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MOÇAMBIQUE
Padre Zé Maria

O acontecimento anual do Natal 
é para todos motivo para O 

celebrarmos como momentos felizes 
da vida. Todos anseiam por, nessa 
Noite, viverem o encontro alegre com 
os seus. Mas nem todos têm a possi-
bilidade de concretizarem esse forte 
desejo íntimo.

Um dos nossos, já homem de meia 
idade, pediu que o visitasse na reclu-
são em que se encontra. O estabeleci-
mento prisional fica longe. Então, para 
que a distância fosse vencida mais 
facilmente, obteve consentimento para 
que o trouxessem a um outro que fica 
mais perto de nós.

Em hora e dia marcados, dei com 
um grupo de pessoas aguardando 
autorização de entrada na cadeia 
onde nos íamos encontrar. Eram fami-
liares de outros reclusos: pais, irmãos, 
filhos, esposas e amigos, sendo eu 
um deles como constava do papel 
da identificação. Enquanto uns espe-
ravam silenciosos e outros se entre-
tinham com as crianças, outros mais 
propagandeavam experiências pas-
sadas nestes meios. Um outro falava 
do filho que ia visitar, que de uma 
situação estável e com bom emprego 
passou para aquela em que agora se 
encontra, devido ao descaminho em 
que a sua vida entrou, levado por más 
companhias para o mundo da droga. 
«Nunca pensei passar por isto», con-
cluía perante as mudanças radicais 
que na vida acontecem.

Depois dos procedimentos de segu-
rança, encontramo-nos todos num 
salão de refeitório, sentados à volta 
de mesas, cada qual partilhando vida 
e procurando animar e dar esperança 
para o futuro que, ainda que pare-
cendo longínquo, está aí a dois pas-
sos. Houve tempo para falar de tudo, 
constatando-se que a liberdade, que 
aqui se apresenta como a principal 
carência, não basta. É preciso muito 
mais.

O nosso Rapaz nunca conheceu o 
pai. A mãe, alcoólica e de homens 
ocasionais, nunca lhe proporcionou 
momentos de equilíbrio e felicidade 
que toda a criança naturalmente 
deseja e precisa de ter. Em pequeno 
foi acolhido num Lar, e mais tarde, já 
crescidito, veio para nós.

O vazio da infância nunca foi pre-
enchido, de modo que mesmo com o 
ambiente familiar e beneficiando de 

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

acompanhamento médico, tudo lhe foi 
insuficiente.

Depois, no tempo da sua vida inde-
pendente, por maioria de razão, os 
problemas aumentaram, vendo-se, 
poucos anos após, envolvido em casos 
com a Justiça.

Este encontro, próximo do Natal, foi 
para o nosso e para todos aqueles 
homens, o único em que saborearam 
algo do espírito que marca esta época 
natalícia, na presença daqueles que 
constituem a sua família. Certamente 
um encontro muito pobre, quase sem 
nada daquilo que não falta na reunião 
familiar dos que não passam por esta 
grande provação. Para muitos Pobres, 
a celebração do Natal é ainda uma 
promessa, mas que não deixará de se 
cumprir, a seu tempo.  q

QUANDO dirigimos esta pergunta a 
 quem nos amou… A resposta não se 

 vive como uma obrigação, mas, sim, 
como uma oportunidade de agradecer. 
Para mim, esta pergunta começou a ser 
respondida no Presépio de Belém.

O nosso pequenito Frederico regressava 
muito triste da casa das Irmãs. Perguntei- 
-lhe se estava chateado e não me respon-
deu. Insisti, perguntando-lhe onde estavam 
a fazer o presépio de barro, pegou-me na 
mão e começou a explicar-me todos os 
animais, anjos e pastores que estavam 
fazendo. — E tu, não vais fazer nenhum 
—, perguntei. — Uns patitos —, respondeu. 
Agora, quem fazia as perguntas, era ele: — 
Quando é Natal? Vamos ter presentes? E o 
presépio, vamos pô-lo na nossa Capela?… 
E a tudo eu respondia: Sim, sim, sim…

MALANJE Padre Rafael

«Que devemos fazer?»
Já passou a festa dos 90 anos do Padre 

Telmo. Juntámos cerca de 300 gaiatos. 
Começámos com a Eucaristia, presidida 
pelo Senhor Arcebispo. Depois, um jogo 
de futebol entre gaiatos; seguimos com o 
almoço e a tarde recreativa (teatro, dança…). 
Tudo com sabor familiar. E não foi fácil 
preparar tudo isto, pois era uma surpresa. 
Agora, Padre Telmo diz-nos que regressa a 
Portugal para apoiar o Calvário.

Quando vi afastarem o nosso Padre 
Baptista do Calvário, senti-o «como uma 
bofetada». A imagem de Jesus a ser esbo-
feteado pelos juizes, veio-me à memória… 
«Se disse ou fiz mal, diz-me em quê; se 
não, porque me bates?» Até agora, não há 
respostas. A justiça sempre foi pintada de 
olhos fechados… e parece que agora, as

Continua  na  página  4

QUIS Deus que o Natal das cri- 
 anças fosse celebrado em  

 nossa Casa. Vieram crianças 
da Halima, das Irmãs dos Sagrados 
Corações e outras da Associação 
Npfuna (ajudar) de Changalane. 
A proposta veio do Gabinete da 
Primeira Dama. Não vou falar do 
Protocolo, que nestas circunstâncias 
tivemos de suportar. Mandaram-nos 
previamente grande parte da ali-
mentação do meio dia, porque todos 
se sentaram à nossa mesa. Custou 
um pouco arrumar toda a gente, 
mas houve lugar e o que comer para 
todos. E foram mais do que normal-
mente comporta o nosso refeitório. 
A Primeira Dama iniciou o nosso 
conhecimento numa visita à Casa, 
e foi-lhe sendo explicado todo o 
funcionamento e as dificuldades em 
que temos vivido. Em cada recanto 
um grupo de rapazes fazia a sua 
exibição com danças de várias ter-
ras de Moçambique. Trouxeram até 
os pequenos animais lá da fazenda 
e uma amostra dos produtos das 
oficinas e da horta, para apreço dos 
acompanhantes. A reunião solene 
foi na nossa Tenda de Encontros. 
Digo solene, porque vieram cadei-
ras do Governo para as autoridades, 
onde me sentei também com relu-
tância, mas tinha de ser e por isso fiz 
questão de estar com um dos nossos 
mais pequeninos ao colo. Aquele 
que abriu a solenidade com uma 
oração, seguida de outra mais longa 
por mim. Depois de pronuncia-
mentos protocolares onde também

