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Quaresma:
Tempo baptismal

UMA mãe veio com seus três filhitos, falar-nos 
 das suas necessidades. Os dois mais novos 

logo se sentaram no chão da sala onde nos encontrá-
mos. Um deles, com deficiência, com olhar curioso 
olhou tudo à sua volta, enquanto a irmãzita, a seu 
lado, ia brincando com ele. O mais velho, que a 
mãe disse andar com um dos nossos na escola, ficou 
de pé junto dela. Era neste e no irmão que concen-
trava a sua preocupação principal. O quarto onde 
dormem, encosta de um lado, a um terreno que não 
lhes pertence, onde existe um tanque de água. Por 
esse motivo, o ambiente do quarto é de permanente 
humidade. Vinha pedir-nos para a ajudarmos a fazer 
uma parede no seu interior, ao lado daquela por 
onde entra o que a aflige…

Fomos conhecer a casa. Ninguém diria que 
daquele exterior se escondesse tal interior. A fachada 
é de linhas sóbrias, de traça comum, a partir da qual 
foi crescendo o interior à medida das necessidades, 
embora sem as satisfazer. De tal forma que a cozinha 
construída, por não ser nada funcional, não a usam, 
para o que adaptaram a sala do 1º andar. Ao lado 
desta, por sobre o quarto da mãe das crianças, viúva 
há alguns meses, dois quartinhos poderiam ser os 
das crianças mas a cobertura da casa não garante as 

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

condições de isolamento necessárias. Resta assim o 
citado quarto dos rapazes no rés-do-chão, ao lado do 
da mãe e da irmã, o tal que aflige esta pobre mãe.

O seu falecido marido foi construindo conforme 
pôde, mas o resultado não foi nada satisfatório. A 
sua preocupação em ter um lugar de garagem, e a 
forma como o fez, deitou por terra a boa organiza-
ção dos espaços. É por este que se entra na casa, e 
por ele se sobe, por escada íngreme, de ferro, para 
o 1º andar.

Olhamos para aquilo tudo e só pudemos dizer: 
«Isto não está nada fácil! Vamos ver o que podemos 
fazer!». De facto, o problema não é só a parede.

Esta família vive de uma magra pensão, devida ao 
pai falecido, que foi humilde funcionário público. O 
filho mais velhito, pelos seus catorze anos, e a irmã 
uns três anos mais nova, estudam. O abono pouco 
dá hoje em dia. O benjamim da família, com a defi-
ciência e os custos no seu cuidado, são um encargo 
de relevo. É preciso dar-lhes a mão…

Quando vieram visitar-nos, o mais pequeno com 
seu olhar curioso, descobrira um saquito de rebuça-
dos que mão amiga deixara, destinado aos nossos 
rapazes, e que aguardava ser levado para a nossa 
despensa. Já não foi… outras mãos o levaram…  q

TENHO muitas razões para 
 aquecer o coração, dando 

graças ao Nosso Deus que toca as 
pessoas e as inquieta, com o amor 
dos pobres.

Começo hoje, com uma carta 
de alguém, que já foi para o Céu 
e me mandou um cartão de natal, 
com 400€ e, o desejo de uma 
vida cheia de natais. Ela é que já 
os tem, na Eternidade, onde Deus 
é uma nascente perene de luz e de 
amor. Lá é sempre natal.

A irmã e uma sobrinha vieram 
aqui, trazer-me os livros de oração 
e as suas recordações pessoais, 
entre elas o Vaticano II!… Como 
ele se esvaneceu em celebrações, 
organizações e instalações!... 
Nalguns lugares da Igreja apenas 
um sopro que se foi!… E… ficou 
tudo na mesma ou pior.

Naquela pessoa não. Sempre os 
pobres estiveram no seu coração 
nas suas renúncias e exigências! 
Há quantos anos nos relaciona-
mos? — Há 60? — Sim muito 
perto de isso. O Vaticano II, para 
ela, era uma releitura do Evange-
lho, fresca e actualizada. Ilumi-
nava, desorganizava e desinsta-
lava.

Assinante 33061, manda 50 
euros e pede que não lhe enviem 
nem recibo, nem agradecimento. 
Ámen.

De Lisboa, uma setubalense a 
sofrer com a pobreza de Setúbal, 
50€ duas vezes. A mesma quan-
tia da Maria, de Via Longa; da 

Maria Fernanda, da Senhora da 
Hora; assinante 81028; do Afonso 
de Coimbra, todos os meses; e da 
Maria Susana, com igual perio-
dicidade. 55€, da Maria Luísa, 
de Rio de Mouro. 45€, da Maria 
Graziela, de Lisboa; 70€, de 
Castelo Rodrigo. Outro tanto, de 
Évora, com ânsias de santidade, a 
pedir-me a bênção sacerdotal.

Paço de Arcos, Maria João, 
manda trezentos; a mesma quan-
tia de um Padre de Coimbra que 
escreveu o Catecismo em poesia 
e me tem dado todo o produto da 
venda do livro, para Pobres. Cha-
mou-lhe Florinhas do Entarde-
cer. É uma preciosidade!... A flor 
e o fruto de uma alma sacerdotal 
cada vez mais elevada.

Américo, de Portalegre, 250€; 
e mais duzentos, da Fernanda, de 
S. Pedro do Sul, a dizer: «Sinto 
uma grande tristeza causada 
pela situação em que se encontra 
o nosso país, onde os mais pena-
lizados são os mais pobres; sendo 
eles os menos responsáveis por 
tudo o que lhes acontece». Sofre 
comigo e eu concordo com ela. É 
frequente a sua partilha.

De Peso da Régua vem a Don-
zilia com igual quantia. Idem, 
da Dolores, do Abílio, da Maria 
Teresa, Maria da Conceição, do 
Porto.

