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HÁ dias, num jornal diário, li que 
 alguém afirmava que nos próximos 

anos ia aumentar o número de crianças 
hiperactivas. Os especialistas saberão se 
haverá alguma razão biológica para que 
este fenómeno aconteça. A experiência 
no nosso lidar com crianças, do que vimos 
e vemos, faz-nos acreditar que as causas 
deste fenómeno, que cremos estar de facto 
a expandir-se, são de outra ordem.

Há uns anos, recebemos um pequeno 
que, na hora em que a pessoa que o 
trouxera se quis ausentar, lhe peguei pela 
mão e levei a visitar a nossa vacaria. Mal 
descortinou os animais, largou a minha 
mão e desatou a correr até junto deles, 
fazendo-lhes festas enquanto ria e batia 
palmas. Depois, chegado junto dos vitelos 
pequenos, procurava subir-lhes para o 
dorso a todo o custo. Perante a sua ener-
gia tive de me hiperactivar e de ir a correr 
atrás dele, sem estar a contar com isso 
nem para tal estar preparado fisicamente. 
Foi uma tarefa árdua e cansativa, mas no 
final valeu a pena pela grande alegria do 
pequeno.

O seu comportamento, cheio de energia, 
manteve-se ao longo de muito tempo, mas 
com o passar deste foi acalmando, até 
que se tornou numa criança equilibrada 
emocionalmente, sempre feliz.

Hoje, fora de portas, vejo outras crian-
ças demasiado activas, denotando algum 
desequilíbrio interior. As suas vidas não 
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conheço, mas estou em crer que não têm 
uma vivência que se assemelhe à dos nos-
sos, em nossas Casas.

Pai Américo, ao formar as Casas do 
Gaiato, qui-las fora do ambiente urbano, 
onde os Rapazes que elas acolhiam, desen-
volviam os seus vícios. Casas num perma-
nente ambiente natural, com espaço, sol, 
plantas e animais, espaços de divertimento, 
bem como dotadas de tudo o mais que os 
haveria de preparar para as suas vidas 
futuras: escola, oficinas, capela. Todos estes 
elementos eram necessários e continuam a 
ser, naquele como em nosso tempo — são 
necessidades intemporais para a idade 
infantil e para as que se lhe seguem.

Além destas condições criadas, era 
necessário que os Rapazes desenvol-
vessem a sua criatividade e intrínseca 
actividade num espírito de liberdade e 
consequente responsabilidade pelo amor 
à sua vida e à dos outros. E assim foi. Hoje, 
as condições mantêm-se, e o livre arbítrio 
de cada um não se pode sobrepor nem 
molestar o crescimento dos outros. Só há 
crescimento com a vida equilibrada e só 
há vida equilibrada com as condições 
necessárias para o crescimento. Penso que 
as temos, e que faltarão às actuais vidas 
carentes de equilíbrio.

Ao nosso pequeno foram dadas as 
condições para se equilibrar. Talvez seja 
necessário procurar dá-las àqueles que 
delas carecem.  q

Morada dos Assinantes
Pedimos aos nossos Assinantes que verifiquem se a sua morada, 

inscrita na folha com que endereçamos O GAIATO, está completa. 
Caso não esteja, solicitamos que nos informem dos elementos que 
faltam, por e-mail, por carta, por telefone, etc..

Fazemos este importante pedido pois, por vezes, são-nos devolvidos 
jornais que não chegam ao seu destino porque faltam dados na 
morada, como número de porta ou outro, cuja falta impede os 
carteiros que não conhecem bem as pessoas das localidades onde 
distribuem a correspondência, de os entregar ao destinatário.

A Administração d’O GAIATO agradece a V. atenção.
A Administração

A predilecção de Deus pelas 
Viúvas, revelada ao longo 

de toda a Sagrada Escritura, 
também chega ao Património 
dos Pobres.

Uma senhora vestida de luto, 
de estatura média, aproximou-se 
das senhoras desta casa, fez um 
avio, e chocou-as com os seus 
problemas.

— Só o Senhor Padre. Vá lá 
ter com ele ao escritório.

A mulher bateu delicadamente 
à porta: — Posso entrar?

Pensei para comigo, «tenho 
espectáculo!»

— Sente-se e pare de cho-
rar!…

Mas qual o quê! O choro domi-
nava-a e foi difícil acalmá-la.

— Não chore e diga lá o que 
se passa, que eu, se puder, vou 
ajudá-la.

— Já me valeu uma vez. E até 
me disse que continuaria a aju-
dar a minha filha nos estudos. O 

meu marido morreu em Março 
de 2014, e até hoje, ainda não 
recebi a pensão de sobrevi-
vência, pela morte dele. Uma 
pobre não pode ter uma casa! 
— Expressava-se em grandes 
soluços.

A senhora, digo bem, a 
senhora, tinha um bom aspecto. 
As lágrimas pareciam-me since-
ras, e, quando abriu a arruinada 
carteira, e me puxou de um 
papel para eu ler, verifiquei que, 
se fosse eu, berraria ainda mais.

Cito a nota de liquidação: «A 
sua filha efectuou matrícula/
inscrição no referido ciclo de 
estudos, licenciatura em Comu-
nicação Social, na Escola Supe-
rior de Educação, sendo do seu 
conhecimento o montante e pra-
zos de pagamento da respectiva 
propina. (…) Encontrando-se o 
montante de € 810, em dívida, 
é pela presente notificada, para 
que proceda ao seu pagamento, 
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dentro de 30 dias seguidos, 
acrescida dos juros moratórios 
vencidos desde o dia 30/06/2015, 
à taxa legal de dívidas ao Estado, 
actualmente de 5,46%.

