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É o que temos de mais precioso. 
Recebemo-la antes de nos conhe-

cermos. Ninguém nos perguntou se 
queríamos viver; ainda que sim, já 
então viveríamos.

O instinto por viver e sobreviver é 
inato em todo o ser vivo; o irracional 
usa todos os meios para se manter 
vivo; no ser humano, esse instinto é 
superior, nasce-lhe como uma decisão 
consciente.

Por esta qualidade, de ser dotado 
de consciência perante as circunstân-
cias diversas da vida, o homem pode 
optar por lutar pela sua vida e pela 
dos outros, ou pode querer o contrá-
rio, pondo-lhe fim.

É transversal a toda a existência da 
humanidade o uso que o ser humano 
sempre fez deste poder, de dizer sim 
ou dizer não à sua vida e à dos outros. 
A Sagrada Escritura apresenta-nos o 
primeiro caso, em que Caim decide 
pôr termo à vida de seu irmão Abel. 
Não estava em jogo a sua sobrevivên-
cia mas a sua inferioridade perante 
alguém que o superava no Bem. Então 
matou o irmão para o dominar; deste 
modo não mais teria o rival a fazer- 
-lhe frente, a fazer o que ele não era 
capaz em tão alto grau.

As lutas dos homens, aniquilando-se 
uns aos outros, têm tido sobretudo este 
motivo. Mas há outra luta não menor, 
que mora dentro do próprio homem e 
o põe em confronto com o destino a 
dar à sua própria vida. É o caso em 
que se confronta, interiormente, com 
uma força maior que a sua, e que 
por esse motivo é incapaz de vencer. 
Nesta inferioridade, ou o homem 
aceita esta incapacidade e carrega a 
sua condição frágil ou põe em prática 
o poder de se auto-aniquilar.

Quando habituado a vencer e a ter 
a vida nas mãos sob o seu domínio, e 
se vê perante a impotência de vencer 
a situação em que se encontra, a qual 
ele rejeita totalmente, então decide 
pôr fim à vida porque não tem motivo 
algum que o leve a suportar essa 
esmagadora contrariedade. Fá-lo 
conscientemente, porque consciente-
mente chegou a tal conclusão.

Mas se uma Luz brilhasse na sua cons-
ciência e lhe mostrasse que ao fundo 

A Vida

DA  NOSSA  VIDA
Padre Júlio

PÃO  DE  VIDA
Padre Manuel Mendes

do terrível túnel que está a atravessar 
estava essa Luz incomparavelmente 
brilhante, no seio da qual entraria? Um 
simples reflexo dessa Luz, a brilhar nas 
trevas amargas desse túnel, despertá- 
-lo-ia, motivá-lo-ia, entusiasmá-lo-ia a 
prosseguir com a caminhada da sua 
vida. Agora, o poder sobre a determi-
nação do rumo a dar à sua vida viria 
já não de si mesmo mas dessa Luz que 
lhe comunicava uma nova Esperança.

Esta Luz existe; só Ela existe. Ela 
comunica-Se na forma de vida humana, 
sustenta-a e confirma-a. Confiar na 
presença real e intemporal desta Luz, 
é o sentido a procurar ter todos os dias 
e em todas as circunstâncias na vida 
humana.  q

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

A ânsia de notícias ou até a simples curio-
sidade, faz depender a gente da televi-

são, da rádio e do jornal, que no fundo são o 
meio mais corriqueiro de nos comunicarmos 
com o mundo. Não chegam, porém, para nos 
falarmos ou nos conhecermos, muito menos 
para ir fundo de nós próprios, provocando a 
abertura do outro, estabelecendo relação de 
amor, que é a mais autêntica entre os homens. 
«Amai-vos uns aos outros como Eu vos 
amei». Já nem quero pensar na dimensão do 
sagrado, porque o profano cobre toda a espé-
cie de relacionamento. Aqui, onde estou por 
motivos de saúde, anseio sempre por notícias 
todos os dias. As más, são sempre a falta de 
chuvas que vai afectar muito o povo que nos 
rodeia e o rendimento dos nossos campos e 
gado. As boas, são o tempêro que faz o dia- 

-a-dia suportável e risonho. Depois do Natal, 
como já foi dito, quase todos os rapazes 
tiveram aonde ir. Uns, acolhidos por algum 
familiar; outros, por professores, padrinhos 
ou simplesmente amigos. O Vasquinho foi 
ver a avó, com recomendação de vir com ela 
no regresso. É o modo de não perderem as 
raízes familiares e das famílias nos conhe-
cerem e saberem da nossa boca, como eles 
estão, ou não, a aproveitar os estudos e o que 
querem ser quando grandes.

O Vasquinho voltou com a avó e a mãe. 
Pensávamos que ela tinha sido morta pelo 
pai. Foi o motivo de ele entrar para nossa 
Casa. Que ele a matou e veio gabar-se a mãe 
dela que a tinha enterrado e bem enterrado. 
Andaram as mamanas da Massaca a vascu-

Continua  na  página  4

Senhor Jesus, eu não troco por nada 
deste mundo a suprema ventura 
de curar com panos de linho os 
membros doentes do Vosso Corpo, 
considerados sem cura!

Pai Américo

HÁ regiões do mundo, onde im- 
 peram enormes desigualda- 

des, em que há pobres sem agasalhos 
e sem nada, enquanto uma minoria 
detém grande parte dos bens; por 
outro lado, geram-se grandes quan-
tidades de vestuário, tornado desne-
cessário e até sujeito a reciclagem, 
numa sociedade de consumo.

Já lá vai o tempo em que havia 
maiores carências de vestuário, 
como há oito décadas em que o 
Padre Américo verteu em lágrimas 
este lamento, pelo passamento do 
seu Bispo D. Manuel que o ordenou 
para serviço da Igreja: A popula-
ção das tocas acudiu à passagem: 
setenta famílias de fome embrulha-
das em farrapos. Eram os pobres 
dos becos da Baixa, os doentes dos 
Lázaros, os reclusos das Peniten-
ciárias, as famílias andrajosas da 
Quinta da Misericórdia, em Coim-
bra, entre outros lugares de miséria, 
que conhecia tão bem como as pal-
mas das suas mãos ungidas. A sua 
capa sacerdotal a todos ia ajudando 
a cobrir, a curar e a levantar.

