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A Maria José, uma das nossas doen-
tes do Calvário, já desistiu de me 

pedir que eu me mudasse para lá, como 
sempre fazia quando ali me deslocava: 
«Venha pr’aqui  com os meninos!». Neste 
misto de pedido e de “ordem”, procurava 
ela resolver a actual carência que temos 
de um padre em dedicação exclusiva 
nessa nossa Casa.

Ela como os outros doentes, alguns tendo 
ali a sua casa e família há várias décadas, 
sentem necessidade de alguém que se dê 
inteiramente a eles. Talvez seja um senti-
mento de orfandade, o que sentem.

Hoje há falta de mães e de pais, mas 
também de filhos. Até na China houve 
necessidade de alargar a autorização 
de os gerar para além do, até aqui, filho 
único. Entre nós nunca houve limitação 
legal, mas outras leis têm favorecido a 
diminuição da natalidade, ou seja, os 
casais tornaram-se menos fecundos por 
outras razões.

Também a maternidade da Igreja 
parece menos efectiva. Sentimos a carên-
cia dos frutos da sua fecundidade neste 
serviço aos Pobres, que são seus, como 
a Maria José e todos os outros e outras. 
Esta fecundidade é obra do Espírito, que 
necessita da correspondência e disponibi-
lidade dos homens e mulheres chamados 
a acolher o dom de Deus.

«Não vos deixarei órfãos» foi a pro-

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

Fecundidade messa de Jesus, que não deixa de se 
cumprir quando se anuncia a Boa Nova: 
Dar de comer, de beber, vestir, visitar os 
que sofrem, abrir horizontes de vida. Esta 
é a fecundidade prática, o exercício da 
maternidade e da paternidade.

As pessoas têm hoje muito em que se 
ocupar: fazer formação contínua na sua 
área profissional, conhecer novas cultu-
ras e terras, estabelecer uma vida social 
ao seu nível, ter cuidados com o corpo 
para que seja saudável e estético, acom-
panhar o que é topo de gama do que se 
vai produzindo, para além do desfrute de 
uma gama variada de espectáculos que 
comem tempo, dinheiro e, muitas vezes, a 
própria consciência.

Com tudo isto não sobra tempo nem 
gosto para realizar a própria vocação 
humana mais primordial: comunicar e 
gerar vida.

O nosso Calvário não tem recebido 
doentes. Como família que é, precisa 
que a maternidade e a paternidade seja 
lá exercida por alguém com esse dom. 
A técnica, embora importante e útil, não 
tem essa capacidade; é simplesmente um 
apoio, uma ajuda. O voluntariado tam-
bém não a tem pois não se pode ser pai 
ou mãe em part time. O exemplo é Cristo, 
que comunicou a vida no dom total de Si 
mesmo.

O Espírito sopra; não se sabe de onde 
vem, nem para onde vai, mas os seus fru-
tos serão produzidos.  q

CALVÁRIO Padre Baptista

UMA mulher doente, desejando a cura dos seus padecimentos, 
 abeira-se de Jesus, no meio da multidão, e toca-Lhe no manto.

Quem me tocou?, pergunta Jesus, para dizer que estava atento.
— Mulher, estás curada.
Tantos doentes que tenho conhecido e trazido para o Calvário! 

Tocar neles é tocar em Jesus. Pois, quem toca neles fica curado como 
aquela mulher. Precisamos de conhecer as nossas feridas. Elas são 
tantas, que não as conhecemos, por vezes. Ora, tocar nos doentes é 
receber deles a cura dos nossos males. Pensamos que só os outros 
estão doentes. Faz bem tocar-lhes. Passa deles para nós a cura do nosso 
egoísmo, da nossa soberba, da nossa auto-suficiência.

Este senhor veio de Lisboa propositadamente para estar com 
os nossos doentes: — Mas lá também se encontram doentes! —, 
digo-lhe eu.

— Mas estes, que aqui se encontram, ninguém os quer; alguns, até, 
foram abandonados e rejeitados. E parecem felizes, apesar das circuns-
tâncias do seu viver anterior. A paz que deles irradia, transparece nos 
seus rostos e contagia. Faz bem tocar-lhes e receber deles serenidade 
e alento.

Ao vê-los, os visitantes saem, por vezes, curados. Aprendem a dar 
conta da fragilidade do viver humano, da contingência da saúde e do 
fugaz bem-estar que vão gozando. Porquê eles e não nós! A humildade 
é virtude rara em nossos dias. Andamos tão distraídos com a nossa 
importância, com o nosso bem-estar! Quem destes doentes se abeira, 
sai a dar graças a Deus pela saúde que goza e põe de parte lamúrias 
inúteis.  q

Estatuto Editorial d’O GAIATO
Para darmos cumprimento ao preceituado na Lei de 

Imprensa, efectuamos a publicação anual do Estatuto Editorial 
d’O GAIATO:

1.  O GAIATO nasceu da fome e sede de Justiça que consumiu o 
seu Fundador — paixão que ele mitigou, contagiando muitos 
de idêntica fome e sede. Assim, deixou expressa a sua vontade 
relativamente ao mote e ao modo de o comunicar.

2.  «O século de agora anda esquecido. Os Pobres constituem 
encargo indesejável. Ora Deus quer que pela nossa oração e 
acção se indique ao mundo o caminho da Verdade.»

3.  «Pela força e crédito dos seus escritos, defendam os direitos e 
levem os homens a reconhecer e a respeitar o Pobre.»

4.  «Aquele a quem Nosso Senhor deu o talento de es cre ver, escreva 
como quem reza. Prepare-se como quem vai falar de Deus. Só 
desta forma corresponde e faz valer o dom.»

5.  «No seu periódico O GAIATO e em outras edições, não peçam 
nem aceitem propostas de anúncios sobre assuntos do século. 
Todo o espaço e todo o tempo é pouco para revelar Cristo às 
almas.»

6.  «Também não aceitem colaboração de estranhos, ainda que 
homens de saber e de virtude. Dê-se, sim, preferência ao Rapaz, 
que por isso se educa e revela, fazendo bem às almas dos que 
lerem.»