Mais se informa, que caso 
não proceda ao pagamento 
voluntário, dentro do prazo dos 
30 dias referidos, após a data 
do envio do presente ofício, o 
IPS, emitirá, sem mais aviso, 
certidão de dívida com vista 
à execução fiscal, no mon-
tante total indicado (Aviso N.º 
130/215 do ICGP, DR. 2.ª Série, 
07/01/2015), acrescido de juros 
moratórios vencidos e vincen-
dos até ao efectivo pagamento, 
nos termos previstos nos artigos 
88 e 163 do Código de Procedi-
mento e Processo Tributário».

Ora, todos nós achamos que 
a Escola, tem direito a exigir o 
pagamento das suas despesas; e 
até aqui, muito bem.

Continua  na  página  3

NESTE nosso tempo de contrastes fortes, nos descaminhos do 
 mundo, tivemos de parar mesmo e meditar em alguns sinais, 

com intenções de esperança. Cumprem-se 600 anos do salto de Portu-
gal para África, em Ceuta. Os mares são uma riqueza da Criação e um 
caminho que une e seduz os povos; e podem ser trágicos. É incontor-
nável, actualmente, o Mar Mediterrâneo onde muitos refugiados têm 
desesperado e partido. Vêm chegando à Europa aos milhares, nestes 
dois anos, fugindo às guerras e perseguições, como na Síria: — O meu 
País é guerra, morte e nenhum futuro. Ajudem-nos. Cerca de 300 mil 
pessoas foram mortas desde 2011 e mais de 10 milhões fugiram das 
suas casas para escapar à guerra.

Uma situação de instabilidade recorrente prendeu-nos a atenção, 
porque tem acontecido na Guiné Bissau, considerando aqueles mem-
bros frágeis que temos acolhido. A um rapazito, cujo pai lá partiu 
cedo e triste, surgiu a oportunidade com papéis reconhecidos de rever 
parentes seus, nesse recanto da costa ocidental africana em que a 
guerra causou feridas graves. Como outros em dificuldades, veio de 
uma fileira que rumou à nossa pequena Pátria, grande na sua Língua e 
nas marcas em todos os continentes.

Porém, surgiram e ainda existem chagas sociais, como bairros de 
pólvora. Entre eles, uma zona periférica com vista para o IC19, onde

Continua  na  página  3

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Em atenção a sinais
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RAPAZ NOVO — Chegou um 
novo Rapaz para nossa Casa, vindo 
do sul. Ele chama-se Fadul. É um 
Rapaz muito simpático e gosta muito 
de se divertir com os outros. Ele joga 
muito bem futebol, tanto que os outros 
Rapazes não esperavam isso. Espera-
mos que ele se adapte bem à nossa 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa e 
que ele seja um bom estudante.

VISITAS — Recebemos a visita 
do nosso Padre Zé Maria, que veio a 
Portugal para fazer consultas médi-
cas que a sua saúde exige. Desejamos 
que tenha saúde. De vez em quando 
temos também a visita de antigos 
gaiatos. Desta vez foi o tio Catete, 
que veio de Angola tratar de alguns 
assuntos pessoais. Ele começou a ser 

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

gaiato em Malanje e depois veio para 
Paço de Sousa.

LIMPEZAS — Na nossa Aldeia 
precisamos de fazer muitas limpezas 
e outros trabalhos, para que fique 
bonita e bem arranjada. Varremos 
as folhas que vão caindo nos pátios e 
nas ruas. Enquanto que uns varrem, 
outros apanham os montes que vão 
despejar na estrumeira da vacaria. 
Alguns Rapazes regam os canteiros 
para que as plantas não sequem com 
o calor. Outros fazem a limpeza das 
casas e do bar. Desta maneira a nossa 
Aldeia fica sempre bonita.

JORNAL — Continuamos a colo-
car n’O GAIATO os endereços dos 
nossos Assinantes numa pequena 

folha impressa na nossa tipografia, 
porque a máquina de fazer e colar 
as etiquetas dos endereços, avariou 
e ainda não está arranjada. Esse é o 
motivo por que alteramos a maneira 
de endereçar e expedir o Jornal. Este 
sistema dá-nos mais trabalho, mas 
sabemos que há muitos Leitores que 
gostam desta forma.

OFICINAS — O nosso serra-
lheiro está a arranjar os portões das 
nossas garagens, porque estavam a 
funcionar mal. O nosso carpinteiro 
arranjou as portadas da nossa casa 
da praia e fez casotas para as patas 
terem onde chocar os seus ovos. 
Alguns dos nossos Rapazes cresci-
dinhos andam também a colaborar 
com os nossos mestres.  q

DOUTRINA Pai Américo

COM os meses de Agosto e de Setembro vem a temporada 
 de trabalho que voluntariamente tomo sobre mim, de 

que me não canso, nem queixo, porque caminho por gosto.
Já fui à Figueira da Foz e ao Luso e a Monte Real. E estou de 
mala feita e pé no estribo para outros lugares que não digo 
agora, para não espantar a caça; mas depois, sim.
Vou contente. Não se me dá das vagas de calor nem do atraso 
dos comboios nem do apertão à entrada nem do ir de pé na 
viagem nem do pernoitar onde calha nem do falar prazen-
teiro com todo o bicho-careta; não. Gosto, gozo infini tamente 
estes trabalhos amargos, naquela medida em que sinto e com-
preendo a utilidade deles.

