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JDerieo 
O tempo é o grande filtro da 

V'errdade nos homens e nos 
~arcontecilrnentos. 

O consetllh.o de GamaUell 'é pe
rene: «Oeixa,i-0. Se f.or falso, 
tudo quanto parece erguer, cai
rá por si. Se é de Deus, ninguém 
o .poderá deten>. O f.aJriseu de 
coração rooto acrooi twva no 
pensamenlto qllle o Senh10r jâ 
!ter.ia expresso ou irlia ldizer: 
«Quem constrói sobre rocha, 
não teme ventos nem -inunda
ções ... ». Se a rooha é Deus, a 
cans'trução lte!m conddçõ•es de 
eternidade. Jesus ildJeillbilfi'cou-Se 
com essa Rocha; alfi.rmou-Se a 
<~Pedra Angul'an>; dis·se que tu
do passari•a menos ·a Sua Pa
lavra; e o Reino que vtilnha im
pl,anltar já exli1s1tia nos 'corações 
amantes '<:lia Verdadle e tilnha 
gara1Il1:ia de vilda elterna. 

Os •ilmpor1tan'tes do século 
escmdallizaram-·se. GamaHe9 
~a·paziguou: «Deixai-o . .O tempo 
dirá . . . » Felliz, que já tinha o 
Reino emrect:aldo na sua · ·ailma! 

Com o Mes'tme 'foi assim. 
Oomo não há-de s~er com os 
di·sícíJpulos?! 

Ordenado pa'dne, Pad Am~ilco 
experimentou o goS/to alma11go 
do que aJgora se 10hama o <qM'i
v;il.égio da dúvida>>. 'Pedra difí
chl de encaixeM' no P!leS'bitér.io 
ldtiocesaino, foi anldando por lá, 
em m1ssoes de. cerlto mo'd.o 
aVrul:s,as, em busca de uma 
de!tJerminação que .Deus J.'leve1a
ria a íSeu .tempo. 

No miniSitério da J>a1Iavra 
pawaia uma :pa~avl'1a nova, elle 
que não saJbi'a s~emão somente 
o Evamgelho! Z'onas da dioce
se onlde o :pa~c:Lre era sUJs.pelito 
e a IgJ'Iej:a menos querida, 'tive
ram naquele :pouoo douJto pre
gador de <(!missões» um agente 
de fieconahliação. 

E desde ·sempre os .Pdblres, 
uma velha paixão de menino 
que a i.dadle aJmadUJre.ceu, foram 
Qhj-ecto da ·sua paltemidade -
aqu,ela paJterntidaJde que nem 
sem;pre se eVidooda nos padres 
e ele anuldou a desi.gn,ação do 
·esta'~o no sentilcLo mais essen
cia1 e pUiro do ltítullo 'S'ai~aJdo: 
Pai. iPali Amléri'Co - quem o 
não chaana a:ssim?! 

Ne:ss'e ttempo do.l'Oros·o das 
suas prianÍicias sa,oei1d!dtais va
leu--lhe a inittii:ção e a ·amizade 
de u'Ina figura gi~aldà do Olero 

de Coimbra, que depois seri1a 
BiS(po e Arcebispo, o DouJtor 
'Iirilndade Sa~l1gueiro. Junto do 
Pre'Iado, D. M.anuel Luís CO'e
lho da Silva, o Cónego e Pro
'fesso·r un1ver.siltáfiio 1a/Va~izava 

a~queil'e j'O'Vtem ;padlre qua~renttão: 
·<cDeixe..o; .ele se determhmrá>>. 
IPor isso, ltlalvez ·S'ein compreen
der bem, ma;s CJ'Iendo,_ o Prelado 
não 'e~o.1'1VaiV•a as aiVIettlturas 
ajpostól~cas daque1e IPadresito 

~sem ouro nem pralta nem ciên
IOia, que Oristo «martelara>> no 
esltio Ide 1923 (a sua vocação) 
e que foi .burill,ando ao ritmó 
que quis. Por "i;sso D. · Manuel] 
Luís ia dan'do sempre 1uz ver
de: <<A sua vida é um mistifó
rio! . . . Mas anJde lá» E elle an
dou .. . e delbemninou-s·e. O tem'}JO 
foi dizendo .sempl"e a verdade. 

!Mais · t 3!r'de, em uma outra 
hora difí'cil que ol1eva-ntou con'tra 
·si qua~·e um preslbiiléri·o ilniteiro, 
a voz de Ulm 'Pároco doe a11dieia 
r€!pectiu a sentJemça de Gamahiel: 
«De~em-iio. O tempo falará ... ». 
S•enltença que ID. '.AJgoSibinho 
IC'O!Illfir-mou. Ohamando Pai Amé
lfko (pensary;a 1eile que para Ulma 

Mas ViÍlil te ICinOO MOS é 
_tt:anto tenlfPO neste tempo me
teúrico que é o nosso. A anemó
ria dos homettls é ~tão lfrá·gthl! O 
seu coMção ltão vdl.úvell... Mas 
não! Os disdpu1os de Cristo 
fi'c-am sepullltaJdos no coração dos 
homens, qu1e todos, mais ou 
menos, softrem de âins.ia da Ver
da~d'e; ficaan aí como uma re'lf
quia queri:da que oada um res
·susoilta e guaa"da vi'Va no seu 
centro do am01r. 

Vilrlbe cinrco ano·s passados 
(tão depressa!), Piai Américo 
é, como lteslt·emunha aquele 
Pá.rac·o aUelnltejano que quando 
v.em a Pa~go '<le Sv.usa, va·i logo ' 
rda·r uma vd.ltta :pela Allldei'a 
«·a respirar o espídto de Pai 
Américo que anda p()r ru!» 
É uma betla fórmu'la de urm 
grande ami-go e dre um homem 
de Fé. Mas não é exdusiva 
dele. Sem rtal dizer, assim serute 
o 'Povo que af vem sem acusar 
can·saço. 

<(IA minha Obra com.eça quan-
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palatV-.ra de 1oensura ou, pelo .---------------=-----------------------------
tmenos, de prudência humana), 
disse~llhe apoo•as 'i-Sto: 

- Qua1111tos •anos ~em, Pe. 
Américo? 

- Deus o guarde muitos 
para o bem da Igreja em Por
tugal. 

tA graça de estaldo é uma rea
llidadle! Se a oultiros níveis nem 
·semJpl"e actuou, não assim ao 
nível do EipiS'copaldo. Os Bisp·os 
com quem Pai Almérico mais 
·Lidou ao lorugo dos vinte sete 
anos da sua vilda saceroota!, 
folram para e·I1e uma bêlnção de 
Paz. Deus os abençoe! 

