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PERFAZEM-SE cinquenta anos, no próximo dia  
 3 de Julho, sobre a Aprovação e Bênção das 

Normas de Vida dos «Padres da Rua».
Percorro agora a última etapa desta reflexão que 

me levou a mergulhar nelas, para as partilhar com 
os nossos Amigos e Leitores, querendo também 
com isto celebrar esta data importante daquele 
texto em que se compendiam o pensamento de Pai 
Américo e o seu acolhimento pela Igreja.

O último capítulo, que versa o Agir da Obra 
da Rua, refere os Meios de que dispõe para esse 
efeito. Todos eles se centram na capacidade 
humana dos seus membros, na forma de se congre-
garem e orientarem para atingir os fins da Obra: 
A Família, como lugar de crescimento integral do 
ser humano; a Justiça, como ambiente salutar para 
uma estruturação sólida da vida; a quotidiana 
relação com Deus, como fonte dos melhores e mais 
perenes valores para onde e por onde se orienta a 
existência; o amor aos Pobres, como sinal de comu-
nhão de vida com eles; o trabalho, como fonte de 
reconciliação com Deus, com os outros e, também, 
consigo mesmo.

Como se vê, não entram aqui todos os outros 
meios, os de ordem material, que no espírito da 
Obra são resultado da Providência de Deus que 
a inspira e assiste e do agir activo e oblativo do 
homem, que se dá dentro e fora dela.

Assim, «a Família é a escola natural da sólida 
formação do homem. Tudo quanto seja regresso a 
Nazaré é progresso social cristão» (85). A vivência 
de cada Comunidade da Obra neste modo de se 
congregar é a correspondência prática ao apelo 
inscrito por Deus no coração de cada um dos seus 
membros, tal como Ele é Família.

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

Normas de Vida

NUMA Obra como a nossa, já com longos anos de vida, não admira 
 que com frequência se vão sucedendo datas importantes de outros 

tantos passos de igual valia, que o caminhar do tempo chama a celebrar, a 
fazer memória e a renovar propósitos.

Neste olhar para dentro das realizações da nossa Obra descobri, há 
dias, uma legenda em letras prateadas, sobre o portão do nosso Campo 
Santo, no Calvário, marcando o ano em que nele começaram a repousar os 
restos mortais dos doentes que chegaram ao fim da sua sofrida peregrinação 
terrena, no Calvário, e de outros e outras que quiseram, numa opção livre-
mente assumida, de lá deixarem os seus, despojando-se das últimas honras à 
maneira de Cristo no Seu Calvário.

Era Junho de 1965. Passaram-se 50 anos. Nessa altura, aquele que 
deu corpo e alma ao Calvário e que, por necessidade teve de se arriscar 
à construção e abertura de um espaço para nele fazer repousar os «nossos 
santos», que os cemitérios vizinhos não acolhiam, o nosso Padre Baptista, 
dizia n’O GAIATO da segunda quinzena de Junho desse ano o seguinte:

«No silêncio da colina, longe do bulício do mundo, entre pinheiros 
esguios, repousam agora os restos humanos dos nossos doentes, dos nos-
sos santos. Gosto de chamar-lhes assim. A doença, e a doença a longo 
prazo sobretudo, é sempre um chamamento especial de Deus ao mistério da 
Redenção. E Deus santifica aqueles a quem chama. Como também chama-
mos Santo ao Campo novo que lhes demos a estrear, há bem poucos dias.

Não desejávamos utilizá-lo sem que primeiramente comparecesse a 
licença. Mas, o Senhor chamou-nos a Si três doentes, logo após a inaugura-
ção, pelo que a Burocracia ficou mal desta vez. Os vivos têm que se resignar 
a esperar pelos papéis; os mortos não.»

Mais que obras de misericórdia, foram obras de amor realizadas ao 
arrepio de toda a compensação pessoal, acolhendo aqueles que o mundo 
visceralmente rejeita e, na hora da sua chamada, ofertá-los ao Senhor da 
Vida que, na fraqueza humana manifesta a Sua força e pela Sua sabedoria 
reduz a nada a opulência dos sábios deste mundo.  q

VISTAS  DE  DENTRO Padre Júlio

As técnicas e as teorias humanas sempre sujeitas 
às modas e à traça do tempo, ocupam um lugar 
acessório, sendo central o pensamento de que o 
homem sendo livre, sabe não estar só no que pensa 
e no que projecta. Por isso, «não há sistemas. Não 
há regras. Não há estatutos. Há a intuição» (86).

Na construção do homem que cresce em cada 
Rapaz, na sua natural dificuldade em fazer o bem 
que queria, fazendo, por vezes, antes o mal que 
não queria, parafraseando S. Paulo, em tudo se 
aplicam critérios de Justiça pois ela «é a primeira 
arma de combate aos vícios, às quedas e más 
inclinações do Rapaz. Ela persuade, encoraja, dá 
brio; é irmã gémea do Decálogo. Por isso, o que 
preside, tem de se munir desta arma para todos os 
casos» (88).

«A vida religiosa nas nossas comunidades seja 
o centro. As grandes aflições dos “Padres da Rua” 
tenham aqui a sua origem: vale mais a alma do que 
o corpo. Por ela, pela alma dos Rapazes, sangrem 
os padres até ao fim. A nossa Capela. A missa 
dominical. O ensino da doutrina cristã. A prática das 
orações quotidianas. Os sacramentos: — Pôr-lhes a 
mesa, chamá-los ao banquete e chorar se eles não 
quiserem vir. Chorar os nossos pecados» (89).

