
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Aqui está o Arco-Íris nº 98. É um número 
especial este do Arco-Íris pelo seu conteúdo, pela primeira entrevista de algumas que aqui vão aparecer. Também, pelo seu conteúdo 
vamos pensar e sintonizar já com a XXIV Páscoa Jovem da JAM, que vai ser a melhor de todas. Começai já a pensar na vossa inscrição. 
Será nos dias 25, 26 e 27 de Março, em Fátima, no local habitual e que nos sentimos tão bem acolhidos. Viva a JAM! 
 

GERAZ DO LIMA - Com a chegada de um novo ano, normalmente 
repensamos a nossa vida e principalmente a forma como a vivemos.  
A esta semelhança, os JAMistas de Geraz do Lima, tentaram ajudar 
algumas pessoas, irmãos nossos, levando a cabo pelo segundo ano 
consecutivo a tarefa de angariar alguns bens através de uma campanha 
de solidariedade devidamente publicitada pela paróquia. Mais uma vez 
a população aderiu e cooperou muito bem. Para além da recolha, foi 
necessário efectuar a selecção dos bens recolhidos, pois por vezes as 
pessoas aproveitam para fazer uma varredura aos seus armários… 
Todavia, a JAM, em Geraz, nesta altura do ano, faz jus à tradição de 
cantar as janeiras. De porta em porta, com vozes mais ou menos 
afinadas, acompanhados por uma bela concertina e uns toques de 
batuque, vamos conseguindo que a população nos ajude a angariar 
alguns fundos para o nosso movimento. 

Contudo, para além destas acções, participámos na festa de Natal, com uma bonita música de Natal devidamente encenada. E não 
descurámos aquilo que é importante e que vai sendo hábito no nosso núcleo: continuámos a cantar na Eucaristia do primeiro 
domingo de cada mês e reunimo-nos para que não percamos a fé que nos conduz e repensemos sempre a forma como conduzimos a 
nossa vida, pois somos alegria de Maria. Viva a JAM! Liliana Lima 
 

 PREPARAÇÃO PARA A XXIV PÁSCOA JOVEM 
Na manhã fria do dia 22 de Janeiro – sábado -, no Colégio dos Órfãos, no Porto, teve lugar a anteriormente agendada reunião de 
Direcções dos núcleos da JAM. 
Lá nos esperava o Senhor Padre Amadeu, nosso Assistente, guia espiritual e fundador da nossa tão querida JAM. 
Antes de entrar no programa, propriamente dito, a ser apresentado aos representantes dos núcleos da JAM, ali presentes, o 

Senhor Padre Amadeu, após a oração inicial, a que já nos habituámos a ouvir, recitar e 
“saborear”, acompanhadas de alguns cânticos do nosso cancioneiro, puxou de dados – 
que muito nos fizeram e fazem pensar – acerca da perseguição que sofrem actualmente 
os nossos irmãos cristãos, tanto católicos, como irmãos separados, mas unidos na mesma 
fé de Jesus Cristo. 
Mas a voz e o poder do Mestre vem em nosso auxílio quando nos afirma: “Bem-
aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Reino dos 
Céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, 
disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande 
a vossa recompensa nos Céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de 
vós”. (Mt 5,10-12) 
Mas passemos ao tema do nosso programa. 
Como é do conhecimento dos JAMistas, este ano a nossa Páscoa Jovem, a XXIV, 
decorrerá nos dias 25 a 27 de Março de 2011. 

Dado que muitos JAMistas são estudantes e/ou trabalhadores e o dia 25 de Março é sexta-feira, portanto, dia de trabalho e estudo, 
agendou-se que o início do nosso retiro seria pelas 19h30m. De seguida, o Senhor Padre Amadeu, conjuntamente com a JAMista 
Fanny apresentaram o programa para os referidos dias, e que foi aceite por unanimidade. 
JAMistas, não percam, pois é sempre único, e, este ano, é um programa aliciante. Este vai ser um retiro muito vivido 
espiritualmente e com muita amizade entre os JAMistas, pois, como bem refere o Senhor Padre Amadeu, “ somos um grupo de 
amigos”, de verdadeiros amigos. Vai valer a pena, como sempre e cada Páscoa Jovem é sempre especial. Logo no primeiro dia, que 
maravilha, vamos celebrar a Anunciação do Anjo S. Gabriel a Nossa Senhora. 
Que a Mãe e Rainha da JAM faça nascer em cada um de nós Jesus Cristo e nos conforme à Sua vontade. Viva a JAM! – Beleza. 

