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Aniversário 
F. OJ a 7 de Janeiro que a Obra da Rua fez anos!. 

Sessenta e quatro l Não admira que tenha 
netos e bisnetos. 

São milhares. Muitos milhares que tiveram a ori
gem do seu equilíbrio na Obra do Padre Américo. 

O «padrezinho» de Coimbra após ter carregado 
durante dez anos com a pobreza extrema e a miséria 
material e moral das ruas de Coimbra, começou uma 
experiência que o galvanizaria! · 

Três pequenos das ruas da Cidade numa casa 
situada nas faldas da Serra da Lousã, uma senhora 
sua familiar e ele. Uma família feita, não de carne, 
mas de espíiito e de amor! 

Os três rapazinhos à lareira e à mesa comunica
ram-lhe o sabor que tinha sentido faltar na experiên
cia das tutorias, dos estabelecimentos oficiais do 
tempo e das cadeias. Sim, a lareira, a mesa, a casa e 
o trabalho de cada um ... 

O Padre Américo sentiu-se pai no amor dos 
filhos! 

Sonhou, sonhou e realizou o seu sonho nas asas 
da Providência a quem se entregara cegamente; ou 
melhor, inteligentemente! 

O amor da Família foi a sua sedução. Fazer 
Família, dar Família, ajudar as Famílias. 

As Casas do Gaiato, o Património dos Pobres e o 
Calvário não traduzem mais nadà, senão o encanto 
pela Família. 

A Obra, hoje, sofre exactamente o impacto bru
tal de uma·sociedade que destruindo a família natural 
pretende também ela, abater o espírito familiar das 
Casas do Gaiato. 

A Igreja, Família de Deus, o grande suporte da 
família natural e defensora intransigente da sua esta
bilidade tem sido e será igualmente o sustentáculo e 
a advogada dos nossos princípios. 

Passem os tempos, as políticas, as modas e as 
culturas; o homem continua com a mesma natureza e 
a mesma necessidade inalterável de uma Família 
sólida. 

O rapaz da rua não é excepção! 
Padre Acílio 

Malanje 
Semeámos 
milho 
num grande 
campo 

QUA.TRO dias de sil~n
CIO co m os graos 
adormecidos . Cho

veu. E surgiu o milagre dos 
brotos em filas paralelas 
como que a caminho dum 
grande acampamento de paz. 

O grande mila gre no s 
campos !, se os jovens dei
xassem de vender pentes, as 
mulheres deixassem de ven
de r cerveja e os homens 
deixassem de beber capar
roto ... 

Mas não, continuamos a 
teimar num negócio e vícios 
que nos arruínam. 

O milagre das chuvas! 
O milagre das seivas ! 
Hoje nasceu mai s uma 

vitelinha e uma porca pariu 
sete leitões. Na Carianga 
quatro ninh adas de pati 
nhos! Uma das mães adop
tou-os e é vê-los a correr no 
terreiro atrás de bichinhos 
que só eles vêem. 

O Kassua, não. Não está 
do lado da produção: Es
cola, na zona dos setes; no 
trabalho, seu aconchego dos 
lençóis; na obediência ao 
chefe - «a mim ninguém 
me manda». O valentão! 

Vai dois meses para fora 
reflectir e experimentar ... 

O Processo de Pai Américo 
O fim da preparação apro

xima-se, mercê do muito 
' interesse e trabalho do seu 

Postulador. 

- em sentido contrário, pois da nova 
análise de toda a documentação se 
visa reunir o idêntico, dispensar o 
que parece desnecessário, resumir 
quanto possível, de modo que o 
documento final a apresentar às ins
tâncias que hão-de deliberar seja pra
ticável. Ainda assim dará um livro de 
seiscentas e muitas páginas. 

Quando, daqui a meses, após a 
árdua etapa de revisão, nos forem 
devolvidas as provas, será já para a 
impressão. Depois, a encadernação e 
reenvio ... , então já para ser distri
buído por aqueles que hão-de estudar 
este livro e decidir se, sim ou não, 
estão reunidas as condições para o 
decreto da beatificação. 

Na verdade, é complexa a realiza
ção de um tal Processo. Começa na 
Diocese que o promove, após o nihil 
obstat, de Roma, com a audição das 
testemunhas e a reunião de escritos e 
de tudo o que possa falar do Servo 
de Deus. D epois, há que ordenar 
todos estes dados, sistematizá-los de 
acordo com as normas próprias, cer
tificá-los quanto à historicidade dos 
factos narrados e à ortodoxia da dou
trina exposta - e com este labor, 
algo demorado, se caminha para o 
termo da fase diocesana que produz, 
naturalmente, um grande volume de 
documentação. 

É este volume que, uma vez em 
Roma, já no dicastério para as Cau
sas da Canonização dos Santos, vai 
ser trabalhado - atrevo-me a dizer 

É este livro, composto a partir do 
material i.nformático que foi sendo 
elaborado em Roma ao longo destes 
últimos anos, que entregámos agora 
a Monsenhor Cardoso e ele levará 
para a última correcção. Deus queira 
que não haja muito a con·igir, apesar 
da tarefa difícil que foi para o nosso 
«Régua», inexperiente num trabalho 
como este, de extrema exigência e 
rigor e, ainda mais, em italiano. Se o 
Processo começasse agora - disse
-nos Monsenhor- já poderia ser em 
português, entretanto aprovado tam
bém como língua oficial. 

Falta o milagre ... Esse, somos nós, 
os que gostávamos ainda de ver 
nesta vida a glorificação de Pai 
Américo, que temos de o suplicar e 
de o merecer. O problema é nosso. A 
bem-aventurança d~le, LÁ, não sofre 
alteração com o culto oficial que, cá, 
possamos prestar-lhe. O gosto e o 
proveito resultantes da Proclamação 
da sua Bem-aventurança pela Igreja 
são totalmente em nosso benefício. 
Façamos por isso, escutando e pondo 
em prática, tal como ele, o Evange
lho de Jesus Cristo. 

Padre Carlos 

«Não tenho onde ficar». 
Seja a primeira parte da 

tua reflexão. 
E o Kassua pegou no seu 

saquito e foi. 
Ontem, todos contra ... 
Hoj e, todos solidários 

com a sua pena - a verga
rem por ele! Também pro
duto duma seiva misteriosa. 

Assaltantes 
em potência 

Os três têm doze anos. 
Eram portadores de 

chaves falsas! 
Assaltantes em potência. 
Onde aprenderam? 
Onde começou a inclina

ção? 
Que psiquiatras ou psicó

logos? Ou a velha maneira 
dos nossos pais e avós? 