• fudo iSito me oco1:1re sem 
qua•l'q uer neX'O p!lé~conroelbido 
na ~em'ér'ide dos vinte cinco 
a•nos da moi'Ite de P.ai Améri-co. 
Deus não :esperou ttanrto par-a o 
'Credendiar na Igll"elja e pe.11ante 
os homens. A sua mo:r1be ines
perada, a emoção gterail que 
'Causou, a apdteose do seu fu!n·e
ra.'l são aJngumenlto~s iooquí'Vocos 
que o definem disdpulo · Ide 

. ~OriSlto: <<Hoanem que passou 
fazendo o bem», à semelhança 
do Me57tre que e·Le amou sobre 
tutlo quanto hã de amá,vel. 

Fica viúva muito nova e .C()m 
duas filhas. Estas inesperada
mente ausentam-se do lar. Uma 
demanda Lisboa e vai traba
lhar num b.ar; a outra dirige
-se ao Porto e aí é apanhada 
nas mcdhas da droga e seus 
deriv·ados. 

O quarto que a pobre Viúv,a 
habita não tem j31Ilela. O ar, 
a 'luz, o COll!tacto com o exte
rior ·apenas penetram pela por
ta estreita que dá para o pá
tio duma p·equena Hha. A vida 
desta muilh.er é ·sombria como 
o aposenrto que a reeolhe. So
bre a desdita da ·solidão surge
~Ihe .doença maligna no esófa
go. Os caminlhos que percorre 
a partiT de então tomam os 
m-ais variados quadr31Iltt:es. A 
ilusão da cura leva-a •a Lisboa. 

Daqui volta ao Porto onde co
m~ a via-sacra de consulitas 
·periódilcas. NeS!tas drcunstân
ci3!s é normal tomarem-se pre
cauções e:xJtiiemaJS para ·eng31Ilar 
o paciente. E este pas·sa a 'VIi
ver n'a Husão. 

A .sr. a LaUJrinda · cumpre as 
datas e.scrupul·QSamenre. Alté 
que na últ ima con.sulta as for
ças nfio dão para o regresso. 
Impõe-se f.ircar retida. Mas não. 
Uma amlbullãncia colioca-a à 
port:a do hospita:l concelhio. 
Mas nem da ambulârncia sai 
que o cccruso é mrumaldo e v:i
rila oclliPar um lugar neeessá
do p3!l"a outros». lE na mesma 
~manhã, a doente entra pelo 
Calvário dellltro, que vizinhas 
condoídas não .têm coragem 
de 'a depor no compartimen-

to inabiltãv;ell ond e vivera. 
Esta é ~a das doenteS que 

im!puseram a criação do Cal
váll'io. Bs.te foi sonhado petlo · 
Pai Américo exactamente para 
situações JCOmo es:ta. 

A doente es·tá connosco há 
dias. Já nãlo tom.•a alimrentos. 
.A!pen,as soro lhe prolonga a 
v;ida. 

Os caminhos de Deus são 
muitos. Este vem aqui darr para 
uma curva de cento e oitenta 
g.rnus. 1Ela qU'e de Deus nem 
111lome !desejava ouw cai-lhe 
nos braços tã;o meigamente em 
poucos dias. Seria indiscrição 
revelaor os porm·enores desta 
queda. Mas, quando Deus quer, 
os corações mais empedemi-
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'IlEMPÓS LIVRES - O ternp~ 
qu~n·te ·é propíoio a !férias IDA :praia 

ou no oam;po, ou a ou.tras a:oti<vid:adtes. 

•Em nossa Casa pr~orcrooa férias 

re.paiti.das ou por iureiro, 'hamhos na 

piscina ou aotividades despoo1tivas que 

sO'!IJ.ente iCOm aJ.tas •te1Il.Jl&a'tMas se 

reaiiza:m em nossa .Aàdeia. Esllas 
a:atJividades são ohri.gatórias pa:ra 

todos, . nos sábados à ·tal' de: mini· 
-:futebol, n-atação, atleti'SIIlo ... , e 
outlras · com men'Os lliCeitaçã(}, oomo 

o xadrez e as damas, jogos qu•e eX>igoon 

oapaoidade d~ raoiocÍa:lÍ'o. 

UM P.EDIDO - Na arnumaçã,o e 
adtJualização do ficheiro de endereços 

dos nossos vinte e 'tal mil asS:inan'tes 

.de O GAIA TO - traibalho ciclópico 

- •acontecem alguns erros: chapas 

r~'etidas, números idênticos · .pa:ra 

norrues d'ifer~n,lies; enfim, um sem 

número de probl001-as n111ID!a Oasa 

onde o >trabalho é feito ipOr raP'azes 

de treze, catorze anos ... 

Pedimos, tmcarooi'daliJJe>nte, a '!iodos 
os asssinantes, quando env!ia:roon o 

corresponden•te à sua ass1natwra1 

·:flaçam de maneira que não possa 

hlllver equívocos ,da nossa parte -

Administxação do J.ornal - pois 

existem nomes eX'a~bamenlte i-gu•ais. So 

cada um indicar o seu número .de 

assi'mamte tudo será mais sfun,ples ... 

Se receberem jorna.'Ís da mesllla 

edição, repetidos, bffil'ha:m a bondade 

de comunicar imediata.men'te, para 

eliminam1os uma das ch&pas. IE, !l!SSim, 
tonos sea-emos bvOII'ecidos. 

AGRICUL 1'URA - Enquaa:J.'to os 
4(ÍBrutatin.has~ não regress!llffi de Azu

i'al'a, é mais lenta a colbcilta Ida 

bruta'tia. Os t11a.halhadores sã'O p01Ucos. 

Que saudades dos pequoo.itx>s! 

O ool.eioro é pequelJl.o '{fara ltantta 

tone'l!ada ~ lb&tata, ,p·ois Sd~·ndo os 
perilws em <:<lest:!lltístioa caseiTa» há 

mu'iro ruMroulo, gtMças a Deus. 

Este .a,no - conJtinua a pr6Visão 

<<eS'l:artístioa>> - !haverá mais VÍ'lllho •do 

q;u.e <> ano pass&do. É n~gullll!r o tra· 
tamento da IV•inha pelo !Seraf;im e 
Lopes, fwgin.OO ao ;oalo!l' do mei:o-dia 

e ao maléfico v~neno d'O produto. 

Começam o ltrahallio . .ao a:l'Vúrece>r :do 
d-i!a com mais rendiimento 1e menor 

desga.Ste físi.oo. 