No nosso tempo, fala-se muito e é 
preciso acudir à chaga dos ditos sem 
abrigo, como um homem desgarrado 
que foi alojado numa antiga e bela 
moradia alcandorada numa encosta 
com o Sol nascente nas vidraças e o 
sinete Património dos Pobres.

Continua  na  página  4

Vestir

SETÚBAL Padre Acílio

Bispo

O novo Bispo de Setúbal, D. José Orne-
las, visitou esta Casa.

Revelou-me sentir que já o devia ter feito 
e só não concretizou o seu desejo, por causa 
dos inúmeros apelos da sua Diocese e dos 
atropelos, que o início do seu episcopado 
acarreta sempre com alguma naturalidade.

A visita do Bispo é para todos, senhoras, 
rapazes e padre, um grande estímulo e con-
solação.

Se servimos os pobres, em nome da Igreja 
e do Bispo, é natural que a sua presença e 
palavra sejam aguardadas com elevada ex-
pectativa e fervoroso carinho.

Pedi-lhe que fosse comigo abençoar a casa 
e a família da Milene — aquela mãe de qua-
tro filhos a quem o Património reconstruiu a 
casa —, e o Senhor Bispo aceitou com alegria 
sem qualquer reserva.

Afoito e feliz, entrou na casa limpinha e 
arrumada, beijou as meninas, abençoou o 
bebé e cumprimentou paternalmente os pais, 
exalando, pelas suas palavras e gestos, um 
eloquente afecto de pastor.

Conversou com todos com muita alegria 

sobre o caminho para Deus, pois nenhum 
deles é baptizado e retirou-se, deixando 
secretamente nas mãos do pai de família 
uma significativa esmola em dinheiro. «Isto 
é o que eu tiro do que é meu para dar aos 
pobres», confidenciou-me.

É o segundo Bispo, na minha vida, que eu 
vejo tirar do que é seu e dar aos pobres. O 
primeiro era Bispo de Beja e, já na sua situa-
ção de Emérito me enviou, várias vezes, um 
cheque para o Património.

O senhor D. José jantou connosco, com os 
rapazes e com o Padre José Maria em frater-
no e alegre colóquio.

Dei-lhe, como devia, o meu lugar à mesa 
e, no fim manifestei publicamente os nossos 
sentimentos de gratidão e júbilo pela sua 
presença.

Após as minhas brevíssimas palavras, o 
Prelado saltou do seu lugar para o meio das 
mesas dos rapazes e ali, numa proximidade 
afectuosa, falou-lhes, exortando-os a apro-
veitarem as oportunidades oferecidas pela 
Casa do Gaiato para se fazerem homens.

É bom que o Bispo sinta que esta Casa é 
sua e a nossa acção o seu apostolado de Pas-
tor entre os mais pobres e desprotegidos.

Um padre da rua tem liberdade, em qual-
quer parte do mundo para ser padre do Bispo 
da sua Diocese.

Continua  na  página  3
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Pelas CASAS DO GAIATO

HÁ já muito tempo que não comunicamos assuntos correntes. Pedi-
mos desculpa pela ausência. A direcção reuniu no fim do ano e planeou 
actividades.

Peregrinação a Fátima – Por várias vezes foi dada como sugestão. 
Parece haver agora vontade de planear a eventual concretização. Como 
é evidente, só será possível se houver aderentes. Assim, é indispensável 
que os interessados nos manifestem a vontade de participar. Para o efeito 
escrevam-nos ou telefonem, o mais tardar, até 30 de Março, para : - José 
Martins de Carvalho – Parque Residencial, Lote 24-2.º-Esq. — São Mar-
tinho do Bispo — 3045-160 Coimbra, telefones 239444082-933137405. 
Está previsto o dia 23 de Abril, com saída de Miranda/Coimbra cerca das 
8 horas e chegada, aproximadamente, às 20. Em Fátima está organizada 
e aberta ao público a exposição — Terra e Céu: Peregrinos e Santos de 
Fátima —, onde o nosso Pai Américo tem o seu espaço, pelo que será, 
certamente, do interesse de todos nós. Aos interessados, associados ou 
não, desde que antigos gaiatos, será enviado posteriormente o programa.

Associado, José Silva Santos – Tem necessidade de usar aparelho 
auditivo para poder comunicar verbalmente. Temos acompanhado os 
procedimentos para que o aparelho seja substituído. O Centro Social 
Paroquial local está na primeira linha de acção. Lançou uma campanha de 
solidariedade, de angariação de donativos, para se adquirir o aparelho. Foi 
criada a conta bancária na Caixa Agrícola de Cadima IBAN PT50 0045 
3025 4027 8182 1324 3. Os associados que pretendam colaborar poderão 
fazê-lo directamente por transferência ou depósito.

Processo de Beatificação de Pai Américo – Os associados e antigos 
gaiatos que tenham vivido ou presenciado acontecimentos relevantes de 
manifestação da santidade de Pai Américo e os queiram revelar, poderão 
dar-no-los a conhecer, a fim de os compilarmos e os enviarmos em con-
junto para a Santa Sé, Causa dos Santos.

Outros assuntos – Temos acompanhado e apoiado, com a colaboração 
da Casa do Gaiato de Miranda, três dos nossos associados mais necessi-
tados. O nosso Encontro Anual está previsto para 26 de Junho. Entende-
mos ser positivo o Encontro de Setembro, nas imediações do santuário 
de Nossa Senhora da Piedade, em Tábuas. Assim, mesmo sendo ano de 
eleições para os órgão sociais, daremos os primeiros passos para que, a 
seu tempo, tenhamos informações mais objectivas. Tentaremos fazer nova 
actualização do ficheiro. Lembramos que o pagamento de quotas é um dos 
deveres dos associados. Há uma tolerância até três anos. Os associados 
que, justificadamente, não possam pagar as quotas, poderão ficar isentos, 
temporariamente. Para tal terão de apresentar, por escrito, o respectivo 
pedido, documentado, à Direcção. Esta fará a apreciação documental e 
levará o pedido à deliberação da Assembleia Geral.  q

ASSOCIAÇÃO  DOS  ANTIGOS  GAIATOS
E  FAMILIARES  DO  CENTRO José Martins

MÚSICA — Alguns dos nossos 
Rapazes continuam a aprender 
música e a tocar alguns instrumentos 
musicais, numa escola de música de 
Paredes. Estão-se a preparar para 
uma aula pública na Páscoa, em que 
vão mostrar os seus talentos. Espe-
ramos que corra bem, nós estaremos 
presentes a assistir.