Umas boas nalgada s. 
Hoje, os professores não 
podem tocar nos meninos .. . 
São os meninos que agora 
batem nos professores. 

A um já puxei as orelhas. 
«Prendam-me, meus senho
res . E comprem um bolo 
para celebrar as proezas», 
diria Pai Américo. 

Que Natal? 

O nosso foi muito sim
ples. O de Jesus foi 

Continua na página 3 

PRATICANDO O BEM 

Grandezas 
O correio deste tempo absorve-me 

de tal modo que tenho de apro
veitar todos os momentos. 

Tocou para o almoço, mas vou ficando 
a trabalhar mais meia hora. Chego à sala 
de jantar e a refeição dos rapazes está 
quase terminada. Num quarto de hora, 
sem esperar, como, e volto à secretária. 

Foi assim nas proximidades do Natal. 
O dia estava claro e o sol, batia ácolhe

dor frente aos degraus de acesso aos escri
tórios. 

Ao sair, apressadamente, dou com uma 
senhora sentada nos referidos degraus 
debruçada sobre os próprios joelhos a 
apanhar o calor daquela hora, em jeito de 
quem medita. 

Os nossos olhares cruzaram-se. Pres
senti algum sofrimento no chispar repen
tino daqueles olhos e dispus-me. 

- Deseja alguma coisa? 
- Sim, senhor, se me atendia. Trago 

aqui umas roupas e brinquedos e queria 
deixá-los para os meninos. 

Ergue-se vagarosamente, pega no s 
sacos, encaminha-se logo para dentro e eu 
ajudo-a. 

Normalmente rogamos às pessoas que 
não nos tragam nem roupa de vestir, nem 
brinquedos. Basta-nos aqueles que não 
têm notícia , para nos abastecer destes 
bens. 

- São roupinhas e brinquedos que tirei 
duns contentores. Lavei-as à mão com 
sabãozinho. Os brinquedos, aproveitei só 
os bons e limpei-os bem limpinhos. 

Era uma linguagem que me seduzia e 
um tom que me tocava por alguma gran
deza escondida. 

Já me esquecera o almoço. Agora, o 
meu alimento era atender esta irmã. 

Tinha diante d e mim o espírito de 
pobreza encarnado. 

Entrámos no escritório onde ficaram os 
saC'os. 

Por muitos períodos o meu gabinete 
parece um armazém. 

Começou por me advertir que ouvia mal 
e há muito tempo não se confessava, por 
não ter ambiente propício. 

Era agora. Estávamos sós. 
Sentámo-nos um frente ao outro, fechá

mos a porta e ela começou a abrir a alma 
na presença de Deus! E u abismava-me 
com o que me era dado escutar. 

Um mar de sofrimento! ... Uma vida de 
heroicidade para manter a família unida. 

As infide lidades, os maus tratos, as 
humilhações nada tinha derrotado o seu 
casamento. 

- Faço agora c inquenta anos d e 
casada, padre! ... Os m eus filhos são 

Continua na página 3 



2/ O GAIATO 

Confe~ncia 
~e Pa~ ~e Sousa 
UM EM C ADA C I NCO 

PORTUGUESES VI VE E M 
RIS C O DE POBRE Z A -
«Um em cada cinco portugue
ses vive em risco de pobreza e 
exclusão social, o que coloca 
Portugal em segundo lugar a 
nfvel europeu, apesar da evo
lução positiva registada nos 
IÍltimos anos, revela 11111 estudo 
divulgado pela Comissão 
Europeia. Segundo a versão 
preliminar do relatório sobre 
incluscio social, publicado pela 
Comisscio Europeia, em 2001. 
20% da populaçcio portuguesa 
vivia em risco de pobreza e 
excluscio social, situaçcio que 
afectava os agregados familia
res onde o rendimento é irife
rior a 60% da média nacional. 
Apenas ultrapassada pela 
Irlanda (21%), a situaçcio por
tuguesa contrasta com países 
como a Suécia ( 10%) e é supe
rior em cinco pomos percen
tuais à média da Unicio, onde 
55 milhões de pessoas vivem 
em risco de pobreza e de exclu
scio social, uma criança em 
cada cinco estcí ameaçada de 
pobreza e uma em cada dez 
vive numa família sem em
prego.» 

N.B.- Por estarmos inseri
dos numa Região de caracterís
ticas agrárias, quase um rescal
do do Grande Porto, sentimos. 
aqui. também, a crise que faz 
sofrer os ma is pobres dos 
Pobres ... 

P ART ILHA - Cinquenta 
euros, da assinante I 1850: 
«Vós reconstruís casas dos 
Pobres. Obrigada pelo 1•osso 
exemplo. Sois apóstolos de 
Jesus». 

Assinante 17282. do Porto: 
«'Venha a nós o Vosso Reino. 
Seja feita a Vossa vontade ... ' 
Não me canso de pedir isto, 
com muito desejo que se con
cretize porque o mufldo está 
muito precisado de que o 
Senhor veflha e manifeste a 
Sua vontade. Como em olltros 
Natais, envio 200 euros para 
os vossos Pobres». 

Assinante 43689, de Monte 
Estoril. 50 euros, «lembrando o 
meu marido». 

<<Agradecendo, distribuam 
111n pouco pelos vossos Pobres, 
15 euros», do assinante 43587. 
de Portimão. 

Mais 50 ditos, do assinante 
13662, do Porto, «para ajuda 
da consoada dos vossos 
Pobres», também. 

Idem, de um Leitor. de Lis
boa, perorando que, «neste 
Natal. o Menino Jesus alivie o 
sofrimelllo dos que mais preci
sam da Sua ajuda». 

Tiragem média d'O GAIATO, 

por edição, 
no mês de Dezembro, 

62.500 exemplares. 

Um cheque, do assinan te 
66545, sendo cem euros para 
os Pobres. 

Cento e c inquenta, do assi
nante 35016, de Póvoa de Var
zim, «os Pobres seio cada vez 
mais pobres e mais abandona
dos. Se ncio houvessem almas 
generosas ainda estariam pio
res. E hei tanta miséria enco
berta e tantos Pobres que não 
têm capacidade para se gover
nar e se não tiverem quem os 
ajude e se interesse por eles ... » 

Assinante 496 1 O, de Leiria, 
presente «com uma pequena 
partilha do meu subsídio de 
Natal (sou refonnada) a fim de 
ser aplicada c011jonne emender
des, para os mais necessitados.» 

Pardelhas (Murtosa), o assi
nante 2 137 1, manda «wna lem
brança para o dia das consoa
das». 

