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AS constantes acções com que uma men- 
 talidade, que se vê a si mesma como 

vanguardista, vai ferindo, actualmente, no 
que nos é específico como seres humanos, 
estão a empobrecer-nos a todos e a desu-
manizar os seus alvos. À revelia da ordem 
natural vão impondo ideias, que levemente 
mas eficazmente, vão alcançando na prá-
tica os objectivos a que se propõem.

Estou a pensar no aborto, na inserção 
de crianças sem família em meios huma-
nos naturalmente desqualificados, na 
normalização de situações naturalmente 
anormais. Em todas elas há uma ligação 
humana natural fundamental, que está a 
sair diminuída: a maternidade.

Materialmente falando, nascemos da 
terra e vivemos da terra. Neste sentido, 
ela é a nossa primeira mãe, e continua 
pela vida fora. Dela viemos, nela vivemos 
e para ela iremos. Temos por isso de ter em 
conta, na nossa vida, os sinais que ela nos 
vai dando.

Depois, temos a mãe que nos gerou, 
que marca a nossa vida com um vínculo 
indelével. Ainda que nunca a tenhamos 
conhecido conscientemente, esse vínculo 
acompanha-nos e permanece em nós. Tam-
bém esta ligação nos dá sinais, que mesmo 
inconscientemente, temos de ter em conta.

No que refere à mãe Natureza e à mãe 
que nos gerou, desrespeitá-las, traz con-
sigo graves consequências. Em relação à 
primeira é decerto unânime a concordân-
cia; a situação actual e os pareceres de 
quem a estuda são evidentes. Em relação 
à segunda, pode cada um tirar as suas 
ilações e concordar ou não. Mas ainda 

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

A Maternidade

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

ENCONTREI no Cantinho 
 dos Rapazes esta passagem 

saborosa e profética: «Virá tempo 
em que nenhum dos Padres da 
Rua, terá necessidade de andar 
por lá de saco na mão, porque o 
trabalho das nossas Casas res-
ponderá por todas as despesas». 
É precisamente isso que estamos a 
tentar na nossa Casa de Maputo. 

De Paço de Sousa vieram 
máquinas quase novas para reo-
rientar o trabalho da Carpintaria. 
Parte dele será com madeira 
prensada para móveis de cozinha 
e sala. A outra continuará em 
madeira maciça. Temos muitas 
encomendas. A serralharia, para 
já terá sua parte complementar 
à Carpintaria no fabrico de 
carteiras escolares. Na Fábrica 
de Blocos o trabalho é muito. 

Os trabalhadores, vários deles 
rapazes nossos, têm-se esforçado 
por ultrapassar as metas, mas até 
agora os lucros são poucos. Há 
que rever as contas, porque os 
orçamentos sofrem de concorrên-
cia de centenas de pequenas ofi-
cinas à margem da estrada, onde 
os salários são muito baixos e não 
podemos ir por esse caminho. 
Paço de Sousa já deu para uma 
máquina nova que deve chegar 
este mês da China. Nem tudo o 
que vem de lá é mau, mas tudo 
o que vai daqui é muito melhor e 
se o Governo não põe mão dura 
acabamos sem madeira.

No Campo é que está o grande 
problema. Da horta pouco sobra 
para venda. O melhor que temos 
é a couve-galega que trouxe de 
Setúbal e condimenta a sopa e a 

comida de todos os dias, há quase 
um ano. Das sementeiras que 
fizemos de sequeiro, está tudo 
perdido. Temos de reduzir os 
porcos, os pintos e outros animais 
por não haver milho para rações, 
nem dinheiro que aguente. Parece 
que na Zambézia tem chovido e 
há previsão de boas colheitas, mas 
é nada para Moçambique inteiro. 
Apetece mesmo cantar o Hino de 
São Francisco: «Louvado sejas 
meu Senhor, pelo irmão vento, 
pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno 
e por todo o tempo em que dás 
sustento às tuas criaturas». Aqui 
vai ser um ano de muita fome.

Já contactámos o Programa 
Mundial de Alimentação, que às 
vezes tem aparecido, mas este ano 
ainda estão a organizar-se, depen-
dendo de donativos de doadores. 
Para já não esperamos nada. A 
meteorologia tem-nos enganado 
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AO chegar a Casa, depois dos recados do dia: — O Júlio fugiu!  
 Ficámos preocupados por ser noite e estar mau tempo.

É hábito do Júlio dar umas voltas grandes.
Apareceu às dez da noite e foi ter comigo. Pôs sua mão no meu ombro, para ele 

sinal de perdão e paz.
— Não voltes a fazer. — Acenou que sim.
— Vai já jantar. — Foi.
Não é de falas. Só sinais.
Ele próprio é sinal na nossa Aldeia do Calvário.

] ] ]

SÃO doentes incuráveis e não desejados por ninguém e um grupo de rapazes não 
 jovem.
Entre as doentes está a Alice, ceguinha. Tinha 13 anos quando o Padre Baptista a 

recebeu, pesava treze quilos.
Numa festa do Coliseu, Padre Baptista levou-a ao colo. A multidão ficou como-

vida. Hoje, é uma senhora saudável e com capacidade.
Podem visitar-nos e beber o semblante calmo e feliz dos nossos doentes.
Ainda a Alice, um dia, na minha presença, uma senhora falou-lhe: — Alice, já 

pensaste alguma vez como será o Céu?
— O Céu — respondeu —, deve ser assim como um café bem quentinho!  q

SINAIS Padre Telmo

que não, acredito que na sua falta, a mãe 
é projectada e substituída por alguém ou 
alguma coisa. Temos muita necessidade 
de dar valor ao vínculo materno, apesar 
de tantas e variadas as situações em que a 
imensidade dos filhos se encontram perante 
aquela que os gerou.