A árvores de fruto cumprem 

rig·OII'os8illlen•te :o seu trabalho. 
1 á conslllilJ.imos as ameixas. fuas 

e maçãs - rque pêssegos não existem 

- crescem dia a .dlia; cuja [preser· 

vaçã10 rex~ge muita :atenção, que UIILa 

[peça de fmta é imprescindível •a 

cada 'lietteição. 

ISublinh•amos, uma vez ma•is, a 
generosidade de um Amigo - do 

Mercado de Frutas do !Porto - que 

nos hrinda, seanan.allmoollie, com oa.i· 
X'dtes de variadíssimas espércites. 

Antes da e.nsi!lagem do milho tp-ara 

o gado disp6nde!Ulos muittas energias 

e dinheiro. Nos tem.p-os que oo·rrem 

não com.pra;rruos adubo n001 miilho 
híbrido a preços a;cessí.vteis... Valha

:nos a camp·anffla do Ministéri'o da 

A>gri'cu:1tu.ra paTa ,desenrvO'lvimento Ja 

nossa- já tã-o d·egradada- Lavowra! 

Semeámos o dobro dos oampos, 

haverá maior pll'ocLução; e po:r cada 

quilo ,acima do níveil rrormail de ensi

Lagem em anos anteriOO'es, feita -a 
ooruftrontaçã:o com o nÚ!IDero .de heteta

res, o M. A. 'P. pagará uma l!;llX'a. 

V a'le.rá a pena esta expe~riêndia, s'e 

der pa.ra 'Pagar ·o adu!bo e o miJ.ho. 

Em no sas mesas COtmJeçam -a 
apa.recer tomates, peytinos e 'OU/t11os 

.pmduros hortíco1as. Bem s'iltuada, a 

no sa !horta tem con1dições para uma 
boa IPraduçã·o. Logo ... 

Mor1gado 

Já passou o •I:U>rJl!O ,dos «Batatinhas», 

que regtress!lll'am alegres ·e quei:l11Jildos 

do soJ, isto é, com marcas da praia. 

Os primmros seguÍ.Ma:n em fins de 

]1\lJilho e eu fuJ oom eles. V•iemos a 

8 de J u1ho pall'a da!r lugar a ourtlros 

qu~ S6guÍ118illl >BJgora : o terceiro grupo 

que p!n'tiu cileio de satis-fação, após 

um ano de '!irehaJiho e estud-o, passa:r 

deooLro dias de desoanso. 

É uma vtida alegre na Casa do 

Gllli·ato! 

No fim do quarto grupo iTão os 

ven•dedo·res de O GAIATO mais IUJ!llla 

semana, ,para recwpern.rem os dias de 

pTaia que perdffl"am c'Oim. a disllr·i'bu>i

ção do jor:U'al. 

Nlo fim dias ~ilas, espero que 

-venham todos aom mu-ita VrO'Illta.de 

de part'ÍCÍ>pil.r em mais um ano de 

trabalho e ... eStu-do! 

Nave 

noti[iU5 . . ... ~ ··)~' 

du [nnferên[iD ... 
de Puro de 5ousu·, 

J! A nova mOil'adia, para aquela 

muJ.her Se~Parada do mari:do, está 
6m andamento. Pall'edes ao •alto, foi 

di~dida e, agora, vrui. s61' coberta. 

Há já !UJD grupo de ll'Oimens p..a:ra der

ruba'!' madeira, .n'O mon'te, para a ar· 

maçã o. Ningruém recusa! 

O pai da pobre mulJher - assim 

como crue uma espécié de abelha 
mestra - múti>va amrigos e fiamhl>iares: 

·Se pedreiro lida .CD!In tb'lvcos; se 
1roiha, i:doon; se catbpinlteÍII'O, m!lldeirras; 

se pintor, twtas; se ind:ifurendado, 

de tudo um pouco. Acção formidáveil! 

.E os nossos leitores estão n-a 
Teotagua'l'â.a. Loo.ge mas pento, que 

as abelhas nem sempre t&rn. o pÓ'1eJil 

•a+o pé da colmeia. Estamos a vê~la:s, 

ir.requie'tas, 1acLin.as, à procura .d'<alli

mtmto em mrujes·tosas tileiMS! Vêm 

de longe. .P10usam aqui, oheiram ali, 

caitam acolá. Soberanas. Ni•nguém es

tarve o cimninho. Que helo exemplo 

da Natureza! Tud'O que é .feito p·or 

[)eus tem a essência do pr&prioo Deue 

- B-elle2'ia Lncr.ioada. 

Há faoturas ·em :miio para llliquidaT. 

iPesada:s. Aguard•amos o pólen das 

TRIB 
«Festas de noite. v~~ieda

des. Cinemas. Concertos. Ceias. 
Boites. Jornais e cartazes anun
dam assim as festas em praias 
e .tel'mas. · 

Não. Ninguém pode amar e 
obedecer a dois senhores, sem 
sentir dentro de si os estra
gos da mentira. 

Temos doentes que se não 
erguem, criancinhas que não 
têm pão, faini1ias sem casa, 
lares de fome, gritos de angús
tia, situações-de dor. 

Ajudai a S1alvar e.Stes doen
tes, estas criancinhas, estes 
lares, por amor dos vossos que 
fazem curas de r~ouso nas 
serras de Portugal e montanhas 

As árvores de fruto cumprem rigorosamente o seu trahaJ.'ho. E os rapazes mais novos, também .. . 

rvossas cartewas para se waduzir e<m 

mel - a casa desta mu1hffi' qrue 

sortire o ~íri'O duiiLa viuvez que não 

desejou. 

A1bra;rnos olareins ! Deix~Ill'OS o sol 

!Mil!har. E V'ailllos telha:r a m01r.adlia. 

Depois ... , é que sã-o elB:S! !Mas lá 

ch~garemos, se Deus quiser. O ln
verniO não é já. No erutooJI1o, deseja· 

mos que ·toda a iamília, a b:em-eficiar 

da casa, >Ce!ehre o Deus Men>ino ll'O 

ha.fo da nova laTewa. 

PARTIUIA A.Mm de villrt:e 
contos que o nosso Padn:e Telmo 

descobriu para a mo:radia ea:n oonstru· 

çãlo, tffiDOS só mais 5.000$00 de Pared~, 
«pequena ajuda para acabar a casa»; 
e, «quando puder, enviarei mais al
guma coisa», sublinha esta Amiga. 

Em pleno convívio d~ antigos 
gaàatos, chega wm junto de nós e 
pousa em mãos uma nat:a de Hamoo 
•dobmd:inha:......,. «É para os Pobres. NiúJ 
digas nada ... » Eie :foi semipll'e devo

t·ado aos P,o'bres. Andámos tantos 

quilóm"etros em faV'Or dos Oullros! 

Selámos a pa111tJillha com um ahraço 

frartemal. 