Um an tigo Professor d a 
Escola Mouzinho da Silveira, 
do Porto, que nos deu aulas de 
Português, presente com 150 
euros. «O JIÍlio sabe, melhor 
do que eu, o que melhor con
virá. Vou COntinucmdo a vi1•er 
na aldeia onde flasci, dando 
graças a Deus por ter saiÍde 
suficiente para aguentar o dia
-a-dia». Fico sempre contente 
com estas presenças que nos 
dão vida, também. 

O nosso Licín io, compa
nheiro da fundação do Lar do 
Porto, nunca deixou de estar 
connosco nesta época, desta 
vez com 65 euros. 

Assinante 14802, de São Do
mingos de R a na, 15 euros. <<É 
pouco, mas este a11o 11ão posso 
tirar mais da mi11ha refomw. As 
despesas com a farmácia stio 
muitas e a saiÍde já é pouca; os 
84 anos IICio ajudam». 

Assinante 6386 1, de Pedroso 
(Gaia). presente com 50 euros: 
«Tantos stio os que recorrem a 
vós, que sinto-me eflvergo
nhada com a mi11ha peque11a 
oferta», disse com delicadeza. 

Assinante 14493, do Porto, 
100 euros, relativos ao mês de 
Dezembro. «Que 2004 traga 
satÍde e paz, deseja a Amiga de 
sempre». 

Rua Trinitária, Porto, trinta 
euros. 

«Um pequeno do11ativo», da 
ass inante 3214, de Castelo 
Branco. 

Isaíra, de Coja, 50 euros. «O 
restaflte será para as l!ecessi
dades mais premellfes». 

A ass inan te 57002, «com 
pequena migalha para os Po
bres da Conferência e poderão 
distribuir como melhor enten
derem». 

Assinante 32 121, de Linda
-a- Velha, 50 euros para a 
«maior necessidade, talve: a 
compra de medicamentos para 
os idosos». 

Assinante 8061, de Gondo
mar, parte de um cheque. 

Duzentos e cinquenta euros, 
do assinante 17302. Setenta e 
cinco euros, da assinante 
20856, de Espinho. Duzentos e 
cinquenta euros, da assinante 
70776. de Rio Tinto. Duzentos 
euros, da assinante 33275, do 
Porto. Cento e vinte euros, da 
assinante 92 17, de Rio Tinto, 
também. Setenta e cinco euros, 
da assinante 66345, de Coim
bra. Quatrocentos e setenta 
euros. por várias intenções, da 
assinante 3 1104. 

Votos de santo Ano Novo. 
Em nome dos Pobres, muito 

obrigado. 
Júlio Mendes 

PA~O DE SOUSA 
NA T AL - Correu-nos mui

to bem. T ivemos prendas fixes 
à base de roupas e produtos de 
higiene. 

ANO N O VO - A lgu ns 
foram a casa passá-lo com os 
seus familiares. Outros fica
ram. E ainda outros que não 
foram porque obtiveram mau 
aproveitamento escolar. Os que 
foram, viram premiado o seu 
esforço ao longo do ano. 

BOAVISTA- Os rapazes 
receberam 50 bilhetes para ir à 
inauguração d o es tádio do 
Bessa sec. XXI. Foi oferta de 
um senhor do Porto. Muito 
obrigado pelos bilhetes. 

Rolando Polónia 

DESPORTO - Os Inicia
dos receberam o F.C. Fairplay 
a quem ganharam. Começamos 
por sofrer o pr imei ro golo. 
Logo, a lguns fami liares dos 
at letas adversários, não perde
ram tempo: 

- Veio levar uma abada! 
Até aqui, tudo bem. A meio 

da primeira parte, e quando já 
estávamos empatados, a con
versa era outra: 

-Está a ser um bom treino! 
É normal. .. ! Só que, a I O 

minutos do final do encontro, o 
se11hor professor e treinador do 
c lube visi tante, não teve Jair 
play, quando deu ordens aos 
seus jogadores, para abandona
rem o campo, dizendo alto e 
bom som: 

- Nós estamos aqui a fa:er-
-vos um favor, e ai11da por 
cima ... 

Nesta altura; já os nossos 
rapazes estavam a ganhar 7-5. 

Os chamados «canudos» que 
as pessoas possam ter adqu i
rido através dos estudos, não 
lhes dá mais maturidade, muito 
menos bom senso e sobretudo 
estofo, para encarar a derrota 
com desportiv ismo! . .. Não 
estamos habituados a este tipo 
de atitudes, nem as aconselha
mos a quem quer que seja. 

Lidamos com muita gente do 
mundo do desporto. No entan
to, nunca ninguém teve o des
caramento de abandonar o 
campo, fosse qual fosse a situa
ção de jogo. Alguma vez, havia 
de ser a primeira! 

Os Seniores, também recebe
ram no mesmo dia um Clube 
de Gondomar com quem per
deram. No final do encontro, o 
treinador estava um pouco 
desanimado. O caso não é para 
menos, mas, aos poucos tudo 
se há-de resolver. Todavia, não 
abandonou o campo. No final 
do jogo, todos se cumprimenta
ram com desport ivismo e m 
ambiente de grande confrater
nização e de respeito mútuo. 
Nós somos assim, estamos 
habituados assim e não esta
mos a fazer favor a ninguém! 

Em finais de Novembro, os 
Iniciados, também receberam o 
F.C. de Vizela, e tudo correu 
lindamente. Não só pelo facto 
de terem ganho, mas pelo con
vívio que se realizou. 

J á os Seniores, receberam 
um Grupo Desportivo do Por
to. Um jogo disputado taco-a
· taco em que a igualdade foi o 
resultado fi nal. O técnico tinha 
no banco entre outros, o «Ve
lho Caneco>>, que tendo entra
do a 10 minutos do fim, como 
«arma secreta>> e apesar da sua 
boa-vontade, em nada resultou. 
Não é nada, mas já tem vinte e 
muitos em cada perna!. .. Quem 
esteve em grande plano foi o 
Serafim, que jogou muito bem; 
Ilídio, mais uma vez esteve em 
todas, não se poupando a esfor
ços, assim como o <<Bo nga» 
que continua a ser um verda
dei ro esteio da equipa, pas
sando despercebido e sem 
espalhar muitas brasas! ... 

Alberto («Resende») 

I SETÚBAL I 
PRESÉPIO - O grupo do 

«Ouriço>> foi arranjar o musgo 
ao pinhal. O Mário <<Gordo>> 
trouxe as peças para pôr no pre
sépio. O Daniel arranjou as 
lâmpadas e pô-las a funcionar. 
O Mário, com a ajuda do Fábio 
Afonso e do Horácio, construí
ram o presépio durante uma tar
de inteira. Ficou muito bonito. 