Continua  na  página  2

DENTRO de pouco tempo, o Natal do 
 Senhor Jesus bate à porta dos nossos 

corações. Que devemos fazer, entretanto? 
Uma das respostas directas, sugeridas pela 
própria Palavra de Deus, é esta: «Quem 
tiver duas túnicas reparta com quem não 
tem nenhuma, e quem tiver mantimentos 
faça o mesmo». Isto é falar claro. A parti-
lha dos nossos bens com os mais necessi-
tados é indispensável. Quem dera o vosso 
coração se abra ao amor! A nossa Casa do 
Gaiato de Benguela tem sido procurada, 
nos últimos dias, por vários pedidos para o 
acolhimento de novos filhos abandonados. 
É uma situação muito triste, em que vivem 
muitas crianças, como já temos referido, em 
crónicas passadas. A nossa Casa do Gaiato 
não pode, de momento, resolver estes pro-
blemas candentes, mas tenho a esperança 

de, em breve, acolher mais alguns filhos, 
nestas condições. A promessa de ajudas 
das pessoas que têm um coração generoso, 
e não põem os seus interesses apenas em 
amealhar para si mesmas, também nos dá 
coragem para caminharmos em frente. A 
nossa fonte principal de rendimento que 
nos permite manter de pé, este projecto 
social, muito querido por todos, está na 
generosidade dos corações bons. Vamos 
caminhar para a frente!

Tivemos, esta manhã, mais uma reunião 
dos chefes da nossa Comunidade. Pai Amé-
rico, grande educador dos filhos sem famí-
lia, escolheu como lema do trabalho educa-
tivo: Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos 
Rapazes. Os chefes da Comunidade desem-
penham, pois, um serviço indispensável:

Continua  na  página  4

BENGUELA Padre Manuel António

Estamos a caminho
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Leu uma mensagem um dos nos-
sos da quarta-classe que trocou 
pandemia do Sida por Acade-
mia do Bacalhau que almoçou 
connosco na véspera. A tempo 
soube corrigir a gafe. A seguir 
falou a Primeira Dama sobre a 
situação da criança em Moçam-
bique: aquela que em vez do 
carinho dos pais e dos irmãos, 
tem antes os maus tratos, que 
não tem escola, nem acesso à 
saúde. Enfim, as preocupações 
de uma mãe, que o quer parecer, 
das crianças menos favorecidas. 
Por remate, um momento recre-
ativo com danças de todos, com 
muita animação, às vezes tol-
dada pela intervenção daquele 
que desenrolava o andamento, 
porque tínhamos horários a 

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

«ÉS TU AQUELE QUE HAVIA DE VIR?»  (Lc 7, 19) 
— Foi com esta pergunta que São João Baptista enviou dois dos 
seus discípulos ao encontro de Jesus. Quando chegaram junto 
d’Ele e lhe puseram esta questão a mando de São João Baptista, 
Jesus não lhes respondeu com uma dissertação acerca de Si pró-
prio. Disse aos discípulos para observarem o que Ele andava a 
fazer: “Os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, 
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, a Boa-Nova é anunciada 
aos pobres; e feliz de quem não tiver de mim ocasião de queda.” 
(Lc 7, 22-23).

Note-se que responder assim é completamente ao contrário da 
forma como muitas vezes procedemos: “Olha para o que eu digo, 
não olhes para o que eu faço.”

Com esta resposta Jesus também nos ensina que devemos 
encontrar as manifestações de Deus neste mundo nas situações 
onde há acções que visem acima de tudo os mais pobres e a 
melhoria da sua vida. Diz-nos, também, que Deus não está nas 
situações onde uns visam provocar a queda de outros.  

Neste mundo que está na situação que sabemos são cada vez 
mais o que perguntam onde está Deus,  ou que dizem que Ele 
deve ter desaparecido, sem se preocupar com o mal que, infeliz-
mente, todos os dias nos chega nas notícias, ou até nos toca de 
bem perto.

Por causa disso é muito importante não esquecermos a res-
posta que Jesus deu aos discípulos de São João Baptista. Haja o 
mal que houver neste mundo, é precisamente aí que mais direc-
tamente podemos encontrar a presença de Deus, encarnado nas 
pessoas que procuram ajudar os que são vítimas desse mal.

Que Deus nos ajude a sermos desses que assim fazem e que 
nos dê olhos de ver e ouvidos para ouvir para conseguirmos 
dar-nos conta dessas situações onde podemos e devemos dar o 
que estiver ao nosso alcance, por pouco que seja, ajudando quem 
estiver a precisar da nossa ajuda.

Votos agradecidos de um Santo Natal e de um Bom Ano Novo 
para os nossos leitores e suas Famílias.

O nosso NIB: 0045 1342 40035435340 43

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não 
para assuntos da Administração 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

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS 
— «Cada freguesia cuide dos seus Pobres», palavras sábias do 
nosso querido Pai Américo, que tanto trabalhou para o bem estar 
dos mais necessitados, e os frutos já começaram a ver-se, tantos 
rapazes que ele tirou da rua e, hoje, muitos são homens válidos 
para a sociedade.

