
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 99. Chega quase, 
quase no início da XXIV Páscoa Jovem da JAM. Segundo creio, está tudo preparado para que seja uma grande festa, para que esta seja 
a melhor Páscoa Jovem de sempre. Dá a tua colaboração. E todos juntos, vamos mesmo conseguir que assim seja. 
Confiemos a Maria, Rainha da JAM, o caminho de preparação final e a realização da XXIV Páscoa Jovem, na qual vos convido, 
queridos JAMistas de cada núcleo, a participar todos com muito entusiasmo. Aproveitai esta oportunidade de crescer na fé e na 
amizade de uns para com os outros, e também para fazer um propósito firme de uma vida cristã mais autêntica e de uma melhor 
vivência como JAMistas. Vamos com muita alegria coroar Nossa Senhora, Rainha da JAM. Ela conta contigo! Vem! Vê! Vive! 

  
ECOS SONOROS DA ENTREVISTA DO NUNO ANTUNES AO ARCO-ÍRIS 

 
- Ontem fui ler o Arco-Íris e adorei a entrevista com o Nuno! Realmente é um exemplo a seguir e um 
JAMista que nos deve deixar a todos muito orgulhosos. Carina Magalhães 
 
- Sem dúvida, este é um grande Arco-Íris com um testemunho de fé e um grande exemplo do que é 
ser 100% JAMista. Obrigado, Nuno! Viva a JAM! Pedro Branco 
 
- Já li a entrevista com o nosso Nuno. Está muito linda! 
Grande JAMista! Fiquei muito contente por saber quanto ele ama a Igreja e a JAM.  Parabéns, 
Nuno! Viva a JAM! Sandra Ferreira 
 
- Adorei ler a entrevista a esse querido jovem JAMista, Domingos Sávio personificado, pelo ardor 
das suas palavras e pelo exemplo da sua vida. Assim, naturalmente, a JAM tem futuro! Um abraço 

amigo e boa semana de trabalho. J. Antunes 
 
- Olá, amigo Nuno, JAMista de alma e coração! 
Há quem se impressione com grandes coisas, com casas grandes, grandes carros, grandes economias, enfim, com tudo aquilo que é 
passageiro, efémero e que não preenche totalmente. 
Por outro lado existem outros que dão valor às obras, aos feitos e ao fervor e coragem que nelas se empenham. Foi com enorme 
satisfação, admiração e com espírito de reflexão que o Núcleo da JAM do Porto ousou beber das tuas palavras, espelhadas no 
Arco-Íris nº 98, e que nos transmitiram a beleza das tuas obras, a tua enraizada identidade cristã e mariana e um profundo sentido 
de responsabilidade e de compromisso com a comunidade e a Igreja. Quão grande é a alma de quem assim se expressa! 
Ousaste mostrar quão importante é alimentar a fé e com ela crescer, assim como tu fizeste. Dizer-se ser não basta, é preciso 
testemunho, afirmar com gestos e acções esse compromisso, defender e respeitar os seus ensinamentos. Ah, e isto impele-nos a 
sermos loucos aos olhos dos outros que tantas vezes nos tentam desacreditar! Seremos todavia, lúcidos, fiéis à nossa religião e à sua 
doutrina. Um bem-haja por seres assim e guiares, com tais palavras, tantos outros pelos caminhos de uma melhor vivência cristã! 
Que a Mãe e Rainha da JAM te conduza sempre ao seu Filho Jesus que é Caminho, Verdade e Vida. 
Saudações JAMistas, em nome do Núcleo da JAM do Porto. Rui Mendes 
 

ESTA É A COROA preciosa que a Imagem de Nossa Senhora de Fátima ostenta apenas nos dias de grandes 
peregrinações e em outras ocasiões especiais.  
Esta coroa  foi oferecida pelas mulheres portuguesas a 13 de Outubro de 1942, em acção de graças por 
Portugal não ter entrado na 2ª Guerra Mundial. 
Como bem se vê, tem incrustada a bala oferecida pelo Papa João Paulo II.  
O Papa João Paulo II ofereceu a bala que lhe trespassou o corpo no atentado de que foi vítima em Roma, a 
13 de Outubro de 1981, em sinal de agradecimento à Virgem, por lhe ter salvo a vida. 
 
Também nós JAMistas, vamos coroar Nossa Senhora como RAINHA DA JAM.  
Vai ser um momento alto da XXIV Páscoa Jovem o momento em que com a nossa presença, o nosso canto, a 
nossa alegria e o nosso agradecimento pelos 33 anos de vida JAM nós viveremos e jamais esqueceremos. 
 

Vamos TODOS JUN TOS CANTAR-LHE: Mãe, nós Te amamos!  Nós Te coroamos!  Queremos ser sempre a Tua alegria! 
Caminha sempre connosco e roga sempre por nós, Rainha da JAM!  
 

Convido Todos os JAMistas de todos os núcleos a estar presentes no momento solene em que vamos coroar Nossa Senhora como 
Rainha da JAM.  
 