7.  «Não sejam solícitos em pôr a preço os jornais ou edições que 
saem dos nossos prelos. É melhor deixar tudo à generosidade 
espontânea de cada um.»

8.  Tal se procura cumprir na «fragilidade das nossas misérias».

9.  Acrescentamos ainda o compromisso de se «respeitar os 
princípios deon  to lógicos da Imprensa e a ética profissional (…), 
e não abusar da boa fé dos leitores, encobrindo ou deturpando 
a informação».
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Pelas CASAS DO GAIATO

Tiragem média d’O GAIATO,
por edição, no mês de Dezembro,

21.975 exemplares

No Calvário havia festa. Uma 
“prenda de Natal” da Associação 
Musical dos Antigos Gaiatos de Paço 
de Sousa. Artistas, família e amigos 
trouxeram muitas canções populares, 
danças de roda e bailarico. Puseram 
a mesa e encheram-na de mimos que 
arregalam os olhos e fazem a gente 
salivar…

— A que horas é que isto acaba? 
Temos de ir tratar do gado… Mesmo 
sem relógio, nem conhecer as horas, 
chegada aquela horinha, começam 
os da vacaria a andar de volta de 
mim. Têm obrigações a cumprir. 
Resolvo assim: — Isto ainda demora 
um bocadinho. Juntai os que têm 
de ir que vamos e vimos de carro, 
para ser mais depressa. Assim ainda 
chegamos antes do lanche…

Larguei-os na vacaria e fiquei por 
ali a aproveitar o tempo para ler e 
escrever. Logo aparece o Carocha, 
que é sempre o dos noticiários 
negros: — Eu num sei, mas eu acho 

BEIRE / CALVÁRIO  –  A nossa “mocha” vai morrer… Um admirador

que a mocha vai morrer. Ela não 
come farinha nem quer a palha. Só 
come cascas de batata e erva tenri-
nha. Ela está ficar muito magrinha e 
ainda bota sangue. Eu num sei, mas 
acho que ela vai morrer… 

Comecei a passar mais vezes 
pela vacaria. Depois de um parto 
nocturno inglório (o toirinho morreu 
estrangulado pelo cordão umbilical), 
passados uns dias, a mocha começou 
a urinar sangue. Chamamos o veteri-
nário e medicamos. Mas via-se que 
definhava de dia para dia. E quando 
se deitou para não mais se levantar, eu 
percebi-lhe a agonia no rosto… Até 
que ontem, ao acordar, já o Carocha 
andava à minha procura: — Olha, 
Sinhôbel, já foi!… Eu bem dizia que 
a mocha ia morrer. Já foi !…

Recordo o abrir e fechar daqueles 
olhos grandes que, mal eu me ache-
gava, ficavam a olhar para mim como 
que a pedir socorro. Aninhava-me 
ao pé dela, afagava-a e ela fechava 

os olhos, respirava fundo. Agrade-
cida?!… Acordava em mim a voz 
quente de minha mãe: — Os animais 
são como nós, só lhes falta a alma… 
— E lembro Afonso Lopes Vieira: 
Os bois! Os grandes bois, esses 
gigantes! / Tão amigos, tão úteis 
e tão possantes… — Apetece-me 
acrescentar: … e, tal como nós, tão 
impotentes perante a morte…

Fico-me no remoer o mistério 
da vida — que também é morte. 
Rumino o sabor da nossa impotência 
frente ao mistério. Uma impotência 
que não nos rouba a liberdade de lhe 
dar um sentido. Ouço o Carocha: 
— Olha, Sinhôbel, já foi!… Eu bem 
dizia que a mocha ia morrer. Foi!… 
Eu vi levá-la. E guardei a “guia de 
acompanhamento” como “subprodu-
tos de origem animal — cadáveres”. 
E vejo-me aí. À espera da minha 
vez. Quase me apetece dizer que, 
também aos animais, a vida não 
lhes é tirada… Com esta diferença: 
eu estou aqui para eu mesmo poder 
dar-lhe um sentido, o meu sentido. 
Esse que ando a aprender a dar 
à minha vida… Um sentido que, 
a cada momento que me é dado, 
lhe empreste MAIS VIDA e vida 
em abundância. Já aqui, enquanto 
espero. E, no depois, quando a espe-
rança virar o Amor Eterno que aqui 
me sustenta…  q

BOLETIM — Os nossos mestres tipógrafos fizeram o novo Boletim 
«AMA», que fala sobre a vida e as graças do nosso querido Pai Américo. 
Este Boletim vai junto com o primeiro O GAIATO de 2016. Este Boletim é o 
número 9, e está a começar o seu terceiro ano de existência.

POMAR — Junto com os nossos «Batatinhas» fomos ao nosso pomar 
apanhar tangerinas. Os dois mais pequenos ficaram a brincar com as galinhas 
enquanto que os outros foram apanhando as tangerinas. Os Rapazes provaram 
como as nossas tangerinas são doces. Apanhamos cinco caixas delas e as 
levamos para o nosso fruteiro. Depois serão distribuídas nas nossas sobreme-
sas e merendas.

ANO NOVO — Alguns dos nossos Rapazes foram passar o Ano Novo 
com os seus familiares. Nós que ficamos, também comemoramos a passagem 
para o Ano Novo tomando o nosso cacau, vendo filmes e ouvindo música. Os 
Rapazes que tinham trabalhos da escola para fazer, aproveitaram os tempos 
livres para estudar e rever as matérias. Desejamos um Bom Ano Novo para 
todos os nossos Amigos e para todos os assinantes do nosso Jornal.