 

Um testemunho de um amigo e leitor assíduo do Arco-íris: “O Arco-Íris, na sua cor e nos seus testemunhos, é o espelho 
transparente da JAM. Eu costumo reenviá-lo a alguns amigos que não dispensam a sua leitura.” J. Antunes 

 
 

 



 
O NUNO ANTUNES COMPLETOU 25 ANOS COMO JAMISTA 

O Nuno, simpático JAMista do núcleo da JAM do Estoril, que todos conhecemos e amamos pela 

bondade, pelo sorriso, pela inseparável viola, pelo imenso amor pela JAM, pela dedicação a 

colaborar em tudo o que a Paróquia lhe pede, o Nuno que um dia foi de Lisboa a Albergaria-a-Velha 

no final do dia de trabalho e regressou a Lisboa na manhã seguinte para ir trabalhar e voltou a 

Albergaria-a-Velha ao final do dia porque no trabalho não lhe deram folga para estar na Páscoa 

Jovem da JAM, o Nuno Antunes completou 25 anos de vida JAM. Vamos ouvi-lo. 

- Nuno, quem és e o que fazes na vida? 
Nasci em Lisboa, fui baptizado na Igreja dos Anjos onde fiz o meu percurso de catequese até ao 4º 
volume. Entretanto, por decisão familiar fui viver para Cascais onde continuei o percurso de 
catequese até ao Crisma e aí conheci a JAM. A nível profissional actualmente desempenho 
funções de gestão de clientes numa instituição bancária. 
 
- JAMista há 25 anos?! Recordas a tua entrada? Tem sido fácil? Valeu a pena? Vais continuar? 
Quando fiz o Crisma os meus catequistas, também eles JAMistas, convidaram-me para a JAM. E 

entrei em 1985. Recordo que a “Casa da Juventude” no núcleo de Alvide estava cheia de jovens e alguns adultos que me receberam 
num ambiente muito acolhedor, familiar e animado. Eu tinha acabado um curso de guitarra e logo que souberam que tocava 
guitarra convidaram-me para integrar o coro da JAM na capela de Alvide que assegurava a eucaristia vespertina de sábado e de 
Domingo. É uma enorme Graça viver com a JAM! As dificuldades servem para nos tornarmos mais fortes! JAMista sempre! 
 
- Quais os momentos mais marcantes nestes anos? 
A JAM desempenha um papel importantíssimo na formação humana porque acompanha os jovens no período da adolescência. 
Estes anos na JAM ajudaram-me a crescer como pessoa e a consolidar a Fé. Foi uma caminhada rica em acontecimentos. Destaco 
o momento do meu compromisso JAMista. Senti uma alegria enorme e uma maior responsabilidade em trabalhar activamente na 
Igreja e ser testemunha fiel de Jesus Cristo na minha vida. Recordo também os momentos vividos na Páscoa Jovem, na 
Peregrinação Nacional a Fátima, o tempo de aprendizagem, oração e partilha vividos em núcleo, a animação da eucaristia no 
estabelecimento prisional de Tires.  
 
- Daqui a um mês teremos mais uma Páscoa Jovem JAM… 
 A Páscoa Jovem é sempre um momento muito aguardado porque nos proporciona momentos de encontro e de forte vivência 
cristã, de partilha, oração e conhecimento. Quero sublinhar a importância do conteúdo das sublimes catequeses do Sr. Pe Amadeu, 
do seu testemunho, da Fé e do amor que revela a Nossa Senhora e à JAM. Páscoa Jovem significa tempo de paragem, reflexão, 
tempo de fazer o balanço da nossa vida, pedir e receber o perdão, estabelecer propósitos de vida e olhar para o futuro com o 
coração limpo e cheio de confiança.  
 