Como complemento necessário da sua educação 
religiosa, cuide-se de fomentar na alma do Rapaz 
o amor aos Pobres. Estão aqui os alicerces de uma 
Obra cristã (90).

O nosso lema é: Obra de Rapazes, para Rapa-
zes, pelos Rapazes. «O trabalho deles, por mão 
deles, querido por eles, é, ainda, a extinção lenta 
e sadia dos defeitos morais que os afligem» (92).

Continua  na  página  3

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

HÁ vazios na minha mente ou no meu coração onde a luz 
 chispa quando leio ou oiço notícias do Papa Francisco. Não 

por serem os discursos altamente elaborados, feitos aos represen-
tantes das Nações, a pôr-lhes perante os olhos com toda a clareza a 
responsabilidade no mundo actual, pelos seus desvios injustos que 
já ultrapassaram seus limites e há muito deixaram de promover o 
bem urgente dos povos, desviando os recursos para servir o deus 
milhão. Como Fidel Castro fico impressionado com a sabedoria e 
modéstia do Papa. Quem poderia pensá-lo tão modesto, se abaixo 
dele poucos o são? Vem-me à memória o Bispo de Lichinga, jesuíta 
como Bergoglio, que ao deixar pela idade a sua Diocese, voltou 
à sua primitiva missão e ali acabou seus dias, trabalhando com o 
missionário residente, cavando com suas próprias mãos a sua sepul-
tura. Dirão que foi por ser missionário, mas toda a Igreja deve ser 
missionária.

Não vejo que os templos católicos cheios de beleza e sem 
dúvida testemunhos da fé de quem custeou ou mandou fazê-los, 
guardem em museus toda a sua ostentação e a Liturgia, despida de 
rituais que fizeram história, venha a ser celebrada um dia sem para-
mentos ou melhor dizendo sem ornamentos. Para Quem, se Cristo 
nasceu pobre e nu como nós e quando ofereceu ao Pai o supremo 
sacrifício da sua vida, também foi desnudado e até jogaram à sorte 
a sua túnica. O Papa já deixou muita da sumptuosidade dos cerimo-
niais, herdados de Carlos Magno. Quando seminarista, só acólitos 
ao Altar éramos 32 com vestes vermelhas, algumas à maneira de 
saias, só para parecer. Eram Cónegos de mitra branca, três mestres 
de cerimónias, para o celebrante, para os acólitos e para o Côro.

Continua  na  página  2
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Pelas CASAS DO GAIATO

CONTAS DE 2014 — Caros Leitores, a crónica de hoje é para 
cumprirmos o dever de vos apresentarmos as contas da nossa Con-
ferência relativas a 2014. Como o tempo é muito escasso para conse-
guirmos conciliar todos os compromissos que temos, só há poucos 
dias atrás conseguimos disponibilidade para cuidar deste assunto, para 
desespero do nosso Conselho de Zona e do nosso Conselho Central a 
quem agradecemos pela muita paciência que sempre têm para con-
nosco.

O total das receitas foi de 8100,30 euros (15551,79 euros em 2013) 
e o total das despesas foi de 21808,64 euros (9899,29 euros em 2013). 
Nas receitas, 6696,35 euros (13089 euros em 2013) correspondem a 
donativos dos nossos leitores que muito agradecemos.  Nas despesas, 
grande parte do aumento ficou a dever-se a obras em casas do Patri-
mónio dos Pobres (7350 euros), mas houve, também, um aumento 
significativo no apoio domiciliário que passou de 4280 euros em 2013, 
para 7990 euros em 2014, bem como no apoio a medicamentos que 
passou de 4230 euros em 2013, para 5340 euros em 2014.

Neste ano de 2015 estão em vista mais obras numa casa do Patri-
mónio dos Pobres que irão pesar nas nossas despesas, não sendo de 
esperar diminuição das necessidades nas outras áreas onde temos tido 
intervenção.

Como já vem sendo o caso desde há muito, são as ajudas dos nos-
sos leitores que suportam financeiramente quase tudo o que fazemos. 
Por isso, que Deus vos ajude pela vossa generosidade  e que Ele nos 
perdoe se damos mau destino às vossas ajudas.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

PARQUE DE LAZER — Em 
frente à casa 2, estamos a fazer um 
parque que terá um viveiro de aves, 
com pequenos lagos, e também 
plantas e arbustos, para que se torne 
um espaço de lazer, onde os nossos 
Rapazes e visitantes possam obser-
var as aves que lá irão viver. Quando 
tudo estiver pronto vamos precisar 
de várias espécies de aves e de patos, 
e agradecemos desde já a quem no- 
-los possa oferecer.

JARDINAGEM — Os nossos 
Rapazes andaram a limpar os cantei-
ros. O Paulo «Mudo» anda pintar os 
troncos das árvores com cal e a podar 
as sebes. Um grupo de Rapazes está 
a limpar o terreno abaixo da piscina, 
retirando ervas, silvas e outro tipo de 
mato. Outro grupo anda a limpar o 

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

mato do terreno do tanque dos gali-
nheiros. Tudo isto são trabalhos que 
os nossos Rapazes mais crescidos 
fazem nas férias grandes, antes que 
comece a apanha da batata.

CAMPO — O «Meno» fez a 
sementeira do milho, e agora já se vê 
as plantas a crescer. A natureza faz 
desenvolver a sementeira, para que 
mais tarde dê fruto. O «Meno» andou 
também a fazer o tratamento da vinha, 
para que em Setembro tenhamos as 
videiras bem carregadinhas de uvas. 
Entretanto o nosso batatal está bonito, 
e esperamos que venha a dar boas 
batatas, grandes e saborosas.