TENHO para mim que a vida que vale a pena, é viver  
 totalmente para o nosso semelhante, a chorar e a 

rir as suas tristezas e alegrias, mais aquelas que estas, 
num esquecimento voluntário e generoso do excelentís-
simo senhor Eu: Christus non sibi placuit. O sacerdote 
não se ordena para si. E se o faz, entra pela janela!
Sim, tenho para mim esta verdade colhida na experiência 
de cada hora; e com ela tenho aberto caminhos, rasgado 
clareiras, acendido lume, suscitado paixões e feito apai-
xonados.

VOU contente, sim, mas regresso triste. O panorama 
  social que parece deslumbrar toda a gente, dá-me von-

tade de chorar. Trago os olhos tão pisados do que vejo na 
casa do Pobre que a luz em que te vês a ti mesmo e olhas os 
mais, magoa-me. Não é que tu sejas mau, mas o certo é que 
não sei bem por que artes dás agora em amar furiosamente 
o que reluz, em vez de, serenamente, a Luz; daí vem a minha 
tristeza mai-lo justo lamentar dos Humildes: «Ai, bom padre, 
que queimam assim o nosso pão na ponta dum charuto!»
«Por isso mesmo Deus abandona os homens a sentimentos 
depravados, cheios de toda a iniquidade, malícia, luxúria, 
avareza; soberbos, altivos; sem lealdade, sem benevolência, 
sem lei, sem misericórdia» — como diria Paulo de Tarso aos 
romanos de hoje, se cá estivesse e fosse mais eu.

EM uma estação do Sul, entrou na classe e carruagem 
 em que eu viajava (o meu passe dá 1.a) uma senhora 

moderna, mais um pobre-homem com todo o jeito de ser 
o padecente marido.
Conduziam uma infinidade de malas de coiro e caixas de 
chapéus. A fímbria da saia dava-lhe por cima dos joelhos. 
Sentou-se. Cruzou as pernas e reclinou-se a ler, impor-
tante, enquanto o seu marido arruma.
Trazia as pernas à vela, tornozelos cingidos com uma 
ca deia de oiro e pingentes a cair. Nunca, desde os batu-
ques da Zambézia, tinha visto semelhante coisa. Ali, por 
luxo inocente. Aqui, por luxúria consciente.

NA mesma carruagem e compartimento seguia um pe- 
 queno viajante a espreitar, pelos vidros da janela, as 

coisas da Natureza. Enquanto o marido sai ao corredor, o 
nosso miúdo pinta-se imediatamente no lugar dele, rentinho 
à janela, para ver melhor. A simplicidade é assim.
«Sai que esse lugar está tomado», diz a senhora. Compõe o 
jardim da cara com drogas que levava, ajeita o berloque das 
pernas e de novo mergulha na leitura, importante.

EIS a mediocridade das maiorias dum mundo falsifi- 
 cado. Aquela mulherzinha que pretende ser senhora, 

se o fora, deixava estar a criança à janela e sentava-a no 
regaço para que ela pudesse olhar mais e ver melhor. E 
a criança, assim acariciada, havia de acariciar também 
crianças quando manhã viajasse nas mesmas condições. 
Assim, nado e criado no meio de gente falsa, este simpá-
tico moço corre o risco de deixar morrer dentro do peito 
as qualidades nobres da alma para somente deixar cres-
cer as do apetite.
Culpa de quem?
Mete a mão na consciência e dá-me a resposta na volta.

Do livro Pão dos Pobres. 3.° vol.

Já é hora de te levantares do sono 
e caminhares honestamente.

S. Paulo

AGROPECUÁRIA — Como 
em várias zonas de Portugal, infeliz-
mente, neste concelho também houve 
incêndios florestais. Retiraram-se as 
canas cortadas, no ribeiro, para mon-
tes. Com o calor, tivemos de conti-
nuar a regar as hortas e os jardins. 
Arrancou-se o resto das cebolas, no 
pomar. Também se acabou de cortar 
a relva dos jardins. Cuidaram-se dos 
láureos, plantados à volta da nossa 
Casa. Foram semeados alfaces, salsa 
e nabos na horta. Arrancaram-se 
as ervas daninhas nas culturas da 
horta de cima. Depois de se cortar 
a rama, apanharam-se as batatas na 
horta de baixo. Foi-se descarolando 
o milho grão no celeiro. Fresaram-se 
os pomares de cima e de citrinos e o 
novo olival na terra do gaiato. Fez-se 
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o último tratamento das videiras, nas 
duas latadas. Na nossa horta, temos 
colhido muito feijão verde, tomate e 
alfaces para as refeições e conservar. 
Temos produção de palha de aveia que 
chega e sobra. Foram depenados os 
frangos para carne; e limpou-se esta 
capoeira. Os porcos estão médios. Há 
gatos na zona dos gados.

MISSAS — A 15 e 16 de Agosto, 
alguns Rapazes foram com o nosso 
Padre Manuel à Paróquia de S. 
Julião da Figueira da Foz participar 
nas várias Missas, sendo muito bem 
recebidos pelo Sr. Prior, Cónego João 
Veríssimo, e pela comunidade cristã. 
Bem hajam pela grande amizade e 
generosidade! A 23 de Agosto, lem-
brando a passagem de Pai Américo 

pela Paróquia de S. Martinho do 
Bispo, Coimbra, participou-se na 
Eucaristia dominical.

RECICLAGEM — Dentro do 
possível, vamos tentando reciclar 
papel (até para o Banco Alimentar), 
plástico e vidro. Os óleos e as roupas 
estragadas são encaminhadas para 
empresas certificadas. Vamos apren-
dendo a separar os materiais para 
reciclagem.