ÁR VORE DE NATAL - O 
<<Lota>>, o David <<Troço>> e o 
<<Bebezão>> foram à procura de 
uma árvore no pinhal. Encontra
ram uma muito bonita, que só 
foram buscar à tarde, com a 
ajuda do Hélder. Depois. com os 
enfeites que D. Isaura arranjou 
foram montando a árvore. Já 
passava da meia-noite quando as 
senhoras acabaram de pôr as 
luzes e uns presentes debaixo da 
árvore que a Secil nos ofereceu. 

PRE NDAS - Os rapazes 
ganharam todos sacos com 
prendas. Os mais pequenos 
tiveram brinquedos e os maio
res perfumes e champôs, 
ganhando todos também té11is 
que o Jumbo, de Setúbal, nos 
ofereceu. Também muitas pes
soas Amigas e empresas nos 
deram ofertas. A todos deseja
mos um bom Ano Novo. 

BAR - 0 Daniel e o <<Rato>> 
já começaram a pôr os fios 
eléctricos. o quadro e outra apa
relhagem. O André, o <<Jarreta>> 
e o sr. Nascimento, já começa
ram a montar os barrotes para 
fazer o tecto falso. Entretanto, 
os dois rapazes já envernizaram 
a madeira para o forro. 

PISTA - O Fernando com 
o <<Lagarto». o «Ceguinho>> e o 
<<Cowboy>>, andaram a tirar 
terra por detrás da baliza junto 
aos balneários para fazermos 
uma pista nova. Esta vai servir 
para que o novo camião do leite 
possa passar à vontade, para re
colher o leite da nossa vacaria. 

João Paulo 

I LAR DO PORTO I 
C O NFER ÊNCI A DE S . 

F RANCISC O D E ASSI S 
- A nossa fé cristã, ensina
nos, que a morte é uma porta 
aberta para a Vida Eterna. 

Não fora esta esperança, não 
fazia sentido acreditarmos que 
a nossa vida terrena é o prelú
dio de um despertar g lorioso. 

Foi com a esperança da porta 
aberta para a Eternidade q ue 
aq ue la mãe, de quem nós na 
última vez dissemos que sozi
nha em casa deu uma queda, 
partiu deste mundo. 

Este mundo que alguns di
zem glorioso, mas que para esta 
mãe não foi se não um desabar 
de des i lusões. Não só pelo 
extremo abandono em que se 
encontrava, mas, também, pelas 
necessidades que passava. 

No entanto, mesmo passando 
necessidades e la estava sempre 
pronta a ajudar os o utros, 
mesmo com o pouco que rece
bia da sua pensão. 

A i nda pouco antes de ter 
dado a queda, me entregou um 
donativo para a ajuda da Beati
ficação de Pai Américo. 

Com certeza que, agora, 
junto d' Aquele que tudo pode, 
ela irá interceder para que a 
glorificação de Pai Américo, 
neste mundo, possa ser uma 
realidade. Digo neste mundo, 
porque creio que Deus já o glo
ri f icou no Céu. E no fim de 
contas, isso é o que conta. 

Como era meu dever, fui ao 
funera l desta nossa amiga. E 
não posso deixar de vos dizer 
do meu repúdio por tanta hipo
crisia exib ida pelos f ilhos e 
fi lhas da senhora. 

É triste , ainda em nossos 
dias, assistirmos a estas cenas. 

Com certeza que a mãe os 
gostaria de ver assim vestidos, 
a ir visitá-la a casa dela, levan
do-lhe algum aconchego. 

Agora, já nada mais é neces
sário. Apenas orações pela sua 
alma. 

Mas, infeli zmente, este é o 
mundo em que vivemos. Este é 
o mundo no qual nos continua
mos a enganar uns aos outros. 
Mas podemos ter a certeza, que 
Aquele que tudo sabe e tudo 
vê, ninguém engana. 

Resta-nos a consolação que 
todos nós temos a nossa cons
ciência. É o momento próprio, 
o Senhor faz despertar em nós 
um sen timento de dor e de 
arrependimento. Só Lhe pedi
mos que, quando esse momen
to chegar, ainda tenhamos tem
po para nos arrependermos. 

Os tempos que atravessamos 
são de Paz e Amor. Este Amor 
que o Menino Deus veio trazer 
ao mundo, que os homens tanto 
rejeitam. 

Não sabemos como vai ser o 
Natal dos nossos amigos mais 
carenciados, mas de uma coisa 
estamos certos. É que tudo 
vamos fazer para que seja o 
melhor possível. 

Quando fizemos a nossa úl
tima visita, a senhora da hemo
diálise continuava acamada. 
pois agora só se levanta para ir 
fazer o tratamento. Ela queixa
-se que, agora, nem o Jeitinho 
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pode aquecer, pois já não con
segue levantar os braços. 

Também aqui se nota a falta 
de amor de seus fi lhos. Porque, 
agora, já não os pode ajudar. 

Também aqui falta o sentido 
da vida que consiste em estabe
lecer o Reino de Deus entre os 
homens, substituindo uma vida 
egoísta, invejosa, violenta por 
uma vida de Amor. Aqui é a 
dor de uma mãe que se sente 
desaparecer aos poucos, sem 
que veja uma luz de esperança 
ao fundo do túnel. 

Neste dia, ainda demos um 
saltinho à nossa amiga idosa 
que estava a acabar de chegar 
ao Centro de dia. De lá trazia a 
sopita para o jantar, que havia 
de chegar para três. Ela, um 
dos netos e o ceguinho por 
quem ela olha e que também 
vai durante o dia para o Centro. 

Ao despedirmo-nos pergun
tou se não voltávamos antes do 
Natal. 

Nós dissemos que sim. Mas 
não prometemos o que levar 
porque não sabemos o quanto 
os corações dos que nos aju
dam se vão abrir. 

Ela está habituada a que 
levemos uns ex tras. Vamos a 
ver como vai ser. 

Contamos sempre com o 
Amor anónimo dos nossos Ami
gos pelos mais necessitados. 

Que o Senhor Deus tenha 
descido aos vossos lares com 
muita Paz e Amor. 

O lga e Valdema r 

ASSOCIAÇÃO 
DOS ANTIGOS GAIATOS 

DE L~BOA . 