Pessoalmente, Pai Américo tocou-me muito através dos seus 
escritos, nos quais diz: «Nós é que temos de ir ter com os pobres 
e não os pobres virem ter connosco». E, como vicentina, concordo 
plenamente com ele.

Os pobres devem ser vistos como irmãos nossos mais neces-
sitados, que contribuem para a nossa salvação, porque todo o bem 
que praticarmos cá, na Terra, será recompensado mais tarde pelo 
Senhor.

A mãe dos 7 filhos, continua sem receber ajuda social, e isso 
complica-lhe muito a vida. E mais, ao pai dos filhos também se 
lhe acabou o fundo de desemprego e, para já, recebe muito menos. 
Os filhos, o que lhes vale é que são saudáveis, mesmo a netinha 
que continua em casa dela.

A mãe dos 4 filhos, continua mal da cabeça, mas já vai ouvindo 
os nossos conselhos, o que já não é mau.

CAMPANHA TENHO O SEU POBRE — D. Helena, 
400€. Anónimo, 50€. Anónimo, 10€. António Augusto Duarte 
Geada, 50€.

Um muito obrigado a todos, só com esta ajuda é que podemos 
ajudar aqueles que nos esperam.

Um santo Natal.

O nosso NIB: 0010 0000 44178020001 58.

O nosso endereço:
Conferência de S. Francisco de Assis
Rua D. João IV, 682 — 4000-299 Porto.  q

LAR  DO  PORTO Adelaide e José Alves

SALÃO DE FESTAS — O nosso 
mestre carpinteiro aumentou o palco 
em comprimento e fez uma escada 
para as pessoas subirem em segu-
rança. Depois de terminar fomos 
fazer uma grande limpeza. O Bruno 
colocou um pano preto ao fundo do 
palco e os nossos mestres das ofici-
nas colocaram a cortina da boca do 
palco. Só falta agora envernizar a 
madeira do palco.

VISITA — Veio actuar no nosso 
Salão de Festas uma pequena orques-
tra formada por alunos da Escola 
de Música Solidó de Paredes, onde 
andam os nossos Rapazes que apren-
dem música e a tocar alguns instru-
mentos, para que mais tarde venham 
a tocar também nessa orquestra e 
nas nossas festas e celebrações. Os 
nossos Rapazes gostaram muito das 
músicas e canções que a orquestra 
tocou no nosso palco, aplaudiram 

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

e pediram que repetissem mais 
uma vez uma das canções que foi a 
Aleluia. No final todos agradecemos 
pela sua actuação.

CIRCO — A maioria dos nossos 
Rapazes foram ao Coliseu do Porto 
ver um espectáculo de circo ofere-
cido pelos trabalhadores do banco 
B.C.P.. Os Rapazes gostaram dos 
números que os artistas do circo 
fizeram. Ficamos encantados com 
os trapezistas que voavam a grande 
altitude, das magias difíceis de per-
ceber, etc.. Agradecemos também a 
oferta que nos irão enviar.

DRAGÃO — Fomos convidados 
a visitar o estádio do Dragão e o 
Museu do F. C. do Porto pelo banco 
B.P.I.. A visita correu bem e os 
nossos Rapazes gostaram de tudo o 
que viram. Também fomos a Penafiel 
ver um espectáculo de patinagem 

artística, a convite de uma pessoa 
Amiga da nossa Obra. Agradecemos 
muito pelos convites que nos fize-
ram.

NATAL — Juntamente com o 
Sabino, fomos à nossa vacaria bus-
car palha para se fazer o presépio na 
nossa Capela, para celebrar o Nasci-
mento do Menino Jesus. O presépio é 
feito debaixo do Altar, com as figuras 
de Nossa Senhora, o Menino Jesus e 
S. José. À entrada da Capela colocá-
mos ramos de Palmeira e enfeites de 
Natal. Celebrámos a Missa do Galo 
com todos os Rapazes e alguns Ami-
gos e Antigos Gaiatos. Antes fizemos 
uma festa no nosso salão, com um 
auto de Natal, filmes, canções e até 
houve danças. Depois fomos tomar 
o cacau e fazer a distribuição das 
prendas. Desejamos que os nossos 
Amigos e Leitores tenham tido um 
Bom e Santo Natal.  q

cumprir. Embora naquele dia e 
naquela hora todas parecessem 
felizes, foram lembradas tantas 
crianças moçambicanas vítimas 
de fome imerecida, de maus tra-
tos, obrigadas pelos pais a casa-
mento precoce. Tantos dramas 
que exigem drásticas medidas 
contra os adultos que são os 
primeiros culpados. E não basta 
tentar uma educação social. É 
preciso começar pela família 
e pelas escolas. Os meios de 
comunicação social não che-
gam, apesar de hoje a telefonia 
móvel chegar a quase todos os 
cantos. É mesmo preciso um 
contacto de pessoa a pessoa. Há 
tanto que fazer que numa gera-
ção não se conseguirá. Durante 
o almoço, servido pelos Rapa-
zes e até pelos Colaboradores 
de Espanha, aproveitei dizer-lhe 

que saio de Casa todas as sema-
nas a pedir. Pareceu-me que lhe 
dei um baque no coração. A 
Senhora cortou com alguns um 
bolo que distribuiu e em inúme-
ras sacolas foram condicionadas 
prendas que trouxera e todos se 
retiraram. Para melhor satisfa-
ção nossa, disse que queria vir 
aqui particularmente para falar 
connosco. Cremos que há reais 
preocupações no coração da 
Senhora, que ainda estão em 
ebulição lenta e necessita tem-
peros vários para se assenhoriar 
do seu verdadeiro papel. À par-
tida começou a chuviscar, dese-
jando nós que viesse uma chuva 
abundante, mas não. Temos as 
sementes na terra, algumas já 
germinadas e neste andar estará 
tudo perdido. Que Deus não 
permita.  q