Cem euros, do João de Mira, 
mensalmente; e a mesma quan-
tia, do mesmo concelho, pelo 
Manuel Augusto. Eng.ª Maria 

Filomena e Adelina, de Almada. 
De Coimbra, Maria Fernanda, 
Maria Narcisa, Maria Teresa e 
o Francisco Bento, a pedir-me o 
NIB da conta do Património. Ele 
aí vai: 0045 3440 40218356427 
78. Ali pertinho, Ançã, o Tiago 
marca presença com lágrimas e 
comunhão no «sofrimento dos 
pobres que eu refiro. Dou em 
obediência ao mandamento da 
Caridade», 160€.

Um general, 100€; o mesmo 
de Aguiar da Beira.

Mil, da Guilhermina, apro-
veitando o tempo favorável da 
Quaresma; e a mesma quantia da 
Maria Cármen, ambas da Capital.

Mais, 150€, da Cremilde e da 
Creménia, de Almada. Um Padre 
de Coimbra e outro de Castelo 
Branco, com igual quantia. A 
Adélia, de Carcavelos, junta-se ao 
grupo dos 150€ e diz: «Aqui lhe 
envio uma migalhinha da minha 
aposentação. Deus lhe dê recom-
pensa pelo amor que semeia em 
todos aqueles que nunca o senti-
ram.

Obrigado pelo jornal maravi-
lhoso que vem em nome de meu 
marido».

Também, Maria José, de Cardi-
gos, traz 150€ e uma revelação 
nunca demais repetida: «Cem 
euros deste donativo foi-me 
entregue por uma pessoa idosa e 
doente que tem como única fonte

Continua  na  página  4

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

JÁ estamos em pleno tempo da Quaresma. Ontem foi o terceiro  
 Domingo.  Respigando a mensagem de Bento XVI registamos nela 

um veemente apelo à redescoberta do nosso Baptismo, como itinerário: 
«Sepultados com Ele no Baptismo, foi também com Ele que ressusci- 
tastes». É este o mote da Mensagem Quaresmal do Santo Padre para 
esta Quaresma de 2011.

Toda a vida cristã radica no Baptismo. Podemos afirmar que toda 
essa existência é expressão daquela condição radical de «filhos no Filho». 
O Baptismo é o sacramento-raiz da vida cristã. Não é «um rito do pas-
sado», diz o Papa; porventura registado fotograficamente ou guardado 
religiosamente nos arquivos paroquiais… Trata-se, acima de tudo, «de 
um encontro com Cristo que informa toda a existência do baptizado, doa-
lhe a vida divina e chama-o a uma conversão sincera iniciada e apoiada 
pela Graça que o leve a alcançar a estatura adulta de Cristo», assinala o 
Papa. Trata-se de uma Graça “radical” que, como tantas vezes observa-
mos em nós e em tantos cristãos, carece de cuidados permanentes.

Por intrincar-se no quotidiano da existência humana está sujeita 
às passividades dessa mesma existência. Assim, conhece momentos 
de grande intensidade e beleza, como outros de grande turbulência, 
podendo mesmo chegar ao estado de agonia, quando descuidada… 
Por isso toda a pedagogia da fé há-de conduzir o crente a uma perma-
nente refontalização da Graça baptismal.

É um Dom que se revigora na Unção do Crisma e se alimenta de 
modo permanente na Eucaristia; se robustece nos momentos de grande 
fragilidade física, na doença, pela Santa Unção dos Enfermos e encon-
tra na Reconciliação ou Penitência remédio para o pecado. No Matri-
mónio os esposos adquirem a Graça da Fidelidade — também enten-
dida como dom Baptismal. Os Sacerdotes são ungidos para o Serviço 
da Comunhão e os religiosos anunciam alegria do Reino pela prática 
dos Conselhos Evangélicos. O Baptismo é pois uma Graça transversal 
a toda a Existência Cristã.

Continua  na  página  2
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Tiragem média
d’O GAIATO, por edição,

no mês de Março,
47.500 exemplares

Pelas CASAS DO GAIATOASSOCIAÇÃO  DOS  ANTIGOS  GAIATOS
E  FAMILIARES  DO  CENTRO Chiquito-Zé

Fez 5 anos, no passado dia 17 de Março, que a D.ª Maria da Luz faleceu. 
Lembramo-nos, todos os que passámos pelo nosso Lar de Coimbra, da sua 
maneira de ser, às vezes austera, mas sempre presente.

Foi trazida para a Obra da Rua ainda pela mão de Pai Américo, onde per-
maneceu perto de 60 anos. Os últimos já atacada pela doença e sofrimento.

Quisemos honrar a sua memória deslocando-nos ao cemitério de Lamas, 
à campa onde o seu corpo foi sepultado, no sábado, dia 19 de Março. O nosso 
Padre Manuel acompanhou-nos e juntos rezámos.

Deixámos as nossas flores, lembrando todos aqueles que gostariam de ter 
estado connosco, em presença física, e não puderam estar.

A «mãe» Maria da Luz sabe, no lugar onde está de pleno direito, que os 
seus meninos não a esquecem.  q

FESTA — No próximo dia 21 de Maio estaremos de 
volta ao Coliseu do Porto para mais um encontro anual 
entre Gaiatos e Amigos, como prometido.

Os nossos ensaios vão sendo feitos para que no dia toda 
a gente possa desfrutar de um encontro agradável e diver-
tido, e para que toda a gente possa matar saudades. Nestes 
ensaios foram descobertos novos talentos que no dia da 
Festa vão surpreender e animar.

Os nossos irmãos de outras Casas também se estão a pre-
parar, para que o ambiente seja ainda mais festivo. Para eles 
e para todos os nossos Amigos mando um abraço. Vemo- 
-nos no Coliseu.

José Reis 

DESPORTO — Um dia – conta Pai Américo – foi con-
vidado para ir ao Brasil. «(…) Aceitei o convite e vou ao 
Brasil, porque quero dar. Quero revelar. O documentário 
da Aldeia de Paço de Sousa, por ser cópia fiel da nossa 
vida, há-de por isso mesmo ser revelação (…)».