A expressão de Pai Américo que diz 
só haver progresso social no regresso a 
Nazaré, não é exclusiva do pensamento 
e vida cristã, mas abrange a natureza que 
nos é própria. A entrega que Jesus faz, de 
nós a Sua Mãe e vice-versa, dá-nos uma 
nova e eterna maternidade, um vínculo 
inquebrável se o desejarmos e quisermos 
aceitar.

São pois estas, salvo melhor opinião, 
as três ligações maternas que marcam a 
vida humana. Todas elas são importantes 
porque reais, e com consequências para a 
vida. Procurar destruí-las ou desvirtuá-las, 
como hoje afincadamente alguns procuram 
fazê-lo, é contribuir para que os homens 
fiquem menos humanos e, consequente-
mente, mais propensos para implodirem. 

Um dos nossos Rapazes não tem nem 
terá algo da sua mãe na memória. Nenhum 
de nós pode preencher esse vazio, mas 
vamos remediando, no seu processo de 
crescimento, essa carência. Estamos aten-
tos a esta necessidade tão importante. A 
família para os sem família, que nós somos, 
tem ajudado a regenerar muitas e muitas 
situações semelhantes. As senhoras, nas 
nossas Casas, têm essa missão e papel 
insubstituíveis. A vivência do dom da mater-
nidade pede atenção às três dimensões em 
que ela se manifesta na vida.  q

O Evangelho entra pelo estômago.
Pai Américo

DEPOIS da Epifania, escutámos mais uma vez e sempre o man- 
 dato de Jesus: Dai-lhes vós mesmos de comer. É extraordina-

riamente feliz o convite, neste Jubileu da Misericórdia, para meditar 
e pôr em prática as Obras de Misericórdia Corporais e Espirituais, 
que são um remédio para o próximo e a dignidade humana assim o 
exige. Se nada do que é humano é estranho ao cristão, o Reino de 
Deus toca todas as dimensões do ser humano, a começar pelo pão 
nosso de cada dia.

Todos os dias, em todas as refeições e em todas as mesas, é 
de procurar que nunca falte o alimento e também nesta Família. É 
uma tremenda responsabilidade social e eclesial, considerando que 
a fome ceifa a vida a milhões de Lázaros, enquanto nesta Europa 
se deitam fora por ano cerca de 89 milhões de toneladas de ali-
mentos. Os famintos não reclamam esmola, mas dignidade, disse 
o Papa Francisco. Nas suas primícias sacerdotais, de recoveiro dos 
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PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Dar de comer

Um grupo de Rapazes da nossa Casa do Gaiato de Beire
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Pelas CASAS DO GAIATO

MÚSICA — Os nossos «Batati-
nhas» e os outros Rapazes que estu-
dam música em Paredes, juntamente 
com o chefe maioral, ensaiam ao fim 
de semana os cânticos para a nossa 
Celebração Dominical. Também, 
mais tarde, eles poderão tocar vários 
instrumentos musicais nas nossas 
festas e celebrações. É preciso que 
todos gostem do que estão a fazer e 
se empenhem em aprender.

VISITA — O Sr. Bispo do Porto, 
D. António Francisco, veio visitar- 
-nos no Domingo dia 3. Celebrou 
connosco a Missa Dominical, junta-
mente com os nossos Padres Telmo, 
Júlio e Baptista. Na homilia falou 
sobre a vida do nosso querido Pai 
Américo e do seu Processo de Cano-

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

PERFILHO-A inteiramente, 
mas a expressão não é minha. 

Manicómios para o coração!… 
Cheira-me a Florbela Espanca, a 
nossa malograda mas grande poe-
tisa dos males de coração… Ainda 
tão popular, sobretudo nos meios 
intelectuais femininos. Porque os 
males de coração continuam a 
atacar… E agravam-se cada vez 
mais… O número de suicídios e 
as linhas de “Orientação por Tele-
fone” (p. e.: Telefone da Esperança) 
que vo-lo digam.

Apanhei esta expressão grafitada, 
com debuxo do rosto da poetisa, 
num muro assento, na Avenida 
da Liberdade, frente à Praia dos 
Beijinhos, em Leça da Palmeira. 
Reza assim: É pena não haver um 
manicómio para os corações que 
para a cabeça há muitos. Como 
quem diz: Que me interessa a mim 
esta liberdade (a da avenida?!…) e 
que me interessam a mim os beiji-
nhos (desta Praia dos…) se, dentro 
de mim, o meu coração continua 
inquieto como o de um novo, e 
actual, Agostinho de Hipona?!…

Quando as coisas me tocam, 

BEIRE  –  «Manicómios» para o coração… Um admirador

sempre tive alguma facilidade 
em registá-las. E esta tocou-me. 
Fala-me de tanta gente a sofrer 
porque procura nesta terra o que 
só podemos encontrar para além 
das estrelas !… Mal pensava eu, 
quando a registei, que agora iria 
fazer dela a leitura que quero par-
tilhar convosco. A partir daqui, 
desta curiosa universidade, deste 
intrigante reino de mistérios que 
é o nosso Calvário mai-la nossa 
Casa do Gaiato de Beire.