AGROPECUÁRIA — Como a 
chuva tem sido pouca, começámos 
a sementeira da aveia (para palha) a 
9 de Dezembro. Foram semeados os 
seguintes campos: terra nova, terra 
do poço novo, lameiro, terra do ti 
Jaime, olival dos poços e terra dos 
grilos. Compraram-se 40 sacos de 
semente de aveia, lavraram-se os 
terrenos e foram-se semeando com 
a alfaia. Entretanto, como choveu, 
fizeram-se outras tarefas. Parte da 
horta de cima foi lavrada. Temos 
muitas couves, como couve troncha. 
Cortou-se a relva dos jardins em 
frente às oficinas e atrás da Escola. 
Cortou-se alguma lenha que nos 
deram de uma serração e limpou-se 
a garagem. Têm-se apanhado tan-
gerinas do nosso pomar de citrinos 
para todos comerem nas sobremesas, 
embora alguns se adiantem a ir às 
tangerineiras… 

ARRANJOS — Foi preciso subs-
tituir várias lâmpadas em algumas 
divisões dos edifícios da nossa Casa 
e nos candeeiros do exterior. No por-

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

tão antigo, frente ao nosso cruzeiro 
do largo, foi colocada uma campai-
nha para facilitar o atendimento dos 
nossos amigos. Uma avaria telefónica 
foi bem resolvida por um técnico. 
Pôs-se uma mesa de pingue-pongue 
no átrio da sala de televisão.

VOTO DE LOUVOR — Não 
podemos deixar de referir a atribui-
ção, pelo Agrupamento de Escolas 
de Miranda do Corvo, de um voto de 
louvor à nossa Casa do Gaiato, nas 
suas Bodas de Diamante (75 anos de 
vida!), recebido na 7.ª Gala da Edu-
cação, no dia 4 de Dezembro, sexta- 
-feira, em reconhecimento pelo tra-
balho altamente meritório de tantos 
que ao longo de 75 anos se entrega-
ram aos Rapazes. Bem-hajam!

PARTILHA — Agradecemos aos 
nossos amigos e amigas a generosi-
dade e amizade, por vários meios, 
em especial, nas visitas, por carta e 
e-mail. Referimos, entre outras, as 
seguintes partilhas, como de géneros 
alimentícios e outros bens e donati-

vos, através de vários grupos e enti-
dades: Banco Alimentar de Coimbra 
(também pela reciclagem do papel 
que entregámos), Casais do Campo 
(pelo Diác. Arcanjo), Souto do Brejo 
e arredores (pelo André Pereira), 
condutores de Jipes Opel Frontera, 
Clubes da BMW (por Ivo Fernandes, 
com cerca de 40 automóveis), ASAE 
(pelo Inspector Geral Pedro Gaspar 
e Inspectora Regional), funcionários 
da Renault local, Jardim de Infância 
do Espinho, Caminhada de amigos 
da Vila (pelo Bruno Paiva). A todos o 
nosso muito obrigado e santas festas 
natalícias e de ano novo!

CONTACTOS — Para facilitar 
a comunicação dos nossos amigos 
e amigas com a primeira Casa do 
Gaiato, informamos mais uma vez os 
nossos contactos: Obra da Rua – Obra 
do Padre Américo, Casa do Gaiato, 
R. Casa do Gaiato, n.º 628, 3220-034 
Miranda do Corvo; Telef.: 239 532 
125; Fax: 239 532 099; E-mail: gaia-
tomiranda@sapo.pt; NIB (CGD): 
003504680000557733018.  q



26 DE DEZEMBRO DE 2015 O GAIATO /3

Casa do Gaiato  •  4560-373 Paço de Sousa
Tel.: 255 752 285  •  Fax: 255 753 799
jornal.o.gaiato@obradarua.org.pt    •    www.obradarua.org.pt
obradarua@iol.pt

NIB: 0045 1342 40035524303 98
IBAN: PT50 0045 1342 40035524303 98  •  BIC/SWIFT: CCCMPTPL

Contribuinte N.° 500 788 898
Reg. D. G. C. S. 100398   •   Depósito Legal: 358514/13

SETÚBAL Padre Acílio

Vicentinos

OS Vicentinos da Diocese de 
 Setúbal, de quem também 

sou assistente religioso, realiza-
ram a sua Assembleia da Imacu-
lada Conceição, no sábado, 5 de 
Dezembro, em nossa Casa.

Há pelo menos 58 anos que nos 
dão a honra e a alegria de se jun-
tarem no nosso Salão de Festas 
para partilharem as suas experi-
ências sobre o olhar de Ozanam e 
a bênção de Pai Américo.

As Casas do Gaiato lembram- 
-lhes bem o programa social de 
cada paróquia resumido pelo seu 
fundador: «Cada paróquia cuide 
dos seus pobres».

Um programa que os Vicenti-
nos não deixaram morrer, apesar 
de em muitas delas serem postas 
à margem, por pastores e comuni-
dades, apesar da insistência con-
tínua e viva do Papa Francisco.

Os Vicentinos têm um coração 
de pobre que se vai enobrecendo 
à medida que comungam das 
agruras e sofrimentos dos Ir-
mãos. Eles deveriam ser o rosto 
misericordioso e compassivo de 
Deus, em cada paróquia, nas suas 
relações com a Igreja e o mundo, 
um rosto luminoso e heróico, 

capaz de abanar a indiferença 
de tantos Cristãos e a crescente 
frieza do mundo.

Os pobres são o caminho de 
Deus e é quase só por eles, que o 
mundo verá a Luz.

Pediram-me que lhes fizesse 
uma reflexão sobre a personali-
dade de São José.

Foi para mim uma graça de 
Deus preparar esta palestra em 
virtude de olhar mais de perto 
para a vida do pai adoptivo de 
Jesus e fiel esposo da Virgem 
Maria. 