Ora, o nosso Grupo Desportivo procura imitar o Homem 
da Capa Preta, apesar de um ou outro chamiço que, por 
vezes, tentam por no nosso caminho. Todavia, ninguém vai 
desanimar... pelo contrário! Cada vez o Grupo está mais 
forte e mais coeso. Através dos nossos jogos, a todos que nos 
visitam, vamos continuar a dar a conhecer a beleza da nossa 
Aldeia, o bem-estar da comunidade, a serenidade e confiança 
com que o nosso Grupo Desportivo actua semanalmente.

«Nunca cá tinha vindo». «Já há muitos anos que não 
vinha cá». «Vim cá com a minha avó quando era peque-
nino». «Eu já ouvi falar, mas nunca pensei que isto fosse 
tão grande e tão bonito. Aquela mata ainda é vossa?». «Afi-
nal…». Nós, só nos limitamos a repor a verdade. Ouvimos 
muitos desabafos, antes e depois dos jogos que, todas as 
semanas se realizam.

Graças a Deus, não nos falta nada. Só temos que ser for-
tes e, não dar ouvidos aos insensatos e maus conselheiros!

Esta semana foi a vez de recebermos os Juniores do F. C. 
Pedroso da A. F. Porto. Um jogo que decorreu com a maior 
normalidade. Mais uma vez, fomos presenteados com um 
grupo de gente maravilhosa. Tanto dentro das quatro linhas 
como fora delas. No fim do jogo, ouvimos este desabafo:

«Vamos encantados da maneira como fomos recebidos, 
assim como com a beleza da vossa Aldeia. Isto é grande e 
bonito!». Um outro diz: «Tenho o meu tempo todo ocupado, 
só posso vir cá, quando venho com o futebol».

Em relação ao jogo, tudo normal. Apesar do nosso adver-
sário não ser «pêra doce», conseguimos mais uma vitória. 
«Joaninha» (3); e, Bruno (1). O Pedroso conseguiu mar-
car um, quando Bruninho entrou para o lugar do António 
Pedro.

Uma semana depois, foi a vez de recebermos os Juniores 
do C. R. Ataense, da A. F. Porto. Como sempre acontece, 
não recebemos uma equipa qualquer. Três dias depois, o 
Ataense, ia fazer um jogo que lhe podia valer a subida de 
divisão.

Um jogo que decorreu com toda a correcção de parte a 
parte e, mais uma vez, a vitória não nos fugiu, apesar de 
nada ter sido facilitado pelo adversário. Com golos de «Joa-
ninha» (3), Hugo Pina (1) e Bruno (1); contra dois do adver-
sário, fixou-se o resultado final.

Gente muito querida e como quase todos, quiseram saber 
um pouco da nossa vida. É bom – digo eu – quando eles 
querem saber como nós funcionamos. Ficaram estupefac-
tos! Um deles tem este desabafo: «Parece impossível… 
Assim está bem!»

Alberto («Resende»)

PAÇO  DE  SOUSA

GAIATOS
Coliseu  do  Porto

Sábado, 21 de Maio  –  16 horas

Bilhetes à venda:
•   Bilheteiras do Coliseu
•    Casa DINA – Rua Mártires da Liberdade, 30
•     Casa do Gaiato – Paço de Sousa
www.obradarua.org.pt  •  paco.de.sousa@obradarua.org.pt

A preparação da nossa Festa no Coliseu do Porto 
continua a desenrolar-se. Os rapazes vão ensaiando 
os seus papéis, embora por vezes seja necessário 
fazer mudanças. Assim aconteceu com o Sérgio, que 
teve de assumir o papel de representar Pai Américo.

O Toni, contrariado por ser já a segunda vez que 
faz de menina na Marcha, verteu umas lagrimazitas, 
mas depressa ultrapassou a situação. Aqui está uma 
carência que sempre nos acompanhou, e que sempre 
com tanta graça ultrapassámos.

O Ivanilson gosta muito do falecido Raúl Solnado. 
Por isso está a preparar uma das suas famosas rábu-
las. Vamos ver como se vai ele sair!

Os nossos rapazes de Coimbra, que também irão 
participar na Festa, estão muito caladinhos, mas 
sabemos que não estão parados. Estamos em crer 
que, dada a sua arte, nos irão surpreender a todos.

Rapidamente de aproxima o dia 21 de Maio. Nesse 
sábado, pelas 16 horas, contamos consigo, Amigo 
leitor, na Sala do Coliseu.  q

Quaresma: Tempo baptismal
Continuação  da  página  1

O Santo Padre faz um apelo 
decisivo para que se regresse 
à contemplação da Palavra 
de Deus meditada em cada 
Domingo, particularmente o 
Evangelho. Das Tentações à 
Transfiguração, passando pelo 
episódio da Samaritana, em 
que se detêm afirmando: «só 
esta água pode extinguir a 
nossa sede do bem, da verdade 
e da beleza! Só esta água que 
nos foi dada pelo Filho irriga 
os desertos da alma inquieta e 
insatisfeita…» Referindo-se ao 
cego de nascença — Quarto 
Domingo: «O milagre da cura 

AGROPECUÁRIA — Conforme era necessário, a 23 de Março, infeliz-
mente foi deitada abaixo uma palmeira, a poente da nossa fonte, pois as folhas 
secaram e estava a apodrecer o caule, devido a uma praga que veio do sul. Foi 
uma tarefa que exigiu muito cuidado, na queda do tronco, e em que a folhagem 
também teve de ser queimada.

Como há vários jardins em nossa Casa, com relva e arbustos, tiveram de 
ser cuidados com a ajuda de máquinas para ficarem mais bonitos. As árvores 
do pomar, como os pessegueiros e as macieiras, estão lindas nesta época pri-
maveril. É uma altura do ano em que a vegetação fica muito bela!

ESCOLA — Quem estuda é sempre compensado e os resultados vêem-
se. Entre os estudantes mais adiantados, convém referir as notas razoáveis que 
o Rui tem tirado. Também é de salientar o Prémio Nacional(!) que o Leandro 
obteve, a nível do ensino secundário, pois frequenta o 12.º ano de Técnico 
Multimédia, na Escola Secundária José Falcão, em Coimbra. De facto, um 
trabalho seu venceu o concurso A minha T-Shirt da República. Parabéns!