CARRO — O nosso serralheiro Mendão fez um carro de ferro para o 
nosso Paulo «Mudo» transportar as lenhas e folhas secas que vai limpando 
da nossa Aldeia. O carro foi pintado de azul, que é a cor do clube do Paulo, o 
F. C. do Porto. Também pintou a matrícula e aproveitou as rodas de um carro 
velho que estava encostado. Agora o Paulo está muito feliz com o seu novo 
carro de jardineiro.  q

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

AGROPECUÁRIA — O ano tem 
sido mesmo seco, embora nós feliz-
mente não tenhamos falta de água 
potável e para rega. Até a piscina está 
uma beleza! Terminada a sementeira 
da aveia, na terra dos grilos (campi-
nho), já se vêem bem as primeiras 
plantinhas verdes germinadas, em 
cujos terrenos os corvos debicam. 
Aproveitando as férias escolares, 
na primeira semana antes do Natal, 
andámos a arranjar os jardins da nossa 
Casa, cortando a relva e limpando as 
ervas daninhas e folhas. Nos jardins 
do largo da nossa Capela, os arbustos 
foram cortados e arranjados os can-
teiros ao lado da torre e da sacristia. 
As couves da nossa horta continuam 
boas e a servir para as refeições, em 
especial na sopa. Cortaram-se as 
ervas do pomar. Tem-se desfolhado 
o milho do nosso celeiro. Os porcos 
aguardam vez. A passareira é uma 
atracção dos pequenitos com os 
canários, as rolas, as codornizes e os 
porquinhos-da-Índia.

ARRANJOS — Começou-se a 
fazer o alicerce do muro de vedação 
do terreno que foi de uma casa velha 
demolida, a nascente, ligada à nossa 
terra do ti Jaime. Antes, alargou-se 
bem a rua. Aproveitaram-se as pedras 
que havia e compraram-se outros 
materiais. Foi possível continuar, 
antes do ano novo, a arranjar (pin-
tura) as paredes antigas por baixo da 
casa-mãe, no átrio do portão antigo, 
que estavam salitradas e a descascar. 

NATAL DE 2015 — No dia 22 
de Dezembro, fomos todos até ao 
Santuário de Fátima, onde nos con-

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

fessámos e ainda vimos a exposição 
Terra e Céu: Peregrinos e Santos 
de Fátima, na qual Pai Américo 
também está representado. Depois, 
fizemos o nosso lindo presépio no 
átrio do balneário antigo. Fomos aos 
nossos montes buscar musgo e, com 
muitas imagens (da Sagrada Família 
de Nazaré, burro, vaquinha, pastores, 
magos, etc.) distribuídas em montitos 
com um riacho, ficou mesmo uma 
linda gruta, para lembrar a de Belém! 
Decorámos ainda a nossa sala de jan-
tar. Com o bacalhau que nos deram 
mais as nossas couves e o nosso 
azeite, foi preparada a ceia de Natal, 
pelas 20 horas, a seguir ao Terço. 
Também gostámos muito do arroz 
doce. Às 23 horas, participámos na 
celebração Eucarística da Solenidade 
do Natal do Senhor, na nossa Capela. 
Escutámos o pregão do Natal, houve 
cânticos e o beijo do menino (do mais 
pequeno da nossa Casa). A seguir à 
meia noite, fomos ao refeitório beber 
leite e comer alguns doces. Cada 
Rapaz recebeu um saco de prendas 
que os nossos amigos nos deram e a 
senhora D. Nazaré distribuiu. Foi em 
grande alegria que corremos para os 
nossos quartos a abri-las! Queremos 
ser uma família como Pai Américo 
a sonhou. No dia de Natal, também 
participámos na Missa, às 10 horas; 
e almoçámos em comunidade, às 13 
horas.

FÉRIAS ESCOLARES — Além 
das tarefas domésticas, de jardina-
gem, agropecuária e preparação do 
Natal, os Rapazes do 1.º Ciclo esti-
veram na nossa Escola – Centro de 
Estudo a fazer os trabalhos de casa 

com os professores destacados. Na 
semana seguinte, a maioria deles 
foi passar alguns dias com parentes 
seus até 2 de Janeiro de 2016 e deslo-
cou-se de camioneta desde Coimbra, 
acompanhados e com ajuda da nossa 
Casa.

PARTILHA — Como tem 
acontecido nesta quadra natalícia, 
chegaram-nos dos nossos amigos 
e amigas mais ajudas, em especial 
bens alimentares. Através do correio 
também recebemos donativos para as 
assinaturas do nosso jornal, dos quais 
enviámos recibos com um cartão 
natalício habitual. Para além de visi-
tas de famílias, indicamos e também 
agradecemos as seguintes partilhas: 
Paróquia de Vilarinho (Lousã), Paró-
quia de Pombalinho (Soure), Paró-
quias de Condeixa-a-Nova e Con-
deixa-a-Velha (pelo Diác. Germano 
e Margarida), Paróquia de Alqueidão 
(pelo Prior e com arroz da fábrica 
Ernesto Morgado), Paróquia da Pam-
pilhosa, Paróquia de Fermentelos, 
Cercal (Soure), Antigos Jocistas de 
Coimbra, Escuteiros de Santa Apo-
lónia (Coimbra), Colégio de Nossa 
Senhora da Assunção (Anadia, com 
boa campanha de leite), Colégio da 
Rainha Santa Isabel (Coimbra), EDP 
Coimbra (por Carlos Cavaca e outros 
funcionários, que também deram 
com o Intermarché), Mobiserra (por 
Adelino, com calçado), Junta de Vila 
Nova, Kayaking for people, clientes 
do BPI local, Antigos Orfeonistas de 
Coimbra, Bonsai Viagens, Clube de 
Ténis (Coimbra), Padarias da Vila. A 
todos o nosso bem-hajam! Feliz ano 
de 2016, da Misericórdia!  q

UM NOVO ANO COM MAIS E MELHOR SERVIÇO AO 
PRÓXIMO — O tema para esta crónica veio-nos de situações que 
acompanhamos na nossa Conferência cujos detalhes não convém expor-
mos desta forma pública, juntamente com uma notícia que lemos sobre 
uma intervenção feita há dias em Lisboa por Marta Santos Pereira, repre-
sentante especial das Nações Unidas em matéria de violência contra as 
crianças. Nessas declarações algumas das ideias mais importantes são 
as seguintes:

• a pobreza não pode justificar a retirada de uma criança à sua famí-
lia biológica, devendo ser dada prioridade nas políticas públicas ao apoio 
às famílias mais vulneráveis;

• nos casos em que essa retirada tem mesmo que ser feita, deve ser 
dada prioridade ao acolhimento dessas crianças em famílias que as quei-
ram adoptar, relativamente ao seu acolhimento por instituições, situação 
que, segundo esta senhora, não tem acontecido em Portugal.