Nos desígnios insondáveis do 
Altíssimo, foi escolhido para esta 
missão gloriosa, heroicamente 
assumida, a paternidade humana 
do Filho de Deus!

Com Maria, na íntima comu-
nicação do Espírito Santo, foi-se 
apercebendo da grandeza única 
da sua noiva e esposa e deixou-se 
atrair pelo mesmo chamamento 
a que respondeu sempre pronta 
e dedicadamente: — Na ida para 
Belém, na fuga para o Egipto, no 
regresso a Nazaré e no silêncio 
admirável ao longo da constante 
entrega à sua família.

Se Maria guardava todas as 
coisas no seu coração, muito mais 
se pode dizê-lo de José, cujo si-
lêncio nos Evangelhos nos deixa 

perplexos. Não o velho de barbas 
brancas com quem brincava o 
Menino, mas o jovem robusto, 
audaz, generoso e confiante que 
entregou toda a sua vida a Deus 
sem qualquer falha.

Os Vicentinos trouxeram-nos 
uma merenda e partilharam da 
feijoada do nosso almoço que, 
aquecida, estava uma delícia. Já 
o ano passado gostaram muito 
da feijoada, mas este ano ainda 
mais, atrevendo-se a perguntar à 
Senhora qual era o segredo de um 
prato tão agradável: — É o amor 
com que é feito. — Respondeu- 
-lhes

Os produtos vindos da nossa 
horta são mais frescos e, por isso, 
mais saborosos do que os com-
prados nos hipermercados.

Um Vicentino pedia-me ajuda 
para o pagamento de três meses 
da renda da casa de uma família 
que ele protege.

Disse-lhe: — Leva esta —, eram 
329,31€, quanto os Vicentinos 
deixaram no ofertório da Missa.

Ele respondeu-me: — Isso não 
tem jeito nenhum. — Compreen-
di o embaraço do Irmão na altura 
em que ele contava o dinheiro do 
ofertório.

Mais tarde, passei-lhe um che-
que de 500€.  q

DA  MISERICÓRDIA Pai Américo

Os tipógrafos são, geralmente, homens de grandes adjectivos e 
de ciência barata. Duma vez topei um, moço e simpático, a cumprir 
pena na cadeia, ao tempo instalada na Torre de Santa Cruz. Cos-
tumava eu entrar dentro das prisões e conversar com os reclusos. 
A Caridade jamais se rebaixa, por muito que se humilhe; e possui 
tal poder que em qualquer parte desponta. Lidamos com almas; os 
Magistrados com crimes.

O tipógrafo galhofava imensamente comigo. «O padre é um 
grande troixa» — dizia, nas minhas costas, aos companheiros. Na 
visita seguinte pediu-me calçado e vendeu num instante, para vinho, 
os sapatos que lhe dera. Eu sabia, dava fé de tudo, sem nunca me 
dar por achado. Saiu da prisão o nosso rapaz e dormia no Choupal 
debaixo do arvoredo. Fui dar com ele uma tarde, embrulhado num 
cobertor, sangue às golfadas.

— Como deu aqui comigo, padre?
— Não te tenho visto nas ruas de Coimbra; sabia que dormias 

por aqui; vim saber do que precisas.

O moço tinha uns olhos brilhantes, indício do mal adiantado e 
da morte próxima. Pô-los no chão para me falar. Contou, arrepen-
dido, tudo quanto me fizera e dissera na prisão:

— Você não me pode perdoar; deixe-me morrer aqui.
— Para haver perdão — disse — é necessário haver ofensas e 

tu nunca me fizeste mal; não sabias o que dizias.

Tempos depois o nosso bom Deus cerrou os olhos de um mori-
bundo numa cama de hospital, para nunca mais sofrer!

Ainda um outro tipógrafo deu-me uma tremenda lição sobre a 
vilania da esmola e mandou-me pentear macacos diante de toda a 
gente, numa enfermaria dos Lázaros. Não fui. Voltei à enfermaria. 
Os mais doentes não querem que eu vá à beira do celerado, tais 
coisas ele dizia: «Não lhe dê mais nada que o homem é mau e diz 
mal dos padres».

Os tempos rodaram. O homem escapou. Pregava eu uma Missão 
em certa vila. Há tropel na igreja; é gente que acaba de chegar. O 
tipógrafo arrastava o povo à Missão e não faltou um dia, enquanto 
ela durou. Já não diz mal de ninguém!

Do livro Obra da Rua. 

De como eu vi um tipógrafo doente
na trapeira de uma casa;
e outros, noutros lugares.

O Mestre nasceu com 
a face voltada à Cruz.

Pai Américo

NA solenidade da Imaculada  
 Conceição, o Papa Fran-

cisco abriu a Porta Santa da Ba-
sílica de S. Pedro, depois de Ban-
gui, dando início a um Ano Santo 
(todos deviam ser!), o Jubileu 
extraordinário da Misericórdia. 
A compaixão ou misericórdia é a 
atitude do amor de Deus em Jesus, 
gratuito e incondicional, porque 
Deus é assim, Deus compassivo, 
Deus de misericórdia: Sede mise-
ricordiosos como o vosso Pai é 
misericordioso. A ternura divina 
é eterna, como a de uma mãe que 
sente o filho que vai dar à luz, 
do seu seio materno, com um 
amor entranhável. A santidade de 
Deus manifesta-Se na compaixão 
de Jesus pela criatura humana, 
configurando assim a Sua vida, 
no encontro com as pessoas que 
sofrem, defendendo os últimos, a 
sua dignidade humana. Pratica 
a justiça, ama a misericórdia 
e caminha humildemente com 
o teu Deus. Não é uma virtude 
depressiva e de pura alienação.