PREGAÇÕES — Como é tradição, o terceiro Domingo da Quaresma, 
na Paróquia de S. José, em Coimbra, é o dia do Gaiato. Assim, vários Rapa-
zes (Paulo Cabissandin, Arménio, João Madeira, Divino, Rocha, Victório 
e Malam) foram com o nosso Padre Manuel, que foi pregar nas Missas de 
Sábado e Domingo. No Natal, essa comunidade fez uma campanha para nós. 
Muito Obrigado!  q

MIRANDA  DO  CORVO Alunos do Alternativo

CHEGOU a notícia de que o tio Gaspar tinha morrido. A última vez 
 que passou pela nossa Casa, foi há duas semanas. Tio Alfonso 

me contou que o seu rosto estava desfigurado e era praticamente inca-
paz de andar. Veio buscar várias portas, que aqui tinha guardado, para 
colocá-las na sua pequena casa, em Kessua. Já de noite, acompanhei o 
Padre Telmo para visitar a família e o corpo do defunto.

De fora, podia ouvir-se como os Metodistas cantavam salmos 
diante do corpo de tio Gaspar. Quando Padre Telmo o destapou para 
vê-lo, não pude evitar derramar algumas dessas lágrimas com que nos 
despedimos das pessoas mais queridas. De manhã, nosso Padre Telmo 
uniu-se aos irmãos da igreja Metodista para se despedir do corpo do 
tio Gaspar. Toda a cerimónia decorreu dentro de um espírito familiar 
com sabor a ressurreição.

Tio Gaspar chegou à nossa Casa em 2005, era um grande amigo 
de Padre Telmo e acompanhou-o durante muitos anos nos afazeres da 
Aldeia. E ao ficar sem casa, durante a guerra, fugiu para Luanda, até 
que o Padre Telmo o aconselhou a reconstruir a sua casa. Foi o único 
sonho que o manteve durante estes últimos anos; eram muitos os dias 
em que caminhava até Kessua. Mas a idade não perdoa e um cancer 
da pele, começou a invadir, a pouco-e-pouco, o seu corpo. Ao ver-se 
nessa situação, tomou a decisão de ir viver para Kessua, para poder 
adiantar os trabalhos. Quando já lá vivia há um mês, juntou-se com a 
sua mulher, que regressou de Luanda e permaneceu com ele até ao seu 
falecimento.

Alguns dos nossos rapazes estavam profundamente unidos ao tio 
Gaspar. Queriam-lhe e respeitavam-no como a um pai. A nós, fazia- 
-nos sentir um grande respeito e consideração.

Com ele foi mais um sonhador que acreditava que Angola pode 
ser reconstruída.

]  ]  ]

Os gritos podiam ser ouvidos na Carianga, que fica a cerca de seis 
quilómetros e era aonde eu estava quando chegou o contentor da Obra. 
Quando o começámos a descarregar, íamos curando a raiva que nos 
havia provocado, uma vez mais, tirar o contentor do porto de Luanda. 
Leite, feijão, chouriço…, serras, cadernos, lápis…, calças, camisas, 
sapatos…, tudo recebido com amor, porque foi oferecido com amor. 
Como é bonito ver que, quando se partilha com todos chega para todos. 
Desta vez, ficámos impressionados com a ordem e o carinho com que 
se tratavam as coisas.

Obrigado pais, mães, filhos, irmãos, amigos desta Obra que Padre 
Américo recebeu do Espírito e entregou em nossas mãos.  q

MALANJE Padre Rafael

é o sinal que Cristo, juntamente 
com a vista, quer abrir o nosso 
olhar interior, para que a nossa 
fé se torne cada vez mais pro-
funda e possamos reconhecer 
n’Ele o nosso único Salvador». 
No Quinto Domingo nos é 
proclamada a ressurreição de 
Lázaro «somos postos diante do 
último mistério da nossa existên-
cia… A comunhão com Cristo 
nesta vida prepara-nos para 
superar o limite da morte, para 
viver sem fim n’Ele. Privado da 
luz da fé todo o universo acaba 
por se fechar num sepulcro sem 
futuro, sem esperança», conclui 
o Papa.

Sobre a Vigília Pascal, como 
momento culminante de toda a 
caminhada quaresmal, o Santo 
Padre a ela se refere nestes ter-
mos: «Grande Vigília na Noite 
Santa: renovando as promes-
sas baptismais, refirmamos que 
Cristo é o Senhor da nossa vida, 
daquela vida que Deus nos 
comunicou quando renascemos 
da água e do Espírito Santo».

Padre João
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A vida com as suas necessidades marca o projecto educativo por 
que nos norteamos.

Desde que a Socar — uma empresa de carnes — se instalou na 
Quinta do Anjo, concelho de Palmela, nunca mais precisamos de criar 
nem comprar carne de porco. 

Todas as semanas, íamos àquela empresa, com os nossos carros, car-
regar carne fresca, de toda a qualidade, embalada em grandes sacos de 
plástico. Depois, veio a Carmonti, do Montijo, a qual todos os meses, 
nos trazia carnes fumadas, no valor de sessenta contos.

Embora a população da Casa do Gaiato fosse mais numerosa, a 
carne sobrava para dar aos pobres.

Todas as semanas, em dias determinados, fazíamos distribuição, 
tanto na cidade, no nosso lar, como em Algeruz.

Nunca agradecemos suficientemente, nem a Deus, nem aos homens 
por Ele feridos, tão farta abundância de dons.

Boa gente os donos da Socar! Da mesma forma os da Carmonti! 
Que Deus os recompense!… As dádivas ficaram eternamente gravadas 
no Livro da Vida; e, se algum deles já o leu, encontrou lá, bem gravadas, 
em letras inapagáveis as esmolas feitas à Casa do Gaiato.

A Socar fechou. A Carmonti mudou de proprietários e nós ficámos 
de mãos vazias.

A alternativa é apenas, criar novamente suínos, que nos dêem 
carne.