Num dos meus, aqui sempre tão 
apetecidos e difíceis de encontrar, 
momentos de silêncio e de solidão 
(dois irmãos gémeos siameses 
que Jesus tanto apreciava…), dei 
comigo a ouvir este significador 
gemido poético: — É pena não 
haver um manicómio para o cora-
ção… E logo me assaltou esta gre-
lha de leitura: Mas isso já existe. 
E não um mas tantos!… Urge é 
saber procurá-los e frequentá-los 
com a disciplina e a regularidade 
necessárias. Aqui, nesta velha 
Quinta da Torre, hoje animada 
pela Vida que palpita no Calvário 
e, logo a algumas centenas de 

metros, na Casa do Gaiato, temos 
um bom centro de tratamento para 
esses males do coração que tanto 
afligem a sociedade actual – uma 
sociedade carecida de um sentido 
para a vida, um sentido que des-
perte em nós um Grande Amor à 
Vida. Mas é preciso vir aqui. Ver 
com os olhos do coração. Ouvir 
cada doente. Cada rapaz. E pode 
ser que o milagre aconteça…

Diante de mim, vejo passar muitas 
experiências já vivenciadas ao longo 
dos meus anos de serviço de volun-
tariado. Recordo relatos de expe-
riências que, constantemente, me 
vão sendo narradas por quem anda 
nestas mesmas andanças. Sobretudo 
desses voluntários que não se con-
tentam com fazer o bem… Porque 
sempre tentam fazê-lo bem feito e 
sabem que um voluntário precisa 
ser uma pessoa que se sente em 
PRO+cesso de tornar(-SE) pessoa. 
Convencido de que só assim é pos-
sível ajudar o outro a ajudar-se a 
si próprio nesta indeclinável tarefa 
de “se tornar pessoa” também. Isto 
é, tornar-se um ser-de-relações- 
-construtivas.  q

O nosso associado e amigo Carlos Manuel Trindade deixou de estar 
fisicamente entre nós, a partir de 5 de Janeiro. Depois de longa luta pela vida, 
ajudado pela medicina, chegou ao fim da vida terrena. À família queremos 
manifestar a nossa solidariedade no desgosto de o vermos sair do nosso con-
vívio, mas também o nosso regozijo por sabermos que terminou o seu já longo 
sofrimento. 

Reconforta-nos a fundamentada esperança na Fé de que será um dos 
eleitos de Jesus Cristo e que terá o seu lugar no Reino do Pai; pois foi um 
dos servidores da Obra da Rua, durante muitos anos, ao serviço das crianças, 
como professor, e da Casa do Gaiato de Miranda do Corvo. Foi também um 
colaborador empenhado e muito activo ao serviço da Igreja Católica. Com-
provaram esta entrega à Obra da Rua e à Igreja o significativo número de 
sacerdotes que marcaram presença nas cerimónias fúnebres, entre os quais a 
totalidade dos senhores Padres da Obra, presentes em Portugal.

Como associado foi um dos fundadores, quase sempre pertencente aos 
Órgãos Sociais, ao longo da existência da Associação. O apreço que todos 
tínhamos por ele foi comprovado com a elevada presença de associados no 
seu funeral. Foi o mais acérrimo defensor de que os princípios e a acção da 
Associação se mantivessem sempre em conformidade com a doutrina de Pai 
Américo e em harmonia com a Obra da Rua.

Damos graças a Deus por termos a dita de se terem cruzado as nossas 
vidas com a do Carlos Manuel Trindade. Que Deus lhe perdoe as suas faltas 
e o recompense por todas as suas boas obras.  q

ASSOCIAÇÃO  DOS  ANTIGOS  GAIATOS
E  FAMILIARES  DO  CENTRO José Martins

«Ó SENHOR, QUÃO INSONDÁVEIS SÃO OS VOSSOS CAMI-
NHOS!» — O mote para esta curta crónica vem de situações que têm 
ocorrido na vida da nossa Conferência e que, certamente, todos já experi-
mentamos nas nossas vidas, em várias ocasiões.

Quantas vezes, quando pedimos ajuda, ou quando alguém precisa de 
ajuda, quem responde ou responde mais depressa não é quem está mais 
“próximo” ou quem tem mais dever para prestar essa ajuda!

Quantas vezes, quando ajudamos, o que acontece não é aquilo de que 
estávamos à espera!

Quantas surpresas agradáveis e desagradáveis acontecem neste 
labor!

Quantas expectativas frustradas ou ultrapassadas, que muito aconte-
cem a quem anda nisto!

Temos que ter o coração aberto a todas estas surpresas e a força de 
espírito necessária para não desanimar, quando as coisas aparentemente 
correm mal, ou não correm como nós achamos que deveria ser.

Há dias, vimos um pequeno vídeo muito interessante onde um pro-
fessor tentava explicar aos seus alunos que, para ele, uma prova da não 
existência de Deus era o facto de haver tanto mal no mundo. Um dos alu-
nos retorquiu-lhe, de forma inteligente, dizendo-lhe que uma das maneiras 
de provar que há luz é mostrar que há escuridão, ou seja, ausência de 
luz. O ponto a que o aluno queria chegar era que há mal quando os seres 
humanos não seguem os mandamentos da Lei de Deus. Por isso, quando 
as coisas correm mal ou não correm como nós estamos à espera, que isso 
não seja motivo para desespero ou descrença. Os caminhos de Deus são 
insondáveis!  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

FALECIMENTO DO PROF. 
CARLOS MANUEL — O nosso 
Jornal dá conta aos seus leitores e 
amigos da partida para a Casa do 
Pai do antigo gaiato Sr. Prof. Carlos 
Manuel Trindade, em 5 de Janeiro, 
no Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra. Aceitou alguns anos de 
doença, tendo o conforto familiar e 
os sacramentos da Igreja.

Nasceu a 28 de Maio de 1939, em 
Vera Cruz (Aveiro); e foi baptizado 
a 24 de Setembro na Igreja Paro-
quial. Entrou na Casa do Gaiato de 
Miranda do Corvo a 12 de Novem-
bro de 1946, onde fez a 4.ª classe em 
1950.  De 1959 a 1961 frequentou 
o Curso do Magistério Primário 
em Coimbra, que concluiu com 16 
valores. Depois, cumpriu o serviço 
militar com louvores.

