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Eu visito, na Alta e na Baixa [de Coimbra], 
uma data de doentes sem cura; alguns casos 
são corpos tão fétidos que ninguém no mundo 
é capaz de suportar o cheiro, a não ser família 
por obrigação e vicentinos por amor.

Pai Américo.

A Igreja não se pode calar, mesmo em 
silêncio, diante da dor humana, pre-

gando Cristo crucificado e vivo. Em mis-
são, estamos gratos às comunidades onde 
nos tem sido possível partilhar o Pão e a 
Palavra nessas Mesas, como aconteceu no 
III Domingo da Quaresma nas assembleias 
vivas e próximas de S. José, em Coimbra. 
A propósito, perfazem-se 84 anos da Sopa 
dos Pobres, na rua da Matemática, serviço 
confiado pelo Bispo D. Manuel Luís a um 
Padre enfermo e que não prestaria para 
mais nada – Padre Américo! Neste dia 
tão cheio, ruminámos também a paciência 
divina em face da iniquidade e do deses-
pero humano, que é infinita: Senhor, deixa 
ficar a figueira mais um ano, pois ela não 
ocupa inutilmente a terra.

Veio mesmo a talho de foice, quando se 
acendeu a confusão sobre a eutanásia nesta 
nação de matriz cristã, em que alguns ilu-
minados esgrimem, num retrocesso civili-
zacional ao passado, pela administração de 
um fármaco letal a uma pessoa moribunda 
(eutanásia) e pelo suicídio assistido. Afinal 
para que servem a Medicina e a Enferma-
gem: socorrer a vida humana, nas suas 
múltiplas mazelas próprias da sua condição 
finita ou encurtar o seu desfecho? Porque o 
serviço aos pobres também nos tem con-
duzido necessariamente às catedrais da 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

dor, ao passarmos horas a fio nas urgên-
cias hospitalares, toca-nos profundamente 
a angústia estampada nos rostos sofridos, 
ansiosos e lacrimejantes, dos familiares 
e amigos das pessoas feridas. O que pro-
curam, em desespero? Nem que seja uma 
simples notícia, um olhar face a face, um 
segundo ao lado de quem se ama e o (im)
possível a quem cuida para que o paciente 
tenha a tão desejada alta e volte aos seus 
braços. É nesta esperança que vivemos e 
emerge do mais fundo da alma humana, 
pois não se quer acreditar no desenlace 
que pode acontecer, quando há gravidade 
na doença e a vida corre perigo. Somos 
testemunhas dos cuidados que têm benefi-
ciado aqueles que nos vão sendo confiados. 
Quando se trata de autorizar cirurgias, 
como aconteceu a nível cardíaco, em quem 
acreditamos? No Senhor da Vida! Uma 
vez, o Aliú num belo dia de Sol, depois 
do banho na piscina, resolveu dançar com 
uma toalha e caiu mal, pregando-nos um 
grande susto. Na ambulância de emergên-
cia, Deus estava(está!) connosco, quando 
lhe perguntámos de mansinho: — Quem 
é o menino mais bonito? Temerosos, por 
suspeita de traumatismo, ele de imediato 
respondeu para nosso alívio: — Sou eu! E 
já agora, há dias, não é que no guichet da 
urgência de Coimbra nos vem de Galegos, 
ao mesmo tempo, um pedido de visita a 
um parente do Padre Américo, padecendo 
de grave doença. Estive doente e viestes 
visitar-me.

Continua  na  página  3

NUNCA vi tanta Grandeza! Sinto-me 
 pequeno à beira deste testemunho. Se 

ainda há plano de conversão a propor, este 
é! Ora lê:

«Ex.mo Sr. Padre
Eu vi um jornal na biblioteca “O GAIATO”.
Depois li e gostei muito das histórias e 

artigos.
Uma delas comoveu-me e deu força para 

tomar decisões.
A mais importante da minha vida: “Olhar 

para quem está ao meu lado e esquecer 
ambições, vinganças e invejas (revoltas).

O que está ao meu lado é a minha fiel 
esposa e filha de 3 anos, que vieram de (terra 
de residência) para SOFREREM COMIGO a 
PRISÃO… (calvário) duro…

A minha esposa é a única que nunca 
duvidou de quem sou, mas está a faltar-lhe 
as forças.