A NOSSA ALDEIA — Foi repa-
rada a nossa avenida dos buracos que 
tinha, pois a camada de alcatrão já 
está muito fina. Como as folhas das 
árvores já caíram todas, está a nossa 

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

Aldeia mais limpa e bonita. Todos 
nós devemos ter cautela com as coi-
sas que utilizamos, qualquer tipo de 
objectos, que não devemos deitar ao 
chão mas no caixote do lixo. Assim 
teremos mais gosto de ver a nossa 
Aldeia.

CARNAVAL — Alguns dos nossos 
Rapazes divertiram-se no Carnaval a 
mascararem-se e a pintarem-se. Como 
o tempo estava chuvoso foram para o 
nosso salão de festas. Uns Rapazes 
cantaram e outros dançaram com 
muita animação. No final fizeram um 

lanche. Tive pena de não estar pois fui 
sair. Para o ano há mais.

QUARESMA — Iniciámos a 
Quaresma com a Celebração da 
Quarta-Feira de Cinzas. O nosso 
querido Pai Américo disse algumas 
vezes que era Pó e era Lama. Com 
isto queria dizer que todos nós somos 
fracos e a nossa grandeza não vem de 
nós mas de Deus. Todos devemos pôr 
na nossa consciência esta verdade 
que o Pai Américo nos diz. Assim 
celebraremos bem a Páscoa que se 
aproxima.  q

CATEQUESE — Tem havido 
Catequese para os vários grupos, na 
nossa Comunidade. Um grupo de 
vários Rapazes, acompanhados pelo 
Rui Pereira (que estudou Teologia), 
vai participar em 21 de Fevereiro na 
Festa da Palavra, na Igreja Matriz 
da Paróquia. A Prof.ª Fernanda, a D. 
Cecília e a Prof.ª Helena dão Cate-
quese a outros Rapazes. Na nossa 
Casa, como membros da Igreja, não 
podem faltar estes momentos para 
ajudar a conhecer Jesus, o nosso 
maior Amigo!

AGROPECUÁRIA — É tempo 
de chuva, sendo precisa nas terras, e 
acabou por vir nalguns dias de mor-
rinha. Ainda se conseguiu limpar as 
ervas daninhas do jardim em frente 
à rotunda Pai Américo; mas, como 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

calhou nas férias de Carnaval, tive-
mos (os mais crescidos) de debulhar 
milho grão à mão, no nosso celeiro. 
Compraram-se 30 sacos de adubo, 
que foi aplicado na cultura da aveia. 
Começaram-se a podar as videiras 
das latadas. As tangerineiras ainda 
têm dado frutos. Temos de tratar 
todos os dias o gado (porcos, ove-
lhas, galinhas).

MÚSICA — O Prof. Jorge, 
quando é possível, vem ensinar-nos 
Educação Musical, em especial aos 
do 1.º Ciclo, ao Sábado, pelas 14.30 
horas. É útil aprender Música, desde 
pequenos.

PROF. CARLOS MANUEL — 
No 7.º e 30.º dia da partida de Carlos 
Manuel Trindade, foram celebradas 

Eucaristias na nossa Capela, lem-
brando a sua vida. Também rezamos 
sempre por todos os antigos gaiatos, 
quem os serviu e pelos amigos da 
Obra da Rua que foram para a Casa 
do Pai celeste.

PARTILHA — Para as despesas 
da nossa Casa, contamos sempre com 
a ajuda dos nossos amigos e amigas, 
que vão enviando as suas ofertas e 
quando nos visitam. Divulgamos, 
nesses momentos, o nosso jornal O 
Gaiato, incentivando as pessoas a 
recebê-lo em sua casa. Desta vez, 
referimos as seguintes campanhas de 
bens alimentares: em Castelo Viegas, 
na Guia e Ilha (Pombal), e da Blue-
pharma. Há assinantes e outras pes-
soas que mandam donativos para os 
gastos desta Casa. Bem-hajam!  q

A última vez que nos vimos/
falamos foi já a 19 de Julho de 
2013. No Auditório da Casa 
Diocesana, em Vilar. Decorria 
uma homenagem a Pai Américo 
e à Obra da Rua. Na assistência, 
alguém me fez sinal. Era ele. Já 
com ar débil, mas sempre sorri-
dente, estava acompanhado da 
Maria Helena — um outro sorriso 
perene que quadrava bem com 
o dele. Vieram de Miranda do 
Corvo, para estar ali connosco. 
Sempre Noivos, era um casal 
que nunca nos faltava, na alegria 
e na dor. Maria Helena faz-me 
saber que “o Carlos está muito 
doentinho”. Não indaguei, por 
pudor, mas depois ouvi falar em 
algo grave. Só que, mesmo assim 
e mais uma vez, não me deixei 
parar-me para ir até Miranda. 
Matar saudades. Naquele doce e 
fecundo conversar de nada em 
que, antes, éramos mestres. Hoje, 
resta-me a saudade e, também 
mais uma vez, chorar os meus 
pecados de omissão porque não 
cuidei capazmente desta amizade 
que nos unia.