ARRANJOS — A 26 de Agosto, 
uma entrada em terra da nossa quinta, 
na rua Casa do Gaiato, foi empedrada 
com pequenos cubos de granito e 
ficou mais bonita. Dá acesso a uma 
escadaria antiga que conduz à nossa 
Casa.  q

ESTA Casa do Gaiato foi 
 concebida e, desde há quase 

60 anos, está a ser realizada para 
rapazes, pelos rapazes e para 
os rapazes que pedem um rela-
cionamento especial. E, porque 
procuramos dar-lho, tanto quanto 
no-lo permite a fraqueza humana, 
eles respondem na especialidade, 
tão bem, e/ou até melhor, do que 
muitos nós — os ditos normais…

Esta valência da Obra da Rua é 
muito sui generis. Não basta vir 
aqui para ver. Não. Para entender 
o específico desta Casa do Gaiato, 
é preciso estar com eles o tempo 
necessário. Um tempo de quali-

BEIRE  –  pela  Casa  do  Gaiato Um admirador

dade, como se diz na linguagem 
do amor. Para aprender a ver com 
os olhos do coração. Porque o 
essencial continua a escapar aos 
olhos da carne… Há que descobrir 
o jeito de estar com eles. Não para 
avaliar, que são coisas da razão. 
Mas para melhor amar, que são 
coisas que nos catapultam deste 
imanente (que nos amarra à terra) 
para esse transcendente (que nos 
chama a criar um sentido para a 
vida, mesmo na hora de lhe dizer 
adeus…).

Vai para três meses que, já nos 
meus 78 anos, acedi ao desafio de 
me fazer aluno desta Escola. Em 

que o Mestre já tem um presente 
histórico, como no tempo verbal 
aoristo dos gregos… Aqui ainda 
está bem vivo um passado que 
dinamiza todo este presente, em 
desafio a preservar o futuro — por 
mais negro que se nos apresente. 

Ontem passei a manhã a apanhar 
fruta do chão, com o Nelito. Nele 
é possível ver quase um paradigma 
perfeito de como “os últimos” 
podem tornar-se “os primeiros”. 
Nelito é um caso típico de defici-
ência. Física e mental. Mas, por 
detrás daquelas “aparências” de 
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Todavia, não tem o direito de, em nome do Estado, exigir qualquer 
pagamento, uma vez que o Estado não cumpre a obrigatoriedade de 
dar à pobre viúva a sua pensão de sobrevivência de vida pela morte do 
marido.

O Estado com um procedimento desta natureza, perde toda a auto-
ridade, porta-se como um tirano, e comete uma flagrante injustiça.

A pobre viúva, chorava de revolta e impotência. Veio ter comigo, a 
ver se a salvava. Se defendia a sua casinha, situada no Bairro da Bela-
vista, junto à Polícia e comprada com tanto sacrifício do seu marido.

É claro que ela pode recorrer, ou até apresentar uma proposta no 
prazo de 30 dias seguidos, de pagamento em prestações.

Mas, como é que ela poderá cumprir, se não tem de onde lhe venha 
o dinheiro? Como?

Os pobres, além de não terem conhecimentos, também não pos-
suem meios para se defenderem.

É admirável, que uma rapariga a morar num meio tão degradado 
se aventure a fazer uma licenciatura! Sinal evidente que a sua família 
conserva brio e dignidade!

Passei à angustiada senhora um cheque dirigido ao Instituto. Como 
não sabia quanto seriam os juros, não pus a quantia. Um cheque não 
pode levar emendas nem rasuras.

A pobre viúva quase me queria beijar os pés.
— Não. Não me agradeça. Dê graças a Deus. É Ele que lhe vale, 

pois tudo o que me é dado, é por Seu Amor. Deus é a minha fonte. O 
meu banco. O meu refúgio e a minha Força. A Ele todo o agradeci-
mento.  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

SETÚBAL Padre Acílio

Ano escolar

O Ano 2014/2015 já passou. 
Como é evidente quem o 

aproveitou tem um doce na boca 
e no coração. Nem desperdiçou o 
tempo, nem os professores e de-
mais auxiliares, nem as salas, as 
mobílias, a energia que a escola 
gastou para que crescesse o seu 
nível de conhecimentos e educa-
ção.

Não foi um ano mau, no seu 
conjunto, mas podia ter sido me-
lhor.

Em Cursos Superiores, dois 
desistiram. Um por aparente 
adaptação à faculdade, outro por 
revolta contra a casa que o criou 
e lhe deu asas até ao 5.º Semestre. 
Já tinha idade para não ir em con-
versas de gente de fora! Mas… 
enfim, a vida há-de ensiná-lo. Ela 
é a grande mestra.

Entre 40, só três reprovaram, 
um no 1.º Ciclo, por falta de ca-
pacidade, e dois no 5.º Ano, por 
falta de interesse e se deixarem 
envolver no ambiente perverso 
da escola. Um deles, o pai já o 
levou, com ordem do Tribunal, 
ameaçando-o, que se não estudar, 

o mandará para a sua terra – A 
Guiné. O outro promete que vai 
estudar e ter atenção nas aulas. 
Vamos a ver!... Eu espero com 
paciência!

Nos Cursos Superiores, dois 
tiraram notas acima da média. 
Os outros foram andando. Tive-
mos gente também no 12.º, no 
11.º, no 10.º, 9.º, 8.º, 7.º e 6.º. Todos 
andaram para a frente. Graças a 
Deus.

Pivot
O nosso Pivot tem atraído la-

drões e malfeitores que, à força, 
nos querem roubar ou danificar.