- Já estiveste presente em alguma JMJ com o Papa? Vais este ano a Madrid? 
O Papa João Paulo II, em 1986 reuniu pela primeira vez jovens de todo o mundo na JMJ - Jornada Mundial da Juventude. Desde 
então milhões de jovens já participaram neste encontro com a presença do sucessor de Pedro. Participei pela primeira vez na JMJ 
de Paris em 1997. Depois seguiu-se a JMJ em Roma no grande Jubileu do ano 2000, a JMJ Toronto em 2002, a JMJ Colónia em 
2005 e a JMJ Sidney em 2008. O Papa Bento XVI convocou mais uma vez os jovens de todo o mundo a estarem junto dele na 
próxima JMJ. Não existem distâncias longas para estarmos com Bento XVI. Sim, estarei em Madrid de 15 a 22 de Agosto. 
 
- O que recebes nesses dias de convívio com centenas de milhares de jovens desconhecidos? 
O balanço da minha experiência na JMJ é bastante positivo. A JMJ é o maior encontro mundial de jovens e uma das 
consequências destes encontros é a riquíssima experiência e partilha dos jovens de dezenas de países que testemunham a realidade 
da sua vivência religiosa. É impressionante o silêncio e o respeito no momento da consagração na Eucaristia, a oração na vigília 
nocturna ao relento ou a Via Sacra que atravessa as principais artérias da cidade. 
 
- A JAM a nível nacional vai bem? 
A JAM é Obra de Nossa Senhora que conta com a entrega incondicional do Sr. Pe Amadeu e de centenas de jovens ao longo destes 
33 anos. Desenganem-se os que pensam que a JAM já concluiu o seu trabalho na Igreja! Enquanto existirem jovens que se 
entreguem gratuitamente, que amam as suas comunidades paroquiais, que se comprometem a viver fielmente a experiência de fé 
em Jesus Cristo, a JAM continuará viva! E vamos aumentar em núcleos, porque, como nos disse o Bispo D. Carlos Azevedo, “a 
juventude portuguesa precisa do carisma da JAM”. 
 
- Queres contar algum facto que marcou a tua vida por teres escolhido o caminho do bem? 
 Há poucos anos no período de almoço fui desafiado a participar numa acção que vai contra os princípios católicos. Não aceitei o 
convite. Os colegas ficaram surpreendidos com a minha decisão mas respeitaram e passaram a considerar as minhas opiniões 
acerca da Igreja. No final do dia fui à Eucaristia e no momento próprio o Pároco convidou-me a ajudá-lo a distribuir a Sagrada 
Comunhão, algo que nunca tinha acontecido na minha vida. Nesse instante senti o agradecimento de Deus pela minha fidelidade! 
 
- Com uma vida verdadeiramente dedicada a fazer o bem, o que aconselhas aos JAMistas mais novos? 
Hoje, os jovens enfrentam dificuldades provocadas pelo desemprego, falta de referências, são vítimas de ilusão e de falta de 
perspectivas para o futuro. Não desanimem! Apesar das dificuldades não percam a coragem! O futuro está nas mãos de quem 
viver de acordo com os valores cristãos. Comprometam-se a construir o futuro sobre “rocha”. Não precisam de ser heróis ou 
estrelas, basta fazer bom uso dos talentos, da liberdade e agir sempre com responsabilidade. O mundo precisa de gente jovem, 
comprometida, verdadeira. O Papa Bento XVI numa sua homilia disse-nos: “Queridos jovens encontrai, sempre um espaço no 
vosso dia para Deus, para O ouvir e para Lhe falar!” Acredito que este é o caminho para atingirmos a verdadeira felicidade, e 
então entenderemos o sentido pleno da vida! Muito obrigado pelo vosso compromisso com a Igreja. Viva a JAM! 
 
Porto, 13 de Fevereiro de 2011                                                                                                                                       P. Amadeu Nogueira                                                                                                                             