Um dia destes, vindo de Lisboa, 
o comboio parou em Alfarelos. 
Era ali que, no ano lectivo de 
64/65, eu parava para seguir para 
o pré-seminário de Buarcos, onde 
era prefeito e professor dos can-
didatos ao Seminário da Figueira 
da Foz. Ou, vindo de lá, seguia 
para a Casa do Gaiato de Miranda 
do Corvo, onde então residia. De 

BEIRE  –  Gaiatos que deixam rasto… Um admirador

repente, o meu tempo de “apren-
diz de padre da rua” (que nunca 
cheguei a aprender…) saltou-me 
em cheio. Padre Carlos, Padre 
Baptista e Padre Horácio à frente. 
Padre Manuel António, Padre 
Zé Maria, Padre Luís e Padre 
Abraão. E logo o Carlos Manuel 
Trindade. Magistério, com o Car-
los Alberto — Lita. Seu serviço 
militar em Aveiro e a sua Maria 
Helena. Quantas horas de conver-
sas de sonho e de descobertas!… 
Deus louvado pelas imensas e 
doces memórias do coração que 
agora me visitam.

Nesse mesmo dia, chegado a 
Beire, Padre Telmo, que também 
acabava de chegar, fala-me de 
que tive de sair para o funeral 
do Carlos Manuel… Um soco 
no estômago, a dar-me conta de 
quanto este nosso rapaz ainda 
vive em mim. E, no silêncio da 
dor, salta-me também uma saída 
pelas Rotas do Românico, com 
visita ao Mosteiro de Paço de 
Sousa. Acabada a visita, entramos 
no cemitério, para ver a (ex)campa 
de Pai Américo. Deparo-me com 
as campas de Padre Carlos e do 
Júlio Mendes. Na experiência 
ali vivenciada percebo melhor a 
“experiência pascal” dos após-
tolos… A Fé, sem deixar de ser 
“um dom divino”, é também 
uma experiência humana a que 
vale estar atento e tratá-la pelo 
nome… Ainda na nossa transitó-
ria imanência, a nossa inegável 

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — Uma vez 
mais, estamos presentes para dar testemunho do nosso trabalho para com 
os nossos irmãos carenciados, o contacto pessoal com as pessoas a quem 
socorremos.

Nós, Vicentinos, na visita que fazemos aos nossos pobres, exige estar 
atentos e dá-nos a oportunidade de os conhecer melhor, dialogar e aperce-
bermo-nos da sua dor, o que os preocupa e em que podemos ajudar.

O contacto pessoal exige de nós e deles um maior conhecimento de 
ambos, conseguimos apercebermo-nos das suas carências e alguns tentam 
dar-nos a volta, mas a nossa experiência, já nos habituou a estarmos cau-
telosos e em alerta.

Temos consciência que por vezes a vida os tem marcado muito, tanto 
a nível pessoal como familiar e estes pensam que inventando histórias 
que conseguem algo, mas cuidadosamente temos conseguido resolver os 
problemas, fazendo-os sentir que não é com a mentira que conseguem 
resolver os seus objectivos.

Por vezes sentimos como se fossem da família, porque a nossa ami-
zade já é muito forte, uma vez que já os conhecemos há muitos anos, e 
estes, quando não os contactamos e sabendo que um de nós está doente, 
contactam-nos para saber se estamos bem. É esta aproximação que nos dá 
força para continuarmos a nossa caminhada.

Temos um pobre o que acompanhamos e sofre de epilepsia e outros 
males e com ele tem um amigo que apesar de também ter problemas de 
saúde e necessidades é quem o ajuda e acompanha nas consultas, nos 
tratamentos e resolve outras situações que tenha para resolver. Trabalha 
mas tem um salário pequeno, mas pediu-nos ajuda para o amigo e para 
ele não pediu nada, dizendo que o amigo precisava mais que ele. Que belo 
exemplo de cristão nos dá este amigo.

Também queremos agradecer a todos os amigos que permitiram que 
os nossos irmãos mais carenciados tivessem um Natal mais confortável 
dentro do possível. Continuamos a contar convosco, porque sem a vossa 
ajuda a nossa Conferência não resiste, por este motivo apelamos aos vos-
sos corações que nos ajudem nesta caminhada.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — Domingos Oliveira, 
50€; Rosa Godinho, 50€; Mª Inês, 50€; Mª Odete, 40€; Anónima, 10€; 
António Augusto, 50€; José Maria, 25€; Mª Carmo, 50€; Dr. José Teles, 
500€; Mª Gabriela, 200€; Mª Manuela, 15€; Mª Isabel, 30€; Aura Silva, 
20€; Filomena Saraiva, 40€; Anónimo, 50€.  q

LAR  DO  PORTO Adelaide e José Alves

transcendência grita, como o 
cego Bartimeu: — Senhor, faz 
que eu veja!… 

Passam os dias. A morte do 
Carlos Manuel chega também 
aos ouvidos do Nána, o “chefe” 
aqui desta Casa e que veio de 
Miranda. Entre queixoso e 
pesaroso, o Nána (que já conta 
52 anos…) vem dizer-me que, se 
soubesse, também queria ter ido 
ao funeral do senhor professor 
Carlos Manuel. E, quando viu O 
GAIATO com numa fotografia 
dele, veio pedir-me um jornal. 
Na sobriedade das palavras e na 
eloquência dos silêncios que as 
entrecortavam, Nána falou-me 
da sua história. Foi aos cinco 
anos para a Casa do Gaiato de 
Miranda. — A D. Maria do 
Rosário é que foi a minha mãe; 
criou-me ali desde pequenino… 
O senhor professor e a sra prof.a 
D. Maria Helena ensinavam-nos 
a ler e ensaiavam-nos para as 
festas… E logo, como quem faz 
uma confidência, acrescenta: — 
Quando as meninas dela eram 
pequeninas e deixavam o comer, 
ela dava-me a mim… 

Nesta nossa conversa, o Nána 
acaba por pedir-me que o leve 
a Miranda — para ver a campa 
do senhor professor e ir ver a 
D. Maria do Rosário. Às vezes 
dá-me saudades dela… Prometi 
que sim. Porque também eu quero 
ir lá. Em sinal da muita gratidão 
que ainda me habita.  q
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DA  MISERICÓRDIA Pai Américo

O João Freitas entrou na Casa do Gaiato, não por doente do 
corpo, mas sim da alma; e está ali bem, porquanto aquela Man-
são é santuário de almas.

Era um vadio das ruas, tendo já estado por vezes a contas 
com a polícia. Pediram-me para o receber e eu disse que sim.