Em 7 de Outubro de 1964, iniciou a 
sua actividade docente na Escola Pri-
mária desta Casa, nas 4 classes com 
67 alunos. Em 26 de Março de 1970, 
teve um louvor do inspector escolar. 
Ainda concluiu, em 20 de Julho de 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

1979, a licenciatura em História, na 
Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra.

Celebrou o seu Matrimónio com 
a Sr.ª Prof.ª Maria Helena a 3 de 
Janeiro de 1965, junto ao Cruzeiro 
do largo da nossa Capela, assistido 
pelo Bispo de Coimbra D. Ernesto 

Sena de Oliveira, nas Bodas de Prata 
desta Casa. 

Colaborou na equipa diocesana 
dos Cursos de Preparação para o 
Matrimónio (CPM) e pertencia ao 
Movimento de Espiritualidade da 
Sagrada Família (MESF).

Comemorou o 50.º aniversário da 
sua entrada na Casa do Gaiato, em 
1996, com uma Eucaristia concele-
brada pelos nossos Padre Horácio e 
Padre Carlos. Celebrou as suas Bodas 
de Ouro matrimoniais em 2015, na 
Igreja do Carmelo de Coimbra, com 
Missa presidida pelo sobrinho Padre 
José Miguel e em que concelebraram 
Padres da Obra da Rua.

Também dinamizou os cânticos 
litúrgicos na nossa Capela, onde 
foi velado e celebrada a Eucaristia, 
às 18h30, pelo nosso Padre Manuel 
Mendes.

A 6 de Janeiro, pelas 16 horas, houve 
Missa na Igreja Matriz de Miranda do 
Corvo, presidida pelo Pároco e conce-
lebrada pelos Padres das várias Casas 
da Obra da Rua. Participaram nesses 

momentos os Rapazes da nossa Casa 
do Gaiato, antigos gaiatos, Professo-
res e amigos.

Foi a sepultar no Cemitério da 
Vila. Que descanse em paz!. 

ARRANJOS — Por baixo da 
nossa copa, arranjou-se uma secção, 
separada, para arrumar os detergentes 
domésticos (da louça, roupa e outros). 
Depois de ajudarmos a fazer o alicerce 
de vedação de um terreno a nascente, 
os Srs. Pedro e Emídio estão a levan-
tar um muro e assim fica melhor a rua 
atrás dos nossos edifícios.

Aproveitamos aqui para dizer que 
a Capela de S. Frutuoso, em Casais 
do Campo, onde o nosso Pai Américo 
foi Capelão, está a ser restaurada.

BARBEARIA — Antes do Natal, 
a maioria dos Rapazes teve corte 
de cabelo curto, na nossa barbearia, 
pelo Sr. João. É preciso cuidado com 
isto, por causa das doenças.

ESCOLAS — Depois das férias de 
Natal, em que vários Rapazes pude-
ram visitar alguns familiares, o 2.º 

Período do ano lectivo começou a 4 
de Janeiro de 2016. Alguns resultados 
das avaliações deviam ser melhores, 
pelo que é preciso mais empenho e 
interesse nas aulas e no estudo, para 
além do comportamento.

FESTA EM S. JOSÉ — No dia 
10 de Janeiro, Domingo, pelas 15 
horas, a convite do Prior da Paróquia 
de S. José, em Coimbra, como é 
tradição, participámos na Festa dos 
Reis, no salão paroquial, que estava 
repleto de crianças da Catequese de 
Infância, com os seus pais e mães. 

Os meninos e meninas dos seis 
anos de catequese apresentaram as 
Obras de Misericórdia Corporais, 
com representações e cânticos; e os 
catequistas a sétima obra.

Depois, foi passado um diaporama 
sobre a nossa Casa do Gaiato, elabo-
rado pelo Prof. Paulo.

Entretanto, foi a vez dos Rapazes 
mais pequenos (do 1.º Ciclo) canta-
rem 3 canções com o Prof. Jorge. 

Terminámos, todos em palco, com 
o Hino da nossa Casa.

nização. Falou também do tempo 
em que passou férias na nossa Obra 
quando era seminarista. No final da 
Missa almoçou connosco no nosso 
refeitório e, depois, fomos ao nosso 
bar tomar cada um o seu café ou 
carioca. O Sr. Bispo elogiou o meu 
serviço de mesa e eu também fiquei 
muito contente com a sua presença 
na nossa Casa do Gaiato. Esperamos 
que venha mais vezes.

CHEGADA DO PADRE TEL- 
MO — Regressou a Portugal o 
nosso querido Padre Telmo para nos 
ajudar a cuidar da Casa de Beire e 
do Calvário. Ele chegou bem, graças 
a Deus. Está tudo bem com ele, o 
que muito nos satisfaz. Durante a 
semana jogou a sueca connosco, no 

nosso bar, e gosta muito dar «ban-
deiras» mas não gosta de as levar. 
Deixou os nossos Rapazes e o Padre 
Rafael em Malanje, para poder estar 
cá connosco. Muito obrigado e que 
lhe corra tudo bem.

OFERTAS — Muitas pessoas que 
são Amigas da nossa Obra vieram 
trazer-nos as suas ofertas durante 
a época do Natal. Umas coisas são 
para nós, outras para darmos a quem 
precisa.

Através do nosso Jornal agradece-
mos a todas as pessoas e desejamos 
um Ano Novo cheio de prosperida-
des. No início deste ano convida-
mos todos, os que ainda não são, a 
serem assinantes do nosso Jornal 
O GAIATO.  q
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O Sr. Cónego Padre João Cas-
telhano, a fechar, com todas as 
crianças à sua volta, deu conta da 
boa campanha de bens alimentares, 
feita com muito carinho no Advento 
pela sua comunidade paroquial e que 
reverteu para a nossa Casa.

O nosso Padre Manuel agradeceu 
tanta amizade e lembrou o nosso Pai 
Américo como o Santo dos Pobres. 
Seguiu-se uma merenda saborosa, 
partilhada com alegria e cujas sobras 
trouxemos.