Tomando a sério a misericórdia, 
há consequências inevitáveis, que 
é dar o coração, a vida humana, 
por aqueles que têm fome e sede 
de justiça e de carinho, gritando 
feridos pelas misérias do mundo 
ou sem força para isso na tortu-
rante solidão. Não se trata de dar 
uma simples esmola, mas recla-
mar mãos e braços que apertem 
e segurem a dignidade humana. 
O cristão samaritano segue um 

caminho concreto contrário ao 
individualismo e à inacção, pro-
curando levantar pessoas caídas 
nas manjedouras e descê-las das 
cruzes e outros lugares de dores. 
As crises não empobrecem só as 
ditas classes médias, mas tam-
bém excluem os mais pobres. De 
proximidade e afecto todo o ser 
humano precisa, para além dos 
famintos e doentes. As práticas 
da justiça e da caridade, com 
compaixão, são experiências gé-
meas pelos valores do Reino de 
Deus. Por isso, a Encarnação é 
tão real e séria que exige muita 
atenção aos sinais dos caminhos 
e compromisso pela saúde da 
sociedade. Esta depende sempre 
da saúde das famílias, como afir-
mou o Pontífice em Nairobi. 

Desse Continente, nesta famí-
lia, vivendo com eles, e de outros 
que vamos acompanhando, mais 
do que atendendo, chegam-nos 
carências de toda a ordem, desde 
a sua legalização até aos cuidados 
de saúde e, mais, desafiam-nos 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Por quem não tem luz

frontalmente à sua formação hu-
mana e espiritual. Encontramo- 
-nos com filhos de pais e mães 
desarticulados, com necessidades 
e instabilidade emocional, à pro- 
cura de luz nas suas vidas. Do 
pai do Bubacar, que às vezes se 
enfurece com a tropa fandanga, 
recebemos a informação já noite 
dentro que tentaram averiguar 
dados dele. Depois de documen- 
tarmos o seu filho, também con- 
seguiu título de residência e 
emprego nocturno, de vigilân-
cia; porém, é um ninho que vai 
demorar a refazer as palhas. Na 
mãe do Dody, que exige cuidados 
de higiene frequentes, o percurso 
legal foi semelhante e é ajudante 
de cabeleireira; e, no 1.º de De-
zembro, veio ao mundo a sua 
Aline, que também precisa de 
fraldas. O marotão do Danilson 
tem o seu processo a concluir-se 
no SEF, ao abrigo do art.º 122, 
alínea g (requer assistência 
médica prolongada), pois ainda 

falta uma autorização do pai, na 
Guiné-Bissau, para residir em 
Portugal, enquanto a sua mãe vai 
dando uma horas e alugou um 
anexo que tivemos dificuldade em 
localizar, mesmo com nome de 
Rainha Santa, longe de Coimbra. 
O pai dos Rochas tem insistido, e 
com razão, por um amigo doente, 
numa periferia, preocupado pelas 
condições de um rapazito e mais 
não se diz nem se escreve. Neste 
rol, ainda vem um rapaz sem 
apoio, cujo pai precisa de emigrar 
para a Europa e não o pode levar 
para já, nem tem quem o acolha. 
De outros que vivem entre nós 
e comem este mundo e o outro, 
em especial à merenda, urge afi-
nar e rectificar as consciências. 
Lampeiro deparamo-nos com 
o N’anso a descer a escadaria 
primitiva com uma abojada de 
tangerinas e que nos disse a pé 

juntos que não é mal nenhum 
apanhá-las. Verdade verdadinha 
é que vão afugentando as gripes; 
contudo, esses frutos são para 
dividir por todos e à mesa!

Bem nos parece que, além da 
crise financeira e dos perigos 
terroristas, para além das guerras 
medonhas, há uma forte crise de 
valores, a debelar, com espírito 
de missão e por uma causa justa, 
ajudando a formar consciências 
rectas desde muito cedo a par de 
levantar os caídos. O dito aventu-
reiro por acaso não caiu da árvore 
porque era baixa. Jesus desceu o 
mais longe possível em Maria 
e, depois de umas palavras me- 
moráveis e sinais tão fortes, não 
tardou a ser elevado na Cruz, 
para que na humanidade não haja 
mesmo ninguém, nenhum me-
nino, sem Luz. Senhor das dores 
e aflições, misericórdia!  q
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ESPERO que, quando o Leitor 
 encontrar as minhas notas, 

já a Milene com os seus quatro 
filhos e o marido estejam na sua 
casa, reconstruída. Ela que vivia 
num quarto da sogra com as três 
meninas, uma já com 11 anos de 
idade e no sexto da escola, as 
outras mais novas a crescer em 
escadinha e, agora, um bebé de 
sete meses, irão habitar a sua casa, 
completamente recomposta, toda 
renovada, do chão ao telhado, às 
canalizações e electricidade.

A casa compõe-se de uma 
grande sala com cozinha ao 
fundo, dois amplos quartos, uma 
casa de banho espaçosa e ainda 
um pequeno compartimento para 
despensa e tratamento de roupa.

Os quartos foram mobilados 
com móveis que nos deram. O 
dos pais, com uma cama muito 
bonita, um guarda-roupa, uma 
cómoda com espelho e uma 
cadeira.

O compartimento das meninas, 
com móvel branco de duas camas 
em gavetão, uma caminha de 
ferro para a outra, um roupeiro, 
e tudo a condizer. Ainda lhes 
hei-de arranjar uma estante para 
os seus livros e uma mesa com 
cadeira para o estudo.

Trouxe de uma estalagem 
quinze beliches em alumínio 
anodizado. Como me tem feito 
um jeitão! Já os dei quase todos 
para famílias numerosas a vive-
rem em casas pequenas.

Quando os fui buscar, não 
pensava em quão depressa os iria 
distribuir e com eles dispor filhos 
e filhas, cada quais nos seus quar-
tos. Quando Deus tocou naquele 
coração, para que os desse à Casa 
do Gaiato, já os havia destinado a 
estes pobres!