FUTEBOL — No campo pequeno, 
aos sábados e também à semana, os 
Rapazes organizam-se para fazerem 

equipas para poderem jogar futebol. 
Nos tempos livres, os Rapazes apro-
veitam para se divertirem e fazerem 
as suas jogadas e mostrarem as suas 
capacidades futebolísticas. Os jogos 
começam bem e acabam bem.

TIPOGRAFIA — Os nossos 
tipógrafos estão com pouco traba-
lho. Pedimos aos nossos queridos 
Amigos que, caso necessitem, 
podem-nos enviar pedidos de tra-
balhos, tais como: cartões de visita, 
livros de facturas e de outros tipos, 
calendários, flyers, folhas timbradas, 
envelopes, catálogos, desdobráveis, 
postais, revistas, etc, e apresentare-
mos os nossos orçamentos. Quando 
há tempo livre os nossos tipógrafos 
aproveitam para fazer a manutenção 
das máquinas.  q

DIA DE PAI AMÉRICO — O encontro do dia de Pai Américo, 
é sempre no Domingo seguinte ao dia 16 (dia de nascimento de Pai 
Américo para o Céu). Este ano calha no Domingo de 19 de Julho. 
O programa já é o habitual de todos os anos. Contamos na próxima 
crónica dar mais pormenores, mas como de costume, segue os mes-
mos rituais já institucionalizados dos anos anteriores, começando pela 
assembleia da associação, pelas 09H00, seguido da homenagem ao Pai 
Américo, assim como ao Padre Carlos na nossa Capela e aos antigos 
gaiatos falecidos, com a deposição de flores. A missa está marcada 
para o meio-dia, seguindo o habitual almoço partilhado com os nossos 
rapazes mais novos. Não se esqueçam de trazer uma sobremesa por 
cada família, assim como efectuar a prévia reserva para o almoço.

CONVOCATÓRIA — Nos termos do Artigo 12º dos nossos 
Estatutos e para os efeitos dos Artigos 10º e 11º, convocam-se os Asso-
ciados para a Assembleia Geral, a realizar no Domingo, 19 de Julho de 
2013, pelas 9 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Leitura e ratificação da acta da Assembleia anterior; 2. Apreciação, 
discussão e votação das Contas referentes ao Exercício do ano ante-
rior; 3. Apresentação, discussão e votação do Orçamento e Plano de 
Actividades para o período 2015/2016; 4. Discussão de outros assuntos 
de interesse.

Se há hora marcada não estiver presente o número de Associa- 
dos previsto no nº 1 do Artigo 13º dos nossos Estatutos, a Assembleia 
funcionará trinta minutos mais tarde, em segunda convocatória, com 
qualquer número de associados presentes com direito a voto.  q

ASSOCIAÇÃO  DOS  ANTIGOS  GAIATOS
E  FAMILIARES  DO  NORTE Maurício Mendes

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

Continuação  da  página  1

Chamava-se Pontifical Joanino e só o Patriarca de Lisboa e o de 
Veneza tinham o privilégio de celebrar pomposamente, duas vezes 
por ano, como o Papa. Parece-me que apresentarmo-nos diferentes, 
mesmo que a presidir a uma Assembleia Litúrgica, não é estar como 
quem serve o Povo de Deus.

É espantoso como o Papa está perto das pessoas, quer abraçá- 
-las, demonstrando uma ternura de quem ama mesmo. Como o Papa 
vive fala e sente o drama dos refugiados, a modos de quem impõe 
a voz da Igreja e o mundo ainda não está habituado a ouvir a voz 
de Roma. Será que vai conseguir? Há frases, conceitos de um reino 
de Deus que está a renascer humilde, paciente e misericordioso e 
é preciso distinguir da Igreja com a sua estrutura jurídica, a sua 
orgânica hirta e a sua personalidade anacrónica. Quem sou eu para 
fazer a devida ou aproximada apreciação da nova maneira de ser 
deste Papa que anseia conduzir como um pastor o seu rebanho e a 
si mesmo como um pastor. Tão somente quero entender a novidade 
como apresenta Cristo. Por outras palavras, como os problemas do 
mundo de hoje são apresentados e sentidos como quem encarna 
Cristo. Os modos como o faz são para mim como chispas de luz, 
que me ajudam a descobrir quem me chamou e quem chamou a 
Obra da Rua a viver Cristo nas periferias do mundo de hoje. q

Eu  vim  para  servir
Do Evangelho

A crónica de hoje vai levar ao teu conheci-
mento a primeira notícia das Colónias de 

campo, agora em plena actividade, instaladas na 
Casa do Gaiato. Este ano, porém, regista-se um 
importante melhoramento, qual é o de conservar 
o garoto da Colónia perfeitamente se parado da 
Casa do Gaiato. Isto foi possível com a compra 
de um prédio contíguo à residência, adequado 
actualmente a este fim.
Nunca se juntam nem conversam. No terreiro 
interior, comum às duas casas, fez-se um risco 
no chão que ninguém transpõe — a força moral 
a dominar.