Quanto à primeira ideia, não podemos estar mais de acordo. Já era 
o nosso querido Pai Américo que dizia que “todo o regresso a Nazaré é 
progresso social cristão.”.

De facto, é lamentável que, por falta de empenho na ajuda às 
famílias vulneráveis, mas, diga-se também, por uma aplicação cega de 
regulamentação que supostamente “protege” as crianças, tem havido 
muita violência que se comete contra elas, retirando-as às suas famílias 
biológicas em vez de ajudar estas como deve ser.

Quanto à segunda ideia, quem dera que todas as crianças pudessem 
ter uma família, biológica, de preferência, ou outra. O problema quando 
se chega a esta parte da discussão é facilmente dar-se um passo para 
posições extremas e de generalização. A maior das vezes isso consiste 
em defender-se que só a adopção é que está bem e está sempre bem e 
que as instituições de acolhimento estão mal. Aqui, como em todos os 
problemas sociais, infelizmente é preciso ter disponíveis várias respostas 
sociais. O que se deve é fazer com que todas essas respostas funcionem 
o melhor possível. Extremar posições e generalizar dizendo que só umas 
respostas é que são necessárias e são boas e que outras não prestam, o 
que tem dado, neste caso, é também um lamentável rol de situações de 
violência contra as crianças.

Há um traço comum a todas as situações aqui referidas (manutenção 
das crianças nas famílias biológicas, adopção e acolhimento por uma 
instituição) que é o seguinte: haverá sempre risco de violência contra as 
crianças quando faltar amor no seu cuidado, estejam as crianças onde 
estiverem. Por isso, sem prejuízo do papel indispensável e importante 
das políticas públicas e da regulamentação relativa a estas situações, 
pensar-se comodamente que só daí virá a solução para este problema 
não é bom caminho. A solução também não virá doutro tipo de posições 
cómodas que já atrás referimos que é sentarmo-nos em generalizações e 
posições extremas de pensarmos que só uma resposta social é que é boa 
e que as outras são todas más e são sempre más. 

Aqui, como em todos os problemas sociais, o que faz sempre falta 
é haver mais pessoas com verdadeiro sentido de serviço ao próximo, a 
todos os níveis: nas comunidades onde há famílias  vulneráveis, com 
crianças, ou jovens em risco, nas instituições públicas locais e centrais 
com competências nesta área, no sistema de justiça, nas organizações 
de economia social que cuidam destas situações,  nas instituições que 
investigam estes problemas e nestas e noutras instâncias com responsa-
bilidades na formação da opinião público nesta área. Serviço ao próximo 
quer dizer ir directamente ao encontro desse próximo, lá onde ele está, 
nas situações concretas em que se encontra que são sempre diferentes 

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

umas das outras. Por isso, serviço ao próximo não é nem ficarmo-nos 
no comodismo de posições  extremas e generalistas, nem no comodismo 
de aplicações cegas de leis e doutros regulamentos. Como o como-
dismo, seja ele qual for, é mais fácil do que o serviço ao próximo, é o 
comodismo, sob várias formas, que tende a imperar sobre o verdadeiro 
serviço próximo. Por isso, os nossos votos de Ano Novo que aí vem para 
o mundo em que vivemos é que ele traga mais e melhores pessoas com 
verdadeiro sentido de serviço ao próximo, na Administração Pública 
central e local, no sistema de justiça, nas empresas, nas organizações 
da sociedade civil da área social e doutras áreas,  nas instituições de 
ensino e investigação, nos meios de comunicação social e, com certeza, 
também… nas famílias.  

Votos de Bom Ano Novo para todos os leitores e suas famílias.  q
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Com convicção, ponhamos nova-
mente o sacramento da Reconci-
liação no centro, porque permite 
tocar sensivelmente a grandeza 
da misericórdia.

Bula Misericordiae vultu

NA história da revelação de 
 Deus, o Senhor é mise-

ricordioso e o perdão supremo 
acontece por Jesus, sendo bem 
visível desde a manjedoura de 
Belém ao madeiro da Cruz do 
Calvário. Não restam dúvidas 
na história da Igreja aos crentes 
que experimentam o sacramento 
da alegria, interior, que é um 
encontro fonte de paz verdadeira 
e serenidade plena. Sem falso 
pietismo, importa acenar sempre 
a importância eclesial da reconci-
liação e para os privilegiados da 
misericórdia divina — os pobres. 
Em face do sofrimento moral que 
tanto atinge a pessoa humana, é 
essencial ajudar a abrir o coração 
dos filhos para o encontro com 
o Pai de misericórdia, como 
exprime bem o filho pródigo 
da parábola que ilustrou Rem-
brandt. 

Vem aqui, bem a propósito, 
sublinhar que Américo de Aguiar, 
com 15 anos, sendo empregado 
comercial, tenha valorizado 
tanto e escrito assim para nossa 
meditação: tenho meses que me 
confesso de duas ou três vezes 
para cima no Seminário Epis-
copal do Porto. Em 1934, como 
Padre recoveiro dos pobres, em 
Coimbra, até obteve licença para 
absolver os pecados reservados 
ao Bispo!

Neste tempo de indiferença 
e ignorância religiosa e paga-
nismo à mistura em pseudo-fes-
tas religiosas, não podemos nem 
devemos deixar de sangrar pelo 

chamamento dos filhos confia-
dos para esse encontro tão feliz! 
Um Fábio, cujo pai se encon-
tra na Alemanha, na véspera 
da noite santíssima do Menino 
Jesus, estranhou que era preciso 
tomar banho. Alguns miúdos até 
queriam lavar os pés, na Missa. 
Ora vejam ao que isto chegou! 
Pensando bem, para quê o Natal 
sem a Páscoa, questionaram-nos 
alguns rapazitos a nossa pobre 
Teologia.