 



 
A IMPORTÃNCIA DA ORAÇÃO NA NOSSA VIDA 

É importante não esquecermos o valor da oração na nossa vida. É ela que nos liga 
ao Pai e alimenta o nosso espírito, fortalecendo-o e vencendo o pecado em nós.  
A Liturgia das Horas refere-se ao demónio como um leão que ruge à nossa volta, 
à espera do momento certo para atacar. Ao fazermos oração estamos a proteger-
nos desse predador feroz. Quando não oramos, ficamos sem defesas, tornando-
nos presas fáceis. Não devemos subestimar nunca essa situação, pois o demónio 
seduz-nos não com aquilo que não gostamos, mas com as coisas que nos são mais 
agradáveis, adquirindo formas sempre renovadas. O Sr. Cónego Nuno Brás, 
numa catequese sobre a Igreja, disse-nos esta bela frase "No cristão, a oração não 
é facultativa, mas é uma realidade que faz parte do nosso ser." 
Uma das missões da JAM é formar jovens, mostrando-lhes o caminho seguro 

para Deus, que é Jesus Cristo. E a nossa força está precisamente na oração, partilhada em grupo ou individualmente. Ela é o meio 
pela qual passa a Luz para a nossa vida. Nos tempos que correm, a Igreja é atacada por tudo e por nada. A oração e a escuta da 
Palavra são guias indispensáveis para nós. A maior parte das pessoas que critica a Igreja, não se atreve a mergulhar no mais 
profundo da fé cristã, onde todos somos irmãos em Cristo e, portanto, filhos de Maria. Maria é a Mãe da Igreja. Quem se diz 
católico e nega a Igreja, contradiz-se a si próprio. 
Com a protecção maternal de Maria, caminhemos com este objectivo de fazermos crescer na fé todos aqueles que cruzarem o 
nosso caminho. MÁRIO CARDOSO 
 

A ESCADA MISTERIOSA 
O caso é relativo a uma escada que existe na Capela Loretto, no México. E o problema é este: não 
tem base central, não possuía material suficiente, não se sabe quem a montou e o mais fantástico: 
não foram utilizados pregos nem cola!  
É um mistério que já dura há 130 anos e que atrai fiéis e turistas. Cerca de 250 mil visitantes por 
ano procuram visitar esta capela em busca de uma resposta. O que torna a capela diferente de 
todas as outras é que o personagem do suposto milagre ocorrido nela é uma escada. 
"Pode ser que exista algo de milagroso, porque a escada foi construída em pouco tempo, com pouco 
equipamento", explica uma visitante. Quando a capela ficou pronta, no fim do século 19, as freiras 
sentiram falta de uma escada que as levasse até ao andar superior. 
Durante nove dias elas rezaram a São José, que era carpinteiro. Um desconhecido bateu à porta da 
capela, no último dia. Disse que era carpinteiro e que poderia dar conta da tarefa. Ele construiu, 
sem ajuda de ninguém, a escada que é considerada um prodígio de carpintaria: ninguém sabe como 
ela ficou de pé. A escada não tem um suporte central. 
Depois, o carpinteiro - que não usou pregos nem cola para construir a escada – desapareceu sem 
deixar vestígios. Nem esperou para receber o pagamento. Uma lenda nasceu na cidade da Santa Fé, 

que passou a acreditar que o carpinteiro na verdade era São José, enviado por Jesus para atender as súplicas das freiras. Desde 
então, a escada passou a ser chamada a escada "milagrosa", e tornou-se ponto de peregrinação e atracção turística. 
 
"Há três mistérios aqui. O primeiro mistério é que não se sabe, até hoje, quem foi o homem que construiu a escada, a portas 
fechadas. Segundo mistério: arquitectos, engenheiros e cientistas dizem que não entendem como a escada se equilibra. E o terceiro 
mistério: de onde veio a madeira? Já fizeram análises e não existe nada parecido em toda a região", explica o porta-voz da igreja. 
Um detalhe só reforçou a crença no suposto milagre: a escada tem 33 degraus, a idade de Cristo. O caso nunca foi investigado pelo 
Vaticano, mas a lenda ganhou vida. A cada ano, cerca de 200 casais escolhem a capela - e a escada - como cenário de casamento. 
 

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ PARA PEDIR UM EMPREGO 
Oh! Meu querido Santo Trabalhador, que em vida fizeste a vontade de Deus através do trabalho, sustentando com o pão honesto a 
boca do teu filho Jesus, abre as portas, abre-me uma porta para que eu possa conseguir um emprego. 
Dá-me forças e coragem para não desistir ao primeiro “não”, e que cada “não”  alimente a minha fé para procurar um “sim”. 
Orienta os senhores do poder para que a distribuição dos bens do nosso país seja mais justa, dando trabalho e riqueza suficiente a 
toda a gente. 
Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e dá-nos uma esperança 
renovada em cada Domingo da ressurreição. 
Meu querido São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixes sem o pão de cada dia e sem perspectivas de um trabalho digno 
e estável para poder sustentar honestamente a minha família. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 

 
Porto, 13 de Março de 2011                                                                                                                                       P. Amadeu Nogueira                                                      


