis sobremesas desta época natalícia.
Já com o estômago bem aconchegado, trocámos postais com mensagens e pensamentos de
Natal dirigidos a uma pessoa previamente conhecida em sorteio. Foi muito engraçado
tentar adivinhar “o amigo secreto” de cada um. E como eram lindas as mensagens que o
amigo escrevia para outro amigo!
Finalizámos este convívio de Natal, com uma encenação sobre o Natal, apresentada pelo
núcleo do Porto, “um encontro que nos ajudou a viver melhor o Natal, com muita alegria,
muita paz no coração e muito amor por todas as pessoas”. Este presépio vivo, com singelas
acções, mas de elevada profundidade e louvor, com cânticos natalícios integrados, fizeram
da nossa representação, uma grande vivência interior.
Agradeço a Deus, a humildade que nos ensina e o AMOR que nos tem, ao nos dar o Seu
muito Amado Filho, e de nos fazer seus irmãos, mesmo sem o merecermos! Agradecemos a todos quantos tornaram esta festa
possível e harmoniosa. Que a SAGRADA FAMÍLIA nos converta na verdadeira família de Cristo, como JAMistas e como Igreja!
Viva a JAM! SANDRA FERREIRA
- Obrigado, Sr. Pe. Amadeu! Não só pelas palavras do seu e-mail de hoje e pelos que todos os dias me envia, mas por tudo o que
tem feito por nós JAMistas, e em especial por mim… com as suas palavras, com as suas orações e com o seu exemplo.
Para terminar este ano e começar bem o próximo, peço desculpa se alguma vez o magoei por actos ou omissões.
Espero que Deus lhe continue a dar forças para fazer a Sua Santíssima vontade, e a iluminar, para que a JAM cresça cada vez
mais e assim possa trazer a juventude para junto de Deus. Desejo-lhe um Próspero Ano Novo. Viva a JAM! UM JAMISTA

ESTORIL - Um grupo de elementos do núcleo da JAM do Estoril, juntamente com alguns
familiares, decidiram fazer este ano a passagem de ano em oração, em Fátima. Quisemos
assim estar mais próximo de Nossa Senhora e rezar por toda a JAM, naquele local
sagrado, pelos desafios que se avizinham e sobretudo pela PAZ!
Iniciámos a noite de 31 de Dezembro com a celebração da Eucaristia, na igreja da
Santíssima Trindade, com elevada participação de fiéis. A Eucaristia foi presidida pelo
Bispo de Leira-Fátima, D. António Marto, que recordou os principais acontecimentos que
em seu entender marcaram de forma positiva o ano de 2010: a Visita a Portugal do Santo
Padre e a criação - pela Igreja portuguesas - do "Fundo Social Solidário".
A recordação dos dons recebidos ao longo do ano, levou-nos à mais viva gratidão para com
o Senhor celebrando a Eucaristia e cantando o Te Deum, um hino tradicional de louvor e
acção de graças à Santíssima Trindade, que a assembleia cantou no momento próprio.
À meia-noite os fiéis caminharam em procissão em direcção à Capelinha das Aparições, ao
som de cânticos animados pelo coro do Santuário. Seguiu-se a recitação do terço pela Paz.
No final todos os peregrinos foram convidados a beber um chá oferecido pelo Santuário.
Esta passagem de ano em Fátima, na Cova da Iria, a rezar, foi uma nova e linda
experiência. É uma experiência a repetir. E deixo aqui o convite ou desafio para que no
próximo ano sejam muitos os JAMistas que nos juntemos em Fátima, para passarmos o
ano em oração com Nossa Senhora. Viva a JAM! NUNO ANTUNES
- UM E-MAIL: Como sempre a sua mensagem de hoje é fabulosa. Por isso tomei a liberdade de “adoptar “ a mensagem da Paz e
enviá-la aos meus amigos e colegas de trabalho e até a enviei à minha Chefe do Serviço.
Acho que nunca é demais nós “oferecermos paz”. Um Bom Ano cheio de paz e a graça de Deus para todos nós. MARIA ALICE

CARTA DE DOM BOSCO À JUVENTUDE
O demónio tem normalmente duas artimanhas principais
para afastar da virtude os jovens.
A primeira artimanha do demónio consiste em persuadi-los de que
o serviço de Deus exige uma vida triste, sem nenhum divertimento
ou prazer. Mas isto não é verdade, meus caros jovens. Indico-vos
um plano de vida cristã que poderá manter-vos alegres e contentes,
fazendo-vos conhecer quais são os verdadeiros divertimentos e
prazeres para que vós possais exclamar como o santo profeta
David: "Sirvamos o Senhor na santa alegria".
A segunda artimanha do demónio consiste em fazer-vos conceber a
falsa esperança de uma longa vida que permite converter-se na velhice ou na hora da morte. Prestai atenção, meus caros jovens,
muitos se deixaram prender por esta mentira. Quem nos garante que chegaremos à velhice? Mas a vida e a morte estão entre as
mãos de Deus que dispõe de tudo a seu bel-prazer.
E mesmo se Deus vos concedesse uma longa vida, escutai, entretanto, a sua advertência: "o caminho do homem começa na
juventude, e segue-o na velhice até à morte". Ou seja, se jovens começamos uma vida exemplar, seremos exemplares na idade
adulta, a nossa morte será santa e nos fará entrar na felicidade eterna.
Se, pelo contrário, os vícios começam a dominar-nos desde a juventude, é muito provável que eles nos manterão em escravidão por
toda a nossa vida, até à morte. Triste prelúdio a uma eternidade terrível.
Para que esta infelicidade não vos aconteça, apresento-vos um método de vida alegre e fácil, mas que vos bastará para vos
tornardes a consolação dos vossos pais, a honra da vossa pátria, bons cidadãos da terra, e felizes habitantes do céu...
Meus caros jovens, eu amo-vos de todo o meu coração e basta-me saber que sois jovens para que eu vos ame extraordinariamente.
Garanto-vos que encontrareis livros que vos foram dirigidos pelas pessoas mais virtuosas e sábias em muitos pontos, mas,
dificilmente, podereis encontrar alguém que vos ame mais do que eu, em Jesus Cristo, e vos deseja mais a felicidade.
Conservai no coração o tesouro da virtude, porque possuindo este tesouro, tendes tudo, mas se o perdeis, tornar-vos-eis os homens
mais infelizes do mundo. Que o Senhor esteja sempre convosco e que Ele vos conceda seguir os simples conselhos presentes, para
que possais aumentar a glória de Deus e obter a salvação da alma, fim supremo para o qual fomos criados. Que o Céu vós dê
longos anos de vida feliz e que o santo temor de Deus seja sempre a grande riqueza que vos cumule de bens celestes aqui e por toda
a eternidade. Vivei contentes e que o Senhor esteja convosco. Vosso muito afeiçoado em Jesus Cristo''. Dom Bosco, sacerdote
A TODOS OS JAMISTAS E LEITORES DO ARCO-ÍRIS DESEJO UM
FELIZ ANO NOVO 2011
“O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a Sua face e te seja
favorável.
O Senhor volte para ti os Seus olhos e te conceda a PAZ!” (Num 6, 24-26)

Porto, 13 de Janeiro de 2011

P. Amadeu Nogueira