Pois as famílias, ricas (do meu lado) e 
pobres (do lado dela), (todos), dizem que 
não podem deixar suas vidas para nos aju-
dar…

Mandaram-me dinheiro pelos meus anos 
(data), e eu mandei um Vale CTT para a 
Casa do Gaiato.

Dei o que tinha, mais o que me ofereceram 
e a mais não devo…

Peço-vos que tratem bem dos meninos que 
cuidam e que ensinem a eles que Deus, não 
faz, não manda, mas existe e nós temos de o 
Contentar, com nossas boas ações…

Não é preciso morrer numa cruz como 
Jesus, não é preciso carregar todas as 
cruzes. Mas que todos nós (filhos de Deus) 
tenhamos coragem de carregar a nossa e 
apontarmos o caminho certo aos que andam 
às escuras…

Posso vos dizer que é difícil, muito difícil 
ser atraiçoado, injustiçado, mas… à sempre 
solução, embora não seja “mágica”…

Minha filha de 3 anos tem pai preso, mãe 
que está a ir-se abaixo e eu sem forças…

Rezem por nós os 3 e que o AMOR nos 
una cada vez mais…

Obrigado eu, por existir quem cuide de 
quem não tem o que eu tenho.

Boa sorte a todos.
Beijos, abraços e AMOR…

P.S.: As crianças adoram brinquedos, pois 
eu e vós, já foram crianças… e bem sabemos 
como é bom o ato de AMOR em dar um 
brinquedo… O dinheiro… é sujo e os brin-
quedos fazem olhos brilhar e faz esquecer 
tristezas…»

Ipsis verbis.
Não vos faltarão forças. Ele é. Ele está.  q

Uma Carta

DA  NOSSA  VIDA
Padre Júlio

MOÇAMBIQUE
Padre Zé Maria

JÁ tinha acontecido. Estar doente é 
uma experiência enriquecedora. É uma 

aprendizagem. O estar tão perto daqueles 
que nos amam é o estar perto do amor com 
que Deus nos ama, É a mesma dimensão 
do amor ou melhor a fusão dos dois. Assim 
foi desta vez. Dar um abraço apertado e 
sentido ao meu Bispo que veio sentar-se 
a meu lado, foi como o remate dessa 
expressão. Lembrei-me até de como será 
receber um dia, que já não vem longe, o 
abraço do Pai. O pessoal do Hospital foi 
de uma atenção extrema. Um bom dia 
mais alto ou mais baixo e logo com toda 
a delicadeza tirar a temperatura, a tensão 
arterial e sangue para análise. Até ao dia 
em que saí com todas as recomendações 
e receitas necessárias. As refeições abun-
dantes, mas com aquela dieta tirava todo 
o sabor e só duas vezes foi alterada para 
comer pão e café com leite. O interesse 
dos médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar 
e até de quem entregava as refeições, foi 
inexcedível. Digo-o propositadamente, 
porque muitas vezes e de muitos modos 
é vilipendiado. Digo apenas a verdade do 
que vi e me fizeram também. Por vezes 
um doente inconscientemente não atendia 
e redobravam com ele de atenções para 
o levar a cumprir. Sou testemunha e tive 
pena que do nosso quarto um deles não 
viesse embora no fim de semana. Ficou 
pelo menos muito melhor. Parecia ser um 
homem dos caminhos, sem família, com 
as pernas gravemente feridas, que nunca 
recebeu uma visita, que tanto aconchego 
moral e físico dá a quem está prostrado. A 
Família sempre esteve a meu lado a tarde 
inteira e até de manhã quando estava pior 
e inconsciente. Não reconhecia ninguém. 
Até o Padre Acílio que duas vezes foi 
de Setúbal para me ver. A Eng.ª Branca 
veio de Espanha. O Dr. Manuel não pôde 
porque tinha também o Pai muito doente. 
Quando o Senhor diz:” estava doente e 
visitaste-me” sabia bem o alcance do que 
dizia. Tantas visitas, tantos telefonemas 
dos nossos, até de quem não esperava que 
soubessem estar eu mal, enterneceram-me 
e me deixaram feliz. Por isso certamente 
recuperámos mais depressa. Por todos e 
tudo quero dar graças a Deus, pela ajuda 
que me deram e de que não me sinto mere-
cedor, embora evidentemente bem preci-
sado. Que o Deus da misericórdia, nestas e 
noutras circunstâncias de carência a todos 
esteja presente.  q
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Pelas CASAS DO GAIATO

O TRABALHO —  Como acontece aqui quase sempre, o tema da 
crónica de hoje surgiu-nos por causa de situações que estamos agora 
a acompanhar na nossa Conferência, mas que também têm acontecido 
muitas vezes no passado. Isto é assim quer na nossa, quer na generali-
dade das Conferências. 