Muito obrigado!

PARTILHA — É nosso dever 
agradecer aos nossos amigos e amigas 
as suas partilhas para ajudar a nossa 
Casa, pessoalmente, por correio e de 

outras formas. Referimos, de grupos, 
a generosidade e as visitas seguin-
tes: Jardim de Infância de Lagoa 
Parada (Ansião), Baldios e amigos 
de Vila Nova, Escola Secundária de 
Seia, Crismandos de Ansião e Grão 
Priorado de Portugal da Ordem dos 
Templários. E ainda a Farmácia S. 
Sebastião (Coimbra).

Bem-hajam!

AGROPECUÁRIA — A chuva 
acabou por vir regar os campos, mas 
tocada a vento forte. Nos terrenos 
semeados, com a humidade, a aveia 
está-se a desenvolver bem, formando 
mantas verdes. Aproveitou-se para 
descarolar milho, no celeiro; e 
racharam-se troncos de lenha  q

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

Continuação  da  pagina  1

com previsão de chuvas, mesmo para Boane. E nada. Às vezes uns 
relâmpagos ao longe. Estou a ouvir no noticiário que a previsão vai 
até Fevereiro com temperaturas altas, que já estão a produzir efeitos 
maléficos na saúde de crianças e idosos. Aqui todos os cuidados são 
poucos para que não aconteça o mesmo e o calor tem subido a quarenta 
e três graus que quase impede andar fora de Casa, desde a manhã ao 
entardecer. Mas vamos confiando em Deus e rezando para que nada 
de pior aconteça. E voltando ao começo, terei de continuar de saco na 
mão e procurando a todo custo que em Casa as coisas andem de feição 
à profecia de Pai Américo.  q

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  da  pagina  1

pobres, cujo lastro já lhe vinha de pequeno, o Padre Américo, entre 
outras, teve uma missão do seu Bispo muito concreta — a Sopa dos 
Pobres. Sendo contra ela, estando próximo e ajudando os pobres, tinha 
as ideias muito seguras, na linha do Evangelho e na tradição da Igreja, 
afirmando claramente: quando, na hora derradeira, o Justo Juiz vier 
em glória e em majestade dar a cada um aquilo que lhe pertence, 
nessa hora, digo, o castigo ou a recompensa há-de girar à volta do 
dar de comer.

Na verdade, não há que fugir daqui, desde a aurora ao entardecer 
— comer o pão. Não será transgressão, tendo padaria se necessário, 
aproveitar o que sobra dos fornos que conhecemos. Ao primeiro 
almoço, do que estes filhos refilões e comilões mais gostam é de pão 
com manteiga, e muita, não perigasse a obesidade infantil. O Mário 
barrigana, se mais pão houvesse mais lá chegara. E tem o desplante, 
mesmo sendo gadocha, de dizer, ao pedir, que só comeu 3 pões! Já que 
estamos à mesa da pequenada, depois das festas do Menino Deus, em 
que se regalaram do bom e do melhor (Louvado seja Deus!), ficámos 
estupefactos com uma bulha aguerrida entre o António da Costa e o 
Úmaro, por causa de uma travessa que já tínhamos rapado bem. O 
mais pequeno, avesso à tora e o menino do Natal, depois de 7 pratadas, 
renitente queria rapá-la e tirá-la ao outro companheiro, que também já 
tinha limpo uma malga de sopa com uma serra de pão partido. Vá a 
gente entender esta fome… Bem certo, não sei das suas mães, o que é 
pertinente dizê-lo e procurar que um dia as reencontrem.

Por esta causa e porque não queremos nem devemos também lar-
gar as ruas das amarguras, que as temos ad intra, tivemos de levantar 
ferro tão pressionados por pobres que nos enriquecem por dentro, para 
saber do seu paradeiro e vidas, nomeadamente as famílias de 3 rapa-
zitos, como nas primícias, ora a festa do Santíssimo Nome de Jesus. 
Das carradas de arroz que mãos generosas e carinhosas multiplicam 
e chegam para todos, partilhadas por comunidades cristãs vivas e dos 
campos do Mondego, foi bom e justo distribuir, começando por uma 
sub-cave periférica, onde nos receberam duas pequeninas risonhas, 
cujo pai está com o pé no estribo para emigrar, querendo ganhar o pão. 
O garoto, embora espigado, tem patologia e desencontrado no ano de 
escolaridade, pelo que urge atenção. A pobreza material não deve ser 
motivo para que os pais percam os seus filhos para sempre por desejos 
pessoais.

Se não conseguimos resolver as causas estruturais da pobreza, é 
de caminhar assim: pouco, pequeno e possível. Os gestos simples e 
quotidianos são insubstituíveis. O Apóstolo dos gentios deixou-nos 
o relato mais antigo da Fracção do Pão, precisamente num contexto 
de injustiça: quando vos reunis, não é a Ceia do Senhor que comeis, 
enquanto uns passam fome.

Felizes ficámos quando continuámos a partilhar o resto, pois não 
nos pertence e sabemos que é devido a outros. As pessoas com fome de 
pão e outras fomes são da causa de Deus, que só quer a sua dignidade. 
É de sonhar mesmo o dia em que haja paz em todas as mesas. Casa 
onde não há pão… É menos espinhoso educar na sobriedade. Haja 
juízo que o pão chegará para todos. Sobra sempre nestas mesas, numa 
dúzia de cestos, excepto à hora da merenda. Por cá, se a fome se atura, 
é mais exigente regrar os filhos e encaminhá-los para o Pão da Vida.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Os meus chefes

É uma jubilosa graça de Deus ter chefes à altura, 
isto é, à medida do Evangelho a qual o padre 

Américo definiu assim: — Chefe é aquele que ser-
ve.

