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MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

DEPOIS de rápidas alterações da temperatura,  
 veio a chuva brava e tudo se revestiu de espe-

rança. Porém, os espíritos continuam conturbados. 
A Natureza deu um sinal, mas as pessoas, alheadas 
disso, exaltaram-se. Aumentaram os sequestros. 
O diz-se que disse transmitiu-se, até, por mensa-
gens electrónicas. Simultaneamente os disparos de 
armas e canhões, previamente colocados, iniciou o 
barulho e a confusão. Os que não morreram — e 
não se sabe quantos — dispersaram-se aflitos. 

Todo o mundo está cansado de guerra, menos 
os senhores das armas. As notícias silenciam-se, 
convenientemente, para quem as manipula.

Sabe-se, de certeza, que o Povo fugiu para as 
matas. As Escolas ficaram desertas, os Postos de 
Saúde, as machambas e os mantimentos guarda-
dos, saqueados por quem trabalha com o fogo, 
porque têm tudo à mão.

A confusão é grande, mas o Povo não se deixa 
enganar, não confia e quer a todo o custo sal-
var a vida. Nas cidades grandes, ordeiramente, 
manifesta-se contra. Repudia os acontecimentos e 
declaradamente quem os faz e permite acontecer.

A todo o custo se procura manter a calma. Os 
discursos são evasivos. Alguns Jornais procuram a 
verdade encoberta. Mas verdade é que a Paz só se 

alcança com a Justiça e a Justiça com o diálogo e a 
partilha. E a partilha só pelo amor ao próximo.

Ora, se estamos a viver desconfiança, medo de 
sequestros à luz do dia, tiros pela noite, tudo cai 
por terra — até o poder estabelecido é abalado, 
embora não queira parecer.

Daí, se suspende a respiração, se baixa a voz e 
se suspeita de más intenções. Não há uma voz 
verdadeira, isenta, conhecedora e esclarecedora. A 
escalada dos acontecimentos confirma suspeitas. 
Derrama-se a injustiça. Os injustiçados são sem-
pre os inocentes que não têm nada a ver e são, até, 
presos e torturados, como troféus do sucesso das 
intenções das forças da manutenção da paz. Isto 
não satisfaz, antes encoberta a desonra das ope-
rações.

Estamos aqui e não sabemos onde chegare-
mos. A chegada em força de meios bélicos, não 
propiciam boas intenções e uma paz conseguida 
pelas armas, destrói os fundamentos do Direito da 
Pessoa Humana e anuncia o estabelecer do poder 
absoluto, já fartamente conseguido, no poderio e 
endeusamento. Destrói-se a justiça e o diálogo de 
entendimento mútuo.

Ficamos virados ao contrário. Nada para Deus e 
seus fiéis, tudo para um só deste mundo.  q

FOI há 50 anos! No dia 16 de Novembro de 1963, chegámos a 
 Benguela. Dormimos, a primeira noite, no meio de 42 rapazes, 

a prenda maravilhosa que nos foi oferecida. Deixámos Lisboa no dia 
1 de Novembro no barco semi-cargueiro RITA MARIA. Depois duma 
breve paragem em Luanda, rumámos para o porto do Lobito, onde 
desembarcámos e seguimos para a cidade de Benguela que dista cerca 
de 30 quilómetros. Chegámos ao fim da tarde do dia 16 de Novembro 
de 1963. A casa onde fomos acolhidos, era um internato sob a tutela dos 
serviços de assistência social do Estado. Foi de acordo com a entidade 
máxima oficial daquele tempo, ainda na era colonial e com o pedido 
e grande empenho da Igreja Católica, que a Obra da Rua estendeu 
um dos seus ramos, as Casas do Gaiato, até Angola. Foi uma surpresa 
muito agradável o nome da avenida do acesso ao edifício: Alameda 
Padre Américo. O sonho de Pai Américo realizou-se. Não aconteceu 
enquanto viveu, porque as vocações faltavam. Seis anos depois da sua 
morte, na pessoa do seu sucessor, Padre Carlos, verdadeiro intérprete 
e executor das propostas do Espírito Santo ao coração de Pai Américo, 
o projecto de Angola e Moçambique consumou-se.

A Casa do Gaiato de Benguela assumiu os 42 rapazes, no início. 
As instalações eram exíguas para as necessidades presentes. As pers-
pectivas dum futuro próximo apontavam para necessidades tremen-
das de acolhimento de crianças abandonadas. Por isso, passado algum 
tempo, logo que foi possível, teve início a construção das instalações 
duma Casa do Gaiato, de raiz. O acolhimento da população anónima, 
em estado de extrema pobreza na sua maioria, foi muito familiar. Des-
cobriu, na Casa do Gaiato de Benguela, uma fonte de esperança. Dava 
a sensação de que estava feliz a viver na miséria. Querer sair deste 
estado de espírito e da realidade miserável, era um passo muito impor-
tante na promoção humana. Assim aconteceu. Apercebeu-se de que a 
Casa do Gaiato chegou e queria ajudar. Daí nasceu uma relação ver-
dadeiramente familiar, com ajudas necessárias às pessoas que viviam 
prostradas. Ao contemplar a multidão de pais, mães e filhos que rece-
beram o apoio para a saúde e para matar a fome, dou Graças, porque 
não estariam vivos sem a ajuda da Casa do Gaiato de Benguela. A 
miséria sem o remédio do amor, é mortal.

Continua  na  página  4

BENGUELA Padre Manuel António

16 de Novembro de 1963
Refeitório e depósito d’água
da Casa do Gaiato de Benguela

ATÉ há poucos meses, 
 ainda tínhamos géne-

ros alimentares para dar aos 
Pobres que nos procuram. 
Provenientes, essencialmen- 
te, da última Quadra Nata-
lícia, em quantidade consi-
derável, foram saindo em 
caudal lento, levados por 
mãos carentes deles, até à 
mesa onde os distribuíam 
pelas famílias.