As hortaliças, a fruta deteriorada, o pão e os bolos que vamos bus-
car, diariamente ao Jumbo de Setúbal, são alimento adaptado aos porcos. 
Ofereceram-nos duas fêmeas com fama de virem em gestação, mas foi 
engano. Estavam vazias. Muito gordas, uma morreu ao chegar e a outra, 
tivemos de a matar para comer. Compramos uns bacorinhos que foram 
crescendo, se tornaram adultos e uma delas já pariu. Ao todo nasceram 
doze leitõezinhos!

Novidade muito atractiva!
Toda a gente ia ver: os rapazes, as senhoras, os visitantes e eu. Um 

espectáculo da natureza, exibindo uma graça indizível.
No dia a seguir ao parto, os pequenos da escola primária não foram 

jogar à bola para o pavilhão como é seu entusiasmo, mas ficaram lá, a 
hora inteira a contemplar, fora do parque, pela larga rede, os pequeninos 
animais a mamar nas tetas da mãe e a consolarem-se com o quadro vivo 
que a natureza, espontaneamente lhes oferecia.

A porca deitada de lado, apresentava o comprido úbere de doze fon-
tes às suas pequeninas crias, entre roncos carinhosos e satisfeitos e um 
olhar ameaçador aos espectadores, que enternecidos, não entendiam a 
sua linguagem nem queriam roubar ou fazer mal, aos pequeninos seres, 
apenas deslumbrarem-se.

Com os pintainhos e os patos acontece o mesmo enternecimento.
Ao nascimento dos vitelos, os rapazes já não ligam muito. É quadro 

que se repete dezenas de vezes ao longo do ano! 
Há, agora, praí as chamadas quintas pedagógicas e as escolas enca-

minham os seus alunos, tentando mostra-lhes que os alimentos não nas-
cem nos supermercados mas surgem da vida.

Há quantos anos, sem nomes pomposos nem cobranças de entra-
das é que as Casas do Gaiato, são, elas mesmas, quintas pedagógicas, 
naturais, criadas pelos próprios rapazes que as gozam e delas bebem 
continuamente as puras lições da vida? 

Relatava-me uma senhora grávida, que, por motivos de saúde foi 
obrigada, a internar-se em clínica da especialidade, estupefacta com a 
ligeireza das mulheres que buscavam aquele estabelecimento para abor-
tarem: «Saíam dali como se nada fosse com elas, alegres e bem-dispos-
tas depois de terem morto dentro de si, um filho indefeso que geraram 
da sua própria carne!»…

Como é contrário à natureza?!…
Sei por confidências íntimas e sacramentais que a mãe assassina, 

fica indelevelmente marcada, no seu coração para a vida toda, quer ela 
queira quer não. Tanto vale disfarçar como fingir, o ferrete fica lá, inex-
tinguível e permanente até a morte da mulher.

Quando contemplo o olhar agressivo e ameaçador da nossa porca, 
em defesa dos frutos do seu ventre, tentando defender o que ela própria 
gerou, apetece-me acarinhá-la e aplaudi-la. É a natureza a falar e nin-
guém prega tão alto nem tão convincentemente como ela!

Os ensinamentos divinos, mais sábios que os dos inteligentes huma-
nos, manifestam-se assim pela natureza, aos nossos pequeninos!  q

SETÚBAL Padre Acílio

UM destes dias, ouvi da boca de um senhor do 
 Porto, na cidade do Porto, uma palavra de 

muito desejo que tinha de me conhecer. Era um 
senhor bem vestido e apagado. Revelou-me que tra-
zia com ele essa vontade e, enquanto me media com 
os olhos, ia dizendo baixinho: «Quero vê-lo. Quero 
conhecê-lo». Adivinhava-se no coração do homem 
que tinha à minha frente, uma ânsia de algo que o 
consumia mais do que a curiosidade de ver um sim-
ples mortal.

O mesmo senhor, modesto e reservado, 
pergunta-me se pode ir a Paço de Sousa. 

Claro que sim. Pergunta-me, de novo, se pode 
comer connosco e dormir na Aldeia. Sabe-se que 
sim. Continuando, quer saber se pode ir na com-
panhia de um dos nossos do Lar do Porto. Pode, 
sim senhor. O sim é uma palavra cheia. Quando 
temos no peito um desejo honesto que dependa 
deste advérbio, damos graças a Deus que deu aos 
homens a fala. Animado por esta alegria e sem 
medo de enfadar, aquele senhor pergunta, ainda, 
se entre os rapazes do Lar do Porto pode ir um 
que lá trabalha, a quem ele oferecera um reló-
gio de pulso por ter feito exame da quarta-classe. 
Tornei a dizer que sim.

VEM lá o sábado. Entre uns cinco ou seis rapa- 
 zes que vieram fazer o seu fim de semana, 

que vão chegando à Aldeia conforme os horários de 
trabalho, o primeiro que se apresentou foi o tal do 
relógio mai-lo seu senhor. Pedi-lhe, às escondidas, 
que me dissesse quem era, mas o rapaz não sabia. 
«É um freguês que me compra o jornal». Eis tudo.
Vem a hora da ceia. O senhor tinha andado sozinho 
por toda a santa tarde por onde quis e como quis. O 
que ele pensou não se sabe. As coisas do espírito são 
do espírito. Só o homem é imortal. No final da ceia 
houve avisos e também houve tribunal. Neste, foi réu 
o «Melgaço», o qual saíra por duas vezes da sua obri-
gação, que é ceifar pasto para o gado, e viera obser-
var os trabalhos de filmagem que andavam ao tempo 
na nossa Aldeia. E a sentença foi breve: «Amanhã, 
Domingo, ficas prisioneiro na tua casa». O senhor 
escuta; toma sentido. Vê a autoridade de um tribunal 
infantil. Vê a humildade do réu. Nota o semblante do 
juiz, rapaz de poucas graças, ao marcar a sentença. 
Ninguém pestanejava; e estavam ali cento e sessenta 
rapazes que foram lixo!