Como é bom viver esta depen-
dência, prestar estes serviços 
sentindo-nos enviados de Deus 
para acudir aos seus filhos mais 
carentes. Assim, também as filhas 
da Milene terão o seu quartinho 
privado e as suas camas indivi-
duais. A casa foi toda pintada por 
dentro e por fora. 

Ainda me deram uma lata 
grande de tinta branca, as outras, 
comprei-as eu com rolo, trinchas 
e fita isoladora.

Os serviços da Câmara oferece-
ram-me quatro sacos grandes para 
limpar os desperdícios das obras 
que cobriam o pequeno quintal. 
É vê-los, ele e ela, a apanhar 
os cacos, os caliços e as pedras 
que cobriam o pequeno quintal 
onde irão fazer a sua horta, no 
entusiasmo sempre crescente do 
coração feliz e grato a Deus que 
veio em seu socorro. 

A morada situa-se, como já 
referi, num bairro de casas tér-
reas, construídas após a revolu-
ção de Abril com uma comissão 
de moradores a quem pagarão 
a renda até atingir uma certa 
quantia, capaz de pagar o terreno 
que a casa ocupa. A partir daí, a 

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio
moradia será sua e dos seus filhos 
para sempre.

O casal não se cansa de mani-
festar a sua gratidão, ao que 
respondo sempre: «Dêem graças 
a Deus, pois é pelo amor que Ele 
vos tem, que vos viemos ajudar».

O homem respondeu-me várias 
vezes. «Sim, senhor padre, eu 
rezo no meu quarto e dou graças 
a Deus».

Toda aquela zona da cidade está 
completamente abandonada da 
influência apostólica da Igreja.

Há por ali uma ou outra Igreja 
cismática a que eles têm recor-
rido, pois como a Milene me con-
fidenciou: — Às vezes vamos lá. 
Temos desejo de ouvir a palavra 
de Deus. Eu quero que as minhas 
filhas aprendam o caminho de 
Deus, mas eles exigem-nos o 
pagamento do dízimo e nem 
temos para nós.

Pode muito bem vir a acontecer 
que esta Casa se torne um centro 
de irradiação Evangélica.

Tanto os pais como os filhos 
querem vir à nossa Missa do 
Natal. 

Penso convidá-los, não só para 
a Missa mas também para a Ceia 
e para a festa que preencherá a 
noite, desde a hora de jantar até 
à da Missa do Galo, da consoada 
e distribuição das prendas aos 
rapazes.

Talvez até o seu menino possa 
vir a desempenhar o papel do 
nosso Menino Jesus, que beijare-
mos devotamente como imagem 
viva do menino de Deus que veio 
para nos salvar.  q

O nosso Júnior teve de ir a Lisboa a uma consulta médica 
de especialidade. Um dos nossos, mais velho, foi acompa-

nhá-lo e deixá-lo ao cuidado da mãe que, só o não tem consigo 
porque a rua seria a sua companhia nas horas em que a mãe anda 
a cuidar do sustento. Não acontece assim com outros, que não se 
sabe (?) bem porquê, vão crescendo nelas com mau proveito para 
si mesmos, e não só!

O dia em que foi, coincidiu com a sua semana de servir a 
Comunidade às mesas. Havia que encontrar um substituto. Não 
foi preciso pensar no assunto porque, logo na primeira refeição da 
sua ausência, alguns se ofereceram, ou antes, pediram para ir ser-
vir. Houve assim possibilidade de escolher, ficando seleccionado 
o mais crescido deles.

E ei-lo a servir os seus companheiros e irmãos, destro e feliz.
Fiquei a olhar embevecido a sua graça e desenvoltura. Ele na 

sua casa; ele no seio da família; ele naquilo que é seu.
Assim se faz a Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos Rapa-

zes. Obra para gente feliz, retractando aqui o caso de um menino 
que chegou a nós com lágrimas e que, não só de agora mas de há 
muito, só sabe sorrir. Com ele sorrimos também e ganhamos forças 
para, com eles, também servir.  q

INSTANTÂNEOS Padre Júlio

A voz que se levanta
NO deserto a voz do precursor 

 quebra o silêncio para 
introduzir a Palavra no íntimo 
dos corações, preparando o cami-
nho através da conversão, favore-
cendo, assim, as disposições de 
acolhimento ao Verbo Eterno.

O convite consiste em voltar 
a viver o amor de Deus e do 
próximo, como afirmação mais 
coerente do cumprimento dos 
deveres em função da caridade 
fraterna.

A voz que clama perturba as 
pretensões dos sistemas políticos, 
religiosos, culturais das socieda-
des que vivem como se Deus não 
existisse, ou deturpando os seus 
preceitos para o beneficio pró-
prio, posicionando-se de costas 
viradas aos pobres.

O homem não abandona com 
facilidade os caminhos da violên-
cia, isto a história tem compro-
vado. O terror ronda nas ruas, as 
medidas de segurança são refor-
çadas. Até quando a civilização 
do amor? Esta, sim, seria o sinal 
mais evidente de conversão.

A voz que se levanta — convida 
os homens que possuem bens e 
serviços a repartir com quem não 
tem nada. E sobretudo a abando-
nar a exploração dos mais fracos. 
A Obra da Rua é uma voz que 
clama a favor dos pequeninos, 
abandonados nos caminhos tor-
tuosos da existência. Vêm com 

VINDE  VER! Padre Quim

fome e vícios, para serem, num 
futuro próximo, homens para a 
sociedade.

Em nossa Casa emitir a voz 
é uma prática constante; é pela 
palavra que o dinamismo do 
projecto educativo de Pai Amé-
rico alcança a sua eficácia nos 
rapazes. A começar pelos chefes 
e, destes, para os grupos que lhes 
estão confiados. O apelo para 
estudar e tudo fazer para não 
perder o ano. Outro para o amor 
ao trabalho, como garantia de 
afastar as misérias do dia-a-dia, e 
governarem-se na vida.