Muitas noites o alarme desperta 
o Bita, que pronta e sacrificada-
mente, se levanta e vem enfrentá-
los. Numa destas passadas noites, 
pegou no tractor e encurralou-os 
num caminho estreito e sem 
saída, mas eles puxaram de 
uma arma e ele teve de ceder e 
deixá-los debandar. Ficou de tal 
maneira nervoso, que só lhe deu 
para fugir.

O milho está muito alto, o que 
facilita o encobrimento dos ban-
didos e nos obriga a uma atenção 

redobrada.
Nunca pensei que esta máquina 

fosse objecto de tanta cobiça, 
inveja e vingança! 

Os McDonalds do Distrito 
estão empenhados em arranjar 
dinheiro para nos saldar o débito 
do pivot. Espero que sejam bem 
sucedidos e que o Ministério da 
Agricultura nos ajude como cos-
tuma fazer aos lavradores. 

Até agora, ninguém nos man-
dou nada para este fim.

Chefes

O chefe maior abandonou o 
cargo e a casa. 

Pegou na vida o sub-chefe, que 
foi sempre muito mais atento e 
responsável que o seu colega, e 
tem sido uma preciosa ajuda nes-
te tempo tão difícil. É auxiliado 
pelo Assana, um líder nato, que 
se tem mostrado sempre mais 
comprometido com os outros em 
todas as dimensões da vida.

A sua subida à chefia é tão 
natural que, sem que ninguém 
o nomeasse, toda a rapaziada o 
aceita de bom grado. E ele não é 
para brincadeiras!  q

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes
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A polícia não entra sem ordem superior. Daí, com gente africana, por 
cá vive um pequenito, que já conseguiu nacionalidade portuguesa. Foi 
possível estar com sua mãe em agregado fragilizado. Nessa circunstân-
cia conhecida pelo pior, há perigos evidentes para o menino, a salvar. 
Acontece que a escassez de recursos não pode ser motivo para uma 
progenitora perder de vista o seu rebento; pois, não há colo nem calor 
como o da mãe! Por isso, o Mário barrigana pôde sentir o seu bafo, 
em tempo quente.

Do aceno na rodoviária, junto ao Mondego, um sinal urgente 
indicou-nos uma consulta de cardiologia para o Joel, tendo o INR do 
sangue baixado. É outro africano, adolescente, sem rectaguarda capaz 
nesse bairro ilegal e cuja mãe teve de regressar à sua terra. 

Da velha urbe reconquistada, com a torre cimeira da Universidade, 
num Domingo intenso, havia que rumar à Figueira, seguindo até à foz 
do lençol de água das lavadeiras e dos poetas. No quarteto de miúdos 
para as pregações da Palavra, era agudo o sinal do Anelca, que nos per-
guntava pelo pai… Para os discípulos as palavras de Jesus eram duras. 
Estas caseiras e outras enormes preocupações e intenções do nosso 
mundo apresentámos profundamente no altar do Sacrifício, em que Se 
oferece o Pobre por excelência, na Sua entrega por todos. Dobrados ao 
meio ficamos pelos testemunhos de fé radiosa em Cristo vivo e pelo 
carinho manifestado por esta Família. Sacristias e foguetes para quê 
e quem? No nosso Deus encontrámos coragem para anunciar o Seu 
Evangelho, no meio de grandes lutas. 

Dois dias depois e avisados, outro sinal de incerteza foi uma con-
ferência judicial, da qual resultou um despacho com sensatez: não se 
vislumbram nos autos quaisquer razões que justifiquem a alteração 
da medida. É prudente pôr aqui um ponto final. 

Quando alguém não suja os pés na lama da rua, corre o risco de 
andar na lua. Sem tréguas à vista, têm-se sucedido as notificações por 
aqueles que empreendemos promover, a seu pedido. Vários frágeis, 
conhecidos, ainda são tratados como ilegais. Às imagens de milha-
res de refugiados vai-se prestando a devida atenção, como lição para 
ajudar quem vem inseguro e sem nada, mas por bem? Quando há com-
paixão pelos débeis e se põem em cima do burro, surgem à espreita 
aqueles que fariam melhor… Nesta matéria, recorremos a quem tirou 
o seu curso com famintos, reclusos esquecidos, garotos sem rumo e à 
cabeceira de enfermos dilacerados. O Padre Américo escreveu com 
pertinência: Família que somos, aonde o Pai come à mesa e reparte 
com seus filhos, não nos parece avisada nem necessária a jurisdição 
da Assistência. Contudo, para ter voz nos Ministérios, conseguiu logo 
um estatuto do Governador Civil de Coimbra. Mudaram-se os tempos 
e têm vindo outros contratempos legais (?), a que se vai procurando 
responder. Na promoção dos pobres, em Portugal, há lugar para a gra-
tuidade eclesial? Bom seria que os sinais de debilidade social fossem 
ultrapassados por acções imediatas e duradouras de defesa da vida 
humana e dos pobres, de verdade.

O último que veio para comer à mesa desta Família, radiante e 
repetindo o conduto, tem cantarolado: — É bom! Quem intercedeu, 
admirou-se: — Não está doente? Embora beba muita água, as análises 
vão em sentido contrário.

Diante de tantos sinais dolorosos, em focos de tensão e agressão no 
globo, que o Senhor proteja os perseguidos e levante os abatidos. E se 
abram os portos e as mãos.  q

O INTERIOR E O EXTE-
RIOR — O Evangelho quoti-
diano de um dos últimos dias era 
sobre a forte diatribe de Jesus 
contra a hipocrisia. Tomando 
como exemplo os fariseus do seu 
tempo, Jesus criticou fortemente 
os que só cuidam da aparência 
exterior do que eles e os outros 
dizem e que fazem. Jesus cri-
ticou, assim, violentamente os 
que acham que chega cumprir 
leis e outras regras, de maneira 
que os outros vejam, seja na 
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prática religiosa, ou seja na vida 
das famílias e das organizações, 
considerando que basta isto para 
se fazer o que se deve em relação 
ao próximo e em relação a Deus, 
para já não falar do encobrir com 
uma aparência exterior mentirosa 
a verdade escondida de acções 
que são condenáveis.    