Certo é que uma trintena deles, 
vários ainda sem a água lustral 
do baptismo, foram a caminho 
de Fátima, que o Santuário não 
é longe e o centenário aproxi-
ma-se. Sim, também nesse lugar 
Padre Américo foi bem escutado, 
pregando o bom samaritano, afi-
nal o sinal vivo deste Ano Santo. 
De uma vez alguém nos alertou, 
ferindo, ao dizer antes que há 
muito não se confessava porque 
não sabia o Acto de contrição. 
Jurámos aí que teria de ser uma 
obrigação devota e quotidiana, 
nomeadamente daqueles a quem 
nos devemos. Já agora, nesta 
sociedade leve e vazia, onde 
param os segredos médico e de 
justiça? Aquela peregrinação tem 
sido periódica e acreditamos que 
ajuda a valorizar muito os servos 
da misericórdia e a interiorizar 
a diferença entre o bem e o mal. 
Bons conselhos, especialmente 
em criança e na adolescência, são 
pérolas preciosas encastoadas em 
corações tenros que brilharão nas 
suas vidas. Os que não recebe-
ram o baptismo e os de origem 
muçulmana também não se têm 
afastado deste convite irrecusá-
vel, pois beneficiam também do 
aconselhamento espiritual tão 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Perto de uma azinheira

necessário a todo o ser humano. 
Enquanto nos aproximávamos 

da Capela da Reconciliação, um 
dos rapazitos correu tanto que 
quase se perdeu atrás da gigan-
tesca Basílica da Santíssima 
Trindade, cuja porta todos depois 
atravessaram, neste ano jubilar. 
Foi um dia feliz, apesar de uma 
avaria arreliadora da velha titanic 
em zona declivosa e perigosa, e 
perturbado também pela mexida 
no travão de mão noutro veículo. 
Se Deus não existisse, tinham 
de lhe chamar outro nome! Não 
teve graça nada disto, enquanto 
estivemos nas alhadas. Porém, as 
graças recebidas a sós por aque-
les filhos certamente perdurarão e 
darão frutos a seu tempo. À som-
bra de azinheiras, como leões, 
devoraram todo o pão que levá-
mos e sonhámos que voem bem 
alto como as águias e calquem 
aos pés o dragão, na confiança 
no perdão de Deus, pois a pessoa 
humana é sempre superior ao seu 
pecado, por muito grande que ele 
seja.

O dito traquina do banho e do 
travão acabou por nos desferir 
esta seta, que não feriu mas ale-
grou: — Também posso entrar 
naquela casinha de madeira? De 
tal sítio vieram todos a sorrir e 
testemunhámos que por lá passou 
muita gente, também contente e 
mais ainda de os ver a ajoelhar. 
Sem pieguices, o resto são his-
tórias, de papéis de embrulho e 
rodas de carrinhos como as que o 
Anelca nos mostrou em cima do 
Altar e os fez sonhar! Na oitava 
do Natal, perto dos 76 anos desta 
Família, havia que voltar ao seu 
lugar. Calhou por cá ao da Costa 
e ao de Massamá pôr um avental 
de ocupação e mergulhar as mãos 
na banca de água, tão alegres 
na sua obrigação de aprender a 
servir e a serem fiéis nas coisas 
pequenas. O Menino começou 
assim em Nazaré!  q

SETÚBAL Padre Acílio

Natal

MUITOS motivos para nos 
 alegrarmos trouxe, este 

Natal.
O primeiro foi a preciosa ajuda 

dos Gaiatos mais velhos que 
deixaram o aconchego das suas 
casas e o conforto da família para 
nos ajudar nos preparativos quer 
na cozinha, quer no palco.

Em 6 dias, aproveitando as 
férias, Octávio mais o Bita puse-
ram de pé um magnífico espectá-
culo que alegrou a malta toda na 
noite Santa.

O segundo foi o entusiasmo 
crescente com que os rapazes 
agarraram o programa e se empe-
nharam nos ensaios, algumas 
noites até as tantas, sem qualquer 
amuo ou desânimo.

Depois foram as roupas. O 
Octávio não brinca, quer tudo a 
rigor, e o Bita mais o Santiago 
foram ao guarda- roupa das festas 
seleccionar e distribuir por cada 
artista os trajes que melhor se 
adequavam.

Ainda fiz birra: — Não esta-

mos em tempo de despesas —, 
mas eles não estiveram com mais 
aquelas, foram ao hipermercado, 
compraram sete fatos de Pai Natal 
para abrilhantar uma dança que 
saiu certinha e com a magnífica 
coreografia. 

Com o correr das horas e a noite 
adiantada começou a afligir-me o 
prolongamento da festa.

O presépio vivo para onde se 
dirigiram vários personagens 
ensaiados por mim, foi desem-
penhado pela família a quem 
reconstruímos a casa: o marido 
de São José; a Milene de Nossa 
Senhora; as três filhas de anjos e 
o bebé de menino Jesus.

Esta família partilhou do jantar, 
da nossa consoada; e na capela, 
no fim da missa do galo, deram o 
seu bebé a beijar: imagem viva do 
Deus Menino.

Não me recordo, em noite de 
Natal, não termos uma criança 
viva, para beijarmos.

Os nossos mais pequenos estão 
grandes e não há em casa um 
menino!…

Não faz mal — disse para me 
consolar — vou buscar uma 

família pobre com um bebé e eles 
serão as nossas imagens. Falei- 
-lhes e prontamente me disseram 
que sim. Às 7h00 estamos pron-
tos, pode vir buscar-nos. Levei-os 
ao palco para lhes explicar como 
deviam fazer explicando-lhes: 
— A manjedoura fica ao meio, a 
mãe do lado direito, o pai do lado 
esquerdo e as meninas em redor. 

Na Capela irão para a frente, 
a mãe agarra o menino dá-lo-á a 
beijar e o pai acompanha-os.

Só os pobres têm essa capa-
cidade. A noite de Natal não os 
prende muito. Não têm a que se 
prender. É a vantagem de ser 
pobre, o que para nós foi uma 
indescritível riqueza!

Teatro

ENSAIAR teatro é uma das 
 melhores maneiras de explo-

rar a personalidade de cada rapaz 
e de a ver com mais clareza.