O pequenino habitante da Casa do Gaiato 
não estranha que o colono saia para o 

rio e para os pinhais nas horas e condições 
regulamentares, e ele fique a trabalhar; não 
estranha nem pede para ir também. Ele tem 
as ocupações da quinta mai-las da limpeza da 
Casa, agora muito volumosas com a presença 
dos estagiários. É ele, o mesmo gaiato da idade 
e da índole do colono, quem serve à mesa e lhe 
arruma as camaratas na sua ausência; e fá-lo 
alegremente, sem queixumes nem protestos. 
Serve o seu semelhante.
Aos domingos juntam-se, confraternizam, 
brincam; e logo vem a segunda-feira com a 
faina disciplinada entre serventes e servidos. 
Começa a linha dos trabalhos, cada um no 
seu posto.

TU vais chamar crueldade a isto de obrigar o  
 garoto que está, a servir o garoto que 

chega — mas não. É educar.
Se o mundo compreendesse bem qual e quanta 
nobreza há na missão de servir, não haveria 
seguramente o egoísmo brutal que por aí cam-
peia, onde os maiores procuram assentar praça 
e tu és, possivelmente, um soldado de primeira 
linha! Não. Não chames crueldade à lição; se 
nós a damos agora, é, precisa mente, para que o 
petiz de hoje não venha a ser amanhã um homem 
cruelmente egoísta!

O pequenino residente, servindo assim 
o seu semelhante, não é de maneira 

nenhuma um criado de servir. Não há servi-
lismo; há nobreza e generosidade. É a escola 
de perfeição infantil, aquela idade em que as 
impressões justamente se fixam para ficar. 

À noite, na maré dos avisos, chega a hora de 
realçar o facto na presença dos pequeninos 
servidos para que eles amem os seus criaditos 
e aprendam a servir por amor:
— Tu sabes quem vos limpou as camaratas?
— Sabemos, sim senhor.
— E farias tu o mesmo aos outros, se fosse 
preciso?
— Sim senhor.

ANDAMOS actualmente ocupados com as 
 batatas; os garotos semearam vinte arro-

bas delas e agora colhem. Os maiores tiram-nas; 
os restantes apanham e conduzem ao celeiro. As 
discussões e as refregas são de todo o momento, 
por falta de quem arbitre. Ele é verdade que o 
Freitas, por ser o mais velho, tem-se na conta de 
homem da Casa, mas nem todos lhe obedecem; 
e até um poveiro, chegado há dias, deu-lhe uma 
valente sova no campo das batatas.
Este poveiro é o Camilo, forte e decidido como 
as ondas do mar. Era camarada, na Póvoa de 
Varzim, de um vadio prome tedor, como indica a 
alcunha — o «Lampeão». O rapaz já me deu, em 
confidência, a notícia das ladroeiras e da maneira 
como as faziam. O «Lampeão» não veio, que a 
mãe não o dispensa. Ai, que se eu pudesse obri-
gar a dita mãe, salvava o filho!
Pois bem, o nosso garoto, ontem larápio e hoje 
em vias de cura, malhou com o Freitas em terra e 
mergulharam os dois numa seara de milho onde 
deixaram rastos de ciclone. Quando cheguei, 
arfavam no chão! Chamei-os à paz: deram-se as 
mãos, afirmaram que nunca mais e continuaram 
na safra das batatas.
São assim os gaiatos.

A nossa vaca está segurando dez litros 
de leite nas 24 horas! Considero-me 

o homem mais feliz de Portugal, só porque 
posso encher púcaros de leite quente e colocá- 
-los sobre a mesa de jantar à espera dos garo-
tos. Todos gostam; alguns repetem. Fica tão 
bem o leite na boca destes Inocentes! Mais do 
que o rouge na tua!
Se quiseres mandar azeite, fruta, mercearia 
— tudo quanto sirva para trincar — nós esta-
mos em Miranda do Corvo até Setembro. Os 
comboios andam actualmente mais devagar 
— mas andam. Assim tu andes.

Do livro Pão dos Pobres. 3.° vol.

DOUTRINA Pai Américo
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SETÚBAL Padre Acílio

Continuação dos escritos da Isaura

FALAR desta senhora, não é promo- 
 ver uma personalidade feminina, na 

opinião pública da Igreja, muito menos ele-
vá-la ao patamar da heroicidade, mas sim, 
aproximá-la da vida normal e concreta das 
possíveis eleitas.

A ocasião da chamada
«Um dia, surgiu uma Ultreia Diocesana 

em Chão de Couce. Quando cheguei, um 
jovem andava a pedir autógrafos e também 
pediu o meu e disse-me ainda: “Olha, tens 
o teu autocolante ao contrário, de pernas 
para o ar”. Eu olhei, mexi e respondi: 
“Está de pernas para o ar para ti, para 
mim está bem, que é para eu ler.” E ele 
acrescentou “Raciocinaste muito rápido. 
Está com muito cuidado ao dia de hoje 
que há uma mensagem para ti.”

Fomos às celebrações e trabalhos da 
manhã e no fim fomos almoçar. O Padre 
Horácio, que também estava, chamou os 
grupos de Miranda e convidou a almo-
çarmos juntos, no final da refeição disse: 
“Arrumamos os farnéis e logo à tarde, no 
regresso, o primeiro carro que encontrar 
um bom lugar para lanchar encosta, e 
quando estivermos todos, lanchamos”. E 
assim aconteceu.