Sobre a escola tanto se diz, 
nesta Casa, dos seus benefícios 
e continuamos a ter rapazes que 
perdem o ano escolar por uma e 
até duas vezes, comprometendo a 
sua permanência no sistema esco-
lar e ameaçando o próprio futuro. 
Se a escola não colocar as bases 
necessárias, onde há-de assentar 
uma profissão? Uma grande 

maioria aproveitou com satisfação 
este ano e muito nos alegramos. 
Mas não podemos deixar de estar 
mais atentos e preocupados com 
aqueles que vivem na nossa Casa, 
despreocupados com o dever de se 
fazerem gente. Alguns com idade 
de se governar lá fora. Os chefes 
tomaram a responsabilidade de 
os acompanhar nesta fase difícil, 
com trabalhos redobrados. Assim, 
as férias escolares serão passadas 
no campo a trabalhar no bananal 
e a reflectir sobre o sucedido. 
Os que aproveitaram a escola, 
depois do Natal, como é costume, 
irão passar alguns dias junto dos 
parentes. Em matéria de educa-
ção, mesmo quando se faz o uso 
de castigos, é sempre a voz que 
se levanta a favor do educando 
para recuperar a palavra que foi 
vulgarizada. Se vier a exercer a 
sua função, teremos feito alguma 
coisa para os salvar da miséria. 
Mas se for outra vez banalizada, 
ser-lhes-á tirada a oportunidade e 
dada a outros, para que venha a 
ser aproveitada.  q

BENGUELA Padre Manuel António
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Fazer com que cada rapaz faça o que deve e pode fazer. Daí resulta 
que o acompanhamento da vida dos rapazes pelos respectivos che-
fes é condição do verdadeiro progresso da vida comunitária. Foi, 
na verdade, um encontro muito importante, na medida em que os 
assuntos tratados eram fundamentais para a nossa forma de viver 
na comunidade. Oxalá, os frutos sejam muito bons. É, sem dúvida, 
um programa muito fecundo, serem os próprios rapazes a dar a sua 
colaboração para resolver os seus próprios problemas. Quem dera 
nas famílias os filhos participem, duma forma eficaz, na ajuda aos 
pais para a resolução dos problemas familiares.

Há três dias que uma multidão de crianças e jovens, integrados 
em dois grupos de paróquias diferentes, da cidade de Benguela, vie-
ram acampar na nossa Casa do Gaiato. São escuteiros. É um convívio 
saudável, no sentido de se olharem uns para os outros com dignidade 
humana que não os separa. Os nossos são filhos abandonados pelos 
pais. Os outros têm as suas famílias naturais, dentro da normalidade. 
O convívio ajuda uns e outros a olharem-se como irmãos, portadores 
da mesma dignidade humana. A presença de rapazes e raparigas é, 
também, uma oportunidade humanamente rica, no sentido do respeito 
pelas pessoas de sexo diferente. É, sem dúvida, uma oportunidade para 
contemplar a beleza humana, embora com o inconveniente gerado pelo 
barulho excessivo, com frequência, como é próprio. Estes encontros 
têm sido muito frequentes, porque o ambiente natural da nossa Casa do 
Gaiato favorece a sua procura. Vamos continuar com a Porta Aberta. 
Deste modo, a mensagem da nossa Casa do Gaiato irradia pelos cora-
ções das crianças e jovens que vivem na sociedade normal.

Há dias, aconteceu a abertura do Ano Santo da Misericórdia, 
a nível da Igreja Universal. Benguela recebeu, também, este dom. 
Precisamos de contemplar o mistério do Amor de Misericórdia, para 
que as nossas vidas sejam uma fonte de alegria, serenidade e de paz. 
A Misericórdia deve ser a Lei fundamental que mora no coração 
de cada pessoa, quando vê, com olhos sinceros, o irmão que encon-
tra no caminho da vida. O Amor de Misericórdia leva-nos à opção 
pelo mais pobre, o mais abandonado. Quem dera esteja presente no 
coração de cada um de nós! A misericórdia para com os famintos, 
os pobres, os filhos abandonados, é a chave da felicidade dos cora-
ções verdadeiramente humanos. É interessante que esta verdade seja 
comprovada por tantos corações generosos, sempre prontos a dar a 
sua ajuda! A vida da nossa Casa do Gaiato, e de toda a Obra da 
Rua, é o testemunho maravilhoso do Amor de Misericórdia de tantos 
corações! Vamos viver o Ano Santo da Misericórdia, seguindo este 
foco de luz! Um beijinho dos filhos mais pequeninos da nossa Casa 
do Gaiato de Benguela para cada um de vós com votos dum santo e 
feliz Natal para todos os filhos e os pais!  q

MALANJE Padre Rafael
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vendas são transparentes. Para mim, há uma coisa inegável: Todo o 
idoso merece viver a sua velhice na sua casa, é um dos seus maiores 
direitos — Padre Baptista no Calvário, Padre Telmo em Malanje.

Na próxima semana teremos três reuniões para avaliar o ano 
lectivo. Todos serão «chamados a contas», como dizia Pai Américo. 
Depois, serão as eleições para escolher os nossos novos chefes. Nor-
malmente, de 26 de Dezembro a 10 de Janeiro, dão-se umas pequenas 
férias para que aqueles que têm familiares os possam visitar.  q

PENSAMENTO Pai Américo

É absolutamente impossível que a sinceridade das minhas 
palavras, nos púlpitos das igrejas, não lhes empreste algo de 
divino; e que o nosso bom Deus, por amor de Quem eu peço, 
não qualifique Ele mesmo a tua esmola quando eu passar à tua 
beira. Afinal de contas, dás do que é d’Ele («todas as coisas 
são Minhas») e recebes multiplicado!
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