
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 103. Traz 

notícias que não couberam no número anterior, mas são ainda notícias e bem-vindas. Neste momento são muitos os JAMistas de 

diversos núcleos que se preparam para participar na JMJ em Madrid, com a presença sempre cativante do Papa. A todos os que 

vão, desejamos boa viagem, óptima estadia e muito bom aproveitamento para eles próprios e para enriquecerem os respectivos 

núcleos com tudo o que ali aprenderam e viveram. Boas férias. Até Setembro, se Deus quiser. Rainha da JAM, rogai por nós. 

 

CARDIELOS - O mês de Maio, mês especialmente consagrado a 

Maria, Rainha da JAM, foi de facto um tempo de continuar a coroar a 

Mãe com gestos de amor e louvor.  

Para começar, todos os dias houve a oração do terço, seguida da 

Eucaristia, em que muitos quiseram marcar presença para rezar e 

louvar a Mãe do Céu e assim levar as preces e anseios a Deus.  

Também a JAM foi convidada a dar o seu contributo na dinamização 

da oração do terço aos sábados, sempre com uma grande devoção. A 

meio do mês, celebrou-se a festa em honra de Nossa Senhora do 

Amparo, na qual a JAM foi chamada a desempenhar um papel activo, 

quer na dinamização da oração do terço e da Eucaristia solene de 

sábado, quer na procissão de domingo à tarde, onde os JAMistas 

levaram o andor de Nª Senhora de Fátima.  

De salientar ainda que o tema encenado por muitos paroquianos que se 

dispuseram a participar figurados nesta procissão foi a vida de Sua Santidade, o Papa Beato João Paulo II, facto que fez a JAM 

sentir-se mais honrada na sua participação.  

Para terminar da melhor forma, no dia 30, fez-se o encerramento do Mês de Maria, com uma procissão solene, pelas ruas da 

freguesia. Uma vez mais, o andor de Nossa Senhora de Fátima foi levado por elementos da JAM e pelas mordomas, fazendo-se 

durante o percurso a oração do terço do Rosário, terminando com a Eucaristia. JAM Cardielos 

 

ENCERRAMENTO DO MÊS DE MARIA, EM TRAVANCA 

Que linda noite! Que graça para nós e para a JAM local, esta 

noite em que vivemos o encerramento do Mês de Maria. 

Presentes 62 JAMistas vindos dos núcleos do Porto, Guetim, 

S. João de Ovil, Geraz do Lima, S. Cosme e de S. João Bosco. 

Às 21H00, os JAMistas, com o andor de Nossa Senhora e as 

bandeiras da JAM, fizeram a entrada solene na Igreja, 

seguidos dos concelebrantes: O Senhor Padre Amadeu - que 

presidiu -, o Senhor P. Vítor - Pároco de Travanca - e o 

Senhor P. Tiago, Responsável pela Pastoral Juvenil. 

O Bruno, dinamizador local, deu as boas vindas aos 

concelebrantes, aos JAMistas e à numerosa assembleia. 

A celebração eucarística foi presidida pelo nosso guia 

espiritual e amigo de sempre, senhor Padre Amadeu, que na 

sua sempre esperada homilia, nos falou ao coração e nos 

disse: ”Queridos JAMistas, só Jesus conhece o vosso coração, 

os vossos desejos mais profundos.   Só Ele que vos amou até à 

morte, é capaz de saciar as vossas aspirações.  As Suas 

palavras de vida eterna, são palavras que dão sentido à vida.  

Ninguém fora de Cristo poderá dar-vos a verdadeira felicidade. Por isso, não vos deixeis enganar”. 
No momento do Ofertório a Carla interpretou o papel de Nossa Senhora, sendo coroada com flores no seu manto pelos JAMistas. 

No final da Eucaristia, seguiu-se a Procissão, com o andor de Nossa Senhora, Rainha da JAM, transportado pelos JAMistas. Era 

um mar de gente e quase uma dezena de bandeiras das JAM. Que linda procissão! 

Presentes 62 JAMistas, mas também houve uma enchente da população local, que já há muito se não via. Foi emocionante o 

respeito, a oração do Terço e a meditação dos mistérios da vida de Cristo, os cânticos a Nossa Senhora … Não se ouvia qualquer 

ruído, que não fosse a oração e os passos da multidão compenetrada na oração. 

A JAM recomenda-se. Tem-nos feito tão bem e mantido unidos: serve o exemplo dos JAMistas que se deslocaram a Travanca. 

Como lhes estamos gratos, mas o maior agradecimento é dado pela MÃE. No final, houve uma pequena confraternização de 

lanche, onde era visível a alegria no rosto dos JAMistas e de toda a assembleia. Já temos saudades. Rainha da JAM, rogai por nós. 