No final da merenda o Padre Horácio 
disse: “Para terminar este dia lindo vamos 
todos ao bar da Casa do Gaiato beber um 
cafezinho”. Ouve-se um “Vamos, vamos…” 
e depois um silêncio (duas ou três pessoas 
no grupo sabiam do meu corte com a 
Casa). O Sr. Fausto Branco interrompeu 
o silêncio e dirigindo-se directamente a 
mim falou:

“Há uma pessoa que ainda não se 
manifestou. Então Isaura? Vamos ou não 

vamos? Ou vamos todos ou não vai nin-
guém.” Eu respondi: “Claro, por causa de 
mim não se vai estragar a festa.”»

(O Sr. Fausto Branco, foi um leigo 
que o bispo de Coimbra achou capaz de 
tomar conta de uma freguesia e nomeou-o 
pároco.

Empresário de uma serração de madei-
ras, um homem de coração pobre e um 
apóstolo de palavra firme. Na paróquia os 
pobres tomaram o primeiro lugar da sua 
actividade evangélica.

Eu trouxe da sua empresa várias camio-
netas de madeira. Eu pagava o tabuado. Ele 
punha-me sempre no bolso um cheque de 
50 contos.

Falar do Sr. Fausto, é sugerir a memória 
de um homem de Deus).

«No final, já na Casa do Gaiato, Padre 
Horácio chamou-me e disse que preci-
sava de mim, ele tinha que sair durante 
o mês de Agosto e pediu se eu ia fazer um 
acompanhamento aos rapazes. Também 
tinha pedido ao Sr. Fausto que aceitou ir 
ajudar.

“Dentro dos nossos muros tudo se 
aproveita. O mal para que se transforme 
e o bem para que melhore. Nós somos a 
seara imensa do trigo e do joio.” — Pai 
Américo

Entretanto, nesse Agosto, quando eu já 
estava na Casa de Miranda com os rapazes 
o Padre Telmo mandou um recado. Tinha 
tido conhecimento da minha situação e 
chamou-me para dizer que as coisas não 
podiam ficar assim, que ainda era tempo 
de eu vir para a Obra… Eu disse que não, 
que esse assunto, dedicar-me ao Gaiato, 
estava ultrapassado, que tinha arranjado 
outras coisas e já não podia. Então ele 
disse-me: “Isaura, na nossa vida Jesus 
passa uma vez, passa duas vezes e, às 
vezes, não passa mais.”

Perdi o sono, fiquei sem dormir… e uma 
noite às três e meia da manhã ajoelhei-me 
na minha cama e voltei-me para a imagem 
de Jesus jovem que estava no meu quarto 
e disse-lhe: “Sim. Eu vou. Vou para Setú-
bal. Mas agora deixai-me dormir.” E 
adormeci como por encanto. De manhã 
quando acordei, acordei de um sonho do 
qual queria fugir. Fui para o terraço, abri 
a Liturgia das Horas, para ver por onde 
podia escapar e apareceu-me isto:

Fica connosco, Senhor, porque anoitece.

Como te encontraremos,
Ao declinar do dia,
Se o teu caminho não cruzar
O nosso caminho?
Fica connosco,
Dá-nos a tua luz:
E a alegria vencerá
A escuridão da noite.

Venham às nossas mãos
Para ti estendidas,
As chamas acesas do Espírito,
Fonte da Vida;
E purifica no mais fundo
Do coração do homem
A tua imagem
Que a culpa escureceu

Vimos romper o dia
Sobre o teu belo rosto,
E o sol abrir caminho
Em tua fronte:
Não deixes o vento da noite
Apagar o fogo novo
Que, ao passar, na manhã,
Tu nos deixaste.

Comuniquei então ao Padre Telmo a 
minha decisão e que vinha para Setúbal, 
respondendo aos apelos feitos no Jornal 
“O Gaiato”».  q

A Isaura comia à mesa
com os mais pequeninos

DE passagem por Fátima — 
 local de encontro e de 

reencontro com Deus, com a 
Igreja, por Maria — decidi uma 
visita ao Zé Domingos que vive 
na Figueira da Foz. Sim! O encon-
tro com Deus, pela mediação de 
Maria conduz-nos ao essencial: a 
família. A família é bem essen-
cial…». Que seríamos nós, se 
nos decidíssemos construir ou 
«reconstruir» à margem dela? 
Órfãos, uns desamparados. O Zé 
Domingos, como tantos outros, é 
uma «parcela», de sinal mais de 
um feliz «viver gaiato». Marcá-
mos almoço para um desses dias. 
Não há melhor contexto para um 

EM  FAMÍLIA Padre João

encontro familiar fecundo do que 
uma refeição.

Quando cheguei, a Lídia, sua 
esposa, mulher «despachada» e 
desprovida de etiquetas e outras 
formalidades, andava excepcio-
nalmente atarefada com a refei-
ção. Estranhei, não era costume 
e como fui sempre considerado, 
desde os tempos do padre Horá-
cio, como sendo da família: «havia 
qualquer coisa diferente…», ia eu 
remoendo «de mim para mim…». 
Dali a pouco, aproximando-se 
mais de mim e, «baixinho», 
como se de segredo se tratasse, 
desabafa : «sabe, o Zé Domin-
gos faz hoje anos!... Estava tudo 

explicado. Como o amor-família 
é verdade! Por isso, Jesus quis 
nascer numa família humana e 
permanece na eternidade de Deus 
que Ele mesmo é, como família 
divina, mas em nada alheado de 
nós, nem do nosso viver humano. 
Como é bom o nosso Deus!