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

Há alguns meses acaba-
ram, mas os Pobres conti-
nuam a vir procurá-los, pelo 
que, nos casos que vemos de 
maior necessidade, vamos 
retirando, aqui e ali, algo 
do que estava destinado à 
nossa Comunidade. Não 
resistimos quando as bocas 
pedem o que a cara mostra 
à evidência: «Não tenho 
nada para dar aos meus 
filhos, nem um pacote de 
leite».

Pessoas que vêm de longe 
recomendadas pelos seus 
párocos, de comunidades 
que não lhes valem. Os 
casos são muitos, mas tocam-
nos especialmente aquelas 
famílias onde a fome mora 
com elas. Como aquela 
mulher à espera de ser des-
pejada do apartamento que 
estava a pagar ao banco, 
onde vive há sete anos com 
o marido e as duas filhas 
ainda pequenas. Desde 
Julho que não paga a pres-
tação de 240 euros, nem 
o condomínio. Até agora, 
somente as facturas da luz 
e da água. A pensão de 
invalidez do marido, de 
84 euros, e os abonos das 
filhas, de 70 euros, passa-
ram a ser, desde Julho, os 

únicos proveitos da família, 
já que a partir desse mês 
terminou para a mãe o seu 
subsídio de desemprego, e 
obter um novo trabalho é 
uma miragem.

Famílias nestas condi-
ções só sobreviverão com 
acolhimento nas suas famí-
lias ascendentes ou se lhes 
derem uma casa, comple-
tamente dada. Dificilmente 
poderão vir a suportar 
uma renda no futuro. Há 
sessenta anos, Pai Américo 
lançou o movimento do 
Património dos Pobres para 
famílias que nunca haviam 
habitado uma casa; hoje, 
passados todos esses anos, 
muitos que já viveram em 
boas habitações, onde não 
faltava o necessário, já as 
perderam ou estão em vias 
de não ter onde viver.

Entretanto, àquela mãe, 
o pároco prometeu um 
bocado de terreno para 
fazerem uma horta; um 
meio de subsistência que 
a memória recupera de há 
cinquenta anos, quando 
era ajuda à economia das 
famílias, mesmo em meios 
urbanos.

Continua  na  página  3
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Pelas CASAS DO GAIATO

VISITAS — No passado dia 10 
recebemos a visita de um grupo de 
Amigos que vieram conviver con-
nosco e comemorar o S. Martinho. 
Visitaram a nossa Casa e no fim 
houve um piquenique entre todos, 
com um bom lanche oferecido por 
estes nossos Amigos. Agradecemos 
muito a sua amizade e visita.

OFERTAS — No nosso Lar da 
Rua D. João IV, n.º 682, no Porto, 
têm-nos deixado vários donati-
vos para a nossa Casa, assim como 
na Casa Dina, na Rua Mártires da 
Liberdade, n.º 30, Porto. Num e 
noutro lado, alguns Assinantes d’O 
GAIATO também deixam a sua cola-
boração para o nosso Jornal, adqui-
rem os livros da nossa Editorial e 
fazem outras ofertas. Também lá se 
podem inscrever como assinantes do 
«Famoso».

OUTONO — Nesta altura, com 
chuvas e ventos, é o típico da época 
do Outono. A nossa avenida está 
enfeitada de folhas que caem dos 
ramos das carvalhas. O nosso Paulo 
«Mudo», juntamente com um grupo 
de rapazes, preocupam-se em manter 
a avenida limpa e asseada, para dar 

PAÇO  DE  SOUSA Bruno Alexandre

bom aspecto a quem cá vive e aos 
nossos Amigos que nos visitam.

FRUTOS — O nosso pomar tem 
estado bem recheado de frutos da 
época, por exemplo, dióspiros e 
laranjas, que são para a nossa sobre-
mesa. Também na nossa mata temos 
andado a apanhar castanhas, que 
embora não sejam muitas, ajudam a 
festejar o S. Martinho.

VACARIA — Um dia destes, 
quando o nosso Meno ia começar o 
seu trabalho, deu conta que tinha nas-
cido um vitelinho de raça «Cruzada», 
que nascera durante a noite e estava 
junto da mãe. Uns dias depois, ven-
demos o boi desta mesma raça, por-
que já estava muito grande e na hora 
de ser substituído, o que também já 
foi feito. A nossa vacaria vai produ-
zindo, assim, belos animais.  q

TODOS OS SANTOS — Na 
solenidade de Todos os Santos e San-
tas (1 de Novembro), Sexta-feira, foi 
celebrada a Eucaristia; todos os dias, 
é rezada a oração para a beatifica-
ção do nosso Padre (Pai) Américo. 
Na comemoração do todos os fiéis 
defuntos, também houve Missa, em 
especial, por todos os nossos familia-
res, pessoas ligadas à Obra da Rua, 
amigos e amigas, e os mais esqueci-
dos, que já partiram.

AGROPECUÁRIA — Foi capi-
nado o olival da mina, donde vem 
a nossa água da fonte. A relva de 
alguns jardins foi cortada. O cou-

MIRANDA  DO  CORVO Alunos do Alternativo

val está mimoso. Temos desfolhado 
espigas, depois dos trabalhos para 
casa, da escola. Como caem muitas 
folhas no Outono, temos varrido os 
arruamentos.

Foram comprados mais 20 fran-
gos, na feira de Miranda, a 30 de 
Outubro.

SAÚDE — A 1 de Novembro, a 
malta foi vacinada contra a gripe, no 
Centro de Saúde. Todos os Rapazes 
são acompanhados em consultas nos 
hospitais de Coimbra.

VISITAS DE PARENTES — Há 
visitantes que temos de referir em 

especial e que, de vez em quando, 
vêm até nós ao Sábado: são alguns 
parentes de Rapazes desta Casa. 
Mas, como os comboios infeliz-
mente deixaram de circular, nesta 
zona, o local de encontro é a central 
da Rodoviária, em Coimbra.