Júlio Beleza 

 



 

1º ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO DE S. JOÃO BOSCO 

No passado dia 20 de Maio, o Núcleo da JAM de S. João Bosco comemorou o 

seu 1º Aniversário! Nesta data tão especial, não resistimos e quisemos partilhar 

a nossa grande alegria com outros jovens da comunidade, com os nossos amigos 

JAMistas do Núcleo do Porto e com o nosso querido Sr. Padre Amadeu que nos 

apontou o caminho para sermos… Alegria de Maria!  

A festa decorreu nas instalações do Colégio S. João Bosco, em Matosinhos, e foi 

uma celebração singela, mas profunda, onde confraternizámos e partilhámos 

momentos da nossa vida enquanto pessoas e…JAMistas que muito nos 

orgulhamos de ser.  

Principiámos com a apresentação da história do nosso núcleo e de todas as 

actividades que havíamos feito até então, tendo sempre como objectivo dar 

Alegria a Maria, Nossa Mãe e Rainha. Cantámos e orámos, rezámos o Terço 

(de vinte que éramos, 14 estavam de terço na mão…), tal como Maria nos 

pediu… e oferecemo-lo pelo Santo Padre, por todos os sacerdotes, pela JAM e 

por todos os seus elementos, por todos aqueles que amamos, mas também pelos 

pecadores e os que já partiram deste mundo. De seguida, partilhámos alguns 

testemunhos de vida, fé e esperança que muito nos tocaram e incentivaram a 

ser Alegria de Maria, procurando fazer o Bem. E, como não poderia deixar de 

ser, tivemos direito a um lindo e saboroso bolo com uma vela apenas, é certo, mas com a promessa de que muitos mais anos se 

seguirão na companhia de Jesus e de Maria e de muitos, muitos jovens que, como nós, queiram ser na vida Alegria de Maria. 

O nosso muito obrigado a todos os que partilharam connosco este dia e a todos aqueles que, apesar de fisicamente não estarem 

connosco, oraram por nós… e pela JAM. Agradecemos particularmente ao Sr. Padre Amadeu, pela sua presença e pelo carinho 

com que nos aproximou de Deus, pelas mãos de Maria, através deste Movimento maravilhoso que é a JAM, e que muito nos ajuda 

a caminhar na Fé como verdadeiros cristãos. Viva a JAM! Pelo núcleo da JAM de S. João Bosco, Fábia Silva 

 

A JAM A CAMINHO DE MADRID 

ALVIDE - Aproveitando a proximidade geográfica da Jornada Mundial 

da Juventude 2011, este ano em Madrid, e o muito amor que dedicamos 

ao Papa, o Núcleo da JAM de Alvide está há muito a preparar a 

participação de oito dos seus jovens neste encontro com o Santo Padre, 

no qual participarão mais de um milhão de jovens de todo o mundo. 

Trata-se de um encontro individual com Cristo, que é feito no seio da 

Igreja e partilhado com jovens vindos dos quatro cantos do planeta. 

Com o objectivo de darmos alegria a Maria, seguindo o seu Filho, 

vamos encontrar-nos com o sucessor de Pedro para nos enriquecermos 

espiritualmente com esta nobre e sempre fascinante experiência que é 

uma Jornada Mundial da Juventude. 

Logisticamente, temos feito “dezenas” para vender à comunidade, 

pequenos-almoços no fim da Eucaristia dominical, uma quermesse, 

entre outras actividades, para ajudar estes jovens pois as despesas não 

são insuportáveis, mas os tempos não estão fáceis para ninguém. 

Com a grande contribuição da comunidade, do núcleo da JAM e com a 

ajuda do Sr. Pe. Amadeu, vamos a Madrid rezar por todos, de Lírio ao peito, mostrando que a JAM está viva, e na linha da frente, 

no que diz respeito à formação de jovens católicos. Que a Rainha da JAM a todos acompanhe e abençoe sempre, para que todos os 

que vão a Madrid regressem mais felizes e mais enriquecidos com as coisas lindas que lá vão ouvir e aprender, e com renovado 

compromisso de serem na vida testemunhas de Cristo ressuscitado e alegria de Maria! Mário Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No passado dia 26 de Junho de 2011, o site da JAM, www.jam.org.pt,  

atingiu a bonita soma de 850.000 visitas 

ao completar três anos de vida. 

AO MESMO TEMPO QUE DAMOS GRAÇAS À SANTÍSSIMA TRINDADE, E CONSCIENTES DA MARAVILHA QUE É 

ESTE MÉTODO NOVO DE EVANGELIZAR, NÓS JAMISTAS ESTAMOS APOSTADOS EM CONTINUAR A ESPALHAR O 

site www.jam.org.pt 

 

Porto, 13 de Julho de 2011                                                                                                        

                                                                                                                                                                                      P. Amadeu Nogueira       

 