Claro que leis, as regras e os 
rituais são precisos. O mal está 
em achar que isso chega e que 
isso pode substituir a relação 
pessoa e directa com o outro e 
com Deus. Este risco está sempre 
presente nas reuniões e na acti-
vidade das nossas conferências. 
Este risco também está muito 
presente noutras organizações e 
áreas da acção social, hoje, muito 
mais enquadradas do que no pas-
sado em normativos de natureza 
pública e privada, ou na procura 
de uma mediatização que, com 
festas e muita internet, por vezes 
degenera mais no tentar dar nas 
vistas, do que em realmente cui-
dar do outro.

Por isso, a diatribe de Jesus 
contra a hipocrisia deve estar 
presente todos os dias nos nossos 
ouvidos, para nós próprios não 
cairmos na tentação farisaica. 
Essa diatribe também deve servir 

para denunciarmos os que acham 
que se cuida verdadeiramente dos 
problemas sociais tratando só de 
fazer “boas” leis e outros “bons” 
normativos e considerando que, 
assegurando-se o seu cumpri-
mento, o assunto está resolvido, 
mesmo que isso dispense ou 
sacrifique esse relacionamento 
pessoal e directo com o outro que 
precisa de ajuda.

A verdadeira essência da acção 
vicentina consubstanciada na 
visita domiciliária é um excelente 
antídoto para combatermos esse 
farisaísmo nas nossas Conferên-
cias e nas outras áreas da acção 
social. Que Deus nos ajude a 
sermos sempre fiéis a esta nossa 
essência que é, também, fideli-
dade à pedra angular em que o 
nosso fundador assentou a vida 
das nossas Conferências.

O nosso NIB: 0045 1342 
40035435340 43

Os nossos contactos (só para 
assuntos da Conferência e não 
para assuntos da Administra-
ção do Jornal): Conferência de 
Paço de Sousa, A/C Jornal O 
Gaiato, 4560-373 Paço de Sousa. 
E-mail: carvalho.mendes@sapo.
pt. Telem.: 965464058  q

um “atraso acentuado” pode perce-
ber-se que, mesmo nestes casos, “a 
alma é sempre perfeita”. A questão 
é chamar por ela para que se nos 
amostre… E é também um caso 
da verdade do velho ditado de que 
trabalho de meninos é pouco, mas 
quem o poupa é louco…

Foi uma manhã cheia. Nelito quer 
voltar. E eu também. Para ir apren-
dendo a estar com estes irmãos, do 
jeito que eles mais necessitam. E 
do jeito que eu preciso aprender. 
Para me cumprir no chamamento 
do Mestre que, para além das 
aparências, sempre vê a bondade 
por Ele infundida em cada um dos 
filhos. 

Por força de muitas circunstân-
cias, muitos destes Nelitos ficaram 
irremediavelmente muito aquém 
dos meninos ditos “normais”. 
Mas não posso consentir-me que a 
minha “normalidade” os rotule de 
menos que eu — uns +/-, como se 
diz na Análise Transaccional. Não. 
São irmãos. Filhos do mesmo Pai 
que sempre me diz: — Este é o meu 
filho predilecto. Acolhe-mo…  q
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A importância dos animais na vida das crianças é 
indiscutível. De vez em quando uns tantos redes-

cobrem esta verdade como se há muito não estivesse 
já descoberta. Não resisto a reproduzir, neste sentido, 
uma legenda de Pai Américo, publicada n’O GAIATO 
impresso pela primeira vez na nossa tipografia, sob 
uma fotografia de um gaiato, sorridente, com um galo 
debaixo de cada braço, que diz o seguinte: «Casa do 
Gaiato de Miranda. Não é preciso perguntar a este 
garoto se se encontra feliz; não é preciso. A gente vê. 
São as galinhas. Deus criou o mundo para os homens 
e estes para Si. Os animais são do homem para utili-
dade e são da criança por necessidade.»

Apesar de estas verdades serem de sempre, há coi-
sas que eu nunca tinha visto, como um Rapaz a fazer 
festas a um ouriço-cacheiro. Sim, com tantos espinhos 
naquele corpo, e ainda por cima pouco atractivo ao 
olhar, nunca pensei que alguém tivesse a ousadia de 
o afagar.

Foi o Diogo que me mostrou esta novidade, que 
o foi para mim! Uma destas noites, após o jantar, 

INSTANTÂNEOS Padre Júlio

apareceu ele com um ouriço numa caixa de cartão, 
na companhia de outros admirados Rapazes; mais 
admirado fiquei eu!

Enquanto espreitávamos o bichinho, o Diogo passava- 
-lhe a mão, afagando-o, e o Sabino procurava acertar- 
-lhe no nome: «É um chouriço-cacheiro!». Claro que 
de uma e outra coisa só poderia resultar uma risada 
geral, que se manteve nos dias seguintes enquanto foi 
novidade a presença deste animal tão original.

Este acontecimento despoletou a minha atenção 
para esta particular forma de o Diogo se relacionar 
com os animais, que se manifesta também de forma 
peculiar com os outros que vivem connosco, indo 
muito além de todos os outros Rapazes que, embora 
gostando de ter o seu animal de estimação, não tinham 
revelado tão especial empatia com eles.