AGORA entro eu. Coloco-me à beira do chefe 
 que acabara de ser juiz e começo com 

os avisos. Por palavras rasteirinhas e amorosas, 
disse a todos que no dia seguinte ia pedir às igre-
jas de Espinho. Que era uma jornada de sacri-
fício. Que não tinha ninguém que ficasse com 
eles, pois que o «Sejaquim» e outros professores 
estavam ausentes. Pousei os meus olhos aflitos 
naquele mar de cabeças. Viro-me para o chefe ao 
qual pedia a mão, em sinal de fraqueza e con-
fiança.
— Posso ir, Sérgio?
— Pode, sim senhor!
Deu-se uma coisa com que eu não contava. A 
minha fraqueza foi compreendida pelos rapazes. 
A força do chefe foi amada. Assim o disse uma 
salva de palmas que durou mais de três minu-
tos.

A sala ficou vazia. O hóspede continuava sen-
tado à mesa. Tinha-se implantado no seu 

rosto um não sei quê de espanto: «Mas isto é sobre-
natural».
Agora, de pé, ele vai dar-nos a chave daquela ânsia 
com que me procurara no Porto: «Eu quero vê-lo». 
Começa a dizer, contente e magoado, que quando 
era moço ia com seus pais ao teatro, via legiões de 
crianças a pedir e a tiritar. Punha em casa o pro-
blema e nem pais nem ninguém lhe dava solução. 
Ora aqui temos. Contente, digo, por ver que alguma 
coisa se faz. Magoado, digo, por ver que há muito 
por fazer, este senhor do Porto, apagado, modesto 
e desconhecido, é a encarnação do entusiasmo e da 
paixão universal da nossa Obra.

ESTA é a primeira lição que todos tiramos da 
 presente «Nota da quinzena». Mas há 

uma segunda: é a confiança. A lição da con-
fiança. Os alicerces da vida social devem ser fei-
tos de mútua confiança. Sem ela ninguém edifica. 
Quanto à vida espiritual, isso nem é bom falar. 
Sabemos todos que é a confiança no Pai Celeste 
que produz a regeneração silenciosa e misteriosa 
das almas! É verdade. Pois nós recebemos na 
Aldeia o senhor apagado e modesto como se ele 
fora das nossas relações! Apalpar não. Pareceria 
mal. Mas fazer a perguntazinha do estilo, isso 
sim. Por amor à prudência e à cautela e aos cos-
tumes, isso sim. Mas não. Na data em que hoje 
escrevo, não sei quem esteve cá. Comeu, dormiu, 
falou… — não sei quem ele é. Não importa saber 
quem ele é. É um nosso irmão que ama a Deus 
porque ama o Próximo — isso basta.

TAMBÉM eu não sei quem são as centenas de 
 desvairados que nos procuram. Nem notí-

cias, nem documentos, nem nada. Sabemos que são 
irmãos; irmãozinhos nossos que querem ser amados 
— e isso basta. Ora aqui está o que o mundo seria 
se, na verdade, fosse cristão.

Do livro Doutrina, 1.° vol.

A  lição  da  confiança

DOUTRINA Pai Américo

«O REINO DE DEUS JÁ CHEGOU ATÉ 
VÓS», (Lucas 11,14-23) — O presente não está 
fácil para quem perdeu o seu emprego e mesmo para 
quem o tem. O futuro inspira, ou pelo menos devia 
inspirar, cuidado a todos. Nesta situação parece 
haver cada vez menos pessoas a acreditarem num 
futuro melhor.  Por isso, vale a pena trazer para aqui 
as palavras sábias que o Papa Bento XVI escreveu 
na Encíclica Spe Salvi.

«A época moderna desenvolveu a esperança da 
instauração de um mundo perfeito que, graças aos 
conhecimentos da ciência e a uma política cienti-
ficamente fundada, parecia tornar-se realizável. 
Assim, a esperança bíblica do Reino de Deus foi 
substituída pela esperança do reino do homem [...] 
Mas, com o passar do tempo tornou-se claro que 
esta esperança escapava sempre para mais longe. 
[…] Precisamos das esperanças – menores ou 
maiores – que, dia após dia, nos mantêm a cami-
nho. Mas, sem a grande esperança que deve supe-
rar tudo o resto, aquelas não bastam. Esta grande 
esperança só pode ser Deus […] não um deus qual-
quer, mas aquele Deus que possui um rosto humano 
e que nos amou até ao fim.»

Perder a esperança é uma forma de morte. 
Substituir a esperança no Reino de Deus pela espe-
rança no reino do homem também é uma forma de 
morte.  Como diz o Papa Bento XVI, a esperança 
no Reino de Deus não deve ser a esperança num 
deus qualquer. Deve ser a esperança naquele «Deus 
que possui um rosto humano».

Hoje em dia este «rosto humano de Deus» 
vai-nos aparecendo no idoso isolado, no desempre-
gado, na pobreza “envergonhada”, nas famílias que 
se desagregam, tudo situações que juntamente com  
outras vamos procurando acompanhar e das quais 
aqui vos vamos dando conta.  

O mundo, o nosso país, sempre, mas espe-
cialmente nos tempos que correm, precisam de 
construtores de esperança, não de uma esperança 
qualquer, mas da esperança no Reino de um «Deus 
que possui um rosto humano». Que esse Deus nos 
ajude, com a vossa ajuda, a sabermos ser construto-
res deste género.

O nosso endereço: Conferência de Paço de 
Sousa, ao cuidado do Jornal O GAIATO, 4560-373 
Paço de Sousa.  q

CONFERÊNCIA  DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes
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NÃO temos repouso. Os pedidos para acolhermos crianças vêm 
 de muitos lados. De longe, como Luanda, e de perto, dos 

bairros que rodeiam a nossa Casa do Gaiato. Nem todos os pro-
blemas apresentados são do âmbito do nosso trabalho. A família 
não pode demitir-se, fugindo das dificuldades que muitos filhos 
apresentam. Pertence-lhe, antes de alguém mais, levar com muito 
amor o peso do fruto do seu lar. Sem dúvida, a sociedade vive um 
período difícil, a nível do comportamento das crianças, adolescen-
tes e jovens. Há uma degradação moral acentuada que afecta a nor-
malidade das suas vidas. Antes de mais, a resposta tem que vir da 
família unida, estável, animada pelo amor. Doutra forma, a situação 
é cada vez mais dolorosa, não há dúvida.