No dia 8 de Dezembro reali
zámos o nossos encontro anual, 
aqui, na nossa Casa do Tojal. 
Mais um ano que passou, mais 
um encontro realizado; e mais 
uma vez aquela malta que já 
não aparecia há muito. Foi bom. 
Bastante pessoal que é sempre o 
que nos dá mais prazer de ver. 
Esteve um dia muito chuvoso, 
mas mesmo assim nada afastou 
os nossos objectivos, quantos 
mais melhor. De um lado veio 
aquela ajuda preciosa dos nos
sos Amigos que nos ajudaram 
com as coisas para a merenda: 
pão, frangos assados, bolos e, 
c laro está, cada um dos nossos 
visitantes que também nos trou
xeram alguma coisa. Correu 
tudo muito bem e assim quere
mos continue, pois a partir do 
momento em que nos encontra
mos no portão e nos juntamos, 
dá sempre para recordar mo
mentos que aqui passámos, 
assim como as tropelias que 
fazfamos. 

Muitas têm sido as vezes que 
nos perguntam para quando 
outra noite de fados. Andamos 
a reunir esforços para que a 
consigamos realizar. 

Desejamos para todos boas 
entradas e q ue este ano seja 
melhor que o passado. .. 
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ENCONTROS EM LISBOA 

Estamos num novo ano 
O calendário rodou ... 

Nos últimos anos, 
apesar dos pro

gnósticos dos anali stas , 
foram anos feitos de surpre
sas. Que nos vai acontecer? 

Embora sa ibamos que 
quem faz os anos bons ou 
maus somos nós, porque só 
o ser humano é capaz de dar 
sentido aos dias que passam 
e humanizar o monótono 
correr das horas e dos dias, 
é mais do que certo que 
existe sempre um factor sur-

presa. O nosso espírito deve 
estar preparado para essa 
surpresa porque não depen
dem só de nós os encontros 
ou desencontros da vida. 

Apostamos que será um 
bom ano, se nós quisermos. 

Começamos com a bên
ção transmitida ao longo de 
gerações : «0 Senhor te 
abençoe e te proteja. O 
Senhor faça brilhar ~obre ti 
a Sua face e te seja favorá
vel. O Senhor dirija para ti 
o Seu olhar e te conceda a 

paz» (N um 6, 23) . Quem 
dera que no dia primeiro de 
todos pudéssemos abençoar 
quem por nós passa com 
esta bênção de Aarão. 

Também, no primeiro dia 
do ano somos convidados a 
invocar a Virgem Santa 
Maria, Mãe de Deus. 

Segue-se , no dia 4 de 
Janeiro, a Epifania, mani
festação de Jesus a toda a 
Humanidade através da 
simbologia dos Reis Magos. 

Estes acontecimentos, 

Praticando o Bem 
Continuação da página 

muito meus amigos! - Não haviam de 
ser?! ... Com uma mãe assim! ... 

-las para as trazer aos Pobres, era porque 
dentro dela havia crescido, no sofrimento e 
na renúncia, uma grande alma! 

Neste tempo de superficialidade e condes
cendência quantas mulheres aguentariam a 
família como ela? Quantas, por mil vezes 
menos, se julgam dispensadas? E quantos 
maridos do mesmo modo?... 

Uma confissão é sempre um mistério ine
narrável, por isso não te posso contar mais 
nada. E ergui as mãos e o coração para 
Deus dando graças, arrebatado. 

E os casamentos com as familias são uma 
enxutTada de miséria! ... 

Só pela sublimidade e tran scendência 
deste encontro, meu Deus, valeu a pena ter 
dito sim ao Teu convite ! 

Para ser capaz de ir ao contentor, buscar 
roupas, li xo dos outros - eram toalhas 
boas, toalhas de praia e de rosto - e lavá-

Ele há gente muito grande de que só nos 
apercebemos nesta intimidade sobrenatural. 

Malanie 
Continuação da página 

muito mais! O cheiro da 
palha, o bafo dos animais e 
o carinho dos pais. Talvez, 
fora da gruta, o silvar do 
vento nos arbustos ressequi
dos ... Os pobres humanos 
metido s em j au I as de 
cimento não sabem o que 
isso é. Temos a árvore bem 
vistosa, as mesas cheias e 
fastio no coração. 

Hoj e, neste dia bonito, 
fo mo s plantar á rvores: o 
esforço das covas, a alegria 
da plantação e, no murmú
rio do vento , a promessa 
dos frutos . Ao passar pela 
lagoa, deleitei-me com o 
boi ar dos ne núfares. Se 
tivéssemo s um barquinho 
punha lá o Menin o pa ra 
brincar com eles . .. 

Padre Telmo 

Correspondência 

dos Leitores 
<<Desejos de bem-estar na 

Alegria. Desta feita , quero 
abraçar na mesma corrente 
afectiva e objectiva os queri
dos irmãos de África e de 
Paço de Sousa. Vão aqui umas 
amêndoas das que os meus 

Um aviso aos associados: no 
segundo Domingo do mês de 
Março de 2004. iremos realizar 
a Assembleia Geral. Por isso, 
co ntamos co m a vossa pre
sença. Como tenho referido, a 
Associação preci sa de todos 
nós. Em breve serão dadas 
mais informações. Peço, tam
bém, que qualquer alteração de 
morada nos informes por causa 
do envio do jornal. 

Luís Miguel Fontes 

caros paroquianos me oferece
ram. É minha intenção partir 
em quatro fatias, mas não 
quero condicionar a vossa 
acção mais que esclarecida. 

Assinante 42602». 

«É com muito prazer que me 
tornei uma amiga da Casa do 
Gaiato. Com o meu pequeno 
donativo é mais um grãozinho 
que se vai juntando a outros 
que vos ajudam. Recebo o 
vosso Jornal e quero continuar 
a ser uma admiradora dessa 
tão grande Obra. 

Assinante 75255». 

<< Mais uma migalha da 
minha reforma de professora 
que é boa, graças a Deus. 

Sou leitora do vosso Jornal 

Padre Aéílio 

desde menina. Ele interpela
-me e obriga-me a agir, na 
medida que me é possível, pela 
oração e pela pequena oferta, 
que é dada com humildade e 
carinho. 

Gostava que metade fosse 
para os doentes do Calvário e 
que a outra metade fosse para 
os rapazes de Angola, do 
Padre Telmo. 

Como podemos pouco para 
tanto sofrimento e necessida
des ... 

Que o Senhor continue a 
ajudar-vos e a mim também, e 
aos meus doentes, irmão a 
perder a vida e tios muito 
velh inhos. Não preciso de 
recibo. 

Assinante 46739>>. 