Com efeito, muitas vezes acudimos a situações onde há alguma 
forma de dificuldade em relação ao trabalho por parte da pessoa, ou da 
família em questão. Pode ser incapacidade física para trabalhar. Pode 
ser o caso em que há capacidade física para trabalhar, e a pessoa até 
trabalha, mas ou não tem rendimento monetário (por exemplo, cuidar 
de familiares doentes), ou este rendimento é muito pequeno, ou precá-
rio. Pode, também, ser o caso da pessoa ter formas de comportamento 
que façam com que dificilmente procure activamente um trabalho, 
ou não assente, com alguma estabilidade, em trabalho nenhum que 
encontre. Outro caso, ainda, é o das pessoas que são mal tratadas pela 
sua entidade patronal, ou definham num tipo de trabalho para o qual 
não estão vocacionadas e que não as realiza. Podíamos continuar a 
acrescentar mais tipos de situações a esta lista, mas já é suficiente para 
o argumento principal que queremos aqui expor.

Em todas as situações atrás referidas e noutras também relevantes 
que omitimos, é quase sempre indispensável, ou, pelo menos, ajuda 
sempre que as pessoas em situações de dificuldade perante o trabalho 
tenham quem colabore com elas no sentido de ultrapassar, ou lidar 
com essas dificuldades.

Na maior parte dos casos, os Vicentinos, ou outras pessoas não 
podem dar essa ajuda oferecendo emprego às pessoas que precisam 
dele. Por isso, não é principalmente deste tipo de ajuda que estamos 
aqui a falar. Do que estamos aqui a falar é do trabalho de proximidade, 
designado na gíria vicentina por “visita domiciliária”, que podemos e 
devemos fazer para saber, em cada situação concreta, o que é que está 
ao nosso alcance, por pouco que seja, para ajudar as pessoas a ultrapas-
sar, ou a lidar melhor com as suas dificuldades perante o trabalho.

Nos tempos que correm e nos que aí vêm os factores de precarie-
dade da condição laboral tendem a ser cada vez mais fortes. Cada vez 
há menos empregos, no sentido de situações de trabalho estáveis, e o 
que há são trabalhos de duração limitada e variada. A educação e o 
modo de vida dos jovens muitas vezes não os prepara para esse tipo de 
mundo laboral. Neste mundo em que agora vivemos e no que aí vem, 
quando é preciso procurar trabalho ou criar o seu próprio emprego, ou 
quando se perde um emprego dificilmente isso se pode fazer com a 
pessoa sozinha, entregue às suas próprias forças. É preciso um empe-
nho colectivo e aí há quase sempre alguma coisa, por pequena que seja, 
que cada um de nós pode e deve fazer para ajudar quem está numa 
condição laboral difícil.

Arriscamo-nos a dizer que já passa por aqui e passará cada vez 
mais por aqui uma boa parte do trabalho vicentino.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

Sempre me encantou aquela do Evangelho — 
Jesus acusado de ser um sedutor do povo… Mais 
que uma vez, dou comigo a escrever: … e Ele con-
tinua a seduzir! Sai-me assim, naturalmente, em 
diversas situações da vida. Sobretudo quando vejo 
alguém que, na mira de seguir Jesus, se entrega 
devotadamente ao serviço dos irmãos que sofrem. 
E, mesmo no meio da dita crise de vocações, ainda 
há bonitos exemplos que nos dão que pensar. Afi-
nal, isto não está assim tão podre quanto isso… 
Basta descobrir o Seu verdadeiro rosto e, tal como 
naquele tempo, a sedução entranha-se. Urge é 
quem saiba mostrá-l’O na Verdade que Ele ainda 
É!… Verdade, Caminho e Vida. Não já como uma 
verdade de sermoa que se prega mas, no dizer do 
Papa Francisco (Alegria do Evangelho, 141), uma 
verdade de vida que seduza por atracção…