Servir é o grande ideal de Jesus. Não vim para 
ser servido, mas para servir. Pai Américo grande 
imitador de Cristo e pregador prático da Sua doutri-
na, procurou imbuir fortemente as Casas do Gaiato 
deste carisma.

Tenho-me deliciado com os tribunais a que eles 
presidem. Como ninguém, sabem chamar os seus 
irmãos à consciência, com linguagem e proximi-
dade frutuosas e uma aptidão que lhes vem do seu 
exemplo irrepreensível, quer em Casa, no Instituto, 
na Academia ou na Escola. 

Dois rapazes tinham um recado da professora 
de Inglês, com data de 25 de Novembro de 2015, 
no caderno do aluno, a pedir que lhe chamassem 
à atenção por causa do seu mau comportamento e 
baixo interesse, e não mo tinham apresentado para 
assinar. Soube, na Escola, que se portam mal em 
todas as aulas, menos nas da Directora de Turma.

Ambos pré-adolescentes e da mesma turma. 
No fim do jantar, chamo o chefe, pondo-o ao cor-

rente da situação.
Diante de todos, convoca cada um, por sua vez 

ao pé de si e em linguagem convincente, fitando 
os olhos em cada um, diz-lhes: — O que é que tu 
queres fazer da tua vida? Diz lá. O que vais fazer 
para a escola? Que é que andas lá a fazer? Diz lá? 
Que vais fazer para a escola? Que é que andas lá 
a fazer? Diz lá? Que é que andas lá a fazer? Diz 
lá. Dizes ou não dizes? Fala! Fala alto para toda 
a gente ouvir.

A voz do chefe é decidida e convicta.

Os rapazes lá iam respondendo, primeiro baixi-
nho e atabalhoadamente, depois, mais alto e mais 
humilde.

O tribunal é um exame de consciência prático, 
compreensível e reparador.

Eu poderia fazê-lo, talvez mais delineado, mas 
não tiraria o proveito que os chefes conseguem.

Donativos de Natal

TODOS os anos faço referência às dádivas colec- 
 tivas do tempo Natalício.

Merecem especial relevância os trabalhadores da 
Secil com uma mensagem muito fraterna: «Nesta 
época, mesmo havendo empregos temporários, 
muitos de nós ganhamos alguns mimos para os 
nossos Gaiatos.

Fizemos a nossa campanha para que, com um 
pouco mais de calor os nossos Gaiatos possam 
sentir um abraço especial.

Abraço que faça lembrar que o amor estará 
sempre presente». Vários fatos de treino, novos, 
para criança, pares bonitos e fortes de caçado, sacos 
de chocolate também com o pai natal achocolatado 
mais 515€.

Os trabalhadores da Segurança Social de Setúbal 
também se quotizaram, reunindo 350€, entregues 
no nosso Lar. Consola-nos esta ajuda, não só pelo 
valor, como pelo apreço revelado para com a Casa 
do Gaiato, dos empregados deste sector estadual.

Como infelizmente vai progredindo a indiferença, 
as outras múltiplas e grandes empresas do Distrito 
e da Cidade, foram-nos esquecendo, com excepção 
da Sopac e da Sapec as quais nos continuam a dar 
todos os anos o adubo e os pesticidas para as nossas 
culturas.  q

Dias à beira-mar
ESCREVO estas notas debaixo 

 das espinheiras que se 
encontram nas margens do mar 
de Santo António, a olhar a imen-
sidão das águas e a pequenez dos 
garotos mergulhados nelas, em 
espuma batida pelas ondas que 
o vento atira para o areal quente. 
Encontro-me na companhia de 
duas dezenas de rapazes, alegres 
nestas paragens em que o dito 
aquecimento global se faz sentir 
cada vez mais. 

O mês de Janeiro é assim em 
nossa Casa, os mais pequeninos 
gozam o privilégio de estar em 
contacto saudável com o mar, 
que acaba por ser um autêntico 
bálsamo para sarar as feridas que 
o calor vai causando nesta altura 
do ano.

VINDE  VER! Padre Quim

A selecção dos grupos, que 
pela natureza da nossa família 
numerosa constituiria um grande 
desafio, veio a tornar-se assunto 
de fácil resolução, graças ao uso 
do critério da “aptidão escolar.” 

Neste momento, as comunida-
des da casa 1, de cima e de baixo, 
segundo a modalidade aplicada e 
acompanhados pelos seus chefes 
são os felizes contemplados.

É um prémio para incentivar os 
rapazes a estudar. Tarefa pouco 
apreciada por alguns garotos.

O rigor, aplicado hoje com 
paciência, ajudará a construir o 
dia de amanhã, tendo em conta 
os desafios a enfrentar no dia de 
amanhã.

Em matéria de educação os 
incentivos são muito importan-

tes para motivar os educandos 
a buscar, com determinação e 
audácia, os valores pelos quais 
há-de assentar o edifício humano 
em construção.

 É hora de imprimir no ser 
do rapaz o protagonismo da sua 
história e afastar de si o dito 
“vitimismo”.

À medida em que vão adqui-
rindo a maturidade suficiente 
para a compreensão de si mesmo 
e do mundo circunscrito a ele, 
o Rapaz, dentro da nossa Casa, 
faz-se homem, ajudado pelo sis-
tema familiar, educativo e peda-
gógico nele plasmado.

O sentido de justiça constitui 
uma alavanca de comando na 
educação do Rapaz. Justiça que 
não deve significar distribuição 
equitativa, mas sim dar a cada 
um o que merece segundo as cir-
cunstâncias em que se encontra 
a pessoa. Na medida da resposta 
que vir a dar no cumprimento dos 
seus deveres. “ É dando que se 
recebe” como dizia são Francisco 
de Assis.