A nossa primeira conversa foi selada com um beijo na face, 
ao que ele me respondeu com um «ai!, que nunca ninguém me 
beijou»; e nessa hora foi entregue aos trabalhos da quinta, tendo 
sido, até à data, um solícito assistente de hortelão.

Entrou com a nota de ladrão e tem furtado coisitas. O pri-
meiro avanço foi feito a três armadilhas de passarinhos, dos 
outros garotos; e o outro furto foi encontrado na palha do enxer-
gão.

Surpreendido pela evidência, o nosso pequeno moinante 
abre os olhos rasgados e humildes e declara que quer fugir.

«Não — disseram-lhe — não fujas que assim nunca te emen-
das.» «Deixa-te estar — continuaram — que serás curado e 
nunca mais furtas.»

As lágrimas caíam-lhe dos olhos hesitantes; parece não acre-
ditar em meios benévolos, afeito como vem aos violentos. Lança 
frequentes olhares, naquele dia, a ver de que lado virá o pau e 
delibera fugir, com medo.

Fugiu e dentro de um quarto de hora regressava por si mesmo. 
A sopa estava na mesa, era a hora de jantar. Sentou-se no lugar 
dele com os olhos húmidos, retomou o seu trabalho e, até hoje, 
nunca mais furtou — a força do amor!

Não há garoto nenhum, absolutamente nenhum, que queira 
ser mau; maus são quase sempre os métodos de educar.

O nosso João Freitas é hoje o pequenino padre-mestre da 
pequena comunidade e tem já sido surpreendido a dar bons con-
selhos aos habitantes da Casa!

Senhor Doutor, vossa excelência já me deu um donativo à 
conta deste rapaz e prometeu continuar. Eu aceito, porquanto 
ele tem a mania de comer pão; mas o dinheiro perde todo o seu 
valor diante da possibilidade que se nos oferece de dar à Pátria 
um homem útil e são, tirado da valeta das estradas.

Do livro Pão dos Pobres, 2.° vol., pp 233-234. 

Não há rapazes maus.
Padre Flannagan

Obra de Misericórdia
A Igreja vive o Ano Santo da 

Misericórdia, como cami-
nho de salvação, que abrange 
a todos, sem fronteiras, sem 
distinção de condição social que 
possa impedir a manifestação do 
Rosto Misericordioso do Pai no 
meio dos homens. Deus na huma-
nidade, e toda a humanidade em 
Deus. A Iniciativa convida os 
fiéis a celebrarem o sacramento 
da reconciliação favorecendo a 
construção da unidade da família 
humana.

Vivemos num mundo onde a 

VINDE  VER! Padre Quim

miséria cresce a cada dia, onde 
se torna mais do que urgente o 
aumento de gestos de compaixão 
para com a situação de milhares 
de pessoas que vivem à margem 
dos direitos necessários: de ali-
mentação, de água potável e de 
habitação digna, que se revestem 
como alicerces para a consecução 
de outros tantos direitos humanos 
inalienáveis. Quando falta pão, 
falta tudo.

A experiência da misericórdia 
torna-se visível pelo testemunho 
concreto de quantos têm coração 

para com a miséria do próximo 
pobre e abandonado nas encruzi-
lhadas da sociedade.

Vivemos num País onde o pobre 
vive à sua sorte, o órfão e a viúva 
atirados ao abandono, nesta fase 
crítica em que Angola se tornou 
órfã do petróleo. A nossa Casa é 
a família para os que não tiveram 
a sorte de a ter, mas não tem 
capacidade para todos os filhos 
dispersos; para tal, seria neces-
sária uma em cada Município ou 
em cada Bairro.

Quando o Santo Padre anunciou 
o Jubileu do Ano Santo da Mise-
ricórdia, com o seu lema «sede 
Misericordiosos como o Pai» de 
imediato vi reflectida a bondade 
de Deus para com os necessi-
tados dentro do dinamismo de 

Caridade que orienta a Obra da 
Rua, que é Obra de Deus. As 
pegadas de Pai Américo «Reco-
veiro dos Pobres», no caminho 
dos abandonados da sociedade e 
a fecundidade de todo o amor que 
o conduzia, é testemunho de um 
verdadeiro mensageiro da mise-
ricórdia de Deus no Mundo. Na 
Obra da Rua, as chamadas Obras 
de Misericórdia, espirituais e 
corporais, são um testemunho 
concreto vivenciado por quantos 
debaixo das telhas da nossa Casa 
se encontram. O garoto que chega 
à nossa porta é acolhido da triste 
peregrinação de sofrimento. A 
seguir damos a devida assistência 
alimentar ao faminto que chega 
esgotado de tanta fome de pão e 

sede de água, para que no futuro 
tenha somente fome e sede de 
justiça. O garoto que vem de far-
rapos sujos, é vestido com digni-
dade de membro da nova família. 
Quando está doente é assistido 
com amor para que recupere a 
saúde do corpo e da alma através 
dos Sacramentos. A idade escolar 
se impõe e assim se cumpre o 
preceito de ensinar os ignorantes, 
aconselhados tantas vezes das 
dúvidas, quer de fé como as da 
razão. E quando aflitos, quer pelas 
tormentas da idade, quer pela 
incompreensão e rejeição social, 
encontram na Obra a Mãe que os 
consola, orienta e anima. A meta 
continua a ser a mesma: fazer de 
cada rapaz um homem.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Continuação  da  página  1

Convívio fraterno
NOS dias de Carnaval, três dos 

 nossos rapazes fizeram o 
seu convívio Fraterno, integrados 
num grupo de quarenta jovens, 
rapazes e raparigas da Diocese de 
Setúbal, com idades compreendi-
das entre os 18 e os 25 anos.

Este encontro prolongou-se por 
três dias intensos de amizade, refle-
xão, partilha da palavra e oração.

Como o contacto humano é 
reduzido aquele grupo que reflecte 
o mesmo ideal, a amizade refor-
ça-se rapidamente, facilitando a 
comunicação e a prece.

Assim, com a ajuda da graça 
de Deus, os jovens encontram 
mais facilmente o Criador e 
apaixonam-se, a sério, pelo ideal 
de Jesus.