Mais cinco .n'O'tas daque1a senhora 

- quadro da Função Púh1iJCa - qru6 

divi.'de mensoalmffilte o vemcilm.en>to 

pellos Pohres. R'llla da L81pa, Lisboa, 

donartivo «pelas almas do purgwtório». 

8 de Agosto de 1981 

P['esença am>i•ga da assimliDite 17769 
pel•o 25. o aniversário da viagem de 

Pai Arué.r,i:oo iPaTa o Céu. Outra, do 

me~mo e tilo, da assin.wnlte 237'55. O 
eapir.ito de Pari. Américo faz vibrar 

t&nias almas ! 

Coi·mhr.a, «500$00 p<rra ajuda da 
mercearia de l/.lm casal de idosos, 
por alma de meus Pai - Helena e 
l oão». Em disoreto wbresc111ito, 2.000$ 

enlllrygues no Lar do Ga!i'atto, do 

P/Qrto. AoonteJce uma vez por outTa. 

Guar.da: 

«Com muito gosto, junto uma 

parcela do meu subsídio de férias 
para acwdir às vossas aflições, sempTe 
tã~ enterradcs nas contas da Co'TI)fe
rência. 

Como tudo seria mais fácil . se os 
ricos fossem menos ricos e, nós, os 
que não somos, tivéssemos todos a 

coragem de nos despojarmos do 
sup6rfluo 'em beneficio dos mais 
carecidos! 

Orai «por mim, que longe de ser 

m elhor do que os meus Irmãos; m~ . 
sinto pesado e torpe com q. ca:rga 
dos meus defeitos» como diz 
Padre Telmo em O LODO E AS 
ESTRELAS.» 

Em nome dos Pobres, muito 
ohrigado. 

] úlio Mendes 

A DE. COIMBR 
eSitrangeiras, por amor dos vos
sos Olhos que brincam na a.reia 
fina, junto da es·puma das 
ondas.>> - Pai !A.mêri•oo 

Estes gritos de Pai Améflioo, 
há quarenta a1nos, têm hoje a 
m•esma ou ainda mais força. 
NeSita época os Padres da Rua 
vão como .pregoeiros por ter
mas e .prai,as de Portuga~I. Hás
·de vê-los e escutá -los. Não te 
corutenJte5 em abri·r a rtua car
teira. Abre ·antes o cora-ção 
e ama. Não deixes dentro 

de ti os <(ieSitragos da menrt:ira». 
Conto encontrar mui·tos de 

vós na Prai·a de Mira, em MOJ.n
·te Real, em S. Pedro de ·Moo1, 
no Luso, na F1igueira da Foz. 
Outros thão .. de ·encontrar -se 
com os nossos !padres em 
IS. Mmtinho do Porlto e o'llitrals 
!terras, até ao ext!1em·o do .Ail
garv~. É o Senhor qrue vad pars
sM' e bart:e. Quando Ele balter 
à tua porta, albre-a; ·e ficarás 
com Elle pa:ra sempre. 

Pa<k-e Horácio 

Ca.Ivóri 
Cont. da 1. n página 

dos, mais rebeldes e distantes 
tornam'ise como os de cdança. 
Ele ·às vezes é violenJto, exi
gente. Faz sofu-er em vida. Mas 
quall é o pai que, se ama o 
fillio ;ve.rdadeimmenlte, não é 
·exigente com ele quando o vê 
transviadJO? 

As perspectivas da Fé são 
uma força singularmente úDiica 
para a revelação da Verdade 
quando ·a vida de alguém toma 
rumo irreversí;vel. Compreendo 
que .s:em esta perspectiva os 
técnicos da Medicirna não te
nham coragem da ·Verdade e 
temam até as con:sequências 
da mesma ·Verdade. 

Por isso, a pergUJilta é perti
nente: quem tem medo da Ver
dade? Creio que só quem dela 
não fez nem faz a razão do seu 
viver. 

A sr.a Laurinda está já cons
ciente da gravidade do seu es
tado. Mas .recuperou serenlida
de. i! amiga de quem a trata. 
É delicada com quem a visita. 
Não faz queixumes. Serena
meJnlte aguarda a sua hora. E 
nós também. Sofrer com os 
que sofrem, como irmãos dos 
que o Pai Comum muito ·ama, 
é o caminho fácil para a treve
laçã:o da Verdade, que por ve
zes é descoberta ·1110 silêncio da 
dedicação inoondiclonat 

!Padre iBapitista 
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do ·eu morrer.» íÉ IV'erdade: 
começoo! Agora (desde elntão ... ) 
é que ela tem toda •a força da 
afirmação es.pü1i.'tua!l dle um 
Deus que é Pai e no Seu Flillho 
é o Deus-connosco. 

<<A O~a não Jé mmba>> -
11edl.amava Pai AIJlllétilco com 
veemente eSipOD.talileidalde, como 
quem quer ~ibertar-se do escrú
pulo do equívoco. Enquanlt'O 
e9e viveu, aos olhos suiperficiais, 
·atJé podia ser tida como dellJe. 
Mas agora - dle q'Uiem é?! 

Ora por a·qui vamos dar ao 
cerne da s·edrução ilnres1g01tada de 
P·ai Amér1co: a SIUa espki~ua~li
dade. Hâ alilOS, dizia-me Ulm 
venerando saoerdote bracaren
·se, d.epois bem pravado pela 
'Contradição reinallllte neslte mun
'ClJo: <<Quando se eserever sobre 
o 'Padre Américo-míistico,_ então 
é que vai ser!» 

~Aqui dleilXo a sugestão aos ·ca
IPazes de a tOiffiarem sdbtre si. 
D. a Pail·mira Duartte se ldelbruçou 
Jangament•e sobre o Pa!dr:e .Amé
rroo-pedagogo e produziu essa 
olbra preciosa que é <<!P.orta 
Aberta>>, liV~ro que ediitâmos e 
rt:emos brevemelnte de !le-eclJiltar. 
Uma Edirtooial nada alfedta a 
temas e p·essoas religiosaJs pu
blicou uma alilÍtologia saJborosís
sima d.e textos .eS\colhidos do 

· P.adre Améri·co - figura ímfpar 
!da Li.:t1eratura Porltuguesa. Quem 
se levantá para reltomar -essas 
e outros texttos de Pai AIIlllériao 
·e ensaiar a par!tlilr diel:es Uttna 
Sli1stemaJtização douftlrililal, um.a 
evi'dendação daquela inOOIDi ori
daide ,profooda •e · inltimild.alde 
constante com Ori·slto, cava!C'te
-rísti!ca do Paldt'!e Amér!itco-mfs
rtico? 