<<Chegou o "Famoso" que 
avidamente devorei. Lembrei
-me, de repente, que estava 
atrasado na minha assinatura. 
Vou, por certo, ser perdoado, 
mas o nosso Jornal não pode 
viver de perdões. Vou, certa
mente, ser mais pontual de 
futuro, para não vos criar pro
blemas, e como me dizia o 
Padre Horácio: "o facto de te 
lembrares da nossa existência 
é, para nós, uma bênção de 
Deus". 

Tenho-vos no coração e o 
fiel mensageiro obriga-me a 
arrepiar caminho, sempre que 
me afasto. Bem-haja por essa 
bênção. 

Assinante 70334». 

<<Sou vossa assinante há um 
ano e gosto muito da vossa 
companhia. Quando vejo as 
minhas amigas a lastimarem
-se, conto-lhes as histórias que 
leio no Jornal e assim com-

vividos na fé, são geradores 
de esperança para os múlti
plos desafios que o ano nos 
vai trazer. 

Agradecimento 
O Natal passou, com todo 

o seu encanto, que só o 
coração simples pode aco
lher. Muitas visitas tivemos 
e muitas mensagens de 
encorajamento. Como uma 
bênção, nada nos faltou. Até 
o dia e a noite estiveram· 
excelentes. Muito obrigado 
a todos os que se lembraram 
de nós e quiseram partilhar 
o que tinham connosco. Os 
nossos rapazes agradecem 
com um sorriso, sentindo 
que os Amigos existem. 

Padre Manuel Cristóvão 

preendem que os problemas 
delas não são tão grandes 
como pensavam. 

Não se deixem abater pelos 
"papa-notícias" porque, infe
lizmente, neste momento, 
quanto mais chocante é a notí
cia maior é a alegria do jorna
lista e do ouvinte. 

Muitas felicidades e cuidem 
dos nossos meninos. 

Assinante 73238». 

«A todos vós que formais a 
grandiosa "Obra de amor", a 
Obra da Rua, envio um grande 
abraço muito e muito sentido. 
A vida terrena é curta, mas 
muitas vezes deixa, em muitos, 
grande vazio e dor. A vida 
eterna será de glória e assim 
se reis todos bafejados pelo 
amor do vosso amigo, porque 
Lá não "se esquecerá de vós. 

Fiquei comovida, e por tudo 
peço aceitem a pequena oferta 
que envio, por cheque, e que já 
deveria ter enviado para cola
borar na assinatura d'O 
GA IATO, e do restante sabe
reis o que fazer, pois, creio, há 
muito em aplicar. 

Estou triste e sinto-me muito 
incapaz de transmitir o que 
vos deveria dar de conforto. 

Desejando a todos os 
melhores votos de prosperi
dade, felicidade, alegria, pro
gressos dos mais necessitados, 
saúde, o melhor bem para 
todos. 

Assinante 30217». 

«Não tenho coragem de vos 
pedir desculpas, sei que sou 
imperdoável, pelo meu des
leixo. 

Leio o vosso Jornal de fio a 
pavio, pois encontro nele, sem
pre, lições a tirar. 

Sei que estou há muito 
tempo em falta com as minhas 
obrigações, mas a vida nem 
sempre é fácil; mas, hoje, ao 
ler a notícia "Porte pago" não 
pude adiar mais tempo. 

Peço que me perdoem e, se 
possível, dêem-me a vossa 
bênção. Deus os ajude a ter 
fo rças, cada vez mais, para 
continuarem com essa grande 
Obra. 

Assinante 67655». 

<<Recebo o vosso maravi
lhoso lama/ há já alguns 
anos. Quantos toques e rebates 
ele me traz com a sua leitura! 

Revoltou-me ler o artigo 
"Porte pago"! 
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DOUTRINA 

Uma visita suspirada 

No derradeiro dia do mês de Janeiro, esteve na 
nossa Aldeia o subsecretário de Estado. da 

Assistência SociaL É esta a segunda vez que um 
membro do Governo nos vem visitar. A plimeíra foi 
em Março de 1944, o subsecretário cessante, o qual 
mudou de lugar que não de posto. Não estávamos a 
contar; foi surpresa, grata surpresa. O senhor subse
cretário de Estado viu as coisas tal qual. Mesmo que 
se tivesse feito anunciar, seria na mesma. , 
E. costume da nossa gente armar as casas que 

hão-de ser visitadas para o dia da visita. 
Casas e o mais. É uma qualidade, fruto da nossa 
penúria. De uma vez, andava eu em viagem a 
bordo do paquete (<Lourenço Marques» - que 
trocara, havia pouco tempo, por este, o seu nome 
de baptismo: «Admirai». Tinha igualmente feito 
uma viagem no mesmo barco, antes de ser presa 
de guerra e notara agora a ausência das formosas 
e valiosas tapeçarias com que sempre se vestia. 
Naturalmente foram anexadas, disse eu para 
comigo mesmo. Pois não tinham sido. Estava tudo 
a bordo. À vista de Cascais, os criados foram ao 
local onde se guardavam passadeiras e cortinados 
e, de tal forma trabalharam que, à chegada a Lis
boa, ia o paquete armado. Houve indignação da 
parte dos ~strangeiros, que muitos eram eles 
naquela viagem: «0 quê?! Mas estas coisas não 
são para conforto e regalo dos passageiros?! E 
somente à chegada ao destino é que nós as 
vemos?!» Da parte dos nossos não houve reparos. 
Tudo achou muito bonito e gostaram que suas 
famílias vissem como se viaja por mar ... , entre 
Cascais e Lisboa! Somos assim. 

NADA mais lindo na nossa terra do que os Asilos 
e Hospitais em dia de visita, só naquele dia. 

Ora o certo é que a verdade não se enfeita; mostra~se 
tal e qual é . Ela é a magnífica expressão do sim, sim, 
não, não, do Evangelho. Gosto de visitas inesperadas 
para que melhor nos fiquem a conhecer. 

O subsecretário fazia-se acompanhar por três 
senhores. Viu. Em baixo, e já na hora da 

despedida, chamei ao pé de nós um gaiato e per
guntei qual a sua obrigação. - Ajudante de cozi
nha e arear o panelão do nosso caldo. Os visitantes 
entreolharam~se num sorriso eloquente. Aquele . 
«nosso caldo» dito pelo garoto, escaldou-os. Não 
sei o juízo que eles ficaram a fazer de tudo quanto 
viram e ouviram; não mo disseram nem eu lhes 
perguntei. Não é da minha conta. O que eu pre
tendo é que este simpático rapaz continue a arear 
o panelão com muito esmero e o Carlos a fazer o 
nosso caldo com muito amor. 

~·.s""./ 

(Do livro Pão dos Pobres - 4. o vol.) 