As casas de assistência, por mais familiares que sejam, tornam- 
-se cada vez mais necessárias. Porém, a solução verdadeira e boa do 
problema está na família natural, geradora dos laços de sangue e de 
amor. Os casos de crianças com problemas, que batem à porta do 
nosso coração, são em tão grande número que seria necessária uma 
Casa do Gaiato em cada bairro. Vamos acolhendo os casos mais 
flagrantes que, de verdade, não têm outra solução. Neste momento, 
porém, estamos muitíssimo limitados pela falta de lugares, ainda 
ocupados por um numeroso grupo de filhos, à espera do emprego 
para gozarem da sua legítima e necessária autonomia.

Uma rapariga, muito nova ainda, pede-nos, com muita insistên-
cia, para recebermos dois sobrinhos que ficaram sem os pais que já 
morreram. Antes de tomar a decisão, sempre que é possível, vamos 
ao local observar o ambiente em que vivem as crianças. Assim acon-
teceu, desta vez. Entrámos no bairro, numa zona muito degradada, 
perante a admiração das pessoas que nos acompanhavam, dos luga-
res onde estavam. Os mais pobres e miseráveis gostam muito de 
nos ver passar por onde vivem. É um sinal de esperança para eles. 
Quem dera! Entretanto, chegámos ao lugar onde vivem as crianças. 
Fiquei impressionado com tamanha miséria. Uma pequena barraca 
cheia de buracos é a casa onde vivem. Não têm cama. E mais e mais 
miséria! Apeteceu-me trazer estes filhos imediatamente comigo. 
Não o fiz, por mais algum tempo, por causa da falta do registo de 
nascimento dos pequenos. É sempre bom que um ou outro fami-
liar, mesmo oculto, intervenha neste acto imprescindível na vida 
das crianças. Quantos filhos aparecem com as linhas riscadas nas 
cédulas, onde deviam estar os nomes dos pais. São marcas tristes, 
gravadas nas vidas destas crianças. Logo que esteja legalizada esta 
situação, os dois filhos virão para a nossa Casa.

Muitas pessoas, pelo menos aparentemente, vivem felizes, no 
ambiente degradado e miserável da sua vida diária. Quem dera não 
aconteça esta situação! Contudo, o primeiro passo a dar na linha da 
promoção e elevação humana tem que ser no próprio coração da 
pessoa. Querer sair, de verdade, do estado em que vive é a primeira 
pedra da base do edifício humano novo. Esta observação vem a 
propósito dos muitos pedidos da gente humilde, sem o mínimo de 
possibilidades materiais, a viver em autênticas cubatas, e querem 
construir a sua casinha, pobre, mas com algumas condições huma-
nas para viver. Tenho recebido os pedidos, com a promessa de ir ao 
local para ver e ajudar, dentro das possibilidades. Esta é, também, 
uma aflição que nos consome. Partilho-a convosco. Esta gente deu 
o primeiro passo, que não é o mais fácil, mas necessita de ser aju-
dada. Esperamos!  q

BENGUELA Padre Manuel António

Somos sinal da Esperança
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de rendimento, a reforma do marido que foi varredor das ruas; 
comoveu-me essa dádiva». E a quem não há-de impressionar? O 
Evangelho quando vivido, provoca sempre estes admiráveis movi-
mentos da alma.

A Cármen, amiga de sempre, pergunta pela minha saúde e 
manda 500€. O dinheiro já o distribuí. E a saúde é boa. A mesma 
quantia veio da Maria Julieta, de Leiria; da Jacinta, de Portel; Maria 
Luísa, de Lisboa; de uma firma de Perafita e duas transferências: 
uma, do Alfredo; outra, da Maria da Graça. Igual soma, de Maria 
Antónia, do Barreiro; e Maria da Glória, de Lisboa. Mais, mil e 
quinhentos, de Lisboa; dez mil, do Porto; setecentos, de Coimbra.

São quase sempre os mesmos Leitores. Doendo-se, renunciam 
e repartem.

A multidão é pequena comparada ao número de assinantes, mas 
estes, são os que me lêem, acreditam e se deixam tocar. 

Sinto-me um pau mandado. O espírito de Deus é Quem agita, 
eu apenas me deixo manejar.  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

O Felisberto é um moço de 
olhar de criança, meigo 

e sem complexos como outros 
que aqui chegam, a quem é difí-
cil entrar-lhes na alma. Desviam 
o olhar do nosso e fecham-se, 
como se tivessem a defender 
algo que está bem  dentro deles 
e não querem de jeito nenhum 
deixar transparecer. A esses é 
bem difícil ajudar e normal-
mente são os que mais preci-
sam. Não assim o Felisberto.

Veio para nossa Casa, após 
ter sido operado no Instituto 
do Coração, por aquelas equi-
pas que periodicamente vêm 
de Portugal a Maputo primaria-
mente para operar crianças com 
graves defeitos cardíacos e que 
após a segurança da interven-
ção levada a efeito, não podem 
ficar indefinidamente a ocupar 
uma cama, mas carecem de ser 
acompanhados todos os meses. 
Ele é de muito longe, para lá 
de Inhambane e embora tenha 
pais estes não têm capacidade 
económica nem de se deslocar 
à capital nem sequer ele de vir 
sozinho numa viagem de dois 
dias. Ficará aqui até ser homem, 
como aliás o nosso último 
Chefe maioral agora a estudar 
a décima classe. Este  tem boa 
consciência formada sobre a 
suas capacidades cardíacas de 
que não pode abusar.