ISer.ia uma homett1.agem jus'ta, 
ruma celelbração drügna destes 
vilnbe oinco ooos passaidos sobre 
a sua partida ldoeS!be mund'o 
(onde a:fiinal esltâ ltão presenlte). 
Para não fa'lar do setrviço das 
almas, sei"Viço da lg11ej1a, que 
essa obra iria oonsltiltuir. 

Siim, tudo começou naquella 
<anarteJada>> no Verão de •1923. 
E à:s marteladas foi o Senhor 
eiSiculpi,ndo mai·s est-e 'insttru
mento da Sua misericórdia que 
quis fazer de Pai Améri.co. 
Tin'ha ·ele, então, 36 anos. Um 
(passado feito de homadez e de 
bondade e um fulturo promi,s
sor de bens, que, por certo, 
ele não deixari~a· de conltinuar 
a :r:eparti·r com os Pobres. Umn 
VJida digna a prosseguir. 

iNaquel!a idalde não serlia fáci1l 
ltrocâ-la sem a grande üei1teza, 
sem o iJrresis!tível ava:I que foi o 
oou encontro oom Cristo, uma 
11ealidáde espiritua:I, sim, mas 
muito concrett:a: a <<martelada>>. 

M:ats tarde,. e a !Propósito d:e 
ou~ra hora, Ide J aTdim ld.as 
Olivei-ras, e'le 'CO!nfidendaria 
com a disareção que Ilhe era 
ca.I'Iacterislt~ ao falar de si, 
.qUiase· oçom pudor: <eNio posso 

# 

dizer que tt~a suadlo sangue 
mas sei o gosto do nmrtído. 
Não vi o Senhor oom os meus 
olhos nem O ouvi com 'OS .meu•s 
ouvLdos n:em O ·toquei com as 
mmas mãos; mas senrti o Seu . 
bafo». 

!Potiém, estes gTalildes momen
tos que 'rrelcordo, não são o ex
tr.aordiná·r:io da isua v.ida. <<Toda 
a minha Obra me n1aseeu no 
.Ailtar>> - confess,a!Va :tantas 

· ·vezes! AlH,. na 'EU!carist ia de 
'Calda manhã, a Palawa ·e o 
!Sooramento · era1m a s01mbra 
ffiecundante do Espírilto que ia 
gerando n;elle o que DeUJs queiii1a 
Ideie. 

Depois, •era -o S'eJ1Viço dos 
'Pobres, dos mais !PObres .e 
abaiilld~ados da ju&ti!Ça do mun-

do, nos quais a presença de 
Crtsto lhe era ·extremamenlte 
s·ensível. De Cristo para Oristo 
e·ro o seu <l.ta - todos os seU!s 
dlias. 

Quem se aJtreve ta procurar 
ailigures o fundame.nlbo da ISU'a 
sedução iruesg01tada?! 

PADRE CARLOS 

e Eu gosto muito de 'Pai Amé-
. rioo, por ser nosso Amigo. 

Não o conheci, mas vejo-o to
dos ·os dias na Obra fundada 
por ele e no bem qUe faz ·a 
'tantos, c01lllo eu,_ sem pai nem 
mãe. 

Nós podremos S'er homens 

com a ajuda do~ !Padres das 
Casas do Gariato; e das Selnh:o
ras que, sem ganhar nada, fa
zem os .-tJ:Iaba.lhos connosco, en
stn~ando-nos a cuidar das rou
pas :e das l~ezas; e também 
dos prof,essores que nos ensi
nam na Escola e na Oatequese· 
- como é a vlida e a melhor 
.maneira de nos porta,.rmos com 
as outras ·pessoas. 

Mas eu também goS!to mui~ 

to de Pai Américo porque ~le 

deu a vida pelos Pobres, pelas 
Odanças da rua. E acred.itto. 
As pessoas qUJe nos falam dele 
são para a gei1I1Je ·acreditar ne· 
~as, porque são os que ~os di
zem a Verdalde. 

Fico sempre muito contente 
por S'aber que Pai Américo 

e novos ;:aia tos em 
M·IRANDA DO CORVO -

No paJssado dia 16 de JuJho 
rtodla a nossa Comut111idade de 
Miranda do Comvo 10elebrou os 
25 anos de Pai Américo no 
Seio do ·Pai Cele.Slúe. 

A .Sieguir a uma manhã nor
crna'l, veio o ·iillmoço ccxrn a pre
•sença de d:o~s dQs nos1s·o..s oa
,sars: o Si'ltva, que vedo com a 
sua famí.lia de Viana do Cas
ltelo, e o João dle To11res Novas 
e eisposa, de Odivellas. 

A ,pourco e pourco a Oasa Ja
··S1e enchendJo de · :ra~pazes ainlb:i
gos e novos; il;J·81s foram sobr.e-
1tudo os ft!nttigos, com as su:as 
mul!her~es e fillhos, qllle Víieram 
,a~q_uecer o amlbi:ente, pois a 
·mai.or parióe ainda viveu com 
Pa~i Alinér·klO. 

Por vallta das 19,30 h houve 
Mis·sa, ·c<mc~leibralda p~os srs. 
Padr.es Horâdo, Peixoto, Fran
dSico e PUniio,. todos e'les groo
ld,es amigos de Pai Américo. 

A nos·s·a Cajpella, nesltes dias, 
ttarna -,se jpe'q uenina lpa!I"a .tanta 
ge!ntte; mas foi muilto gu-ande 
1em callor 'humalno e cristão. 
Uma Mis·sa cheia de ailegri!a, 
po'iis a homma ccrnSiisttiu numa· 
grra'vlação da v10z die Pai Amé
II'ÍlCO, que faz o 1re:surm.o de 
como começou a nossa Oasa 
e do dia ""a-dta nas Cas·as d:o 
Gaia!to e nos conJViid·a a• ser 
humilldes, pr:oou:rando viY.er 
s·empre na pobr.ez;a materiall, 
mas ri'cos de coração. Sr. P.e 
(HI()I!'âido, dJ~ois, com-entou as 
pa:I·atvTas gravatd ais, recordandlo 
eJpisódros da vida de . Pai Airné
clco e de al~guns ·dos pr·esenltes. 

Seguiu-se .o conví.vio em nos
sa eira que ficou cheia. Cada 
1quaJ haiVia trazido o seu f·ar
n.e!l. que depoi'S se viria juntar 
1a oUitlros e, como resulltado, as 
mesas fJi.c:ar·am Teplleta>s. Foram 
momentos em que toda a força 
que nos une esteve bem paten
te. O contacto dos antigos com 
os novos enriquooe-n01s huma
namente. 