Um convívio destes, orientado 
e feito pelos próprios jovens traz-

lhes uma luz e força espiritual 
admiráveis, iluminados pelas suas 
próprias palavras e ideias já expe-
rimentadas e digeridas.

Ouvi-los cantar sem cansaço, 
gritar e dançar como embriagados 
pelo Espírito, manifestando, sem 
peias os seus íntimos segredos, 
é uma prova da força Divina. Os 
mais tímidos vencem os próprios 
receios. Os introvertidos abrem-se, 
ao entenderem que toda a gente 
tem problemas, e, que alguns os 
resolvem mais facilmente que 
outros, que Deus é amigo de todos 
e gosta de cabeças abertas.

Que os meus não esmoreçam o 
seu entusiasmo, que não se iludam 
na ideia de que só os de fora pre-
cisam de ajuda, que os próximos 
estão em casa e nos pobres que 
aqui pedem esmola.

A Caridade é o alimento de todo 
o fulgor. Esta virtude nutre-se em 
Deus, desenvolve-se na humil-
dade escondida dos homens e na 

É noite. Há silêncio. Não se 
vêem as estrelas, pois o 

nevoeiro envolve as árvores. Vou 
pelas ruas do Calvário. Os pavi-
lhões dos doentes estão mudos 
— todos dormem. Passo pelo 
murmúrio da mata a caminho das 
habitações dos nossos rapazes — 
onde tenho o meu cantinho. Sei 
que numa árvore frondosa, repou-
sam os pássaros; e num buraquito 
da Capela, uma coruja. Chego à 
habitação dos rapazes e contem-
plo, na varanda de pedra, a porta 
do quarto do Padre Baptista, num 
silêncio de neve. A neve é bela! 
Como são belas as casas, as cape-
las, as matas e os caminhos; tudo 
projectado e realizado por ele.

] ] ]

VOSSA Obra está doente… 
 Como tiro — atirou-me 

um amigo sacerdote — à queima-
roupa.

Certo que ventos fortes nos 
abalam: A idade avançada de 
cinco dos nossos Padres, doença 
de alguns e a falta de novos sacer-
dotes.

Não desanimamos. Vamos 
fazer da nossa riqueza, a nossa 

SINAIS Padre Telmo

união e a esperança. Confiamos 
na ajuda de Pai Américo, no amor 
à Obra de tantos antigos gaiatos 
e «muitos nos chamam de pai». 
Tem muita força a palavra pai.

] ] ]

Senhor!
cai sobre mim
o teu perdão
e reverdeço
como a relva
ao sol da Primavera.

De novo, esqueço…
e fico ressequido
como palha
ao sol do Estio.

No caminho de pedras
meus passos trémulos
sob o Teu silêncio…

Mas se caio
logo vens
e me sacodes
com carinho
as poeiras do caminho!

Sorris…
e continuo
confiante e agradecido.  q

intimidade com o Senhor Jesus.
Os convívios Fraternos desta 

Diocese, têm-se realizado, quase 
todos, nas instalações da Casa do 
Gaiato de Setúbal. Primeiro, no 
Lar na cidade e, desde 1986, na 
nossa Casa da Arrábida.

É um lugar paradisíaco, não só 
pelas admiráveis vistas mas sobre-
tudo pela envolvência da Serra, do 
mar e do silêncio

Funeral sem flores
A D. Nazaré, pediu aos seus 

filhos e netos, que trans-
mitissem aos amigos o seu desejo 
de não gastarem dinheiro em 
flores para embelezar o seu caixão 
durante o velório e o funeral, mas 
que o pusessem à parte para dar 
aos pobres!

Foi leitora assídua d’O GAIATO 
e este transmitiu-lhe luz para que 
tomasse esta opção.

Luz que é verdade. Chamada 
de atenção. Testemunho de Fé e 
Esperança. As flores nos funerais 
a quem servem? Não ao morto 
que já não vê, não sente nem agra-
dece.

Então? Servem a quem? Aos 
negociantes de flores à vaidade 
dos oferentes e dos familiares do 
defunto.

Não querer flores é negar o 
mundo de que já se despediu, 
acreditar no Outro, Novo, onde 
as flores se dispensam pela beleza 
Divina que o envolve. É neste caso 
testemunhar um grande amor 
pelos pobres que A devorou ao 
longo da vida!

Sim. Se os pregadores da 
Palavra visitassem os pobres das 
suas paróquias ou comunidades 
humanas pregariam estas verda-
des eternas com acerto. Em vez 
de flores exortariam às boas obras 
para aliviar tanto sofrimento 
escondido, culpavelmente aos seus 
olhos, e não deixariam os Cristãos 
enredarem-se na cultura, pensa-
mento e vaidades do mundo.

No seu velório um filho tocou 
guitarra, o genro viola e uma neta 
violino. Os instrumentos falaram 
mais alto e com mais beleza que 
as vozes humanas, arrancando 
sentimentos sublimes à grande 
comunidade veladora em comu-
nhão com a família da eleita de 
Deus de corpo presente.

Aqui fica mais uma vez o 
registo.  q
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Como nos carreiros dos pobres não se pode deixar crescer as 
ervas daninhas, pois há flores que nos esperam, houve que subir 
veredas íngremes, noutras bandas periféricas e perigosas, que reser-
vamos, para dar com o paradeiro de quem clama por dignidade e 
conta com a ajuda de Deus. Numa aberta de chuva miudinha, pedi-
mos ajuda a um trio de homens parados, por doença e sem recursos, 
para nos indicarem a toca, salvo seja, de uma pobre família, mas 
com ricos meninos, envoltos em mantas num cubículo. Aqueles 
também nos desferiram este golpe: — Precisamos de casaco e 
sapato… Como nos têm chegado também para adultos, têm de ser 
devolvidos a quem urge usá-los para se cobrirem com dignidade. 