Fecho com mais uma citação de Pai Américo no 
já referido O GAIATO: «Um abraço de dois amigos 
(legenda de uma foto de Rapaz com o seu cão). 
Como poderia jamais esta criança amar, se na vida 
que tinha nunca foi amada!»  q

HÁ momentos, estas palavras poisaram diante dos meus olhos: 
 Não nos cansemos de fazer o Bem, porque, se não desani-

marmos, colheremos o fruto no tempo oportuno. Portanto, enquanto 
temos vida, pratiquemos o bem para com todos os nossos irmãos, 
principalmente os mais necessitados, os mais pobres. Uma certeza 
acompanha esta forma de caminharmos. Cada um recolhe o que 
tiver semeado, no tempo oportuno. Quem semeia no amor colherá 
no amor para esta vida e para a vida eterna. Oxalá nos deixásse-
mos encher com esta mensagem! Estou a ver aquela mãe, ainda 
muito jovem, a bater à porta da casa, onde estou a escrever-vos. Que 
deseja? Contou um bocadinho da sua história. Teve um filho. O pai 
abandonou o filho e a mãe também. E agora? Vem pedir um lugar 
para o filho na nossa Casa do Gaiato. Entretanto, juntou-se com 
outro homem com quem vive. Estes filhos são, na verdade, vítimas 
inocentes. Porém, dadas as graves dificuldades por que estamos a 
passar, não foi possível uma resposta positiva. Levou o conselho 
de tudo fazer para que o filho seja acarinhado. Estas histórias 
verdadeiras são muito actuais e frequentes, na sociedade em que 
vivemos. Há outras mais graves ainda! É necessária a intervenção 
das forças vivas da sociedade, a nível civil e da Igreja. É necessário 
fazer tudo o que for possível para salvar estes filhos. Quem dera 
cada um de vós sinta no seu coração uma dor verdadeira pela sorte 
destas crianças! Deste modo, a vossa vida familiar, alimentada pelo 
amor verdadeiro, torna-se mais sólida e um autêntico foco de luz. 
Todos os membros duma família bem constituída são regidos pelo 
princípio fundamental do amor como serviço duns aos outros.

Um pai que abandonou o seu filho e procurou todos os meios 
para o internar na Casa do Gaiato, há cerca de três anos, veio ter 
connosco. Está arrependido e disposto a seguir outro caminho 
certo. No fim do ano, levará o seu filho e vai criar condições para 
continuar a educa-lo, por sua responsabilidade. Foi uma decisão 
que veio ao encontro do nosso pensamento, porque julgamos que é 
possível manter o projecto educativo do filho. Deste modo, aparece 
uma decisão com duplo efeito. O filho vai viver debaixo da respon-
sabilidade do pai que assume o seu papel com toda a responsabi-
lidade que é necessária. Por outro lado, fica um lugar disponível, 
em nossa Casa, para outro filho que está à espera que a porta se 
lhe abra. Da nossa parte, tudo fazemos para que os filhos que ainda 
têm alguém da família, dentro das possibilidades, regressem ao seu 
convívio, depois dos benefícios educativos recebidos, sem correr 
o risco sério de perderem o que receberam. São casos raros, sem 
dúvida. Deste modo, podemos receber um ou outro que vive em 
miséria extrema, sem mais demora. Quem nos dera ter mais possi-
bilidades! Continuamos com esperança!

Nestes últimos dias, grupos abundantes de jovens e crianças, 
dos mais variados movimentos cristãos das paróquias de Benguela 
e Lobito, têm procurado a nossa Casa do Gaiato Normalmente 
ficam dois ou três dias e três noites. Para o cumprimento do seu 
programa. Este convívio tem uma dimensão positiva. Os nossos 
filhos não se sentem marginalizados, em relação aos filhos de 
famílias normais. Pelo contrário, há um sentimento de igualdade, 
muito interessante também. A presença activa dos quatro jovens 
ligados ao Projecto GRÃO continua muito viva, no seio da comu-
nidade. Durante esta semana, as iniciativas estão viradas para o 
grupo dalgumas dezenas dos mais novos. É, sem dúvida, uma ajuda 
preciosa para a ocupação destes dias de pausa pedagógica, em que 
as escolas estão encerradas. O crescimento equilibrado dos filhos 
necessita dum acompanhamento animado pelo amor. Os pais., den-
tro das suas capacidades e limitações devem ter sempre presente 
esta necessidade do acompanhamento dos filhos. Vamos, pois, con-
tinuar o nosso trabalho de ajudar cada filho a ser um homem, com o 
sacrifício da própria vida. É a missão dos pais e educadores.

Há dias, recebemos uma pequena ajuda financeira, depositada 
em nossas mãos, à porta do refeitório, na hora em que os filhos da 
nossa Casa estavam sentados à mesa. Agradecemos esta lembrança 
como um gesto de amor. A nossa querida amiga Maria Regina 
enviou-nos também a sua mensagem: «Tenho sabido também pelo 
jornal O GAIATO que são muitas as necessidades que há aí. Por 
isso, aproveito hoje para lhe enviar uma ajuda para o que for mais 
necessário e urgente, nesta ocasião». q

BENGUELA Padre Manuel António

Tempo oportuno…

Resgatados pela Cruz
NO centro das nossas Aldeias 

 de Rapazes encontra-se 
implantada a cruz. Sinal Cristão, 
que por ser abraçado pelos segui-
dores do Mestre, dá a conhecer 
ao mundo o alcance da universa-
lidade da salvação. Ela, ao longo 
dos séculos, serviu de ponte para 
unir povos e nações desavindas, 
limitadas pelo muro da inimi-
zade, sarar corações dilacerados 
e corpos chagados prostrados na 
miséria.