Depoli.·s de oellebrarmos, câ 
em Casa, os 2•5 alilO.s de PaJi 

Almérico, nós -os mais vellhos 
de agora e muitos dos nossos 
casa~dos (éramos 97)- dteslocâ
mo-nos .a Paço de Sousa, onde 
reipiOusa~m os r.es1:o.s mortais de 
iJ?ai AmériiOO, a fim de partk:i
!Partmos no . encooitro de ·anlti
gos e novos gaiato~. 

A ,pr:im-eira eltapa foi no Ca'l
vâirio, onde à volta do altalr 
da cap'ella-eSipilguetro c·e1·ebrâ
mos a Eucai1isiti:a, seguindo-se 
um aipeltitoso allmoço na malta, 
toom a parti'lha de faií:lnei.s. 

Ao chegarmos à Casa de 
(Paço de Sousa enconrt:râmos já 
uma mrulrtidão reunida no largo 

·do cruzeiro, .em diálogo, teste
munha.indo so'bre o tema T:ralba
ll!ho, que terminou oom o Ter:ço. 
!Era u:ma multidão onde haVIia •a 
união e .a a:mizad<e que Pai 
Amlérko goslta11~a de !ter p!1e
senciado coripora~mente. 

1S.eguiu-s·e o jantar, que ·foi 
bem Sel"Vlido. Depois, um con
vív·io musilca~ até altas 'hot~a§. 

No domingo paii"ticLpâmos :na 
IEUioari•s'hla. E, a seguir, no gra~n
de a~lmoço; grande pela muJliti
ld'ão e pello amor dos que o 
-servti.r:a~m. 

A d.espedik:ta, de mãO!s dadas, 
cantámos o «Vou J,evar~te co
ruiJgo, meu innão». 

É vonitaJdie de todos nós que 
esltes . dias e estes enloontros 
se c.epi'tam. 

J oãoz,inlto 

PAÇO DE SOUSA - As ·ce
lebrações do 25. • anLversário 
dia morte de Pai Américo fica
rão ·n:a memória de todos os 
que partiQiparam no convívio. 
Não terá sido pelo número d1e 
allltigos gaiatos e seus fam.m.ia
res, cif.rado em cerca de 400 
pes<Soas, ou pela visita que fi
zeram às insta!laçõ·es que ou
«ora eonstru.imm por suas 
mãos; mas sim pela alegri·a que 
nos transmittiram e pelas :re
cordações que esta Casa (e 
outras) lhes proporcionaram. 
Momentos ,iJOOsquecíveis; en-

contro com à F·amília que, há 
muitos anos, de~M~am; dificul
dades que diáriamente :trans
pUJI$iam; anseios e Íil"Qsrtrações 
- em tudo reviveram 'Pai Amé
d~o e a Ob:m da R.ua. 

Foi dlito por um de:le.s que, 
actualmenite, não há tanto gos
to pelo trab81lho; tudo se ,pro
cessa lentamente. Talvez... O 
certo é que, neste momento, 
não temos tantas dif.iculdades 
- . :11elizmente; éllS mstalações 
são outras - melhoradas pro
gres·si!V'amente; o estado de es
pírito dos raJpazes é diferente; 
não há e1'el11.en•tos · neutros: a 

lar Operário 
Ohe~u-nos mais um rapaz. 

É d:e VaJdigem; não tem mãe 
e diz uma tia qoo não apren
deu nada na Escola; faz tlrope
Has de tad:a a eS!péde e os vi- · 
zin:hos não o suportam a ele 
nem ao pai, p.or este não im
pedir as mâs aiCções do f.ilho. 
Não conhecemos nem uns nem 
oult:r:os, nem salb:elmos que res
poslta d;a.r. 

Hâ uma cama de'SOicupada, 
mas dlianlte da fotografia que 
nos aipreS!entam do rapaz, te
memos que venha causar de
sordem no Dar de S. Domingos. 
A ins-is,tência que nos f·azem 
para que o mpaz fique, vamos 
sempDe dizendo que não. Nin
guém qruer amaJr esta cr.iança. 
Nem o pai porque não conse
gue eduoâ-~o; nem os famiHa
r.es por.que s·ó lhes. dâ desgos
tos; nem os vizinhos porque 
não suJportam as suas traqui
nices. Onde haverá Casas para 
este caso? Em Portugal jâ sa
bem.os que não. O Tribunal da 
Co:rnaTICa mam!dou-nos, hâ me
ses, pedir para receber um que 
não <<rpodi1a estar com a mãe». 
DO'li'tra vez fomos falar ·com o 
M•ertetí.Sis~mo Juiz de Menores 

.3/0 GAIATO 

tinha confi!anç.a em ,todos nós 
e até dizia que. <mão há Rapa
zes maus>>. No enrtan:to, cã em 
Ciasa - e n'outtas Casas -
algruts não fazem as obriga
ções, .vão à fruta ... Mas o Pai 
Américo ama-nos a todos e 
m~andou fazec casas bonitaJS, no 
ICamp:o, pal'la nós e também foi 
muito ami.go .dos Doentes in
curáveis; hã uma Casa só para 
eles em Bei.re ~PM"edes)- é o 
Calvário. 

Pari Américo jã mOITeU hã 
25 •anos. Tenho pena de ele não 
estar cã, em pessoa, para lhe 
dar o bei1o que lhe mando •.• 

AiLBERTINHIO 
(da Cas1a do GaiaJto d:o Toj1all) • 

~ . 
CODVIVIO 

cada rapaz é dada uma função 
-para a sua 11ormação- con
forme a sua capacidade e po
der de realização, trabaUt•ando 
em conjullllto - como sempre 
foi e, agora, .mais do que nun
ça; Não pode haver, dellltro da 
noss·a A!ld~ia, rapazes indi'V'i
duaU.stas. 

P. S.- O Cândido Pereilra 
- 'anti,go gaiato - comproane
t.eu-s·e a :fazer Uillla repoi'Ita~gem. 

M·as não ohregou a tempo ... 

Morgado 

em Lamego 
para que um dos nossos fosse 
tenttar teorng-1.!1"-l.Se em lugar 
apropriado e recebemos esita 
resposta: - <dnteressa-se pe'lo 
ra~paz? ... Quer-lhe bem? ... Não 
o mande para lado nenhum. 
Se .lhe tem alnor gualrde-o jun
lto d:e ,sli>>. 