Não é nada fácil.
Começamos primeiro por estu-

dar a personagem que cada um 
desempenha, depois a leitura e a 

compreensão dos textos, a seguir 
as palavras que se juntam e as 
que se separam e, por fim o tom 
com que cada um pronunciará o 
discurso ou a frase.

Seria para mim um grande 
divertimento se não tivesse mais 
que fazer. 

Depois de tudo sabido e bem 
pronunciado vamos para o palco 
ensinar as posições, os movimen-
tos, os gestos e os lugares de cada 
um nas diversas encenações.

Os rapazes também se maçam 
e, por vezes, é preciso muita 
paciência, encorajamento e tena-
cidade.

No último ensaio o Jovani estava 
nervoso e distraído. Corrigi, cor-
rigi sem conseguir nada… 

Antes de representar a sério, 
com à plateia a espera, vem ter 
comigo: — “Sepadcílio” vou dar 
o meu melhor.

Prendas

NÃO só os rapazes tiveram 
 prendas. Em Casa toda a 

gente foi prendada.
O Jumbo costuma dar-nos sem-

pre um par de ténis para cada um. 
Com tempo, pede-nos as medidas 
dos pés e dá-nos, com alegria, um 
calçado jeitoso. Encarregaram-se 
de organizar os embrulhos o 
Hélio mais o Assana.

Quando estava tudo prontinho, já 
na véspera de Natal, uma empresa 
de Lisboa apareceu-nos com os 
ténis mais bonitos. Os incumbidos 
não quiseram mexer nas embala-
gens mas a senhora imperou: — 
Vocês não querem… faço eu —, e 
lá trocou os ténis! Era Natal!

Até a Natureza nos brindou. 
Nessa noite nasceram-nos duas 
bezerrinhas e um vitelo.  q

É Natal!
Já nasceu Jesus
FOI para cumprir as promessas divinas de salvação, que o Filho de 

 Deus se fez Homem, e veio morar no meio do Seu povo. Nesta 
vinda do Menino Jesus ao nosso mundo, acontece o mistério da Encar-
nação do Verbo Divino. Mistério que só a luz da fé pode iluminar a sua 
compreensão. O mundo mercantil, vazio de espiritualidade, importa-se, 
na véspera do Natal, em vender, comprar e consumir.

O Menino deitado numa manjedoura, veio manifestar a todos os 
homens o amor do Pai. Os nossos pequeninos «Batatinhas» são os 
primeiros na procissão para saudar Jesus, naquele gesto tradicional do 
“beija Menino”, no final da Eucaristia. Para a comunhão, fazem duas 
filas bem organizadas, mas para beijar o Menino, é aos empurrões, 
todos querem ser os primeiros a tocar, a manifestar carinho e ternura 
para com o Menino Jesus. É linda esta aparente desordem, ordenada! 
É a manifestação da resposta de acolhimento do nascimento do Reino 
de Amor, de Justiça, e de Paz que o nosso Deus-Menino veio trazer à 
terra, chamando-nos a estreitar os laços de comunhão entre todos os 
homens.

É costume fazerem-se três presépios, em nossa Casa: no refeitório, 
na Capela da comunidade e no Oratório. Algumas visitas, que passa-
ram por cá, nestes dias, não resistiam à tentação de tirar fotografias de 
recordação ao nosso presépio, feito pelos Rapazes.

Momentos depois da ceia do Natal, o nosso salão de festas vestiu-se 
de luz e cor, os artistas encantaram os presentes com a coreografia 
da anunciação do Senhor. Mas quando subiu ao palco o grupo dos 
pequenos com a canção: «A todos um bom Natal», então, aquilo é que 
foi espectacular. Pareciam músicos de renome.

A tradicional «Missa do Galo», no Mosteiro Mãe de Deus, foi o 
ponto alto da noite santa de Natal. O lanche e a abertura das prendas, 
foi também um momento emocionante. Alguns, mais felizes com o que 
receberam; outros, nem tanto. O homem é também um ser insatisfeito, 
por natureza. A verdadeira alegria vem da comunhão com Deus, e 
não das coisas materiais que recebemos ou deixamos de receber. As 
prendas fazem, quase sempre, rostos alegres e rostos tristes, no dia de 
Natal.

Recebemos muitos cartões de Natal e lembranças em géneros da 
parte dos amigos da nossa Casa, a quem muito agradecemos: bolos, 
refrescos para brindar com todos. O Natal é assim… tivemos também 
pobres, velhinhos, à nossa porta, a bater por um pedaço de pão. O Natal 
é assim… quanto mais damos, mais Deus faz aparecer. Corramos pres-
surosos a Belém, para adorar o Menino que acaba de nascer. q

VINDE  VER! Padre Quim
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NA semana do Natal, e nalguns dias antecedentes, amparamos, 
 de forma alargada, quatro famílias sem ambiente humano 

nas suas casas.
Entre estas, só a morada da Milene, de que falei no Jornal pas-

sado, é propriedade dos seus habitantes; as outras três, são casas 
alugadas.

Para duas numerosas, a viverem em residências baixas contí-
guas, levamos camas, mesas, cadeiras e guarda-vestidos, além de 
roupa para as camas, alguns quadros, candeeiros e outros ornamen-
tos decorativos.

As pessoas comiam sentadas no chão, dormiam em colchões 
sobre os ladrilhos do piso ou em cima de paletes de madeira.

Claro que as criaturas não tendo onde pendurar a roupa, 
deixam-na a esmo ou em montes em qualquer canto dos quartos 
ou das salas.

Estas duas famílias, aí pelos fins de Outubro, com as suas mães 
à frente, vieram-nos pedir ajuda, esclarecendo a sua pobreza. Gente 
que vive no campo e se sujeita a qualquer salário, pois o que mais 
deseja é ter trabalho, para sobreviver.

Fiquei de lá ir, para ver, não só a casa mas também os residen-
tes, com os meus olhos, e vi.