Sempre entendi receber O 
GA IATO na perspectiva de 
que o mesmo não tem preço! 

Nunca soube qual o mon
tante da respectiva assinatura 
e, só agora, com a sua cha
mada de atenção, atentei que 
tem o seu preço apenso, pelos 
vistos à força da lei. 

Assim, sempre que me é 
oportuno vou enviando algumas 
importâncias com a indicação 
de sempre: para utilizarem as 
verbas em causa segundo os 
vossos altos critérios. 

Face à nota do "Porte pa
go", que hoje vem em desta-

que no Jornal que recebi, vou 
então regularizar a minha 
assinatura. Seja como eles 
querem! 

Quero sempre receber O 
GA IATO; quero sempre ter a 
oportunidade de ler o seu pro
fundo conteúdo, que o mesmo 
sempre me transmite. 

Assim, de futuro, terei sem
pre a preocupação de, no início 
de cada ano civil, enviar che
que com a indicação expressa 
de parte da importância do 
mesmo será para a assinatura 
d'OGAIATO. 

Assinante 66933>>. 
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Tempo de Natal 
feito: era tudo muito bom» 
(Gen 1-31). E vai o homem, 
presunçoso de que fará 
melhor - e quebra a harmo
nia do plano divino, provo
cando desastres em cadeia. 
Pois não o confirma a Histó
ria da Humanidade?, a per
manente contradição que 
amarga a vida dos homens? 

Em mil crianças morrem duzentas e cinquenta antes dos cinco anos. 

N STE tempo em que 
universalmente está 
convencionado dar 

algum protagonismo à Famí
lia, a Igreja, Mãe e Mestra, 
consciente da ligeireza e pre
cariedade das convenções 
humanas, estabeleceu esta 
Festa que hoje celebramos, 
centrando Jesus com Maria e 
José, na comunidade que 
constituiu o berço humano 
do Filho de Deus - a Sa
grada Família. E fá-lo não 
por redundância, mas pela 
necessidade de propor aos 
homens profunda reflexão 
sobre a primaridade da insti
tuição familiar que já por 
natureza é sagrada. Desde o 
Génesis, o Livro das origens 
da vida, que tal é insinuado: 
«Criados por Deus, no prin
cípio, homem e mulher, dei
xarão pai e mãe para se uni
rem e os dois serão uma só 
carne» (Gen 2-24). E o pró
prio Jesus tira a conclusão 
que revela o carácter sagra
do, indelével, desta unidade: 
«Portanto , não separe o 
homem o que Deus uniu» 
(Mt 10-9). 

Assente nesta presunção, 
todo o mundo julga que sabe 
o qu e é a Famíli a. Se lhe 
fizessem a pergunta, reagiria 
conforme a paciência ou o 
azedume com que se sofre a 
insanidade mental alheia. E 
muitos não sabem mesmo, 
até doutos nas coordenadas 
em que se pretende configu
rar a instituição da família, 
como se ela fora uma função 
de algumas variáveis a defi
nir. 

BENGUELA 

Mortalidade infantil 
A Igreja é Mãe e Mestra. 

Bem sabe que não sabemos 
definir por abstracção e, por 
isso, nos põe perante um 
Modelo singul ar e excelso 
do Qual podemos aprender 
as linhas essenciais. AINDA se respira o ambiente da cha

mada quadra festiva. Escrevo estas 
notas dentro da oitava do Natal. 

Entretanto, para muitas famílias, à nossa 
volta, foi tempo de dor. Houve dias de dois 
ou mais óbitos. O nosso transporte fez de 
carro funerário, algumas vezes. As crianças 
são, em geral, as primeiras vítimas. Fiquei 
impressionado, mais uma vez, com a per
centagem oficial da mortalidade infantil , 
apresentada poucos dias antes da festa do 
Natal. Em mil crianças morrem duzentas e 
cinquenta antes dos cinco anos. É das per
centagens mais elevadas a nível mundial. 
As carências são muitas. Desde a alimenta
ção aos cuidados de saúde, com medica
mentos e as consultas a tempo e horas, há 
um vazio muito grande. Ontem, j á altas 
horas da noite, cruzei-me com o pai e a mãe 
que levava o seu filhinho doente, nos bra
ços . Vieram ao nosso consultório caseiro 
em busca dos primeiros socorros. Hoje, 
manhã cedo, seguiram em nossa carrinha 
para o hospital. Mais uma vida que está 
salva. 

Sendo o Natal a Festa da Vida, como 
podemos ficar passivos, indiferentes e de 
braços cruzado s, lá onde estiv ermo s? 
Admiro cada vez mais aqueles e aquelas 
que, de longe, se fazem próximos com suas 
palavras e seus gestos; com os seus dons e 
suas renúncias alegres, com a firme espe
rança de que a Salvação também está nas 
suas mãos para os outros que são irmãos 
seus. Admiro, sempre mais, aqueles que, na 
linha da frente, no meio do povo indigente, 
vivem a alegria do dom das suas vidas, com 
paciência impressionante. 

A cura das crianças doentes, nesta fase da 
vida de Angola, passa pelo acompanha
mento de grupos responsáveis, j unto das 
comunidades suburbanas e rurais, a desper
tar as famílias para o tratamento da doença 
a tempo e horas, Igreja e Estado, de mãos 
dadas para este serviço, podem fazer muito 
bem. 

Levamos connosco a experiência maravi
lhosa das dezenas de crianças até aos cinco 
anos e mais que vencem o paludi smo e 
outras doenças fatais, porque têm os cuida
dos mínimos e necessários de saúde no 
momento preciso. É um sinal , como há 
outros, no meio da floresta imensa. 

Estou a viver ainda e quero partilhar con
vosco o momento , que durou a lg umas 
horas, em que pais e mães encheram os ces
tos ou as bacias com a comida necessária 
para a celebração da Festa. Não tivemos 
brinquedos. Não -nos deram, nem tínhamos 
dinheiro para os comprar, que os havia nos 
grandes centros. Não ficámos tristes, por 
causa di sso. Sentimo-nos mais próximos 

dos meninos do bairro e dos meninos e 
meninas das matas. Queríamos estar mais 
no meio deles. 

Mas havia o necessário que, alguns dias 
antes, fomos comprar aos grandes centros 
fornecedores que, entretanto, vão chegando 
de fora. Levaram para suas casas a farinha 
de milho, indispensável em qualquer dia do 
ano; o feijão, o óleo al imentar, o arroz (era 
dia de festa), o açúcar e o leite; não faltou a 
farinha de trigo. Aos Pobres, que o são de 
verdade, basta-lhes o necessário para serem 
felizes. Quem nos dera sempre um coração 
pobre para levarmos a fe licidade com o 
necessário para viver àqueles que nada têm. 
Que podes fazer? Podes fazer mais? 