O Felisberto é um doce 
menino a contrastar com aque-

les que aqui chegam da rua, ou 
vêem muito marcados por maus 
tratos que a própria família lhes 
causa, quando morre um dos 
pais. O que se passa neste para-
íso de turismo e riquezas natu-
rais e extractivas é um absurdo 
de contrastes e de amarras à 
magia e à feitiçaria que ainda 
vão perdurar. Basta olhar para 
a Universal do Reino de Deus. 
Descobriu aqui também a sua 
mina de ouro e da magia se 
vale para desenvolver a própria 
riqueza. Como foi possível em 
tão poucos anos, construir um 
edifício que deve ter sido o mais 
caro de Maputo nestes últimos 
anos? Pobre gente que acredita 
em Deus, mas não vê ali uma 
Cruz que fale da Salvação que 
Ele opera por Cristo. Falam de 
milagres como se estivessem 
a cada momento que marcam 
para os seus encontros, à espera 
daqueles Bispos e Pastores 
de cujas mesinhas inventadas 
e da fé ignorante, tudo pode 
acontecer. Que contas terão de 
apresentar a Deus pelas suas 

trapaças e das suas riquezas, 
neste mundo onde oitenta por 
cento do povo não tem meios 
de sobrevivência?

Mas deixemos estes lúgrubes 
pensamentos que nada valem 
comparados com a serenidade e 
bondade do nosso Felisberto.

Quando estive internado para 
avaliação duma tremenda gripe 
que apanhei que poderia ter 
complicado outras fracas defe-
sas do organismo, ele vinha pela 
manhã à minha cama, tocava os 
meus pés a ver se estava acor-
dado e ficávamos os dois em 
amena conversa até que tinha 
de retirar-se.

Só esconde uma coisa que 
não gosta que ninguém lhe per-
gunte. A idade. Tem muito mais 
do que parece, certamente por-
que a doença que teve de car-
regar até ser operado, tolheu 
muito o seu desenvolvimento, 
mas entretanto vai desapare-
cendo com o seu crescimento 
que vai ser rápido.

Assim Deus o ajude e a mim 
também, que depois desta, 
parece que tenho que durar 
mais e que seja para aqueles que 
Deus ama.  q

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

Senhor dos Céus, para Quem eu vivo; se for necessá-
rio dar o peito às balas por amor destas verdades, que 
são a Vossa Palavra, não dou licença a ninguém de ir 
à frente. Quero ser eu o primeiro.   q

PENSAMENTO Pai Américo

EM Estados direitos, onde se verifica a separação 
 da Igreja, com os devidos respeitos, não sig-

nifica que se viva desligado das referências institu-
cionais públicas, com órgãos de soberania legitima-
mente constituídos, a quem se exige justiça social, 
nomeadamente a defesa dos mais frágeis. Porque o 
mundo tem a sua autonomia, no cumprimento das 
nossas obrigações, havemos de pugnar pela pro-
moção daqueles que não vivem no seu ambiente 
familiar, natural, e são postos à margem, por tantas 
razões, dando-lhes condições básicas e afectivas. 
Isto dá-nos efectivamente oportunidades de encon-
trar as razões da nossa esperança.

Têm-nos chegado amiúde ofícios de Tribunais de 
Família e Menores, no cumprimento das suas compe-
tências. Quem é o Estado? Podemos ser, nesta maté-
ria, daltónicos, e consideramos que são aqueles que o 
servem bem, com ética e até estética, quando não se 
fecham às letras dos artigos, mas se abrem às pessoas 
de carne e osso com que se encontram, nomeada-
mente para formular juízos verdadeiros e justos.

Na subida dos degraus íngremes de escadarias 
para as conferências judiciais, quando há incertezas, 
estamos também firmes no bem dos filhos. Ainda 
por cima bem acompanhados por um jovem e seguro 
advogado, neto da nossa Obra, e um docente com 
quem temos feito gosto em visitar Pobres, nas suas 
amarguras, e acolhido alguns, pois dos restos de um 
pano social roto, também se vai tecendo a história 
eclesial e da nação, a melhorar continuamente, dado 
que só lamentar não a faz avançar.

Quando os Procuradores e os Juízes estão cor-
rectamente informados, com certeza que as sen-
tenças, embora discutíveis, não podem deixar de 
ir ao encontro da verdade e do superior interesse 
das crianças e dos adolescentes. Também é crucial 

trabalhar, sempre que possível e quando aparecem, 
com os parentes, para que se possa aquilatar da jus-
teza dos acordos de promoção e protecção.

Por duas vezes, seguidas, tocou-nos a mesma 
equipa de doutos Magistrados, para ditar o futuro 
(por um ano) de dois pequeninos, de 4 anos, muito 
marcados por carências reais de segurança familiar 
e económica.

Enquanto um dos meninos tem limitações de 
visão, mas não de apetite, o outro estava preso de 
fala, de que se libertou, não se podendo dar largas 
aos membros, pois gosta de trepar… 

Uma das jovens progenitoras, que não os perdem 
de vista, não tem casa nem emprego, enquanto se 
procura conseguir as papeladas, a modos de pesca-
dinha de rabo na boca.

Outra mãe, e que também quer muito ao seu filho, 
deixou-nos a paternidade pois o benjamim é filho de 
pai económico, diríamos incógnito. Neste hemisfé-
rio, com a quebra da natalidade, valha-nos a tecno-
logia do ADN para encontrar os progenitores.

Se nunca devemos reproduzir a miséria, mas aju-
dar a debelá-la, quando aquelas mulheres foram 
ouvidas, em sede própria, disseram justamente: — 
Queremos que o nosso filho continue… Nesta Famí-
lia, até que elas e os seus filhos possam caminhar 
com segurança e esperança. Fique bem claro que 
eles, entre nós, não são utentes. Enquanto for neces-
sário e prudente, quando se dá a mão aos Pobres, 
não pode haver um negócio nem protagonismo, 
mas bocas que nos pedem de comer e de beber… 
Com conta, peso e medida, não vá o estendal não 
dar vazão. 

Quando vemos este rebanho, em rebuliço, junto 
ao poço a beber malgadas de leite e enfiados com 
as boquitas na bica, até a saciedade, também foi por 
causa das palavras daquelas mulheres que aqueles 
Juízes acreditaram naquela medida.

Neste momento, há filhos que podem continuar 
a beber da nossa água, enquanto no Estado houver 
direito a sair das sacristias e a dar voz e vez aos que 
têm sede de justiça.   q

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Sede de justiça