Paro-me a com+TEMPL+ar este mistério em 
que vivo mergulhado. As Casas do Gaiato, Portu-
gal e África, deixam-me muitas vezes a magicar. 
A sentir, meditar e contemplar aquela nossa outra 
dimensão — essa do Inefável que tanto nos seduz. 
Basta deixarmo-nos tocar pela vida que pulsa den-
tro de nós e à nossa volta. O inefável empapa toda 
a Criação. Dentro da Obra da Rua, Calvário e Beire 
tocam de um modo muito especial. Porque aqui, a 
começar pelos rapazes e doentes, tudo funciona em 
regime especial. Não já só o especial da psicologia 
social, uma conquista das Ciências do Homem que 
todo o mundo entende e que é preciso ter em conta. 
Mas não já só. Porque aqui entra outra ciência 
que, não pertencendo às ciências do homem, vai 
muito além delas e muito pode ajudar a entender 
aquelas… Pai Américo pressentia-o e chamava-lhe 
a ciência da doença do amor… Esse amor espe-
cial que, quando se apodera do coração até pode 
matar… — É o coração que mata a gente. Mata. 
Eu sei que mata —, repetia ele. 

Ser funcionário e/ou voluntário aqui exige algo 
do especial dos dois lados. Do imanente (psicolo-
gia social) e do transcendente (doença do amor… 
Por amor d’Aquele que se deixou matar por amor 
de nós). P.e Baptista, no seu jeito original de ver e 

BEIRE  –  Os meandros da sedução Um admirador

de ser, vai dizendo: — … isto aqui só serve para 
quem precisa disto. — Muitas vezes lho ouvi. E só 
aos pouquinhos é que comecei a entendê-lo. E a vir 
regularmente aqui.

ISTO!!! O inefável d’isto que aqui se vê, se ouve, 
se pensa, se sente, se vislumbra, se intui. E, no meu 
magicar, sempre concluo que isto de ver, de ouvir, 
de falar, de dizer, de intuir…, tudo isto requer 
também um muito especial… Tão especial que, se 
começa a falhar, temos caldo entornado… Efeitos 
e consequências que deixam muito a desejar.

Hoje, ao mastigar o Evangelho das Tentações 
de Jesus, dei comigo a vislumbrar o porquê de 
tudo isto. É que, tal como naquele tempo, tam-
bém aqui, neste lugar sagrado, há seduções de 
circuito positivo e seduções de circuito negativo… 
Jesus deixou-se seduzir pelo deserto — um cir-
cuito entendido como positivo. Porque lugar do 
Encontro. Consigo próprio e com o Pai, por cujo 
PRO+jecto Humanizador começava a deixar-Se 
tocar… E é deste Seu circuito positivo que, depois, 
Jesus parte para ir ter com João — o Baptista. Para 
começar a Sua entrega total ao serviço do Reino. 
Tudo a decorrer dentro da fidelidade ao circuito 
que escolhera, até à morte…

Entretanto, conta-nos o evangelista que, aprovei-
tando habilmente as oportunidades que lhe dava 
aquele deserto, o diabo começou a rondar Jesus. A 
tentar também seduzi-l’O… Afastá-lo do circuito 
positivo que O levara até ali e afastá-l’O para o 
circuito negativo da sedução dos deuses deste 
mundo — o deus poder, o deus dinheiro e o deus 
prestígio…

Pois!… Aqui, para nós técnicos, funcionários, 
voluntários, não há grandes tentações de dinheiro. 
Mas as seduções do poder e/ou do prestígio rou-
bam-nos muito tempo e energia… Demora muito a 
aprender a manter a fidelidade à sedução que aqui 
nos trouxe e a fugir da sedução do circuito nega-
tivo do trabalhar para ser visto e nunca para que 
os outros sejam vistos… Mistério dos PER+cursos 
a fazer por cada um! Calvário / Beire é uma Uni-
versidade!…  q

CATEQUESE — Conforme 
estava previsto, oito Rapazes desta 
Comunidade participaram na Festa 
da Palavra, na Igreja Matriz, da 
Paróquia do Divino Salvador, a 21 
de Fevereiro, Domingo, pelas 10.30 
horas. São eles: A. Francisco, Armé-
nio, Betinho, Divino, Evguénio, João 
Miguel, Luís Miguel e N. Rocha.