Na escola o prémio é dado aos 
que se empenham por buscar 
sempre mais, para superar a 
ignorância, e o castigo é aplicado 
para desincentivar a preguiça 
social.

E quando a carrinha arrancou 
com o grupo da praia tivemos pena 
de ver lágrimas no rosto dos que 
não puderam este ano ir por terem 
perdido o ano escolar, perdendo 
também assim este benefício. 
Talvez para ano venham a traba-
lhar mais na escola e a merecê-lo, 
também, com justiça.  q
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É nossa missão difundir a mensagem da Caridade, através 
da nossa vida e da nossa palavra. Deste modo, ajudamos a 

fazer um mundo novo com ternura, afecto e bondade. Por isso, não 
tenhais qualquer dívida a ninguém, senão a do vos amardes uns aos 
outros. Quem ama o próximo, sobretudo os que mais necessitam, 
cumpre toda a Lei, pois a Caridade, não só não faz o mal, mas 
é o pleno cumprimento da Lei. Os corações animados por estes 
princípios são uma rocha firme sobre a qual assenta  uma sociedade 
verdadeiramente humana.

Uma comunidade religiosa pôs à disposição da nossa Casa do 
Gaiato de Benguela uma casa humilde, mas preciosa, junto ao mar. 
É aproveitada, somente, no tempo de calor, para a passagem de duas 
ou três semanas de praia. Os mais pequenos são os beneficiários 
principais. Assim aconteceu na semana passada. Um novo grupo 
está a preparar-se, nesta altura, para seguir. Partiu, agora mesmo, no 
momento em que vos escrevo estas notas. São os mais pequeninos. 
Estão a cantar, cheios de alegria. A Teresa que é a mãe adoptiva 
destes filhos da Casa do Gaiato de Benguela vai acompanhá-los 
com todo o seu carinho. A alegria enche-lhes o coração. A ternura, 
a bondade e o afecto são os canais, por onde circula a vida que 
vai ajudá-los a serem homens felizes. Estamos chamados a vencer 
o mal, em todos os terrenos, em que se manifesta. O egoísmo e 
a indiferença, perante as necessidades alheias, dos mais pobres e 
abandonados, são males a vencer pela torrente do Amor. Se somos 
cristãos devemos ser a encarnação deste amor. Se somos verdadei-
ramente humanos não temos outra via para sermos pessoas dignas. 
Quem dera! Deste modo, temos que responder aos actuais desafios 
da miséria social, nas suas várias dimensões. O amor é a força mais 
poderosa do universo e nela temos que depositar toda a nossa con-
fiança. Vamos à experiência!

Um dos espaços em que estes nossos filhos experimentam   
muito carinho são os Centros de saúde, nomeadamente o Hospital 
Central. Hoje, de manhã, acompanhei um dos pequenos   que, em 
breve, vai ser operado. A enfermeira e o médico que o atenderam 
sentiam-se na presença dum filho seu. Acontece, de igual modo, 
em geral, noutras circunstâncias. Esta atitude é geradora de muita 
confiança. Quem dera todos os doentes sintam este interesse e cari-
nho! Quero agradecer a ajuda, muito simples e humilde que um 
trabalhador pôs em minhas mãos. Foi o amor pelos  mais fracos 
que o levou a fazer este gesto, de surpresa. As análises clínicas para 
um dos pequenos doentes, efectuadas num centro particular, foram 
pagas com essa esmola. Recebei com muito carinho um beijinho 
dos filhos mais pequeninos da Casa do Gaiato de Benguela, com os 
votos dum ano cheio de paz e alegria.  q

BENGUELA Padre Manuel António

A alegria
enche o coração…

DA  MISERICÓRDIA Pai Américo

Mais na Gráfica, um pacote de roupas «para a família que 
dorme debaixo dos eucalíptos. E dormirá.

É um homem dos seus trinta e quê, robusto e inteligente, 
acompanhado de três criancinhas e de uma mulher.

Meu amigo das prisões, onde cumpriu larga pena por crimes 
sociais, não traz na fronte o ferrete de outras eras, mas marcou-o 
o mundo com o «foge que é danado», e agora nem mestres de 
obras, nem chefes de oficinas, nem donos de fábricas — «nin-
guém me dá trabalho, Padre». E apenas entrado em uma casita 
previamente alugada, houve de sair dela na mesma hora em que 
entrou… porque «é danado»! É no momento de ser despedido 
que este homem chora ao pé de mim a desgraça de não ter abrigo 
e eu a pena de não ter casa, que seria também a dele.

Abraçamo-nos debaixo do céu azul à beira do turbilhão que 
passa. A batina negra do Padre, que para este foi e para tantos 
é ainda o maior mal do mundo, mudara de cor num instante; e 
agora era para ele e tem sido para muitos, o maior bem!

Assim se regeneram os maus, amando-os até ao fim. Se eles 
se sentem desprezados dos homens, acabam por se desprezar a si 
mesmos e, então, não há mal no mundo que não sejam capazes 
de cometer, desesperados.

Do livro Pão dos Pobres, 2.° vol., pp 16-17. 

Eu  vim  para  salvar
 Do Evangelho

VOLTOU de novo aquela cancerosa, com cabe- 
 leira postiça, para que as filhas não a vissem 

de cabeça nua.
Os leitores que me seguem de quinzena a quinzena 

estão recordados desta senhora.
Está melhor. Trazia já outra cara, embora continue 

com a peruca. Enxertaram-lhe a medula e a Espe-
rança voltou ao seu coração e ao seu lar.

Eram 11h00 da manhã. Eu estava apressado para 
sair, pois marcara uma consulta médica para as 
11h30.

Nisto da saúde é assim: Podemos esperar uma 
ou duas horas, mas também pode acontecer que o 
atendimento seja pontual.

Ver a senhora melhor e saber da operação 
encheu-me de alegria.

