JAM, com maria, rumo Ao 40º Aniversário!
Caros JAMistas, saúdo-vos, aos vossos párocos, aos vossos familiares e amigos. Aqui está o Arco-Íris nº 140. Que belo está!
Acabámos de celebrar com muita alegria a grande festa da JAM, como é sempre uma Páscoa Jovem da JAM. Eu tinha dito e
prometido que esta seria a melhor Páscoa Jovem de sempre e, por todos, conseguimos os objectivos. Uma Páscoa Jovem da
JAM é sempre uma inesquecível manifestação de fé, que contagia com a mensagem evangelizadora impressa em cada olhar,
cada gesto, cada canção, cada passo, cada palavra. E a 28ª Páscoa Jovem foi isto mesmo. Obrigado a todos os que de alguma
maneira e segundo as suas possibilidades colaboraram. Parabéns a todos os que participaram. Vamos continuar. Viva a JAM!

100 JAMISTAS NA 28ª PÁSCOA JOVEM DA JAM
Turcifal (Torres Vedras) - 24, 25 e 26 de Abril de 2015
Quem esteve presente e viveu esta XXVIII Páscoa Jovem da JAM 2015, dificilmente esquecerá os sentimentos, a vivência e a
experiência de oração profunda que ali se viveram. De facto, experienciamos desde o momento da chegada, um pequeno
Pentecostes, pois ao nos dispormos a sair de nós e ir ao encontro do outro, a fazermos comunhão, deixamos que o nosso
coração fosse inundado pela presença e pelo amor de Jesus, e Ele esteve bem presente em todos nós.
Recordo a meditação da primeira noite, em que fomos convidados a deixar "tudo" lá fora e juntos com MARIA, construir desde
aquele instante, a capacidade de Amar, a Alegria genuína e a Paz profunda.
De facto vivemos uma das melhores Páscoas Jovens dos últimos anos, e por isso em atitude de louvor e acção de graças,
agradeço à Mãe as maravilhas que continua a fazer nos JAMistas e pelos JAMistas. Por Ela e para Ela tudo. E tudo é pouco, por
isso quisemos que esta Páscoa Jovem fosse um verdadeiro encontro de Oração, onde aprendemos que o dom da Vida
Consagrada é um tesouro dentro da Igreja, e disso foram testemunhas as duas irmãs Concepcionistas, a Ir. Esmeralda e a Ir.
Margarida, que deram testemunho do que é ser consagrado e entregar a sua vida as Deus. Este foi um dos momentos
singulares desta Páscoa Jovem, carregado de emoção e de muita fé. Foi impossível conter as lágrimas ao ouvi-las falar com
tanta alegria e felicidade. E elas contagiaram-nos com a sua bondade e a sua humildade. Que vontade de ser como elas...
Uma novidade: A oração da manhã, nos dois dias. Que momentos tocantes e profundos e que brilhantismo a participação de
14 TOCADORES: 11 guitarras, 1 viola de arco, 1 violino e 1 jambé. Que beleza, que perfume e que harmonia sempre que estes
JAMistas se entregavam, pondo a render os seus talentos e nos ajudaram, através da música e do cântico a melhor celebrar.

A grande Vigília de Oração nocturna, outro dos momentos especiais. Nem
a chuva perturbou, pois ela foi uma bênção e naquele claustro, naquela
noite especial de paz e tranquilidade, rezamos ao nosso Deus criador de
todo o universo, do AR, da TERRA, do FOGO e da ÁGUA, terminando
juntos com ELE na Capela em união e adoração total. Foi lindo!
O Jantar da LUZ foi diferente, pois numa profunda intimidade com este
Deus que é LUZ para os nossos caminhos e nos convida a sermos
portadores também desta LUZ, vivemos um momento lindíssimo e cheio
de pleno significado, que teve o seu nível mais alto com o ALELUIA
cantando por duas jovens JAMistas de Alvide. Foi magnífico!
A graça que foi sendo derramada sobre todos foi abundante e nesse
sentido, lembro a experiência das Confissões, do Deserto, onde fomos
convidados a parar e reflectir profundamente sobre a nossa vida e sobre
os "nossos" próprios desertos, a grande oração do TERÇO que antecedeu o sempre esperado "momento JAM", onde mais um
grupo de JAMistas se quis comprometer com a Mãe, com Jesus e com a Igreja, através da JAM. É sempre um momento nobre
e de grande emoção. Um abraço sincero para todos estes jovens e para os que renovaram o seu compromisso como JAMistas.
As melhores bênçãos, para todos.
Uma palavra para todos os que
trabalharam e trabalho duro, a
começar pelos Animadores que
tão bem e com tanto gosto, dedicação, empenho e responsabilidade preparam a sua "ordem
Monástica". E mais uma vez digo
que foi dos melhores plenários a
que tenho assistido nas Páscoas
Jovens, um trabalho admirável,
onde todos aprendemos e muito.
À equipa organizadora que foi
incansável e tudo fez para que os
objectivos de fazermos desta
XXVIII Páscoa Jovem da JAM 2015
mais um marco na história da
JAM fossem atingidos. Parabéns
a todos.
Por último, ao Sr. Pe. Amadeu pelos ensinamentos que nos deu e sempre nos dá, pela sua fé
sempre viva. A Mãe o abençoe sempre. Para o ano, queremos mais e melhor. Domingos
- Como agradecerei ao Senhor os momentos tão belos e tão ricos que vivi nesta Páscoa Jovem
da JAM? Momentos únicos, como as eucaristias, as reflexões, a vigília, o grupo. Nossa
Senhora, Rainha da JAM, tudo fez para que esta Páscoa Jovem fosse levantada e tal como o
Sr. padre disse, é a Ela que vou agradecer por tudo o que vivi nestes dias especiais na minha
vida. Viva a JAM! Samuel Pinto
- "A tua vida é preciosa, tu tens valor para Deus, por isso, sê profeta de ti mesmo" (Deserto da
PJ). Foi o lema que adoptei ao longo dos três dias da Páscoa Jovem, comigo, com os outros e
com Deus. Ter valor para Deus é ter a certeza de sermos amados apesar de ser como somos.
Esta foi uma Páscoa Jovem muito especial, diferente, vivida intensamente. Realço o primeiro
momento da vigília (no exterior) e a presença das duas Irmãs Concepcionistas, duas pessoas
incríveis, que nos mostraram que nunca devemos vacilar perante os desertos da nossa vida,
porque a nossa meta é Cristo. Viva a JAM! A JAMista do núcleo de Lanheses Marisa Vale.
- Nestes dias da XXVIII Páscoa Jovem, foi-nos proporcionada uma experiência de Fé e de
Oração inigualável. Todos aqueles que trabalharam em prol deste serviço à JAM e a Maria,
Nossa Mãe, estão de parabéns, pois tudo resultou num fim de semana único e intenso. Quero
agradecer a todos os que colaboraram comigo, antes, no núcleo, e durante a Páscoa Jovem
para que tudo corresse bem na minha missão de animadora. Foi uma bênção ter um grupo
tão participativo e dinâmico, facilitou imenso a minha tarefa. Estive sempre entre amigos e
rodeada de uma verdadeira família. Saudações JAMistas! Carina
Porto, 13 de Maio de 2015 - Padre Amadeu Nogueira

