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 101. Sai
precisamente no meio do Mês de Maio, mês que nós dedicámos especialmente a honrar, a cantar, a rezar e a imitar Nossa Senhora,
a nossa querida Mãe do Céu, a Rainha da JAM. Que nós coroámos na XXIV Páscoa Jovem da JAM.
A ideia de coroar a Nossa Mãe do Céu como RAINHA DA JAM, foi fantástica. Também nos princípios de Portugal NOSSA
SENHORA ERA O ELO ENTRE OS PORTUGUESES E JESUS, antes de entrarem nas guerras, por isso o rei D. João IV a
coroou Rainha de Portugal. Não era por acaso que os reis levavam a bandeira e consagraram Portugal a MARIA…
A Virgem Maria, Mãe e Rainha da JAM, interceda por nós e nos inspire no seguimento de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor,
como devemos proceder para ser na vida verdadeiramente Alegria de Maria, ou JAMistas 100%.
ECOS BEM SONOROS DA XXIV PÁSCOA JOVEM JAM
+ Caríssimo Padre Amadeu, peço perdão mas não resisti: enviei para
dezenas de salesianos e outros amigos este belíssimo Arco-Íris, o AI nº 100!
Todo ele respira santidade, amor a Nossa Senhora e salesianidade.
160 jovens é obra! Como Dom Bosco deve estar feliz. Muitos parabéns. Um
abraço amigo. J. Antunes
+ Dizia o avô dum JAMista: “o meu neto em casa só fala da Páscoa Jovem!”
+ Já lá vão uns dias desde que regressámos da nossa Páscoa Jovem. Voltar
às rotinas é sempre complicado, mas quando temos o coração cheio de
Alegria, Fé e Amizade, tudo parece e é mesmo muito mais simples e belo.
Foram três dias de grande emotividade, de reflexão e de oração. Os nossos
pré-JAMistas que pela primeira vez estiveram na Páscoa Jovem da JAM,
voltaram felizes e com forças renovadas, pois tomaram consciência da
diferença que nos une. Espero que se mantenham firmes no seu percurso de Fé. Oxalá consigamos todos viver, a sério, a segunda
parte da Páscoa Jovem de forma digna e sem medos. Que a Rainha da JAM, tão simplesmente e com tanta vibração coroada por
nós, nos guie e proteja. Viva a JAM! Carina Magalhães
+ Foi linda esta Páscoa Jovem. Das melhores que vive até hoje. Obrigado pelas suas palavras sempre tão profundas, e por todo o
seu trabalho, dedicação e empenho que sempre põe na preparação e realização da Páscoa Jovem. A Coroação de Nª Senhora, as
três Eucaristias, a Adoração ao Santíssimo Sacramento e os dois temas que o Sr. Padre Amadeu nos ofereceu, foram mesmo
espectaculares. Fico-lhe muito agradecida por tanta coisa boa que nos deu nestes três magníficos dias. Sandra Ferreira
+ Nestes dias que passaram da Páscoa Jovem, já partilhámos um com o outro e com os nossos familiares o que ali sentimos, e
estamos agora a fazê-lo com o Sr. Pe. Amadeu... Nossa Senhora, a nossa Mãe do Céu, Rainha da JAM a quem confiamos as nossas
vidas, sonhos, projectos; sob os Seu Manto Santo nos colocamos. Ao Coroar Nossa Senhora com as nossas vidas, queremos ver
Jesus, deixarmo-nos guiar pela Sua Mão Protectora.
Vivemos pela primeira vez em casal uma Páscoa Jovem, e sentimos na Coroação da Mãe do Céu a entrega do nosso lar aos
Corações Imaculados de Nossa Senhora e de Seu Filho, e a determinação de seguir os seus propósitos sem medo, entregando-Lhes
os desafios e as dificuldades, com a certeza da Sua Protecção e Amparo. Saudações JAMistas. Pedro e Sílvia
CARDIELOS - A Via-Sacra vivida com intensidade pela comunidade
À semelhança do ano anterior, a convite do nosso pároco, o núcleo da JAM
de Cardielos levou a cabo a encenação da Via-Sacra na noite de Quintafeira Santa. Este ano a encenação decorreu no adro da Igreja Paroquial,
contando com a participação de cerca de 30 “actores”, não só JAMistas,
como outros paroquianos de várias faixas etárias que aceitaram o convite
feito pela JAM, com enorme alegria e entusiasmo. O convite do pároco
deveu-se ao agrado e satisfação que os paroquianos demonstraram com esta
forma de vivência da via-sacra e do facto de também, o pároco, sentir que os
jovens têm necessidade de ter actividades dinâmicas que convidem à
participação nos actos religiosos.
No final como os paroquianos se mostraram mais uma vez agradados com esta representação, o pároco lançou um novo desafio ao
núcleo, para que no próximo ano trabalhemos as 15 estações e como a JAM não recusa um bom desafio, certamente no próximo
ano todos se empenharão ainda mais neste trabalho que a todos motiva e encoraja a viver a Paixão do Senhor com mais devoção.