É a tragédia do homem: 

No Lar de Maria e de José 
toda a fecundidade vem de 
Deus e é plenamente aceite 
por um e outro. São de puro 
amor a Si, os laços em que 

Profanar a Obra de Deus. 
«Deus viu tudo o que tinha 

PENSAMENTO 

As injustiças geram profunM 
das calamidades sociais .. 

PAI AMÉRICO 
Padre Manuel António 

SETÚBAL 

o << Nelito >> 
"' E um dos nossos mai s pequenos . É 

simultaneamente o mais eléctrico de 
todos. Não é capaz de estar muito 

tempo parado no mesmo sítio, desde que se 
possa movime ntar com li berdade. Nos 
momentos livres corre a Casa toda e fica a 
saber tudo o que se passa. 

Hoje de manhã, após a Missa e o pequeno
-almoço, ei-lo a visitar todos os animais da 
vacaria. Conhece-os a todos, bois , vacas e 
b ezerros, até pe lo nome quando o têm. 
Mesmo os que já foram abatidos à nossa 
Exploração, constantemente são lembrados 
pelo «Nelito» nas comparações que faz entre 
esses e os que cá estão. 

Pois nesta sua passagem matinal pela vaca
ria, apercebeu-se que um dos vitelos sangrava 
por uma das patas. De imediato foi comunicá
-lo ao «Caras Lindas», tratador habitual dos 
bezerros. Este, dirigiu-se-me apressadamente, 
contando o sucedido e apresentando o seu 
diagnóstico. 

- O vitelo está cheio de sangue porque o 
«Resende» não sabe dar o leite aos bezerros. 
Venha ver como está! - Nesse dia fora o 
«Resende» o tratador. 

Nós cá so mo s todos im portantes. O 
«Nelito» que identificou o local do ferimento; 
o «Caras Lindas» que descobriu a causa do 
mesmo; e eu que fiquei ali algum tempo sen
tado, a magicar o que teria acontecido! 

Por fim lá fui ver o sucedido. Abeirei-me do 

pequeno animal, comprovando a veracidade 
dos relatos que me haviam feito, à excepção 
do local no corpo do mesmo, de onde provi
nha a causa do alarme. 

Como os conhecimentos são modestos, o 
caso aconselhou chamar um veterinário. 

Embora fosse Domingo, não esperei mais 
de uma hora para que o doutor chegasse e 
rapidamente aplicasse o tratamento adequado 
à situação. 

- Se fosse amanhã, já não iríamos a tempo 
de salvar este amigo - confidenciou-nos o 
jovem médico. 

De facto foi mesmo a tempo. Chegado o fim 
desse dia, as notícias não podiam ser melho
res, pois o animal já se deslocava com todo o 
à-vontade, pronunciando uma cura rápida. 

É ao «Nelito» que ele deve a vida; e, nós, a 
manutenção deste belo animal, que mantive
mos desde o seu nascimento no nosso efectivo 
pela qualidade que desde logo apresentou. 

Noutros tempos e noutras casas em que o 
«Nelito» esteve acolhido, só conhecia vitelos, 
quanto muito, pela televisão. Sei que os seus 
tempos li vres eram passados em frente ao 
pequeno ecrã. Agora, que se lhe alargaram os 
horizontes, de espectador passivo passou a 
actor de filmes reais, na arte de bem criar 
bovinos. Este é o remédio de regeneração que 
pomos à sua disposição, e que ele tem tomado 
com todo o gosto e bom proveito. 

Padre Júlio 

o Pai os une na aceitação do 
Mistério e na missão de cui
dar do Filho que vai nascer. 
Este encarn ará e habitará 
connosco, justamente para 
alargar aos homens a Famí
li a que, eternamente, Deus 
é, dando-lhes o poder de se 
tornarem filhos de Deus , 
não por intervenção da 
carne nem do sangue, mas 
pela aceitação e fé que Lhe 
prestarem (Cf. Jo 1, 1- 14). 

Pela sua fidelidade, Maria 
e José, tornam-se verdadei
ramente participantes da 
paternidade di vi na não só 
em rel ação a Jes us, mas 
também a toda a Humani
dade em esperan ça de 
redenção. 

É um Modelo singular e 
excelso, com certeza, mas é 
nele que encontramos as ati
tudes de alma essenciais 
para que um agregado 
humano possa chamar-se 
Família. Por isso, quando há 
exactamente quarenta anos 
Paulo VI visitou Nazaré, 
sublinhou esta «li ção de 
vida fa mili ar. Que Nazaré 
nos ensine o que é a família, 
a sua comunhão de amor, a 
sua austera e simples beleza, 
o seu carácter sagrado e 
inviolável. Aprendamos de 
Nazaré como é preciosa e 
insubstituível a ed ucação 
fami li ar e como é funda
mental e incomparável a sua 
função no plano social». 

A partir dos anos trinta, 
nas ruas de Coimbra, que 
foram a sede e o gabinete de 
Pai Américo durante oito 
anos, mediante inúm eras 
pobrezas, ele aprendeu pelo 
que não era o que é a Famí
lia. E por tanto ver sofrer e 
sofrer com esses arremedos 
de Família, ela se tornou a 
sua ideia fixa. E, lo·go que 
pôde, a constituiu, na cons
ciência p lena do compro
mi sso ind isso lú vel que 
assumi a ao fund ar a pri 
meira Casa do Gaiato. O 
Papa Paulo VI viria a con
firmar trinta anos mais tarde 
a certeza de que Pai Amé
r ico estava possuído, 
mesmo no plano social, e 
que o levou a escrever 
como norma para a sua vida 
que «todo o regre sso a 
Nazaré é progresso social 
cristão». 

Por isso, gerações de 
garotos ao longo destes 
setenta anos lhe chamaram 
simplesmente Pai. E o 
Povo, simples como eles, da 
mesma forma. E tantos que 
g uardam no seu olhar 
aquela tran sparência de 
alma que os torna alvo pre
ferencial das revelações de 
Deus! 

«Os fari seus e os doutores 
da lei» de todos os tempos, 
esses não - ainda não acer
tam no que é essencial para 
haver Família. 

Leve-os Deus a Nazaré e 
esclareça-os na visão de Seu 
Filho, da Mãe d'Ele, e do 
Pai adoptivo, qu e o foi 
mesmo sem processo jurí
dico de adopção. . 

Padre Carlos 