Apesar de tantas desdaber.tas, 
de tantOis processos novos de 
adtuar n1s,to ou naquilo; ape
sar da tédnica modertna nos 
ce!'!cair por todos os lados, .coo. 
tinua dom a mesma força e 
com a mesma actualidade o 
Mood.a~menltlo do Amo!I', que já 
nos foi dado hâ tootos s·é'oulos. 
E este amor não pode eSICollher 
e se esool'he rem de ser os mais 
albandonad.os, os que não pres
tám, os ma~s rejeitado!S. Se é 
as·sim, tem de ViM". E o Freitais 
V'eio. E ·logo o f-omos recomen
dar aos companheiros mais ve
lhos e dissemos oom um. ar 
de importância, :porque o ,caso 
e.ra importante, que todos ti
nham de ajudiar. Todos tinham 
de ser · mui'to am-igos do &eir 
tas. Ninguém, por motiiVo ail
gum, se podia Z'antgar com e'le. 

Conlt. na 4.'" página 



R"eflecti ndo 
1Solbi1e a 1Il1Jeisa em qJUe escrevo, 

eslão as ~cantas que temos rece
bido u!llt~mamwte com :pedidos 
Ide admi1ssão. Temos neslte mo
mento, em nossa Oas·a, cill.gumas 
v.agas que quererí1amos preem
cher com os-·casos mais wal\11es. 
Mas é dilfí cil a escolha, pôi·s 
são rt:arrlltos os pedidos e rodos 
tr~endo ettn si :siltuações tão 
lamenltáve'is ... ! A!penas a'lguns 
eXJemplos para que possais 
C:omungar á nossa dirfiiculdade: 

R·rupaz de 10 anos, albalildo
naldo :pela mãe que vive na 
!()roSitirtuição, pai descoohecid:o ... 
Oriado pe~la arvó a ql\l'em não 
t'lespeilta, foge ide casa, rouba ... 

Cínico rfflhos peq:uwos ~aban
d1ooados pelo pai, que se entre
gou à vadiagem ... 

:Rapaz, tiiilho de pàis anormalis,, 
roulba e é culpado de rtodos o5 
malles que aparecem na aldeia 
onde vhne ... 

8 Na nos·sa OaJSa da :praia de 
S. Ju'1ião da Erkeilfla irão 

passando os nossos ' 120 Rapa
z:es, e!!l th.I:rnos de 15 dlias, ex
OEWÇão f·ei·ta para os mali's pe
queninos ou ca:reddos, qUia 
a!li permanecerão por mais 
tempo. É uma ocasião sem.pre 
1aguardada com lbasta11lte ,ex
pedtati'Va por todos e com bas
l'tanttes .dores de caJbeça :J>or 
quem é Tespoo.sâJVed, que para 
os ou!tros a:prO'Vei:tarem têm de 
se des'dobrar em a·tenções e de 
·esltar aten'tos às di6culdades 

· Lar Operário 
em Lamego 
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Escolheram-se doíiS para o 
acompanhar nas hocas Uvres. 
Todos haviam de SJaber dizer
-lhe coisas lindas, ertc., etc. 'Du 
também ajudaS!te, polis demo.s
-'lhe uma camisola das que nos 
oferecem; e senJtou~se à mesa 
porque ain:da hã dias dizLa!S que 
f,izéssemos uma feSiba com ·e!les 
e de'itámo-'lo numa oama laova
dinha, entre 'lençóis que nos 
v.i•eram de Vila do Conde e de 
Guimarães. O Freitas tem V~ar
rido e arr>anhado os papéis n'a 
titpog:raJfila e jã 'Jihe confiámos 
dinheiro .paJra fazer pagamen
tos. Nes:ta.s primeitflas semana's 
tudo esltã a correr nonnalmen
te. Se .nós e rvós lhe dermos 
amor, e:s'Pera:mos que .seja um 
rapaz bom. 

Padre Du·arte 

Oultr.o, tam'bélm órfão de pai, 
vive •com a avó e a mãe que 
ltralbalha .numa fãhrica, mas 
todos os dias id!epois do ltraba
dho rv:ai <<palia onde caQha» 
de<iXJanldo o fillho :sem qualquer 
•amip·aro. Nartura'lmentte ele foge,: 
roUJba, etc .... 

iMu.'llier, com dois lfi!Jhos, 
Ulne-se a uJm homem de quem 
já Item mais dois; homem deso
nesto, que não respeilta os ffi~o~ 
dela, 1com maJU comportamento 
mor.all e dando-Ilhes maus Jtra
ltos ... 

Mãe pouoo ICalJ>aZ, pai ab>ó
Hco, 8 filhos ... 

rE ma·is ... e mais! 
Estas feridas tomam doenlte 

a sociedade. São feridas que .são 
fruto, em t~aJilde partte, de má 
fom1ação humana, de ·r.alta de 
eduoação de base. As conse
quêniCias são principalmente 
dolorosas ·palia aqUieles qrue cres-

·e .aos prdbll.emas 1leV~aJntados·. 

Segundo um inquérilto ~e

'Cenite, metade dos portugueses 
com maits de 15 aJnos não têm 
Ifétd.as este ano, s·dbrtetudo de
VIi~o a dlitllicu1ldades económi
cas, e um elm 'três nunca •as 
teve na vilda. Os nossos Ra
paZJes .são, pois, no eonltex!to 
gerall, uns privilegüados, de que 
nem sempf!e s.e ap~ceberão 

an'tes de cento am·alduredmen
to. Compe te-nos 'a nós, poTém, 
assumir ·as treQponsabiUdad'es 
iJnereOJ.tes. 

Férials, :para muiitos, corres
!l)on,de ·a tempo de dissipação 
de .energias e de eX'aitação, não 
signilfiilcando ·r€\pouso ·n·em re
~ax:e psíquico e ffsko. Mudar 
de amfbie!llte não lé, por s1 só, 
sin&nimo dle dieocans.o e de 
recuperação de for:ças. É antes, 
ilnfetliZJrn.en,te, ocasião de maior 
dispêndio de capa.oilda.des e de 
depau;peTamen!to consequent-e, 
quer debaJixo do ponto de visita 
moral, quer nos aspectos psi
q WÚCO"'~S'OmáJtlicOS. 

É pena qure •se v<etrilfiique 
•aquilo que acima se refere em 
síntese; i:nf.eliZJrn.•ente, em per
rei.lta consonâlllda com o ve
tr.i1fi•aa:do no dia '<f1e ~epouso se
m·anal ao !longo do ano, 
é 'à segunda-lfieti.ra que as pes
soas, em ger:a!l, se senltem mais 
cansadas e, não mro, sem ra
zões vâiHdas ou, pelo menos, 
IPOr mOitli!Vos aoeitáiveils. 