O ideal é que nos vão confiando a modinho, pois as carradas 
não fazem bem à gente e são mais difíceis de gerir. Aqui e agora, 
descaímos esta mensagem: Se fôssemos a contar as histórias das 
sacas de roupa, neste ministério, muito haveríamos de dizer; mas, 
não… Só isto: quantas bagadas de pessoas feridas que viram partir 
os seus muito cedo, por doenças e acidentes, ou após longos anos 
de vida familiar. E, depois, vai tudo para o lixo?... Certo dia, mão 
amiga fez-nos até chegar de um venerando Padre do Porto. Louvado 
seja o Senhor que louva quem veste quem está sem roupa, pois não 
falta roupa para se protegerem todos do frio.

Maria de Nazaré, num curral de animais, envolveu Jesus em 
panos. E, em hora sombria, José de Arimateia envolveu-O num len-
çol. Quantos nossos irmãos sem nada nem ninguém para os cobrir 
desde o berço à viagem celeste?... Sem ternura, a caridade não tem 
alma. São várias as mães, como a última a quem nos devemos, 
naquele presépio de paredes nuas, que nos vão pedindo fraldas. 
Ainda bem! Dói-nos muito quando alguém as humilha: — Ainda 
teve mais outro?… Há sempre lugar neste mundo para todo o ser 
humano, mesmo que nunca lhe tenham dito que são filhos de Deus, 
pois às vezes chamam-lhe outros nomes feios.

A nível familiar, ad intra, esta questão, como agora se diz, 
não se pode negligenciar, pois está sempre na ordem do dia, sendo 
motivo de redobrados cuidados por quem se preocupa e ocupa do 
vestuário desta rapaziada, quais filhos exigentes e às vezes descon-
tentes. O seu arranjo a horas não dá folgas, pois têm de sair de casa 
para as escolas, precisam de roupa para o trabalho e de roupa de 
Domingo! Não há fim do dia em que não vejamos molhadas de tra-
pos a subir para os quartos e eles a refilar: — Ó, senhora, a minha 
roupa? São ciosos dela; e, às vezes, querem vestir peças à revelia 
como nas modas e sinais de quem quer viver à larga, não apertando 
os cordões e a bolsa. As roupas não são coisas que se possam nem 
se devam comprar por estes lados, considerando que se vestem 
do que nos dão, mas a pressão e a imitação dos companheiros faz 
mossa nas mentes em formação. Alguns moços sorrateiros chegam 
a lavar alguns pertences de gosto duvidoso. É assim, neste tempo, 
na Casa do Gaiato e nas outras famílias. Contudo, ao menos no dia 
da Primeira Comunhão, uma dúzia deles teve mesmo de obedecer 
e vestir de branco, como sinal de esperança e da Ressurreição de 
Jesus.  q

COMO é habitual, nesta 
 manhã de Domingo, muito 

quente, um grupo numeroso de 
filhos da nossa Casa do Gaiato, 
foram à praia. O convívio com 
a multidão doutros filhos de 
famílias normais é admiravel-
mente saudável. A estrada que 
nos leva ao nosso destino passa 
por alguns bairros, situados à 
beira-mar. A situação difícil por 
que o nosso povo está a passar, 
neste momento, sobretudo o mais 
pobre, causa-nos muita preocu-
pação. Os bens alimentares, base 
para a sua sobrevivência, subiram 
de preço, duma forma impressio-
nante. Estamos a falar a partir 
da própria experiência. A nossa 
querida Teresa, a mãe adoptiva 
destes filhos gaiatos, vem muito 
impressionada, sempre que vai 
à busca de comida para a nossa 
alimentação. Está cada vez mais 
cara e já não se encontra, muitas 
vezes, com a normalidade habi-
tual. É, na verdade, um período 
muito difícil para a sobrevivência 
do nosso povo mais pobre. Um 
perigo resultante desta situação 
está no aumento das tentativas de 
assaltos para roubar. Como podem 
as famílias pobres manter os seus 
filhos com saúde? No caminho 
para a praia, com a carrinha 
cheia de filhos felizes, porque o 
necessário não lhes tem faltado, 
o pensamento da situação triste 
das famílias, com os seus filhos, 
bateu à porta do nosso coração.

Numa das últimas crónicas 
de Benguela fiz uma referência 
muito sentida às ofertas dos nos-
sos queridos amigos sr. Fernando 
de Oliveira e D. Leonor. Têm sido 
o apoio que nos dá confiança, 
nesta hora muito difícil, por que 
estamos a passar. Aliás, a fonte 
das receitas que nos permite 
viver e sobreviver está no cora-

ção generoso de cada um dos 
nossos amigos que partilham a 
nossa vida de amor para com os 
filhos mais pobres e abandona-
dos. Doutro modo, qual seria a 
sorte destes filhos? Vamos, pois, 
continuar a trabalhar com muita 
Esperança. Cada um recebe o que 
tiver semeado. Quem semeia no 
Amor colherá a abundância que 
permanece e enche a vida. Quem 
é egoísta e indiferente, colherá a 
corrupção e a tristeza. Por isso, 
não nos cansemos de fazer o bem, 
porque se não desfalecermos 
vamos colher no tempo oportuno. 
Portanto, quem dera pratiquemos 
o bem para com todos, mas prin-
cipalmente com os mais pobres e 
abandonados.

O início das aulas para o novo 
ano lectivo está à porta. Quere-
mos fazer tudo o possível para 
que estes filhos comecem bem o 
novo ano, com a garantia da boa 
vontade para perseverarem até ao 
fim. O acompanhamento respon-
sável é fundamental. Os resultados 
do ano passado não foram con-
soladores, na totalidade. Não é, 
contudo, motivo para desanimar. 
Pelo contrário. Como os pais res-
ponsáveis devem fazer, assumindo 
as medidas necessárias para 
que o mal não volte a acontecer, 
assim vamos proceder. A escola 
é, sem dúvida, uma dimensão 
essencial na preparação do futuro 
digno dos filhos. Tudo faremos, 
com a colaboração dos próprios 
rapazes. Doutro modo, não é pos-

sível uma educação eficiente. Os 
que frequentam a Universidade 
tiveram bom aproveitamento e 
vão continuar a estudar, até ao 
fim dos seus cursos. Os respon-
sáveis pelos Centros do Ensino 
Superior, a cujas portas batemos, 
têm sido generosos, sem medida. 
Por isso, os rapazes que mostram 
capacidades extraordinárias são 
compensados pelo acolhimento 
gratuito dalgumas Universidades. 
Verdadeiros tesouros humanos 
que corriam o risco de se per-
derem, se não lhes fosse dada a 
nossa mão. Por isso, no início do 
ano em que nos encontramos, os 
pedidos de acolhimento de filhos 
abandonados ou em condições 
semelhantes, têm sido muito 
numerosos. Quem nos dera poder 
recebê-los! Contudo, o espaço 
físico da nossa Casa do Gaiato 
não permite, nas circunstâncias 
actuais. Temos Esperança! O 
futuro está, também, nas vossas 
mãos e nas ajudas dos vossos 
corações. Dois pequenos vieram, 
há dias, de emergência. Fomos 
buscá-los ao cemitério, aonde 
tinham ido assistir à sepultura da 
mãe. São casos extremos!