Só as cozinhas funcionavam muito rudimentarmente.
Nós damos mobílias conforme as temos e dispomos delas 

consoante nos confiam. Isto é assim no que respeita ao mobiliário, 
pois quanto a electrodomésticos, muitas vezes, temos de os com-
prar. No que diz respeito a fogões, frigoríficos e esquentadores, 
nem de longe nos chegam para as necessidades que encontramos. 
Não somos capazes, neste tempo frio, de contemplar famílias sem 
esquentador.

Os rapazes, a meu pedido, foram agora ver e fizeram o elenco 
das precisões. Carregaram a nossa camioneta de acordo com a lista, 
e foram distribuir pelas duas famílias.

Faz-lhes bem ir. Apura-lhes a consciência. Aumenta-lhes o zelo 
pelos pobres e amplia-lhes a visão social da vida.

Os rapazes vieram contar: — “Sepadracílo” não tinham mesmo 
nada. Aquilo era uma miséria nunca vista. Olhe, os colchões do 
chão rasgaram-se ao meio, ao arrastá-los do sítio. Os que estavam 
sobre as paletes, não se aproveitaram. Mandaram fazer limpeza. 
Enquanto não estiver tudo limpo não descarregamos. Encontra-
mos uma menina a dormir dentro de um saco de juta. Também ela 
teve de ser acordada e, depois, de armarmos a cama dos pais e 
pormos o colchão, era vê-la a saltar de contente em cima da cama. 
Aquilo é que era alegria!

As casas ficaram compostinhas, com camas para toda a gente, 
mesas-de-cabeceira, roupeiros, móveis de sala, sofás, mesas para 
comerem e cadeiras para se sentarem. As pessoas ficaram tão con-
tentes, tão contentes, que querem vir cá agradecer-lhe.

A nossa camioneta é grande e faz-nos um jeitão para ir buscar 
o que nos oferecem e distribuir mobílias aos necessitados.

Se não tivesse rapazes nem camioneta, não era possível socor-
rer tanta carência, nem dar oportunidade a tanta gente de fazer o 
bem, dando-nos as suas mobílias.

Socorremos outra que, há quatro anos, se refugiou em nossa 
Casa, com a sua prole, porque o pai das filhas queria matá-la. A 
mais pequenina tem agora 5 anos. Viveram muito tempo em casa 
de uma amável cigana, a quem as crianças chamavam avó. É lá 
ainda que, de vez em quando, vão tomar banho.

Perdemos de vista esta mãe de família, até que ela voltou, de 
novo, a pedir socorro.

Fui encontrá-la num 5º andar sem água, sem luz e sem gás. A 
mobília era uma cama de corpo e meio onde dormia com a mais 
pequenina, uma cadeira de tubo cheio de ferrugem e assento em 
plátex partido. As outras, mais velhas, passavam a noite num móvel 
que ela achou no lixo, desengonçado e velho, com dois gavetões e 
um único colchão, pois a gaveta da frente não tinha estrado nem 
colchão. O nosso carpinteiro arranjou-o, pôs-lhe um estrado novo, 
colou-o e uniu-o com parafusos.

Quando a mãe arranjava hortaliça ou outro género alimentar, 
fazia comida num velho fogareiro de ferro fundido onde normal-
mente se assa peixe.

Nunca pediu o RSI, com medo de que Segurança Social lhe 
tirasse as filhas. Ela é muito agarrada às meninas, disse o Bita.

Mobilamos a casa, demos-lhe um fogão e dinheiro para ligar a 
água e o gás, roupas de cama e vestir. Vou comprar-lhe um esquen-
tador.

Andou num curso, mas porque uma das filhas adoeceu, ela teve 
de ficar em casa, deu mais de oito faltas e foi rejeitada. Ali ainda 
recebia 200€ por mês.

Se ouvisses, como eu, a ânsia com que ela suplicava que lhe 
arranjasse trabalho porque tenho mais conhecimento que ela!…

Quantas vezes as filhas não foram à escola por não terem lan-
che para levar?!

Enfim…, são leis do submundo e sofrimento humano.  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

PASSOU a Festa do Natal. A 
 alegria encheu os corações 

destes filhos. A nossa Casa do 
Gaiato é, na verdade, a Casa de 
Família dos filhos que a não têm 
com possibilidades de os criar. 
Por isso, estes momentos fortes 
da vida familiar são acolhidos 
com muita alegria, onde não falta 
o que é necessário. Os corações 
amigos e generosos dos nossos 
benfeitores acompanham com 
muita ternura a vida da nossa 
Casa do Gaiato. Nestes momen-
tos, sobretudo, experimentamos o 
carinho dos seus corações, mais 
solidários e amigos, abrindo as 
portas das suas casas de negócios 
para as ofertas do que nos é mais 
necessário. Quem dera todos os 
filhos e todas as famílias tivessem 
o necessário não só para a vivên-
cia destes momentos com alegria, 
mas para viver com dignidade a 
sua vida!

Vamos, pois, continuar a fazer 
a doação da nossa vida por amor 
destes filhos com a esperança da 
vossa ajuda generosa. Assim acon-
teceu, há dias, na véspera do Natal. 
A nossa amiga, muito querida, D. 
Leonor, residente na cidade de 
Luanda, depositou na Conta da 
Casa do Gaiato de Benguela a 
quantia de um milhão de Kwan-
zas. É um fruto da abundância de 
amor no seu coração para com 
os filhos abandonados. Levantei 

a maior parte desta quantia para 
resolver os problemas aflitivos e 
urgentes. A generosidade desta 
senhora amiga, comprometida 
com a nossa vida, é a garantia de 
que não lhe faltará o necessário 
para a sua vida. Os sentimentos 
de misericórdia, de bondade e 
paciência devem ser um hábito 
muito precioso para ornamentar 
as nossas vidas. A caridade dá 
um toque de graça e perfeição a 
tudo o que somos e fazemos. Não 
se trata dum sentimento vago. A 
Caridade verdadeira manifesta-se 
numa atitude de serviço ao irmão 
necessitado e disponibilidade 
para se sacrificar por ele. Esta é, 
por certo, a disposição que anima 
a vida da amiga D. Leonor.