O Zé Domingos tinha saído, 
mas não demoraria, disse a Lídia. 
Fomos «pondo a conversa em 
dia. Naturalmente, numa famí-
lia assim, o assunto primeiro são 
os filhos, mais do que a conta 
da farmácia… São dois; ambos 
enfermeiros. O mais velho, faz 
parte, juntamente com a esposa, 
que também é enfermeira, de 

uma equipa de cardiocirurgia 
dos HUC de Coimbra. Há uns 
anos atrás assistimos, em nome 
da Igreja, ao seu matrimónio 
católico. E, volvidos alguns anos 
mais tarde, baptizámos a Joana, 
o seu primeiro «rebento». Breve-
mente será celebrado o baptismo 
do Miguel, o segundo fruto, desta 
sagrada união que «tem o selo de 
Deus»!

O filho mais novo, depois de ter 
experimentado as dificuldades 
decorrentes do mercado de traba-
lho, também conseguiu emprego 
num laboratório. Ambos vivem 
em casa própria e família cons-
tituída. Das esposas deles falam, 
ambos, com muito apreço e con-
tentamento. A do mais velho é 
da Zona Centro e a do mais novo 
de Trás-os-Montes; de famílias 
«sãs» e empreendedoras. Trans-
mitiram valores humanos, morais 

e religiosos, que são promessa de 
felicidade e solidez conjugal.

Também eu falei da família da 
Obra da Rua, a família de todos 
nós; dos nossos encontros e desen-
contros inevitáveis; da dificuldade 
que sentimos na educação daque-
les que nos são confiados e da 
confiança que havemos de colo-
car sempre em Deus, na acção da 
graça divina que potencia e faz 
frutificar o nosso trabalho edu-
cativo, na alegria e na serenidade. 
Terminámos esta nossa refeição- 
-encontro, agradecendo a Deus o 
dom da vida que concedeu ao Zé 
Domingos, a esposa, sua compa-
nheira de todas as horas da vida; 
o dom dos filhos e dos netos nor-
teados por um pensamento do 
Padre Américo, que todo o edu-
cador deveria ter presente no seu 
horizonte educativo: «Senhor eles 
são mais teus que meus…». q

Continuação  da  página  1

Assim, ganha o Rapaz o direito a saborear o fruto 
que ele mesmo preparou para se alimentar no 
presente, em ordem a maiores responsabilidades 
no futuro, particularmente se vocacionado para 
as exercer em favor dos Rapazes vindouros.

Finalmente as Normas fazem uma referência 
ao «Calvário», em que «os meios de acção são 
inspirados nos mesmos princípios de respeito 
pela pessoa humana e de assistência activa, 
com as adaptações aconselháveis» (95).

O último ponto trata da Unidade da Obra: 
«As Casas existentes e outras que porventura se 
venham a fundar, devem gozar de uma racional 

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

independência e, quanto possível, bastarem-se. 
Porém, jamais a multiplicação venha nunca a 
prejudicar a sua Unidade» (96).

Cinquenta anos é muito tempo. Sabemos 
que o fundamental das coisas a que Pai Américo 
deu forma é perene, ele que bebeu o espírito 
delas num só Livro. O que se torna anacrónico 
são os saberes e modas elaborados fora da 
verdade do homem, que o futuro se encarrega 
de desmentir, ou as conveniências pessoais ou 
corporativas que se impõem. As passadas que 
Pai Américo deu e nós prosseguimos, são «o selo 
das obras que não morrem», no dizer dos bispos 
que deram a sua «Aprovação e bênção» a estas 
Normas de Vida.  q
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Refugiados de pão e amor
DESDE os primeiros passos 

 da nossa Obra esteve 
presente a inspiração do conheci-
mento de quanto sofre a criança 
abandonada à sua sorte. Vivendo 
como podendo, debaixo dos maus 
tratos nas ruas, debaixo dos pré-
dios ou por detrás dos contentores 
de lixo para esconder a vergonha 
social que se lhe timbrou no 
rosto, tudo porque faltou pão, em 
primeira instância, e, de seguida, 
como quase sempre acontece ao 
subtrair este, fica longe o amor.

Hoje, 16 de Junho, é um dia 
especial para a criança africana. 
Ela que tão afectada tem estado 
num continente em que a miséria 
tem o rosto da criança, pois é ela 
que mais sofre quando as famí-
lias se desestruturam. O pai e a 
mãe, seguindo cada um para o 
seu lado, lançam no vale do aban-
dono, criminoso, a criança. Sem 
refúgio e entregue absolutamente 
a si mesma, desprevenida e enga-
nada, sem família, sem carinho, 
sem amigos, sem escola e sem 
registo como filha da Nação. E 
que dizer ainda da marginalização 
social imposta como condenação 
a muitas pessoas no continente 

VINDE  VER! Padre Quim

de entre elas as crianças obriga-
das a trabalhos forçados. E o que 
ainda não se ouviu dizer das dos 
conflitos armados que provocam 
grandes deslocações de pessoas 
para longe das suas terras. Estas 
deslocações enfileiradas são, 
maioritariamente, constituídas 
por menores abandonados. Os 
campos de concentração de refu-
giados são centros que deveriam 
transformar-se em jardins de 
infância. De contrário, estaríamos 
a construir uma sociedade futura 
desequilibrada e fortemente 
traumatizada. Como casas cons-
truídas sem alicerce e sem tecto, 
assim será a criança, de quem 
muito se fala e por quem pouco 
se faz. Os grandes da terra não 
estão interessados, seus negócios 
têm prioridade à custa de vidas 
inocentes dos seus irmãos. Os 
discursos continuam a encantar, 
os Direitos consagrados à Criança 
são os melhores possíveis, só no 
papel — mas para a maioria dos 
filhos é apenas uma miragem. 
Será que valerá só o petróleo e 
os diamantes que custam sangue 
humano? Ao sair à rua, todos 
os dias, encontro o clamor e os 