O marido desempregado respondera a um anúncio 
e arranjou trabalho, pelo menos, para três meses, 
nos Estados Unidos.

Boas notícias que também lhe traziam mais força 
anímica e ajudavam a sua recuperação física!

— Agora não a posso atender. Pode vir cá logo? 
Pelas 6h00 da tarde, conto estar em Casa.

A minha pontualidade é sempre relativa. Depende 
das surpresas do caminho.

Quando chego, já os rapazes jantavam e me havia 
esquecido dela que me esperava no jardim alumiado 
há mais de 2 horas.

Queria que lhe pagasse a prestação da casa, a água 
e a luz e uma dívida às finanças.

A prestação da casa sim. A água — era dois meses 
— também. A luz não, que a EDP não aceita os meus 
cheques e às Finanças não.

Não pago a um Estado incapaz de inquirir uma 
situação destas, de a isentar e a esmaga com uma 
dívida como máquina cega sem condutor.

É uma iniquidade! Não pago, não pago, não 
pago!…

Um Estado que foi capaz de perdoar, há anos, a uma 
antiga colónia 200 milhões de euros, arrasa assim 
uma família portuguesa doente e desempregada!? 
E ainda se esses valores revertessem a favor dos 
mais pobres, daquela martirizada nação calar-me- 
-ia. Mas não. Lá como aqui, os grandes crescem 
cada vez mais e os pequeninos são espezinhados em 
vez de defendidos.

Nem sequer quis saber a importância da dívida 
que carregava aquela doente mas notei-a aterrori-
zada por ter uma casa em seu nome e as Finanças 
poderem vir sobre ela!

Que ironia?!… — O marido vai para o estrangeiro 
ganhar valores para remir dívida a um Estado que 
devia proteger a sua família e não o faz!

]  ]  ]

Já a noite cobria de escuro o ambiente ajardinado 
desta casa. Com luzes projectadas de baixo para cima 
sobre a ramagem espessa dos citrinos deixando-nos 
distinguir apenas algumas sombras.

Chegava a casa algo cansado, o que me acontece 
diariamente ao fim de cada jornada.

Estacionando o veículo que me transportava com 
mais dois ou três rapazes e sou abordado imediata-

mente, mal pus os pés na calçada, por três indivíduos 
ainda novos que forçosamente me queriam falar. 
Fui-me aproximando da luz ténue de um candeeiro 
de parede para ver os aspecto dos meus imprevisí-
veis interlocutores.

Um deles arrancou do bolso um papel branco 
escrito a computador, com uma assinatura azul: 
— veja Padre, vou para a rua!…

Sempre a andar com ele a meu ombro, um outro 
começava também a gritar-me: — Eu também quero 
falar consigo.

— Hoje não atendo mais ninguém, a hora não é 
própria, estou muito cansado e tenho de acolher os 
rapazes que estão a chegar das aulas.

Meti-me no escritório, acendi a luz, mandei entrar 
o homem do papel, fechei a porta e dispus-me a 
prestar-lhe a atenção.

Era um rapaz novo, de barba aparada e aspecto 
lavado. Com dois filhos meteram-se numa casa, 
arranjou um fiador e há dezoito meses não pagava 
a renda de 200€.

O papel branco era o aviso do senhorio que o pre-
tendia pôr na rua.

Conferidos os documentos quer da casa, dele e do 
senhorio, passei-lhe um grande sabonete: — Olhe 
que tem feito um roubo. Uma casa custa muito ao 
dono dela. Mais ainda, ele paga o IMI ao Estado. 
E tu com a tua família nesta casa há dezoito meses 
sem pagar nada?! Isto é uma grande injustiça!

— Ah!, não tenho trabalho…
— Não tens? Arranja-o. Um homem com a tua 

força e saúde arranja sempre trabalho, aqui ou ali. 
A gente mexe-se. Pergunta, procura, oferece-se. 
Se não ganha muito ganha pouco, mas não se põe 
à espera como os pobres camponeses de África 
aguardam a chuva! A gente vai à luta. Não cruza os 
braços. Sabes quanto deves agora ao dono da tua 
casa? Sabes? 3600€! É dinheiro!

Vou dar-te para dois meses mas não te ajudo 
mais. Nunca mais!

Passei um cheque ao senhorio.
O rapaz ficou aliviado. Pergunta-me para ser agra-

dável: — Onde é que o senhor diz missa?
— Aqui —, retorqui-lhe.
— E eu posso vir cá?
— Não precisas de vir cá. Tens muitas missas 

perto da tua casa na cidade!
— Mas eu gostava de vir cá.
— Não tens dinheiro para a viagem.
— É que eu sou Evangélico e gostei muito de si, 

do que me disse e da sua ajuda.
— Se é Evangélico, porque não vai ter com o seu 

Pastor e vem bater à porta de um padre da Igreja 
Católica?

— Ah… eles não ajudam.
— Não ajudam alguns, outros também auxiliam.
— Mas eu não conheço nenhum.
Então procure a sua paróquia que é tal. Está 

perto da sua casa e na igreja terá duas missas ao 
Domingo.

— Que o Senhor o abençoe. — Dizia-me e repe-
tia, repetia.

O Senhor abençoa-me sempre, se assim não fosse, 
não teria para lhe dar.  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

O homem opulento do Evangelho 
que passou noites à vela, consu-
mido por não ter onde recolher a 
abundância da colheita, não teria 
sido censurado — stulte! — se 
a preocupação fosse antes de 
como havia de repartir! O avarento 
da parábola quis vir ao mundo 
contar estas coisas aos irmãos 
que ficaram, mas foi-lhe dito que 
não: «que ouçam os profetas». 
Quis regressar ao mundo, sinal 
de que estava num outro onde as 
contas se hão-de ajustar.
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PENSAMENTO
Pai Américo
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