O ano lectivo terminou. Como 
tínhamos previsto, pelo compor-
tamento escolar dalguns rapazes, 
ao longo do ano escolar, houve 
reprovações que nos trouxeram 
muita tristeza. Sabemos que estas 
coisas, infelizmente, acontecem 
até nas famílias mais exemplares. 
Todavia, recorde-se que para nós 
o amor deve ser incondicional. 
Não se ama uma pessoa porque 
é boa e não faz disparates. Mas 
deve-se amá-la para que se torne 
boa. Se isto vale para todos, 
vale sobretudo em relação dos 
pais com os filhos. Assim deve 
acontecer connosco, pois estas 
crianças e rapazes vivem na Casa 

do Gaiato como filhos na sua 
família. Os pais somos nós. Sem 
dúvida, amá-los não significa 
deixá-los fazer o que querem, 
mas compreendê-los e ajudá-los 
a ser felizes, sem desanimar e 
esperar que melhorem. O castigo 
adequado é, também, uma ajuda. 
Assim está a acontecer. Espera-
mos que o próximo ano lectivo 
seja mais fecundo.

Este é o período em que 
abundam os pedidos de ingresso 
na nossa Casa do Gaiato. Há 
momentos, veio um telefonema, 
de Luanda, a pedir por um filho 
de 10 anos, abandonado pelo pai, 
desde pequeno. Passa os dias 
na rua. Tem vivido com uma 
irmã que já não pode fazer nada 
por ele. Muitos outros pedidos 
enchem o nosso coração, desde 
os seis anos de idade. Que fazer? 
Há problemas internos que devem 
ser resolvidos urgentemente. Há 
um grupo de filhos mais velhos 
que devem sair, primeiro, para 
dar lugar às crianças que querem 
nascer na nossa Casa do Gaiato 
de Benguela. Vamos fazer tudo 
o que pudermos para que estes 
casos dramáticos sejam resolvi-
dos. Para os mais velhos falta o 
emprego para que possam viver 
a sua autonomia com dignidade, 
pois não têm família que os aco-
lham. É uma situação difícil, sem 
dúvida. Esperamos, contudo, uma 
solução. Deste modo, a porta da 
Casa do Gaiato estará aberta para 
acolher no seu ventre os filhos 
numerosos que estão à espera.

Quando vossos olhos poisa-
rem nestas linhas, já começou o 
Ano Novo. Que a Lei do Amor 
verdadeiro seja um foco de luz 
muito forte a guiar os passos da 
vida de cada um de nós. Recebei 
um beijinho com muito amor e 
gratidão dos filhos mais pequeni-
nos da nossa Casa do Gaiato de 
Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António

Amor incondicional…

PENSAMENTO Pai Américo

A riqueza do mundo não deve ser monopólio nem 
privilégio de quem quer que seja; tanto mais feliz 
seremos quanto mais equitativamente soubermos 
distribuir.

in Pão dos Pobres, 3.° vol., p 120

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

ESTOU a escrever no dia dos 
 Santos Inocentes. Uma data 

a que a Igreja dá grande relevo, 
mas a sociedade, mesmo dita 
cristã, nunca deu alguma impor-
tância. Talvez mais para esconder 
a cara, com vergonha ou, até, sem 
ela, do que por não lhe merecer 
atenção. Aliás, banalizou de tal 
modo a ideia de que uma criança 
só merece ser gente após nem sei 
quantas semanas de concebida, 
e que simplesmente é banal des-
cartá-la para lixo. Mas, naquele 
tempo, em Belém, cidade pequena 
em que toda a gente se conhecia, 
os brados das mães aflitas e dos 
pais com impropérios, por lhes 
arrancarem os filhos dos braços e 
diante delas os soldados as tres-
passarem com os seus punhais, 
foi uma verdadeira carnificina, e 
não havia contra quem reclamar, 
muito menos contra uma ordem 
do prepotente Herodes.

E hoje? Serão milhões as que são 
sacrificadas, quer pela permissão 
das leis, quer pelo recurso a outros 
meios, aqui, entre nós, muito vul-

gares. Se tudo fosse exposto à luz 
do sol, lado a lado com o que se faz 
a outras coisas vergonhosas que se 
tornaram espectáculo de grande 
gáudio, pergunto se os homens 
e as mulheres seriam capazes de 
manter os olhos abertos. É, sem 
dúvida, um acontecimento arre-
piante.

Hoje queixamo-nos por tudo 
ou por nada, apelamos a quem 
de direito, em nome dos direitos 
humanos, esquecendo os dos 
outros. E os das crianças? Nin-
guém suporta contrariedades 
ou esforço suplementar. Cada 
um quer é saber de si mesmo. 
Os pais renunciam a ter filhos 
ou rejeitam mais, se já os têm. 
A família não é o que devia ser, 
arrostando as dificuldades de 
convivência, repartindo tarefas, 
sendo exemplo de vida para os 
filhos, preservando a lei do amor 
a todo o custo.

A nossa grande família desta 
Casa, despediu-se e foi a casa de 
alguém: uma avó. uma tia, uma 
professora, alguma casal amigo 

que veio pedir o afilhado para 
passar o fim do ano em sua casa. 
É importante para eles a expe-
riência do viver numa família 
pequena. Ficaram só aqueles que 
não têm ninguém que os queira. 
Cerca de trinta.

Neste dia, dos Santos Inocentes, 
quis celebrar para eles, explican-
do-lhes com cuidado o sentido de 
estarem ali. Com medo de abrir 
feridas, falei de tantas crianças 
sem família, sem casa, sem nin-
guém. Mas estando na sua Casa 
estão melhor que todas elas, tal-
vez até melhor que aqueles que 
foram para algum lado.

Na hora da paz, sentei-me na 
cadeira e todos me vieram beijar, 
até os já crescidos. Mas celebrei 
sobretudo para mim, para agra-
decer a Deus o sentido que deu à 
minha vida, porque deixando, por 
minha vontade, a minha Família, 
pude ser o pai de alguns milhares, 
que nestes cinquenta e sete anos 
passaram pelo meu coração, cho-
rando ao mesmo tempo o esque-
cimento da maior parte deles. É 
o sal, como dizia Pai Américo a 
temperar, para melhor saborear a 
verdade da vida. q