JOGOS POPULARES — A 26 
de Outubro, Sábado, vieram até nossa 
Casa 4 jovens (João Marcos, Luís 
Pimenta, Luís Rodrigues e Pedro 
Miranda), para uma actividade inte-
ressante: jogos populares. Ninguém 
queria perder, mas todos ganharam 
um alegre convívio, concluído com 
canções.  q

FOI no dia 7 de Janeiro do ano de Cristo Jesus de 1940. 
 Da cidade de Coimbra, comigo partiram três menores 

num carro ligeiro. Seguimos estrada da Beira, até ao entron-
camento da Lousã e dali metemos a caminho de Miranda do 
Corvo. Era noite. Choveu todo o santo caminho; chuva pesada 
e fria. O pequeno solar, berço da Obra, tinha sido adornado com 
a indispensável mobília — tudo muito pobre, aonde Francisco 
de Assis diria bem. A mesa estava posta. A governante tinha 
preparado a ceia. Sentámo-nos, eles mais eu. Eram três peque-
ninos mendigos das ruas de Coimbra. Pela primeira vez come-
ram de garfo, viram uma cama lavada, sentiram a presença de 
um amigo! Um sentiu-se mal e teve de sair da mesa. Era canja 
de galinha. Estimava tanto os meus hóspedes que lhes mandei 
preparar o melhor. Afeito ao caixote do lixo, não suportou o 
manjar! Deu-me o aviso e eu tomei a primeira lição…

ESTAVA formada a bola. Enquanto no mesmo sítio, não  
 crescia; mas eis que começa a rolar. Marca os sítios por 

onde passa. Agrega novos elementos. Engrossa. Este ano, 
de 1951, no dia 7 de Janeiro, estive propositadamente nos 
Lares do Gaiato de Coimbra e S. João da Madeira e Porto. 
Estive na Casa do Gaiato de Miranda do Corvo. Não fui 
ao Tojal pela distância. Mas, aos rapazes de Paço de Sousa, 
assim como aos daqueles núcleos, falei do acontecimento. Se 
me fosse possível falar a todos, reuniria 412 deles.

A bola começou com três! Foi a canja de galinha, ainda que 
um deles a não pudesse ter comido. Não de farto, mas sim 

de fome; foi a canja, digo. Foi a escolha. Foi o carinho. Isto foi 
o primeiro impulso. Hoje, onze anos depois, dá-se o incrível. Os 
três estão em quatrocentos. Entre eles, encontram-se valores e 
vocações. São estudantes dos Seminários e Liceus, da Univer-
sidade. Estudantes de cursos complementares. São empregados 
do Comércio e da Indústria. Nas nossas Casas de formação, eles 
são tecelões e sapateiros e carpinteiros e alfaiates e ferreiros e 
serralheiros e pedreiros e cozinheiros e tipógrafos e lavradores. 
Tudo isto nasceu de uma canja de galinha, servida em pratos de 
barro, numa casa muito pobre e com neve de Janeiro.

ATÉ aqui todos entendem. São elementos visíveis. Mas 
 eu quero subir mais alto. Quero pregar a mostarda. 

O grão de mostarda da parábola. Sem parábolas, Jesus não 
abria a boca; e delas tirava todas as coisas desde a constitui-
ção do mundo. Nós somos a bola de neve para os descrentes 
e somos o grão de mostarda para os crentes. Semente tão 
pequenina que pôde, no entanto, vir a dar uma planta aonde 
passarinhos do céu se podem abrigar.

UM alto funcionário administrativo aconselhou-me a man- 
 dar fazer um selo branco para a Obra, «em virtude do 

seu espantoso crescimento»; e levou o seu interesse a pontos de 
informar o seu feitio e dimensões. Eu escutei, agradeci e andei. 
O selo da Obra é outro; Obras de Deus têm o cunho celeste.

LÊ-SE nos Actos dos Apóstolos que, de regresso das 
  suas viagens, eles falavam das maravilhas que Deus 

operava por seu intermédio. A verdade permanece. Hoje, 
como ontem, Deus opera maravilhas pela Sua presença no 
Mundo.

Do livro Doutrina. 2.° vol.

Bola  de  neve

DOUTRINA Pai Américo

Sábado, dia 2, fomos convidados pela Fundação Encon-
tro (FE) ao encerramento dos cursos Profissionalizantes 
de Electricidade, Informática, Contabilidade, Costura, 
Agro-Pecuária e uma Capacitação de Educadores/as de 
Infância. Foram 156 jovens e adultos que apresentaram 
os seus trabalhos e receberam, das mãos das autorida-
des do Ministério de Educação, a sua Certificação para o 
exercício oficial das habilidades aprendidas. Parabéns.

O ano lectivo está a terminar. Os alunos da 10ª Classe 
procuram dar o máximo, pois iniciaram esta semana os 
exames oficiais. Os da 5ª e 7ª Classes, terão na próxima 

MOÇAMBIQUE Félix Luís

semana. O tempo tem sido curto para os que querem estu-
dar. Resta desejar a todos, SUCESSO.

No fim das nossas refeições, de uma forma espontânea 
e voluntária temos feito uma oração e, ao mesmo tempo 
um apelo a Deus e aos homens, pela PAZ. Que Deus nos 
livre da maldita guerra.

Fomos convidados a preparar a árvore de natal que 
será exposta na Empresa Galp Moçambique. Já temos 
tudo pronto. Também recebemos um convite da Empresa 
Estrada do Zambeze para fazer cartões de Natal. Os nos-
sos artistas não perdem tempo.  q

HOJE VAMOS FALAR DE POLÍTICA 
… SOCIAL — Alguns Leitores poderão não 
achar apropriado vir-se aqui falar de política, 
mesmo não se tratando de política partidária, 
mas de política  social. Com coisas que ouvi 
por aí nas notícias, no dia em que escrevo 
esta crónica e ao longo dos últimos tem-
pos, acho que era meu dever trazer aqui este 
assunto. Vamos a ele.