Quando vossos olhos poisarem 
nestas Notas, o tempo da Qua-
resma já começou. Quem dera o 
Ano Santo da Misericórdia encha 
os nossos corações do Amor Fra-
terno! Recebei um beijinho cheio 
de carinho dos filhos mais peque-
ninos da nossa Casa do Gaiato de 
Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António

Não nos cansemos de fazer o Bem

PENSAMENTO Pai Américo

Obra deles, por eles, para eles — é muito importante 
esta divisa, não é um rótulo, é uma ideia que sangra.

in O Gaiato, 69, 19-10-1946

PARA não me deixar esmagar, 
 dá-me Senhor a graça da 

fidelidade ao serviço dos pobres. 
É que as aflições deles não me 
largam e vejo-me sem forças nem 
capacidades.

Por mais que pregue ou escreva, 
há muitos poucos ouvidos capazes 
de escutar ou ler. Parece-lhes que 
invento casos e tragédias huma-
nas e que isso não tem remédio. 
Eu creio Senhor, que há sempre 
soluções e que o sofrimento das 
famílias sem recurso é um sin-
toma evidente da globalização 
da indiferença denunciada pelo 
Santo Padre Francisco.

Indiferença que não é só do 
mundo. Mas também da forma 
de actuar da Igreja. Ir aos pobres 
como o Papa pede, ao referir-se às 
periferias, não é de modo nenhum 
fazer procissões nos bairros mise-
ráveis ou ainda Vias Sacras.

Ir às periferias, no desejo do 
pontífice actual, é visitar as 
famílias pobres nas suas casas, 
averiguar o seu modo de vida e 

imprimir no coração o sentimento 
suscitado pelas visitas.

Duas mães de família, puseram 
pés a caminho e vieram fazer-me 
um pedido: — Venha ver a minha 
casa.

— Sim, irei logo que possa.
Apareci quando elas menos 

esperavam. Desejava apurar a ver-
dade dos relatos que me fizeram.

Para minha consternação, veri-
fiquei que a dimensão das suas 
carências, ultrapassava de longe 
as descrições feitas por elas e, 
ao verificar que a família toda 
tomava banho na mesma banheira 
com a mesma água aquecida 
numa panela e ali derramada, 
não me contive e fui com as duas 
mães a um hipermercado comprar 
dois termo-acumuladores de cem 
litros e os respectivos acessórios 
para que os maridos os montas-
sem e toda a família tomasse 
banho com dignidade.

Nós não imaginamos uma situ-
ação destas. Quando tomamos 
banho pensamos que toda gente 
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goza das mesmas condições que 
nós.

Nas casas, não havia uma mesa 
para comerem e só numa delas 
uma cadeira para se sentarem, 
Nem camas muito menos guarda 
roupas; toda gente dormia em 
colchões num chão frio e esbura-
cado.

Os quartos não tinham por-
tas e a da casa de banho estava 
desmontada. Não havia lavatório 
nem autoclismo.

As janelas dos andares tinham 
uma boa parte dos vidros parti-
dos, um dos vãos não tinha vidro, 
tanto do lado Norte como do 
lado Sul, o que originava uma 
viva corrente de ar frio geladora 
de todo o ambiente. Porque uma 
das janelas havia sido roubada 
taparam a abertura com tijolo e 
os serviços camarários estão a 
obrigá-la a retirar o tijolo e a pôr 
uma janela com armação de alu-
mínio como todas as outras.

Felizmente, algumas pessoas 
me têm dado mobílias e arma-

zenado em casa, tenho mesas, 
cadeiras, camas, beliches, móveis 
de sala e sofás. Mas o piso dos 
andares tem um aspecto horrível 
e naquele estado nem me dá gosto 
mobilá-las.

Terei de começar por arranjar 
o chão e depois reconstruir estas 
casas e cessar assim a minha 

tarefa. Mas já me aperta o cora-
ção ao saber que antes de acabar, 
outras virão surgir. Logo que a 
volta destes andares se saiba da 
minha entrega a estas famílias, 
outras baterão a minha porta, 
pois há muita gente a viver em 
circunstâncias idênticas e, instin-
tivamente começo a ter medo.  q
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lhar as hortas à procura de algum túmulo recente. Passado alguns 
anos, veio a notícia de se ter encontrado. De quem seria? O Vas-
quinho, quando alguém lhe perguntava pelos pais, repetia essa 
história. Desta vez regressa feliz com a mãe que contou como 
ele quis matá-la, lhe arrancou o cabelo e lhe rasgou a roupa, mas 
ela conseguiu esconder-se e fugiu para longe. Não pediu ajuda na 
Massaca porque naquele estado a julgariam louca — disse ela. Foi 
até a Moamba onde tiveram pena dela, e alguém lhe deu trabalho. 
Depois arranjou marido de quem teve quatro filhos e já morreu. O 
Vasquinho está feliz por ter encontrado a sua mãe. «Que pensas 
Vasquinho?» Ele responde contente e sereno: «Eu já sei fazer algu-
mas coisas. Posso ir trabalhar para ajudar a minha mãe a criar os 
filhos». É o amor do filho a falar alto. Mas o Vasquinho vai fazer a 
10ª classe. Depois se verá que curso quer seguir, e com segurança 
pode então ajudar a sua mãe. Esta é a notícia que torna o nosso 
dia-a-dia suportável e sereno.  q


