JAM, com maria, rumo Ao 35º Aniversário!
Caros JAMistas, saúdo-vos com muita amizade, aos vossos párocos e aos vossos familiares. Aqui está o Arco-Íris nº 100.
JAMistas, todos juntos e éramos quase duzentos – fizemos, vivemos a melhor Páscoa Jovem de sempre. Parabéns! Obrigado a
todos os JAMistas que colaboraram para tão grande festa de três dias seguidos. Obrigado a todos os JAMistas que nela
participaram. E somos cada vez mais os JAMistas: entraram mais 26 novos membros. Sede bem-vindos à Família JAMista! A
Rainha da JAM alegra-se com o vosso compromisso e espera de vós que lhe deis muita alegria.
Momentos altos: a coroação de Nossa Senhora como RAINHA DA JAM, a Vigília Eucarística, as Eucaristias, o Momento JAM
com o primeiro compromisso de tantos novos JAMistas. Confiemos à Rainha da JAM, o caminho de acção e todas as acções depois
da maravilhosa XXIV Páscoa Jovem JAM. Uma Rainha tem o seu exército. A RAINHA DA JAM tem os JAMistas como seu
exército branco, um enorme exército às suas ordens, às ordens da Rainha. Esta lindíssima imagem de Nossa Senhora foi retirada
de um contentor na cidade do Porto. Agora a JAM coroou-a como sua Rainha. Viva a JAM!
XXIV PÁSCOA JOVEM JAM
A JAM COROOU NOSSA SENHORA
COMO SUA RAINHA
Às portas de celebrar as bodas de prata da Páscoa
Jovem JAM, será porventura outro desafio este que
pretende resumir as vivências de 3 dias, tal a
vontade de nada omitir, de uma nova e quiçá
diferente Páscoa Jovem.
Foi no mês de S. José, protector da Família e Esposo
Castíssimo da Virgem Mãe que sempre nos acolhe,
que viemos celebrar em Fátima, como não poderia
deixar de ser, o momento tão aguardado e ansiado
da família JAMista: a nossa XXIV Páscoa Jovem.
E vieram de toda a parte, do Norte, do Sul, do
litoral e do interior e de Timor. Aos poucos foram chegando, recebendo quase logo tão
calorosa oferta - a do perdão e reconciliação – que nos permitiu viver de facto e de forma
intensa os dias que se seguiram. Foram 10, passaram a 50 e no final mais que triplicaram e
deram outro colorido a esta festa vivida em família, em profunda união, sob o manto
protector e maternal de Nossa Senhora. Tal foi a emoção, a força vibrante das vozes, o
clamor orante que se elevava aos Céus e Vos Bendiziam e Louvavam, que me pergunto,
seríamos apenas 162?
Arrependidos e reconciliados predispusemos o nosso coração a Ouvir-Te melhor, a Acolher-Te melhor, a Servir-Te melhor, em
suma a dignificar, respeitar e alimentar a nossa fé e assumir por inteiro o desafio de sermos verdadeiramente JAMistas! Nas
Eucaristias que se seguiram (sempre presididas pelo Sr. P. Amadeu – que nos faz tocar o sagrado), pudemos assim, acolher no
santuário do nosso coração o Teu Filho que nos ilumina, sustenta e guia. Assim imbuídos na fé e plenos dessa luz que transborda
foi momento de destacar quem se dedica há mais tempo, reconhecendo e bem-dizendo as virtudes que os acompanham. Foi
portanto o momento de agraciar com as placas de 15 e 25 anos os JAMistas que nos recebem e acompanham nesta caminhada de
fé e de existência JAMista. Foi ainda momento de destacar os núcleos da JAM que cumprem 10 anos de existência e com
simplicidade, colocar de forma simbólica na sua bandeira essa lembrança
e o desafio de coleccionar ainda mais. Outra menção especial para quem
chega, trazendo renovada esperança de acolher, crescer e ser alegria de
Maria, baluartes de luz num mundo dela carente – bem-vindos sejam os
JAMistas do Núcleo da JAM do São João Bosco!
As Laudes em cada manhã, despertaram-nos para uma vivência mais
cristã, orações de louvor e adoração como moldes de cada dia. O Plenário,
momento de união, partilha e de conhecimento foi outro momento em que
para além do estreitar de laços de amizade e de fé se uniram as diversas
expressões e talentos para demonstrar que podemos desabrochar e
mostrar que a fé parte de dentro e se expressa em beleza e talento.
Fomos orar contigo Mãe, junto a Ti, na Capela das Aparições, a oração
do Terço que nos pediste, e pedir a Tua Intercessão para que veles sempre
por nós, os teus JAMistas. Foi contudo, mais tarde, já no decorrer da
segunda Eucaristia que celebrámos aquilo pelo qual tanto (há muitos
anos) e todos ansiávamos: a Tua Coroação enquanto Mãe e Rainha da
Juventude Alegria de Maria, a Tua JAM!

Foi um momento de ímpar beleza, de emoção e
comoção ver-te acima dos nossos braços que te
elevavam no alto dos nossos corações e num gesto
simples te dissemos que és e serás sempre a Nossa
Mãe, fiel Protectora, Intercessora e Rainha, serás
sempre a RAINHA DA JAM.
Nasceu assim este Movimento quando um dia o
quiseste na Terra, por intermédio do nosso guia
espiritual, este eterno jovem que connosco convive, nos
forma e tão bem nos conduz, o Sr. Padre Amadeu
Nogueira!