Pelo núcleo JAM de Cardielos, Sofia Parente

O NÚCLEO DA JAM DE TRAVANCA EM EVANGELIZAÇÃO
Movidos pelo amor a Jesus, nós, JAMistas, organizámo-nos e dentro das
nossas tarefas pensámos colocar a nosso cargo, durante a Quaresma, a
celebração da Via-Sacra.
Expusemos ao nosso pároco, senhor Padre Vítor, o nosso propósito,
pedindo a sua autorização, que prontamente aceitou e aprovou.
Assim, aos domingos, durante a Quaresma, da parte de tarde, pelas 15
horas, reunimo-nos na Igreja paroquial, tendo-se juntado a nós um
número considerável de pessoas, o que nos deixou muito satisfeitos, pois
não contávamos com tanta gente.
Ao longo da Via-Sacra íamos sempre a cantar, enquanto meditávamos,
em cada uma das 14 estações, a Paixão e Morte de Jesus, que deu a
maior prova de amor que alguém é capaz de dar, ao entregar a Sua Vida
por todos nós.
À excepção do domingo de Ramos, em que a Via-Sacra decorreu no
interior da Igreja, em todos os outros domingos, celebramos a Via-Sacra no exterior. Participámos também activamente em todas
as acções litúrgicas do Tríduo Pascal, em direcção à Páscoa da Ressurreição.
Sentimo-nos muito contentes por louvar a Jesus e sermos capazes de ser instrumentos Seus na evangelização, sentindo como feito
para nós, JAMistas, o mandato do Senhor: Ide por toda a parte, ide e ensinai.
E vamos continuar activos, procurando arrastar cada vez mais pessoas para Jesus e Maria, bem como sensibilizar os mais jovens
para se juntarem ao nosso grupo, pois vale a pena ser JAMista. Viva a JAM. Rainha da JAM, rogai por nós!
SÃO JOÃO DE OVIL - Hoje o núcleo de S. João de Ovil
viveu momentos de grande alegria e emoção. Celebramos o
Dia da Mãe numa belíssima Eucaristia e com a presença de
quase todas as nossas mães, que também participaram no
ofertório. No final oferecemos flores feitas por nós a todas as
mães presentes.
Naturalmente que foram muitas as emoções... A nossa
Patricia Pereira escreveu um texto maravilhoso de Acção de
Graças, com palavras doces e genuínas, com palavras que nos
emocionaram a todos, e seguidas do cântico "A coisa melhor
da minha vida…és Tu, Maria!"
Vivemos estes momentos relembrando também o agora Beato
João Paulo II, ele que tanto amou e nos ensinou a amar Nossa
Senhora como nossa Mãe. Apesar da chuva e do frio, hoje
coroámos de amor Nossa Senhora e Rainha da JAM! Viva a JAM! Rainha da JAM, rogai por nós. Carina Magalhães
SER JAMISTA É UMA VOCAÇÃO. Todo o JAMista que faz o Compromisso, cada um de nós, JAMistas, tem uma vocação
específica na vida: dar alegria a Maria, evitando o pecado em si e nos outros. E, animado pelo Espírito quer cumprir, viver esta
vocação, este chamamento do Senhor. Para isso, cada um de nós assumiu fazer livremente o seu Compromisso...
Jesus, que vos chamou para serdes alegria de Maria vos ajude a perseverar no vosso propósito tão lindo e tão nobre.

O meu compromisso JAM na XXIV Páscoa Jovem
Depois de um ano de preparação, no passado dia 27 de Março fiz o meu Compromisso
JAM na XXIV Páscoa Jovem JAM e recebi pela primeira vez a Camisola da JAM.
Que alegria senti, meu Deus! Foi, de facto, um momento de grande alegria e emoção,
algo que vai ficar gravado na minha memória e no meu coração para sempre.
Mas foi também um momento difícil para mim: ao ver outros jovens a fazer o seu
Compromisso, começou-se a gerar em mim uma certa ansiedade. Fiquei bastante
nervosa com o passo tão importante que ia dar e comecei a questionar-me se seria
capaz de cumprir, durante toda a minha vida, a promessa que fazia naquela tarde a
Maria.
Todos os compromissos que fazemos com o Céu, são para cumprir e eu queria ter a
certeza de que não ia falhar. Durante aquele momento de hesitação, falei com uma
amiga, que estava sentada ao meu lado. Com essa conversa percebi que a nossa
caminhada nunca está completa.
Para conseguir ser melhores e mais parecidos com a Mãe de Jesus é necessário querer
e tentar no dia-a-dia. Nessa luta diária vamos cumprindo o que livremente e com
alegria prometemos no momento em que nos tornámos JAMistas.
Podemos falhar, às vezes, porque somos fracos, mas Maria há-de estar sempre
connosco para nos amparar nas quedas, para nos resgatar e nos levar ao encontro de
do seu amado Jesus. Durante e após o Compromisso, todas as incertezas se
dissiparam. E foi com o meu coração cheio de felicidade e de paz que decidi dar o meu
SIM à Rainha da JAM. Nunca mais voltei a questionar a minha decisão. Estou feliz
por ser JAMista. Viva a JAM! Ana Raquel
Porto, 13 de Maio de 2011
P. Amadeu Nogueira