Os Vicentinos não são dos que acham que 
deva caber ao Estado fazer tudo o que é pre-
ciso para responder aos problemas sociais. 
Se pensassem assim, não seriam Vicentinos. 

CONFERÊNCIA  DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

Dito isto, os Vicentinos também não devem 
cair na posição oposta, de acharem que o 
Estado pouco deve intervir na área social 
ou, então, serem pessoas desinteressadas das 
políticas do Estado nesta matéria.

Na resposta aos problemas sociais todos 
são precisos, cada um no papel que lhe deve 
ser próprio. Para os que possam ligar pouco 
à política e, mais especificamente, à política 
social ou para os que acham que o Estado 
deve intervir pouco nesta área, aqui vai um 
dado que talvez desconheçam e que nos deve 
fazer reflectir a todos: SE NÃO HOUVESSE 

“ESTADO SOCIAL”, QUASE METADE 
DA POPULAÇÃO PORTUGUESA VIVE-
RIA EM SITUAÇÃO DE POBREZA. 
A SITUAÇÃO SERIA IDÊNTICA NA 
GENERALIDADE DOS OUTROS PAÍSES  
EUROPEUS.

Portugal já viveu tempos em que as polí-
ticas sociais quase não existiam. Os outros 
países europeus também. Nesse tempo, a 
Europa passou por duas Guerras mundiais, 
no espaço de meio século, cujas causas não 
são alheias  ao facto das políticas sociais 
serem ainda frágeis nessa altura.

Nos dias de hoje, infelizmente há muitos 
países onde o “Estado Social” é frágil. Nes-
ses países quem “cuida” dos pobres são os 

fundamentalismos religiosos (o islâmico e 
outros), redes mafiosas e de tráfico de droga 
e outro tipo de organizações que não respei-
tam a dignidade humana. Esses são, também, 
países vítimas de guerras civis e doutro tipo 
de conflitos violentos.

Sejamos, pois, Vicentinos que também 
neste aspecto seguem o exemplo de Fre-
derico Ozanam, ou seja, sejamos cidadãos 
interessados no que se passa na esfera da 
governação do país e do mundo, clamando 
para que quem nos governa cumpra a parte 
que lhe deve caber no combate à pobreza e a 
outras formas de exclusão social. Esta cida-
dania activa também deve fazer parte do ser- 
-se Vicentino com letra grande.  q
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Tudo seja feito por eles
A uma distância de centenas de quilómetros de Casa — que dei-

xámos ao romper da aurora, quando a rapaziada ainda dor-
mia e o sol escondia os seus raios luminosos entre a escuridão e as 
sombras dos montes orvalhados pelo novo dia que surgia da madru-
gada silenciosa e venturosa — chegámos, finalmente, à Aldeia Nova 
no Waku Kungo, Província do Kwanza Sul. Que, por se encontrar 
no interior, possui uma bela paisagem: campos cultivados e vacas 
em verdes prados. «Bem-vindo», dizia o cartaz de visita.

Na companhia da mãe desta Casa e de três dos nossos rapa-
zes, à hora marcada, fomos recebidos por um dos responsáveis 
deste macroprojecto agropecuário e industrial, de referência não 
só naquela região como em todo País, pelo seu desenvolvimento. 
Uma porta, quando se abre, sempre deixa entrar nem que seja só um 
pouco de luz em nossa Casa. Vale!

O nosso maior objectivo era, entre outros assuntos, encontrar 
uma possibilidade de alguém especializado que pudesse ajudar-
nos a pôr a funcionar a nossa ordenha mecânica, há tempo arru-
mada num canto da garagem. Em Benguela não se encontrou quem 
usasse tal sistema mecanizado. E poder rasgar as estradas em busca 
de solução, foi a saída mais conveniente. Depois do encontro com o 
responsável, foi-nos mostrado uma parte daquele projecto. Ficámos 
admirados, contentes e agradecidos.

Regressámos a Casa já noite, quando o sol, outra vez, cedia o 
seu lugar às trevas densas. Mas a esperança é cheia de paciência. 
Ela é aquela luz, de tal claridade no fundo do túnel.

Uma semana depois, veio o técnico e pôs a funcionar a máquina 
que, de seguida, foi levada para a vacaria, os rapazes não tiravam os 
olhos dela e aprenderam rápido a manejá-la.

Primeiro aos olhos do mestre e depois sozinhos. 
Eram seis da tarde e ainda estavam a trabalhar; Venâncio, 

Germano e Milénio. No próximo edital, outros irão para as pocil-
gas e para as ovelhas.

O trabalho é fonte de bens. E estimá-lo desde tenra idade, é 
assegurar um tesouro de grande valor. É uma arma invencível, para 
lutar na vida, contra a miséria e as injustiças sociais. É mais difícil 
um trabalhador deitar a mão na seara alheia, para causar dano ao 
outro. O preguiçoso, não tendo escolha, é capaz desta e de muitas 
outras. E os nossos rapazes vão contentes; pela manhã, um grupo 
e, outro, de tarde.

Veio um homem fardado e patenteado, bem posicionado pelas 
estrelas que trazia nos ombros. Pediu-me para que o escutasse 
e imediatamente nos sentámos no escritório. Era o seu filho, de 
dezoito anos, a quem o pai já não podia fazer mais nada, pois se 
tinham esgotado todos os mecanismos para o educar. E vinha pedir 
para ser educado na nossa Casa.

E a idade? Quem é que o segura?, os pais já nada podem com 
ele? A Casa do Gaiato não pode substituir o papel da família. É 
lá onde deve ser educado, sob os cuidados dos pais. As tormentas 
também as têm. Disse para o homem que me escutava atentamente, 
surpreendido por não poder receber o aval para se livrar do filho, 
que dele espera tanto amor para se corrigir dos caminhos de per-
dição.