Somos um Movimento Mariano, um “braço da Igreja”
que se coloca sempre ao seu dispor – como um ilustre
JAMista nos definiu – e que pretende ser sempre uma
força viva que inculque nos Jovens uma mentalidade
nova, para que se crie um mundo novo, de mais amor
e verdade.
Agora resta-nos trabalhar nesse sentido, na segunda
parte da Páscoa Jovem que se inicia, e colocar em cada
dia um propósito firme de sermos cada vez mais
Alegria de Maria! Viva a JAM! Rui Mendes
** Não podia deixar de expressar o meu muito obrigada por me ter convidado e me ter permitido participar neste lindo retiro.
Senti-me tocada em várias alturas, principalmente durante a exposição do Santíssimo Sacramento. Gostava que outros jovens
pudessem sentir JESUS como eu sinto. Eu sou uma felizarda, porque sinto JESUS comigo, eu que andava tão distante dele e da sua
querida e minha MÃE, mas durante este retiro pude senti-LOS muito perto de mim. Sou feliz por ser JAMista. Susana Barbosa
** Escrevo-lhe com saudade... A nossa Páscoa Jovem decorre...os JAMistas vibram, sentem, choram, cantam, partilham, rezam,
agradecem, pedem perdão... que momentos fortes devem nesta altura estar a viver! Estou longe, muito longe... Vivo uma sociedade
muito diferente... mas estou, convosco, a relembrar as minhas Páscoas Jovens e a procurar ter um pouco da vossa Fé partilhada...
A Rainha da JAM certamente estará a exultar de alegria pela vossa vivência, pela vossa partilha, pela vossa Reconciliação...
Que as notícias que Ela leva de vocês ao Filho, O alegrem...Que Maria o abençoe e continue a dar-lhe forças para que continue o
seu caminho de ensinamento e de enobrecimento da JAM. Viva a JAM! João Ferreira
** Senhor Padre Amadeu, hoje não me posso deitar sem entrar em contacto consigo.
Acabo de chegar. Estou "cheio de Deus". Sinto-o e sinto a nossa Mãe, Rainha da JAM. Que maravilha a nossa Páscoa Jovem!
Todas foram muito bonitas, mas esta foi a melhor Páscoa Jovem da JAM. Sinto muito orgulho em ser JAMista.
Um grande abraço, com o pedido da sua bênção sacerdotal para todos os meus. RAINHA DA JAM, ROGAI POR NÓS. Beleza
** Gostava de lhe dizer com muito carinho e com tanta ternura como a que nos dispensou a todos, quanto agradeço a Deus nosso
Pai, à Virgem Maria e a si Sr. Padre Amadeu, o facto de poder participar neste grande acontecimento que foi a Páscoa Jovem.
Foi uma grande experiência vivida com Deus. Foi uma bênção grande conseguir fazer o compromisso JAMista no dia em que
também as minhas filhas o fizeram. Agradeço em nome dos jovens do núcleo do S. João Bosco. Eles vieram muito felizes e
transformados. Ao levar a Beatriz a casa, os pais quiseram saber o que se passou, e foi lindo de ver... já começou o apostolado...
Deus o abençoe e lhe dê força para continuar este grande trabalho. Rezarei todos os dias ao PAI por si, Sr. Padre, e levarei os
jovens a fazê-lo também. Em nome, do que agora já é uma realidade, o Núcleo da JAM do São João Bosco.
Juntos venceremos, em nome da Virgem Maria e do Pai. Rainha da JAM, rogai por nós! Albina Costa
MAIS UM LAR CRISTÃO E JAMISTA
CARDIELOS – No dia 6 de Março mais uma bonita história se escreveu na Igreja
de S. Tiago de Cardielos: Mais um lar cristão e JAMista.
Há alguns anos atrás dois jovens, ela de Cardielos e ele das Medas, resolvem ir a
uma Páscoa Jovem da JAM. E Maria Imaculada, como tão boa Mãe que é e
conhecedora do rebanho de Seu Filho, resolveu traçar-lhes o seu destino. Os seus
olhares haveriam de se cruzar de modo diferente. E assim foi. Conheceram-se,
enamoraram-se e namoraram. Tudo e sempre, debaixo do Manto Branco e
protector da nossa Mãe.
Um namoro abençoado pela Mãe só poderia ter um bom fim. E esse fim feliz
aconteceu no passado dia 6 de Março. A Carla Sofia e o Zé, decidiram unir as
suas vidas para, daqui para a frente, passarem a ser um só e continuarem a
partilhar, agora com mais força ainda, todas as suas alegrias, todas as suas
tristezas, toda a sua vida. Como não poderia deixar de ser, entre dois JAMistas,
toda a cerimónia foi preparada ao mais ínfimo pormenor, desde a decoração da Igreja até à escolha criteriosa dos Cânticos em
perfeita consonância com a Liturgia também por eles escolhida. Foi, sem dúvida, uma cerimónia linda e emocionante que, a
demonstrá-lo terminou, no cântico final, com vários JAMistas de lágrimas nos olhos, de emoção.
Parabéns Carla Sofia e Zé por não terdes medo de construir uma vida a dois nos tempos tão difíceis que correm. Que a Mãe, que
abençoou o vosso namoro, continue a proteger-vos e esteja sempre presente na vossa vida. A JAM do núcleo de Cardielos desejavos toda a felicidade do Mundo e estará sempre convosco para tudo o que necessitardes. Pela JAM de Cardielos, Hugo Cunha
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