gemidos dos filhos atormentados 
pelo terror social. Sem pão e sem 
amor não há educação, não Direi-
tos consagrados à Criança, não há 
Direitos Humanos, nem ciência, 
nem regras e, até, a moral que se 
ensina perde a sua força actuante. 
A coragem dos valentes, enco-
berta entre as nuvens, faz avançar 
a linha vermelha da exclusão 
social de muitos inocentes. E 
basta que falte o grito resoluto 
para que as forças desumanas 
triunfem. Só a alma que leve a 
paixão do Evangelho pode indicar 
ao mundo o caminho da fraterni-
dade. Faltam no mundo palavras 
reais e humanas que transmitam 
o calor e o afecto que as estações 
frias da vida vieram congelar: 
«amparar» para acudir à criança 
nos sofrimentos e na insegurança 
de andar sozinha nos caminhos 
íngremes da vida desconcertada, 
«assistir» para elevar a dignidade 
perdida, pão de cada dia, escola, 
dormitório, saúde e bem-estar, 
«compreender» para amar e des-
pertar no garoto a força do amor 
e o desejo de o alcançar. Vamos 
juntos de mãos dadas indicar ao 
mundo as pegadas de Cristo.  q

UM grupo de crianças e 
 adolescentes, da cidade 

do Lobito, veio estar connosco, 
durante um dia. O mês de Junho 
é, vulgarmente, chamado o mês 
da Criança. No dia 1 é celebrado o 
dia internacional da Criança. No 
dia 16 é celebrado o dia da Criança 
Africana. Com este pretexto, este 
grupo, admirável pela sua sim-
patia, veio visitar esta Casa de 
Família das Crianças Africanas 
sem família. É a nossa Casa do 
Gaiato. A sua presença foi mar-
cada por um encontro connosco. 
O seu amor para com estes filhos 
manifestou-se num donativo de 
vários géneros alimentícios. No 
diálogo que mantivemos, para 
além da explicação do que é, na 
verdade, a nossa Casa do Gaiato, 
foi acentuada a necessidade 
de amor para com as crianças 
abandonadas. Andam pelas ruas. 
Necessitam dum olhar de ternura. 
Acontece, também, muitas vezes, 
que as crianças fogem de casa, 
por causa dos maus tratos a que 
estão sujeitas. Os pais que amam 
verdadeiramente os seus filhos, 
muitas vezes rebeldes e mal 
comportados, necessitam dum 
coração cheio de paciência, com 
a esperança de que a semente do 
seu amor não foi lançada em vão. 
A identidade da família deve ser 
uma íntima comunidade de vida 
e amor. Deste modo, a qualidade 
do mundo e da sociedade depende 
da verdade das famílias como 
comunidades de vida e de amor.

Neste momento, estou a ver um 
quadro impressionante de crian-
ças africanas, angolanas, que 
vieram à luz do dia, em condições 
desumanas. A falta do verdadeiro 
amor é a causa desta situação. Em 
primeiro lugar, foram concebidas, 
sem condições duma maternidade 
e paternidade responsáveis. O 
valor fundamental é o amor que 
liga e cimenta a comunidade das 
pessoas. À medida que os filhos 
vão crescendo, com o abandono 
dos pais e a falta de capacidade 
responsável das mães, por várias 
razões, estes filhos ficam vota-
dos ao abandono. Pobres filhos! 
Autênticas vítimas inocentes 
de pais criminosos. A palavra 
é dura, mas as vítimas exigem 
compaixão.

Muitas vezes, ao passar pelos 
vários lugares da cidade, encon-
tro mães, ainda muito jovens e 
algumas adolescentes avançadas, 
com seus filho ao colo. Entro em 
diálogo com elas e pergunto-lhes 
se o pai do filho está a viver com 
elas e a ajudá-las. A resposta é 
negativa, com muita vulgaridade. 
Estas crianças são vítimas ino-
centes. O crime fica impune.

Há uma necessidade urgente 
de dar passos em frente, no sen-
tido de reduzir, o mais possível, 
estas situações desumanas. Em 
primeiro lugar, é necessário ter 
consciência de que todo o filho 
tem direito natural a uma família. 
As forças vivas da sociedade, 
a Igreja e outras forças sociais 

devem ter muito vivo o papel da 
formação humana, a partir das 
idades mais jovens para diante. 
As próprias autoridades civis e 
judiciais devem estar disponíveis 
e atentas para que os responsáveis 
por estas faltas graves sejam cha-
mados a contas. É o Bem social 
que está em causa. O Bem das 
nossas crianças!

Passado já algum tempo, um 
alto responsável na sociedade 
veio à nossa Casa do Gaiato de 
Benguela, com o pedido de inter-
namento para seis crianças aban-
donadas, a viver num dos bairros 
da nossa cidade. Não foi possível 
uma resposta positiva imediata, 
porque não havia lugares, naquele 
momento.

O nosso coração fica a sangrar 
com o não, mas não podemos 
transformar num armazém de 
crianças a nossa Casa de Família. 
Não podemos, contudo, desani-
mar. Temos esperança.