.Doiis aS!P1eotos fundamentai.s 
importa 'considerar. O prime'i
'ro concerne. ao di'reilbo que dle
·v.e ser exltensíveil a !toda a gen
te de ter no de!curso de calda 
aino urrn ;p•erfodo de rejpouso, 
muda:nd:o ld;e actividade e de 
II'iltmo; o segrmdo diz re.speilto 
·a'<> ,poder e ao saber aprovei-

C·etlll IPar:a a wda, sofrendo o 
. aibandono e venldo o desregra
. mento dos pais que deV~eriam 

ser o bom exemplo. 
\Feridas diffcei:s de Slall'alr 

(porque muito pr~undas pa~a 
1serem ifiíkHmente :curadas. E 
tanltas, ltan tas, que !ficamos 
séniamen'OO emlba'l'açald,os IP!Or 
não podermos deitar a mão, 
tentar mini:mi2'Jar o mail, a todos 
eSites prdhl·emas que batem à 
nossa porta! 

Allguns virão e trairão as 
maJreas do mau .vilver qrue ltiw
:r.am até oh:egaJr ... Eilicontrarão 
aqui, pela !PI1imeilfa Vlez, .allgulém 
que se preocu.pa com e!J.,es; e 
muilto .principallmenlte •a'lgwém 
por qJUem ttenham respeilto e a 
quem possam dar e de qruem 
possam .receber amdr. Mas as 
~erild:a:s não se cura.trão .fácilmw
íOO; exigirão ,safrimenrto nos 
~PCópr'ios e sof-rimento em quem 
os qwiser ajudar... Serâ um 
processo . ]1ento e prdlongado ... 
A~guns rvirão ... !E os owtros?! 

Padre Abel 

tar os tenljpos !li!vres ou !fiooila:s 
cOim d:isoernimenJto 1e elficâcia. 
Just1ça e educação são faoto
r.e·s, pois, de desenvolivim•ento 
e de p!romoção. O corutemplar· 
e o awferk 1d!a NatufleZJa ·a:s 
suas ;pdtoociailidade:s; o recur
so à :leilbura au a di·vertJimen
tos ca'lmos e sãos; a busca de 
serenidade e de tempo parare
filexão; o exe.ocício fí1sico ade
lquald.o à!s idades 'e às forças 
de ca1da um serão facltor·es a 
ter em co:nJta, para jâ não ifa
aanmos da · neces·sidade de en
·conlbro inte.r-famíllias, jã que, 
ao ITO'Il'go dlo ano, a:s pessoas 
•vii.tvem -s·epaJradas ou mesmo 
ldle·senc:orutradas, num tipo de 
vida febritl e desgastante. Que 
as f1érias s·ejam, ;pois, revigo
~ranltes, nas suas mai!s vari·aldas 
tfaoeltas; .e possíveis para to
dos, são os nossos melhores 
votos. Pa'ra os cansados por 
nad•a quererem faz·er e que, ao 
lcmgo do ano, se vão arrastan
do no ·Md.io e na 1Pf8igllliça, gas
tanidü, quas·e .sempDe, o que lhes 
.nã.o pert-etlllce ou 1Viv€!Ildo à 
cuSita d.os oultros, uma lembraJn.
ça: o trabalho é um dllirei'to 
ttamlbém e um d.eiVe·r •e só a 
'ele com'esponde justam·wte um 
período de laz:er e de relrum
menlto. 

e A propósilto da ef1emérikte 
v!ivida no passado 16 de 

J Ullho, não queremos 'deix:alr de 
assinallar as presenças fí.si1cas 
ou escritas, por car1ta ou por 
via tel·egráfka, de mu1i!tos Ami
gos. O mesmo se diga de mui
ltos anltigos Rapa.zes qu1e, ape
saT de ser dia de traibaJlho, 
qUiiseram vir até nós, 'S'dhr.eltu

do ao 11im do di~a. Bem hajam. 

Padre Luiz 

NOTAS 
DA u-INZENA 
e Deus lfoi s·empre o g~rande es~dido, o Senhor do 

silêncio! 
Onde a Sua figura :e a Su~a voz? 
Na soUdão das monmnhas, fundo dos matres, centro do 

d-esel'!to, infinito do céu? 
Só nos graJDdes silêncios, o Senhor faia. <c!Escuta Israel, 

Eu sou o teu Deus.>> 
MaJS nem .sempre Israel escutou e OUIViu- porque per-

dido nJos ruioos da luxúria e dos ídolos. 
Muilto mais, nós perdemos o tsilênet'lo e o «eSICUta)> .. 
Olhos rrepletos de imagen1s. 
Ouvidos satumdos de ruídos. 
Alma esmagada pelas fad·igas da vida. 
Arrastados pelos Bancos, campos de jogos, espectáculos 

e estradas fora. 
Incapazes, mesmo, de 'OUIVIimnos a !VOZ de Deus - o 

murmúrio, o Seu aceno: 
No filho que nos morre. 
Amigo que se mata. 
Nas dúvidas da fé. 
Dmreza ida vdda. 
Câlllcro que ·nos come. 
Na grandeza do céu. 
E beleza do mar. 
Perdemos o fio da Swa voz! 
F-icámos perdidos no nosso emaranhado. 
Fechámos o coração ao Seu Espídto! 
A ·angústia nos tomou. 
Caminhos Si001 estrelas! 
Montanhas mort!as! 
Rios sem água! 
Sem Deus nos C'aiil.samos de tudo. 
Os próprios ·p8JS:sos nos enf·astiam, perdemm o ·sen;ti

do, o pé - o rum1o da Eternidade! 

e Ainda ·no rescaldo do nosso EnconJtro, sentimos como 
lfoi m3JI'IavilhoSio! Os dois dias em famíUa, em comunhão, 

vivendo e recordando. . . como se Pai Américo estivess·e no 
meio de nós! 

E esteve. 
Os momentos mais altos e marcantes na sua vida, não 

.foram as corsas g,randes que e1le realizou, nem os liv.ros que 
·es-creveu. Ma~s, sim: 

Um sorriso vosso. 
O vosso -casamento. 
O •primeiro filho. 
A carta que lhe escrevestes. 
A notícia do emprego e ordell.lado. 
O momento feliz do .re.greStso depois de atlguma fuga 

ou af31Stamel11to. 
Os elogios a vosso respeito na sua presença. 
A sua oração quotidiana ao S~hor por vós. 
Nascemos do seu comção como famíl•ia. De VIOlta da 

grand.e mesa - rodos os Rapaze.s; S·enhõras e Padres da 
Obra; Pobres e Doentes; Ami~ .e Leitores do Jomal. Fa
mília verdadei,ra -mi medida d·a nossa pa:rtiJlha de bens, 
de dlons e de amor • 

O Encontro despertou, em nós, ao v·ivo, a consciência 
desm realidade. 

A. c'hél!lllla ficou maiJs viva .•. V:amos transportá-lia con
nJOseo. 

Que Pai Amél'lico nos ajude. 

!Padre Telmo 
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