O mundo dorme para o amor e ainda não compreendeu que 
sem amor não se pode educar quem quer que seja. Deus Pai, para 
nos converter dos caminhos de ruína e morte, usa de Misericórdia 
para connosco. E o que é a Misericórdia? Não é o amor que se com-
padece das misérias do pecado? 

O homem regressou ao seu carro de luxo; e eu triste por ele 
ter perdido a coragem de ser educador incansável. Sem paciência, 
não há educação e, se faltar o perdão e a caridade, de nada servirá 
o nosso esforço, só o desânimo — como o deste pai, que não sei o 
que fará daqui por diante.

Quando falei aos jovens do perdão quiseram argumentar para 
que a Caridade não substituísse a Justiça. Pois bem, têm olhos para 
ver e não vêem, que aquela é irmã gémea desta.  q

VINDE  VER! Padre Quim

COM apelos mobilizadores, 
 em todas as Dioceses, 

está em marcha a já tradicional 
Semana dos Seminários. O Con-
cilio Vaticano II definiu o Semi-
nário como «O coração da Dio-
cese» — uma expressão cheia de 
significado.

Andando eu à volta de papéis 
arquivados há muito dei comigo 
a reler uma carta de João Paulo 
II aos bispos e sacerdotes, por 
ocasião de Quinta-feira Santa de 
1979. Reli esta — que julgo ser das 
primeiras que o saudoso Pontífice 
escreveu aos sacerdotes — tendo- 
-me fixado num extenso parágrafo 
que não hesito em transcrever, 
por nele se retractar, de forma 
inolvidável, o coração paterno do 

PELOS  SEMINÁRIOS Padre João

Santo Padre. Pela beleza e sabor 
espiritual, aí vai com saudade, 
numa semana de tanto significado 
para a Igreja no momento actual: 
«Pensai naqueles lugares onde 
os homens esperam com ansie-
dade por um sacerdote. Sentindo, 
há muitos anos, a sua falta, não 
cessam de suspirar pela sua pre-
sença. Por vezes, até se reúnem 
nalgum santuário abandonado 
e, colocada sobre o altar a estola 
ainda conservada, assim recitam 
todas as orações da Liturgia euca-
rística; e então, no momento que 
corresponderia à transubstancia-
ção, desce sobre eles um silêncio 
profundo, por vezes interrompido 
talvez por choro incontido… tão 
ardentemente desejam ouvir aque-

SETÚBAL Padre Acílio

O Casamento de um rapaz 
criado em nossa Casa, é 

um acontecimento que desenca-
deia sempre sentimentos extraor-
dinariamente felizes.

Celebrado na nossa magnífica 
Capela, tem um sabor sobrenatu-
ral e transcendente, sem compa-
ração com qualquer gozo terreno. 
Ultrapassa-nos. Parece que dei-
xamos este mundo e entramos no 
sublime.

A festa, marcada para o dia 
26 de Outubro, foi preparada 
vários meses antes. Os noivos 
escolheram as Leituras, para eles 
próprios proclamarem na Cele-
bração, bem como a Oração dos 
Fiéis e a Bênção Final.

Conscientes que eles próprios 
seriam os ministros e os sujeitos 
do Sacramento, dado um ao outro
pela força do Espírito Santo, confessaram-se devi-
damente e imploraram o perdão das suas fragilida-
des, mais o enriquecimento da Graça Divina. 

O Luís, havia saído de Casa naquele período de 
tempo em que estive ausente; mas, logo que  cheguei, 
aproximou-se com a ternura do filho que encontra, 
de novo, a família e se alimenta dela.

O grupo coral, composto pelos nossos Rapazes, 
com o noivo, prepararam os cânticos e executaram- 
-nos na Missa do casamento com enorme brilho e 
afinação.

O Bita ocupou-se da decoração da entrada da 
Capela e da sala de jantar. Uma maravilha!... Para 
não dizer um luxo. Um longo arco de triunfo, fanta-
siado com vários ramos das nossas palmeiras, segu-
ras no pé com varas de aço espetadas nos intervalos 
das pedras da calçada e apertadas na ponta uma à 
outra, enfeitadas com flores, davam uma entrada 
triunfal aos noivos.

Casamento

O Sacramento do Matrimónio 
pode considerar-se, também, um 
novo Baptismo, o qual compro-
mete os noivos a viverem para 
Deus, vendo a Sua figura sagrada 
no outro cônjuge, a Quem eles 
irão servir toda a vida, com os 
filhos e a família futura.

O Luís veio para nós com três 
anos. Era uma criança inteligente 
e afectiva que comunicava muito 
bem com os outros da sua idade, 
fazendo deles seus irmãos nesta 
Casa. Nessa altura, os seus ami-
gos puseram-lhe o apelido de 
«Pipas», de que ainda hoje gosta.

Aos seis anos, o Tribunal quis 
entregá-lo ao pai que vivia em 
Lisboa com a avó. Eu opus-me e 
o menino não foi. «Já viu, padre: 
Há tanta criança abandonada, 
você tem lá muitas, e, agora, um 
pai quer o filho e o senhor não 
lho entrega?!», exclamava um 
magistrado. «Ficai com a vossa 
que eu levo a minha», respondi- 
-lhes com firmeza. Sei, agora, que 
os irmãos do Luís foram para a

droga e ninguém sabe deles.
Na festa esteve uma irmã, muito feliz com este 

irmão e muito dorida com os outros.
O Luís e a Ariana têm casa. Um quinto andar que 

lhes comprei com dinheiro do Património e que eles 
vão amortizando, sem juros, a cento e cinquenta 
euros mensais. É assim que os pais fazem aos filhos 
e é assim também que se estanca a pobreza, sem a 
propagandeada luta contra ela.

O Luís tem emprego estável, com lugar de res-
ponsabilidade, e a Ariana, com um curso médio, vai 
ganhando aqui e ali, todos os dias, o que lhe aparece.

Há dias, uma senhora que nos tem ajudado muito, 
trouxe-me este desabafo: «Gostava de resolver defi-
nitivamente uma situação». Ora, aqui tem uma. 
Podia apresentar-lhe mais sete, nos últimos dois 
anos, com soluções seguras.

Felicidades aos noivos, na certeza de que com 
Deus, todos os escolhos da vida serão vencidos.  q

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

Continuação  da  página  1

Poucas pessoas estariam preparadas 
para as carências que presentemente se 
lançam sobre as suas famílias. A onda 
que avassalou o mundo actual, do con-
sumismo e do possuir mesmo o mais que 
supérfluo, criou uma mentalidade irrealista 
e insensata que, apesar dos seus efeitos 
destruidores que tantos sofrem, ainda não 

se dissipou, pois ganhou raízes nas menta-
lidades, como se de um direito se tratasse. 
Pensar o presente sem esquecer o futuro, é 
uma verdade tão necessária para o corpo 
como para a alma.

Não está fácil compreender que a vida 
deve ser equilibrada e responsável; quando 
não, a realidade obrigará, embora tardia-
mente, a perceber o erro.  q

las palavras que só os lábios de um 
sacerdote podem eficazmente pro-
nunciar! Quão vivamente desejam 
a Comunhão eucarística, da qual 
se podem tornar participantes 
somente em virtude do ministério 
sacerdotal! E com que ansiedade 
anelam ouvir as palavras divinas 
do perdão: “Eu te absolvo dos teus 
pecados!” Quão profundamente, 
sentem a ausência de algum sacer-
dote do meio deles!... Lugares 
assim não faltam no mundo dos 
nossos dias».

Um outro belíssimo testemu-
nho é-nos dado pelo Bispo vie-
tnamita, muito conhecido, Van 
Thuan, prisioneiro pelo regime 
comunista durante 13 anos — 9 
dos quais em total isolamento.

«Foram 9 anos terríveis de tor-
tura mental, no vazio absoluto, 
sem trabalho, caminhando den-
tro da cela desde a manhã às 9 e 
meia da noite para não ser des-
truído pela artrose, no limite da 
loucura», escreveu ele.

Homem de Deus, sempre ins-
pirado pela criatividade amorosa, 
Van Thuan escreveu uma carta 
aos seus amigos pedindo que 
enviassem um pouco de vinho, 
como remédio para doenças 
estomacais. «Assim, a cada dia, 
3 gotas de vinho e uma de água 

eram suficientes para trazer Jesus 
eucarístico à prisão. Os pedaci-
nhos do pão consagrado, eram 
conservados em papel de cigarro, 
guardados no bolso com reverên-
cia».

Emocionante testemunho! Tes-
temunho que, por certo, deve 
“correr” pelos Seminários, a par 
do afã curricular pelos bacharela-
tos, licenciaturas e doutoramentos 
— que as “coisas santas” não se 
compaginam com a ignorância e 
a cultura actual, tão exigente, o 
requere.  q
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QUE Deus me perdoe!… Se 
 não fossem os Amigos a  

 ouvirem os apelos do 
Espírito e responderem, não sei 
como poderia viver.

Os dramas que me chegam dia-
riamente, são tantos, tão claros e 
tão insolúveis que não sei o que 
aconteceria, se Deus não esti-
vesse comigo.

A senhora tem sido ajudada por 
nós várias vezes, com dinheiro, 
roupas e comida.

Agora, voltou com os papéis, 
que analisei e me fizeram chorar 
de impotência. Tem três filhos. 
Um já no 10º ano. O marido 
trabalhou mês e meio, há cerca 
de três meses e, por essa razão, 
cortaram-lhe imediatamente o 
rendimento de inserção social; e, 
até hoje, ainda não lho retribuí-
ram. Que gente?!… Para cortar, 
é logo!… Para repor demoram-se 
meses e meses!…

Não pagou a água e… pronto; 
a empresa suspendeu-lhe o forne-
cimento.

Sem água alguém pode viver? 
Antigamente havia fontes públi-
cas e as famílias sem água abaste-
ciam-se nelas. Hoje, não. Onde é 
que há fontes numa cidade? Onde? 
Assim, privar uma família de 
água, é condená-la a morrer. Mais 
ainda!… Porque ela ligou sub-
repticiamente a água, foi multada 
com 350€, mais 240€ de injun-
ções jurídicas. Soma tudo, com 
os meses de consumo atrasados, 
990€. Como pode esta família 
responder a uma injustiça destas?

Humildemente, foi pedir que 
lhe fosse concedida a facilidade 
de pagar a soma referida em 
seis prestações. O que os Pobres 
sofrem!… A que pressões estão 
sujeitos?! Será constitucional a 
Lei que obriga os desempregados 
a pagar multas por ligarem a água 
para consumo doméstico? Os 
Pobres não têm advogados que 
os defendam. Não têm. A única 
saída é aguentar e cara alegre! 

Estes acontecimentos, mil 
vezes repetidos, exigem dos 
cristãos uma atitude corajosa e 

coerente. Vamos, assim, repartir 
os nossos bens com os Pobres! 
Não que devamos ficar sem nada, 
mas limitamo-nos ao mínimo 
e, se fizermos festas, demos, ao 
menos, metade aos Pobres, para 
não cometer pecado. 

Vou enumerar aqueles amantes 
da Justiça que têm vindo ao meu 
encontro e dos meus Pobres.

A Maria Susana não falha, 
todos os meses, 50€; e o mesmo 
do Afonso. Idêntica quantia do 
Adelino, da Maria Teresa, da 
Maria Narcisa, da Lígia, duas 
vezes, e da Arsénia.

Oitocentos da Isabel, a con-
fessar: «O jornal d’O GAIATO 
envergonha-me, porque é um 
exemplo vivo daquilo que devía-
mos fazer e gostaríamos ser e não 
conseguimos, porque nos prende-
mos com coisas que são secun-
dárias e não com o essencial. A 
minha admiração abrange tam-
bém as “mães” e todas as vossas 
colaboradoras. Bem-hajam pela 
vossa acção e coragem!»

Quinhentos da Margarida, de 
Torres Novas; do João Pato, 
de Coimbra, a pedir o DVD; e 
da Maria Olímpia, do Porto, com 
a seguinte exclamação: «Abenço-
ado o vosso trabalho. É Deus a 
viver entre nós».

Duzentos, da Maria Manuela, 
da Germana, da Gracinda de 
Carvalho, da Maria Madalena, 
da Maria Aida e do Lino. Mil, 
quatro vezes, do Tiago; duas 
vezes, da Maria João, da Gui-
lhermina e da Maria Neves, a 
dizer: «Partilha para os irmãos 
em grandes aflições»; da Maria 
da Conceição e da Arlete. Dois 
mil, da Maria Dulce e da Maria 
Fernanda, a comunicar: «Aqui 
estou a procurar ser ainda mais 
exigente comigo própria. Sim, ao 
ler O GAIATO todo — mas de um 
modo especial o Património dos 
Pobres — também o meu coração 
chora e sofre por ver que há cada 
vez mais tantas faltas nalguns, 
enquanto tantos outros, só olham 
para o seu umbigo».

O José Manuel corrobora: «O 

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio
jornal O GAIATO — e de uma 
forma muito especial o Patri-
mónio dos Pobres — continua a 
ser uma referência cuja leitura 
não permite que eu fique insta-
lado (…) e viva a memória dos 
Pobres, obriga-me a repensar as 
minhas opções no dia-a-dia!»

Cinco mil, de um Padre da 
Diocese de Coimbra. Mil e qui-
nhentos, do Assinante 2968, com 
o pedido de auxílio moral, e o 
mesmo da Maria Antónia. 

Cento e cinquenta, da Júlia; 
do José Ferreira; de um Gaiato, 
duas vezes; da Maria Ester e 
da Maria Teresa, a desabafar: 
«Junto as minhas lágrimas às 
suas na resolução tão dolorosa 
de tantos casos»; da Isabel, da 
Covilhã. Mais, duzentos, da Iri-
salda, do Manuel Casimiro e da 
Maria Madalena. Cento e vinte, 
da Fernanda, a escrever: «Estive 
ontem à noite a ler o nosso que-
rido Jornal. Houve uma notícia 
que me tocou muito. Ainda por 
cima, foi-me dirigida a mim: ‘tu 
que me lês… medita’». O mesmo, 
de outra Fernanda e da Lucinda, 
de Amarante. 

Cem euros, do Adelino, da 
Maria Helena, do Andrade, duas 
vezes; da Maria Julieta, Maria 
Benedita, Maria Lemos, João 
Ribeiro, Regina Bastos, Mário 
Quintão, Maria Guilhermina e 
Maria Adelaide. Duzentos e cin-
quenta, da Maria Constantina; 
mais, 150€, duas vezes, da Maria 
Filomena. Trezentos, da Elisa, da 
Zélia, da Fernanda, duas vezes; do 
Tomás, da Dulce e da Maria Emí-
lia. 350€, do José Alexandre e da 
Maria Alice. A Isilda, por trans-
ferência, não sei quanto mandou; 
diz que «foi uma migalha.» Vinte, 
também pela mesma via.

Maria Alzira, «uma pequena 
ajuda». Cinquenta, da Natália, da 
Armandina + 20, + 60. Sessenta, 
da Maria Natália, Maria Graziela 
e da Maria Luísa. Vinte, do Vic-
tor, da Maria José e da Manuela, 
em nota, duas vezes. Quarenta, 
da Maria Fernanda e da Joaquina, 
dez, mais quinze. Dois avós, 
amargurados com a descrença 
dos netos, a pedir uma oração por 
eles, mil euros.  q

NESTE tempo, como noutras épocas difíceis, de guerras e emi- 
 gração, há gente obrigada a apertar o cinto, devido às restri-

ções crescentes, com o endividamento do nosso País, e que vão con-
duzindo à escassez do que é necessário para viver, em estratos pobres 
e remediados da população. A miséria pode tornar-se crónica e causar 
um círculo vicioso. É inquietante que cerca de metade das crianças, 
a nível mundial, sobreviva abaixo do limiar da pobreza. Inverter esta 
escalada é um desafio permanente e demasiado exigente, que implica 
políticas concertadas, globais e locais, de justiça social e a distribui-
ção equitativa dos bens essenciais. O compromisso eclesial efectivo, 
no serviço aos pobres, foi um sonho grandioso de Frederico Ozanam, 
que é actual, 200 anos depois do seu nascimento: Envolver o mundo 
numa rede de Caridade. É bem claro que transmitir esperança, com 
os olhos da Fé, num mundo difícil, passa sempre por acreditar no 
Amor que Deus tem por toda a pessoa humana, sem excepção.

Verifica-se que a escassez de recursos, de tempo para o essencial 
da vida e até de regras, afunila as perspectivas humanas. Nesta encru-
zilhada, também vai sofrendo um desgaste a obediência consciente e 
saudável diante da autoridade justa. Quando o respeito humano e as 
balizas da convivência pacífica claudicam, as dificuldades são acres-
cidas. O Padre Américo, muito tarimbado na sua entrega aos últimos, 
deixou-nos este conselho: A liberdade é o dom mais precioso que 
Deus nos dá. Mas — cautela! Não abuses!

No nosso quotidiano, com gente a orientar, não nos podem pas-
sar despercebidos alguns sinais de larguezas. De quando em vez, por 
desleixo ou imitação, encontram-se atilhos desgarrados, como cor-
dões e cintos. A garotada, marcada pelas suas histórias de vida e lan-
çada em escolas massificadas, é influenciada pelas ondas das modas. 
E, assim, também demonstram que não querem viver apertados.