A Obra da Rua é inspirada no 
Evangelho para fazer dilatar um 
cristianismo vivo, no meio dos 
pobres, e redescobrir nos peque-
ninos abandonados o rosto de 
Cristo que se condescende com 
os sofrimentos humanos.

Vezes sem conta, passamos 
durante o dia pelo cruzeiro, e de 
tão habituados a ele quase nem 
damos fé da sua grandiosa pre-
sença. Passamos por ele quando 
vamos ao refeitório, à escola, às 
oficinas, e em qualquer movi-
mento que se faça na Casa está o 
sinal da Cruz visível aos olhos. Os 
pequenos gostam de jogar a bola 
em volta da sua base; outros, sen-
tam-se à sombra dos seus braços, 
para conversar. Os doentes, antes 
de levarem a nossa assinatura 
para serem atendidos no posto 
médico das Irmãs do Santíssimo 
Salvador, costumam estar junto à 
cruz à espera do atendimento. Em 
tempos, era o lugar de concentra-
ção da rapaziada antes de partir 
para os trabalhos de Casa.

Na Capela está o crucifixo 
— tão vivo — como ponto de 
referência. Nele, Cristo mostra 
como amar e sofrer por amor em 
silêncio. Para os mais piedosos, o 
coração inflama de dor. Já tenho 
visto, nas paróquias, pessoas a 
chorar diante do crucifixo. Por-
que tinha de ser assim? Na maior 
parte das vezes esta é a interroga-
ção que fica. O Amor é a resposta 
para enxugar as lágrimas e trans-
formar o mundo velho em novo. 
É incalculável o preço do resgate, 
nem as riqueza do mundo inteiro 
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seriam suficientes para saldar 
tamanha dívida.

Entramos na última semana de 
preparação com o grupo dos mais 
pequenos, que no Domingo pró-
ximo vão receber, segundo a graça 
de Deus, os Sacramentos do Bap-
tismo e da Primeira Comunhão. 
Os padrinhos foram escolhidos 
por cada um deles, pelo carinho e 
proximidade que recebem destas 
pessoas. Alguns padrinhos são 
irmãos mais velhos da nossa Casa 
que, encontrando-se preparados 
para assumir tão nobre missão 
de colaboradores no acompanha-
mento da vida religiosa dos mais 
pequeninos, deram o seu Sim a 
este desafio, ajudando-os a viver 
em conformidade com a fé que 
hão-de professar.

A cruz redentora está presente 
também no acto sacramental. É 
com o Sinal da Cruz na fronte 
que os baptizandos são acolhidos 
à porta da Igreja, como pertença 
a Cristo Senhor. Vamos lançar as 
redes para resgatar novos filhos 
de Deus que andavam perdidos 
na escuridão do pecado, vamos 
trazê-los à Luz da graça Divina. 
Vamos ensiná-los a saborear 
a Palavra da Salvação. Vamos 
mostrar-lhes o caminho fraterno 
através da participação na Euca-
ristia. Vamos implantar a Cruz 
no coração de cada um deles. Eis 
o novo mundo em descoberta. A 
Obra da Rua leva o padrão aonde 
quer que vá e deixa lá ficar viva a 
sua presença. «Doce lenho, doces 
cravos». A cruz reina!  q

ESCLAREÇO que pedido de ajuda não foi para a nossa 
 Capela, da Casa do Gaiato de Malanje, que é de pedra e 

bela. É para a Capela de uma sanzala que, como referi, é de 
barro e chapas furadas.

Vieram, já, numa cartinha sem nome, as primeiras gotinhas 
amorosas: duas sementes pequeninas que vão germinar e darão 
fruto. Também a D. Maria Filomena, com duzentos euros e esta 
prece: «Que Jesus e Sua Mãe vos acompanhem e despertem 
vocações para a vossa Obra». Que o Senhor a oiça, pois pre-
cisamos muito de Sacerdotes e Senhoras para Mães dos nossos 
meninos e doentes. Veio, também, a senhora D. Maria Augusta, 
com 500 euros. Já chega para as chapas. Se mais amigos da 
nossa Capela de terra, será para a cobertura. Nela rezaremos 
por todos.

]  ]  ]

O Fernando foi um verdadeiro sinal +. Casou com a Emília 
pouco antes do nosso embarque para Angola. Casal Fer-

nando e Emília, nove rapazes, Padre Carlos e eu.
Fernando, o único com carta, deu aulas na Escola, contabi-

lidade e, por prazer, tratava dos jardins — ainda conservamos 
um lindo arbusto por ele plantado.

Há dias, um velhinho: «Quando vem o senhor Fernando?» 
Comovido, nem disse que já tinha falecido.

O que seria de mim sem o Fernando na construção da Aldeia 
e na relação com os rapazes que foram entrando? Não sei bem.

Emília, filhas e seus maridos e filhos continuam a fazer 
parte da nossa família — não é bonito!

Verdadeiro sinal +.  q

SINAIS Padre Telmo

PENSAMENTO Pai Américo

Os primeiros Apóstolos elegeram alguns diáconos para a 
distribuição de esmolas enquanto eles se dedicavam à ora-
ção. Hoje, pela força das circunstâncias, mudaram as coisas 
que não a regra. Reza tu enquanto eu distribuo as esmolas; 
e assim fazemos obra à maneira dos Apóstolos. Dentro da 
tua porta, sem risco de tentações, podes ser um apóstolo.

in Pão dos Pobres, 3.° vol., p 92-93