Quem dera todos sentissem esta 
necessidade prioritária e urgente 
de ajudar as nossas crianças, em 
especial, as mais abandonadas. 
Da nossa parte faremos tudo o 
que for possível. Na medida em 
que todos sentirem esta preocu-
pação, haverá, por certo, a aber-
tura do coração a todo o tipo de 
ajuda. Não nos cansemos de fazer 
o bem, porque se não desfalecer-
mos, colheremos no tempo opor-
tuno. Portanto, enquanto temos 
tempo, pratiquemos o bem para 
com todos, mas principalmente 
para com as nossas crianças mais 
necessitadas.

Um beijinho para todos vós dos 
filhos mais pequeninos da Casa 
do Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António

Não nos cansemos
de fazer o Bem

O Património traz-me as surpresas mais trágicas!  
A vida social, no que respeita à habitação, está organizada para 

uma comunidade normal e prevê poucas excepções.
Quando a doença bate à porta e com ela o desemprego, que há-de 

fazer uma família que comprou casa sob o empréstimo bancário?
Com ar resoluto, entrou pelo jardim fora, como quem conhece o 

terreno. Era manhã, e eu preparava-me para sair. Interrompi-a:
— A senhora deseja alguma coisa?
— Eu queria falar com o senhor padre.
Uma mulher alta, de cabelo loiro, olhos encovados, mas ar deci-

dido.
— O que lhe quer? 
— Falar-lhe da minha situação.
Ali mesmo, no jardim, um frente ao outro, ela despejou o saco das 

suas amarguras.
Na bolsa, trazia a documentação e, com medo das minhas cautelas, 

começou logo a apresentar papéis. 
Cancerosa há três anos!
— Mas não faz quimioterapia?
— Faço, faço. Na última estive quase a morrer.
Olhei a cabeleira loira, e observei: — Mas o cabelo continua sem 

cair. 
— Oh, Sr. Padre!… não vê que isto é postiço? É por causa das 

minhas três meninas. Não quero que me vejam de cabeça lisa.
Na verdade, fixando melhor a testa, via-se perfeitamente a adap-

tação.
— Vinha pedir-lhe uma ajuda! A minha casa está perdida. Há 

quinze anos, com o meu marido, fizemos empréstimo ao banco. Agora 
há três anos que luto com este mal e, para cúmulo da desgraça, o meu 
marido perdeu o emprego.

As lágrimas já rolavam por todos os lados. Ela limpava as faces 
com a palma das mãos. Também comecei a chorar por dentro. Até o 
magnífico jardim me parecia um cemitério.

— Vinha ver se me livrava de uma pressão terrível em que vivo: 
Para pagar duas prestações ao banco, pedi a uma senhora que eu 
julgava amiga, 600 euros. Agora não tenho onde os ir buscar e ela 
transformou-se em inimiga, ameaçando-me com as minhas filhas. 
Que se vai vingar nelas. Eu tenho tanto medo…

— E não se pode queixar à Polícia?
— É pior.
— Não tem um advogado que a socorra?
— Como? Se não tenho nada? A minha casa vai ser tomada 

pelo banco, nós vamos ser despejados. Mas isso é o menos, porque a 
assistente social da Câmara já me garantiu uma casa, logo que isso 
aconteça.

Olhei de novo os papéis. A dívida é assustadora, pois para garantir 
a casa, renegociaram com o credor um empréstimo de 12.000 euros, 
cujos juros ficaram por pagar. E agora, com a doença e o desemprego, 
a ruína é total! E é! A realidade é dura. Não é sonho. É pesadelo! É 
verdade!

Que fazer? Depois de tantas objecções que lhe fui pondo, ela 
respondia-me sempre com a sua impotência!

Se fosse gente que gastasse o salário em férias e passeios, em 
comezainas e desleixo, a tragédia teria sido criada por ela. Mas da 
doença ninguém se livra, e do desemprego também não.

Não há uma lei, uma instituição oficial, que possa obviar a uma 
tragédia destas?!

Não basta que se lhe ponha uma casa à disposição com renda bara-
tinha. Era necessário que se lhe fizesse JUSTIÇA. Uma família como 
esta, com provas dadas durante 15 anos, tem por JUSTIÇA direito à 
propriedade de uma casa. Se o caracol, por natureza, não passa sem a 
sua carapaça, se o passarinho faz o seu ninho, assim esta família devia 
ter garantido o direito à sua própria casa.

Ele há dinheiro para tanta superficialidade, e não há meios para 
assegurar um direito destes!...

Eu fico embaçado! E qualquer homem de boa vontade, vê clara-
mente que isto é uma injustiça que se irá pagar cara! Nunca as injusti-
ças reverteram em JUSTIÇA! Nunca!

Se a lei não prevê, estamos a tempo de pensar nisso, pois a situação 
relatada, não é única e irá repetir-se por gerações futuras!

Mandei chamar o marido que havia ficado no carrito em que se 
deslocaram — por vergonha — desculpou a doente.

— Vá chamá-lo! Quero vê-lo e dar-lhe coragem. Vocês estão a 
viver um período da vida que os pode levar ao desespero!

O homem veio. Baixo, de olhos no chão, carregava a sua pesada 
cruz!

— Quero ajudar-vos. Não desanimeis. Tragam o carro para aqui, 
perto da grande dispensa!

Passei-lhe um cheque em nome da filha mais velha, para não ser 
comido pelo banco, de 650 euros, para ficarem com uns trocos e paga-
rem à ameaçadora, e avisei-os de que, a nossa dispensa é também sua, 
com um avio bem alargado. 

A sua opressão passou para mim. Por eles e por tantos casos pare-
cidos a JUSTIÇA clama! A sua voz há-de ser ouvida! É impossível que 
não!  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio


