
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 102. Não há 

dúvida que a JAM é um grande, um enorme movimento presente na Igreja. Que lindas e importantes acções aqui vão relatadas 

por vós, acções que tanto enobrece quem as praticou. E foram mais, que não couberam neste número do Jornal Arco-Íris. Só me 

resta dizer-vos: parabéns, JAMistas. Não esqueçais que estamos a viver a segunda parte da XXIV Páscoa Jovem. Continuai a fazer 

coisas bonitas na vossa vida, continuai a tudo fazer para serdes verdadeiramente Alegria de Maria. Rainha da JAM, rogai por nós. 

 

UM E-MAIL: Boa noite Senhor Padre Amadeu. Há quanto tempo eu não apareço 

nem dou notícias minhas e da minha família que já constituí! Espero que esteja 

tudo bem consigo. Escrevo para lhe contar que fiz a minha primeira peregrinação 

ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Saí dos Carvalhos no dia 6 e cheguei 

ontem, dia 10. Foi muito bom, mas um bocadinho custoso... 

Numa das noites, antes da Santa Missa, tive oportunidade de me confessar e na 

confissão falei ao Sr. Padre sobre a JAM e ele disse-me para pensar naquilo que a 

JAM representou para mim durante o tempo que lá participei. Até me emocionei, 

realmente a JAM representou muito para mim, ensinou-me a orar, a caminhar 

com Maria, a louvar o Seu Filho. São tantas as coisas que nem consigo enumerar 

tudo. Durante este afastamento, tentei continuar o meu caminho em Cristo e com 

Nossa Senhora, mas sem a orientação do Sr. Pe. Amadeu e sem a JAM, o meu 

caminho tornou-se mais difícil, pois as distracções e os afazeres são muitos.  

Ontem, ao passar pelo Seminário do Verbo Divino, lembrei-me das Páscoas Jovens da JAM… Eram dias tão bons, inesquecíveis. 

Vinha sempre tão cheia do Espírito Santo, de Maria, de Nosso Senhor Jesus Cristo, vinha tão feliz! 

Um dia vou a uma reunião da JAM, para matar as saudades e para apreender mais um bocadinho. Viva a JAM! Vânia Marçal 

 

Caros JAMistas, é com grande alegria que partilhamos convosco a notícia do 

Baptismo do nosso querido filho, o José Miguel. 

Escolhemos o dia 1 de Maio, dia de S. José (Operário). Elegemos este dia pois 

“convidámos” São José para ser o padrinho do nosso filho. E temos a certeza que 

ele se fez presente para abençoar este seu afilhado. Quis a Providência Divina que 

este dia coincidisse também com o dia da Divina Misericórdia e o da Beatificação 

do Papa João Paulo II, o que muito nos alegrou.  

A celebração do Sacramento do Baptismo foi presidida pelo Sr. Padre Amadeu, na 

capela do Colégio dos Órfãos, no Porto. Foi uma cerimónia simples, apenas com a 

família mais próxima, mas muito bonita. O Sr. Padre Amadeu brindou-nos com 

palavras de incentivo ao crescimento na fé, que a todos tocaram.  

O José Miguel esteve muito atento durante toda a cerimónia e nem chorou quando 

a água lhe caiu na cabecita e o lavou da mancha do pecado original e lhe deu a vida divina. Sim, agora, o nosso filho é também – e 

para sempre - filho de Deus! Agradecemos ao Sr. Padre Amadeu por toda a sua disponibilidade e carinho com que continua a 

distinguir a nossa família. Rezamos para que todos nós JAMistas, o reconheçamos como exemplo de fé e que todos nós, com ele, 

continuemos a ser sempre Alegria de Maria. Rainha da JAM, rogai por nós. Rui e Cristina, núcleo do Porto. 

 

SOU UM JAMISTA CHAMADO PELO SENHOR 

Amigos JAMistas, quero agradecer ao Sr. P. Amadeu, ao núcleo da JAM do Porto 

(onde eu cresci na fé e despertei para Deus) e, de modo especial à Mãe do Céu e 

Rainha da JAM, que me ajudaram na minha caminhada espiritual. Deus chamou-

me de maneira particular e eu não resisti e disse-Lhe o meu sim. Agora sou 

consagrado religioso numa comunidade recente, já aprovada pela Igreja: 

Comunidade do Cenáculo dos Corações de Jesus e de Maria. Todos vós, JAMistas, 

estais presentes nas minhas orações. 

Nestes tempos difíceis que o mundo atravessa, peço e desejo muito que a JAM seja 

um sinal vivo de que Deus está presente no dia-a-dia de cada um de nós; tal como 

Maria, que a JAM mostre nas pequenas coisas que Jesus está vivo, que ressuscitou 

e nunca nos abandona nas dificuldades da vida (Ele é o Emanuel, o Deus-connosco); 

Ele nos envia o Seu Santo Espírito – assim como enviou sobre Maria e os Apóstolos 

no momento do Pentecostes – para que nós sejamos inflamados no Seu Amor, pois Deus é Amor, e sendo Ele a nossa esperança, 

caminhemos confiantes num futuro melhor e assim, seremos todos Alegria de Maria, alegria da Senhora da Esperança. Rezai por 

mim! Viva a JAM! Carlos Almeida. 

 



 

SÃO JOÃO DE OVIL - Por Ovil andamos esta semana bastante atarefados 

uma vez que temos connosco D. António Taipa, Bispo auxiliar do Porto, em 

visita pastoral. 

Foi uma alegria e o núcleo da JAM participou nas várias actividades, 

destacando-se o Terço que meditámos com a nossa igreja de paroquianos. 