Enquanto deitávamos os olhos numa preparação física de um 
treino sabatino, envolvendo duas dúzias de atletas caseiros, coorde-
nados, veio até nós, na bancada do campo grande, o benjamim Seidi, 
de mansinho, trazendo-nos uma fisga rudimentar que encontrou sem 
dono a reclamá-la, engendrada com um elástico arrancado a umas 
calcitas de roupa usada. Ainda tímido no português, fora de acordo, 
balbuciou: — É dos mininos…

Em qualquer casa de família e de educação, é indispensável a 
disciplina. É maravilhosa a ordem na Criação, como as órbitas dos 
astros no Cosmos e o próprio mistério humano. Não se trata de um 
capricho qualquer a distribuição regular das necessidades e obri-
gações diárias, seguindo preferencialmente o ritmo da luz solar e a 
sucessão das estações do ano, bem como a vida espiritual. A gestão 
racional do tempo é fundamental no desenvolvimento humano equi-
librado e na vida social. Quando não há objectivos a realizar, é um 
tédio ou intolerável. É bom para o homem carregar o jugo desde a 
adolescência. Não é uma questão de servidão, mas de organização 
pessoal e comunitária. 

Desde a aurora, passando pelo toque da sineta para o Terço e o 
jantar, vai-se exercitando uma preparação continuada e gradual para 
a responsabilidade pessoal, que cada um, à sua medida, pode e deve 
aproveitar. Depois do despertar, o Arménio e o Evguénio, por vezes, 
distraem-se no parlapatório; e metem-se em sarilhos, pois não acer-
tam com as alpercatas. Os ditos reguilas estacam-se junto ao S. Braz, 
a ver se acertam com as sapatilhas. Qualquer deslize antes da che-
gada à sala de jantar e o ruído perturbam os actos comunitários.

Mais, todos os dias, todos são convidados às preces da manhã 
e da noite, em que a bênção da mesa introduz sempre as refeições, 
como fez Jesus e na tradição do Seu povo. É importante ensinar aos 
mais novos o caminho que devem palmilhar, porque, mesmo quando 
envelhecerem, não se desviarão dele. Considerando que a inteligên-
cia infantil não é capaz de aprender muitas coisas simultaneamente, 
é absolutamente necessária uma linguagem simples. Até nas fór-
mulas, a imaginação é viva. Apesar da insistência, alguns garotitos 
ainda derivam nalgumas situações como esta: Venha a vós o vosso 
reino…

As rotinas boas e a clareza são imprescindíveis no processo edu-
cativo. E os membros da família não deixam de estar alerta para as 
eventuais distracções. Na obrigação da copa e refeitório, à tarde, a 
ordem estabelecida é de A a Z. Na vida comunitária, podem ocor-
rer filhos negligentes e ociosos, como em qualquer vinha. Contudo, 
quem tem autoridade, é chamado a ajudar e a corrigir. Uma vida sem 
regras pode conduzir à escuridão e à miséria; e vir a dar num liber-
tino. Por isso, não se pode viver à larga. Tudo é permitido, menos 
pecar. Em face de uma autoridade legítima e recta, aquele que obe-
dece cantará vitória!

Nosso Senhor desceu do Céu para fazer a vontade do Pai que O 
enviou. A Sua autoridade está com a Verdade! Jesus é o verdadeiro 
Mestre, que obedeceu por cada um de nós. A quem iremos?…  q

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Fazer a vontade

Continuação  da  página  1

Uma prova de carinho, tradu-
zida em ajudas substanciais, foi 
dada pelos inúmeros amigos que 
conheciam a Casa do Gaiato em 
Portugal. Ficaram muito contentes 
com a sua vinda para Angola. Por 
isso, ao começarmos a construção 
das novas instalações, não se fur-
taram a colaborar generosamente. 
Os empresários portugueses, que 
detinham um lugar prioritário na 
vida social da época, partilhavam 
os seus produtos, em materiais de 
construção e outros. Deste modo, 
foi possível levar, por diante, este 
projecto maravilhoso. Doutro mo- 
do, a demora seria muito mais 
prolongada. Os filhos mestiços, 
tipicamente abandonados, naquele 

BENGUELA Padre Manuel António

período, constituíram uma pri-
meira geração criada e enriquece-
dora da sociedade. O valor cultural 
da família alargada, uma riqueza 
humana muito elevada, permitiu a 
manutenção das crianças nativas 
no seio da família natural, mesmo 
sem os elementos constituintes 
nucleares. Os tios ocupavam os 
lugares dos pais. Os primos assu-
miam o papel dos irmãos. Este 
valor cultural evitou o abandono de 
muitas crianças. A guerra, porém, 
afectou duma forma tremenda esta 
riqueza humana cultural. Por isso, 
numa fase seguinte, aumentou de 
forma extraordinária o número de 
filhos abandonados, acolhidos na 
Casa do Gaiato de Benguela, em 
fase crescente.

O povo de Portugal, através da 

mãe Obra da Rua, muito viva no 
seu coração, desde que Deus a 
plantou no coração de Pai Américo, 
foi, sem dúvida, o grande obreiro 
da Casa do Gaiato de Benguela. 
E continua a ser, desde o início e 
ao longo dos seus 50 anos de vida. 
Centenas de filhos não seriam nin-
guém se não tivessem esta mãe que 
os gerou e ajudou a ser homens. 
Partilho convosco a alegria dos 
que me dizem que devem tudo o 
que são na vida à Casa do Gaiato 
de Benguela. Como seria possível 
sem a vossa ajuda? A condição do 
êxito e progresso do nosso traba-
lho está na generosidade do vosso 
coração. O nosso amor vive neces-
sariamente do vosso amor. Con-
tinuamos a caminhar com muita 
esperança.  q