Na quarta-feira estivemos reunidos com todos os grupos das quatro paróquias 

do nosso pároco, Sr. P. Joaquim, e ouvimos as palavras de incentivo de D. 

António Taipa, que nos fez sentir muito úteis no nosso serviço à comunidade. 

Esta visita termina no sábado com a celebração da Eucaristia na nossa igreja e 

na qual a JAM estará presente, antes mesmo de partir para Travanca para o 

encerramento do mês de Maria, a convite do núcleo local. 

Temos mais um pré-JAMista, o Martinho, e são quatro com ele. Estamos muito 

agradecidos à Mãe por todas as suas graças e continuamos firmes nos nossos 

propósitos e compromissos. Um abraço, Sr. Padre Amadeu. Esperamos vê-lo 

no sábado, em Travanca. Envio uma foto tirada com D. António Taipa e o nosso pároco no final do terço de terça-feira. Viva a 

JAM! Rainha da JAM, rogai por nós. Carina Magalhães 

 

Pela 2ª vez fui VOLUNTÁRIA no atendimento aos peregrinos de Fátima 

PORTO - No dia 6 de Maio 410 peregrinos partiram a pé, da Igreja Matriz de 

Paredes, em direcção a Fátima.  

Cerca de 100 voluntários, durante seis dias deixámos o conforto do lar, a 

família, o trabalho, para nos dedicarmos exclusivamente às tarefas que nos 

foram destinadas, algumas delas muito exigentes em termos físicos. Durante os 

6 dias, os peregrinos ao longo da estrada tinham sempre apoio de postos de 

água, de comida e de enfermagem, espalhados ao longo do percurso, e também 

de 1 ambulância. Mais ou menos, a meio da etapa, os voluntários montavam 

acampamento para que à medida que os peregrinos fossem chegando, 

pudessem descansar, tratar dos pés…  

Fica o meu testemunho, deste trabalho bonito que fiz pela segunda vez como 

voluntária e agradeço à MÃE DO CÉU que tornou possível a minha entrega 

aos peregrinos durante 6 dias muito intensos, mas deveras maravilhosos. Pude sentir quanto é gratificante ajudar alguém, sem 

pedir nada em troca, a não ser a recompensa do Senhor, pois é para Ele que eu sempre trabalho. Susana Barbosa 

 

PEDRÓGÃO GRANDE - Durante todo o mês de Maio, honrámos Maria nossa 

Mãe e Rainha com a oração do Terço, na nossa igreja Matriz, sempre a 

participação de muitos jovens e da restante comunidade. O pároco 

acompanhou-nos sempre que pôde. 

Todos os dias iniciámos a nossa oração com a leitura de uma pequena 

catequese sobre Maria e o valor da oração, principalmente do rosário e das 

graças por ele obtidas. 

Cantámos os maravilhosos cânticos do cancioneiro da JAM. Terminámos 

sempre a cantar a „‟Consagração‟‟ à nossa Mãezinha do Céu, pois, como dizia 

S. Bernardo: «Se Ela te ampara, não cais; se te protege nada tens a temer; se te 

guia, não te cansas; se te é propícia, chegas a bom porto». 

E encerrámos o mês de Maria, coroando a imagem de Nossa Senhora de 

Rosário de Fátima com uma coroa feita com rosinhas de Santa Teresinha, da 

qual saíam fitas, pegadas por um elemento de cada grupo da comunidade 

paroquial e também o nosso pároco. Assim formamos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor e como Maria é a 

Mãe da Igreja coroámo-la nossa Mãe e Rainha, pedindo-lhe a protecção para todos nós. Enquanto íamos em procissão solene para 

o altar cantámos: „‟te coroamos ó Mãe, te coroamos ó Mãe, te coroamos ó Mãe, Nossa Rainha…‟‟ Viva a JAM. Carla Jerónimo 

 

GUETIM - No passado dia 14 de Maio, em pleno mês de Maria, o Nelson e a Ermelinda, do 

núcleo da JAM de Guetim, celebraram o seu Matrimónio. 

Presidida pelo Sr. Pe. Amadeu, que os presenteou com uma homilia profunda e verdadeira - 

como é seu costume -, a cerimónia teve lugar na Igreja Paroquial de Guetim, ricamente 

ornamentada para esta festa com flores brancas, onde a Ermelinda foi baptizada e onde tem 

sido catequista e JAMista dedicada, juntamente com o Nelson. 

Numa celebração simples mas profunda foi visível o cuidado na preparação de todos os 

pormenores. No altar colocaram uma camisola da JAM, e alguns JAMistas tiveram 

participação activa na liturgia da Palavra e no ofertório. Este último cheio de significado e 

simbologia incluía, para além do círio, das flores, do pão e do vinho, a camisola da JAM 

representando o espaço onde ambos cresceram na Fé, uma chave para o que o Senhor possa 

entrar e permanecer no seu novo lar e um bonsai representando a vida dos noivos e em que 

os ramos simbolizavam os familiares e amigos que os acompanharam até à actualidade. 

No fim da Eucaristia dirigiram-se ao altar de Nossa Senhora, onde, ao som do cântico 

“Perfeito é quem Te criou”, ofereceram o ramo da noiva e fizeram uma breve oração. 

Aos recém-casados desejamos muitas felicidades nesta nova etapa e pedimos para eles o dom 

da alegria e do amor verdadeiro. O núcleo de Guetim  

 

Porto, 13 de Junho de 2011                                                                                                        

                                                                                                                                                                                      P. Amadeu Nogueira       

 