No final da Celebração Eucarís-
tica, receberam a Bíblia Sagrada, a 
Palavra de Deus, que é o Livro mais 
importante da nossa vida, sendo con-
vidados a escutar e a ler.

Participou também o nosso Padre 
Manuel, alguns padrinhos e madri-
nhas destes Rapazes, Catequistas, 
em especial o Rui que os acompanha. 
Foi um dia de festa lindo!

AGROPECUÁRIA — Do ter-
reno do quintal novo, a nascente, 
tiraram-se pedras, foi cavado e pre-
parado para depois serem plantadas 
algumas oliveiras. Efectuaram-se as 
podas das videiras, das árvores de 
fruto e de outras. Amarraram-se os 
ramos e apanhou-se a lenha de poda, 
como os vimes, que são úteis para 
atar.

A relva dos jardins exige cortes 
frequentes.

Têm-se apanhado muitas couves 
para as refeições na nossa horta.

ARRANJOS — Ficou conclu-
ído o muro novo com a respectiva 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

vedação, alargando a rua Real, o que 
beneficiou a zona. Quando o tempo 
permitir, havendo menos humidade, 
está previsto continuarem-se as 
pinturas exteriores. Na rua Casa do 
Gaiato, a poente, no muro do portão 
que dá acesso à escadaria antiga, foi 
colocado o número atribuído: 628. A 
água da piscina continua com bom 
aspecto, pois o José vai fazendo a 
manutenção.

PARTILHA — Agradecemos 
aos nossos amigos e amigas que 
nos enviam os seus donativos, para 
ajudar a suportar os gastos desta 
Casa, com belas mensagens que nos 

escrevem. A todos o nosso muito 
obrigado. Votos de santa e feliz Pás-
coa do Senhor Jesus!

CONTACTOS — Como é fre-
quente procurarem saber notícias, 
para ajudar à comunicação dos 
nossos amigos e amigas com a pri-
meira Casa do Gaiato, informamos 
de novo os nossos contactos: Obra 
da Rua — Obra do Padre Amé-
rico, Casa do Gaiato, Rua Casa do 
Gaiato, n.º 628, 3220-034 Miranda 
do Corvo; Telef.: 239 532 125; 
Fax: 239 532 099; E-mail: gaiato-
miranda@gmail.com; NIB (CGD): 
003504680000557733018.  q

VACARIA — Uma das nossas vacas pariu um vitelo castanho. Uma 
outra tinha parido um preto e branco. Assim vai aumentando o nosso gado, 
dando alegria aos vaqueiros e aos nossos visitantes que vão conhecer a nossa 
vacaria. Esperamos que estes vitelinhos cresçam e se desenvolvam bem. As 
nossas vacas continuam a alimentar-se bem, indo ao pasto, o que ajuda a que 
produzam muito e bom leite para os nossos Rapazes.

CAPELA — O nosso carpinteiro está a lixar o chão da nossa Capela. 
Sabem quem fez o chão da nossa Capela? Quem fez foi um dos nossos antigos 
gaiatos que tinha os seus dezassete anos de idade, no tempo do nosso querido 
Pai Américo. Chamava-se António «carpinteiro», que Deus chamou há pou-
cos anos. Depois de ser lixado o chão, foi todo tratado e envernizado, ficando 
pronto para a Festa da Páscoa.

SERRALHARIA — Os nossos serralheiros estiveram na nossa Casa de 
Beire a montar uma canalização de água, que estava a fazer falta. Também 
fizeram um novo carro para facilitar o trabalho aos Rapazes nas suas tarefas. 
Esta nossa Casa é muito bonita, e está dividida em duas partes, que se cha-
mam Casa do Gaiato de Beire e Calvário. O nosso querido Padre Telmo tem 
estado lá com os doentes e os Rapazes.

CAMPO — O «Meno» andou a lavrar os nossos campos em que vamos 
semear batata. Depois andou a espalhar estrume com o espalhador. É muito 
importante o estrume, que vem da nossa vacaria, porque teremos mais batata 
e com melhor qualidade. 

ENSAIOS — O Lupricínio esteve a ensaiar os nossos «Batatinhas» da 
casa-mãe, para irem apresentar as suas danças aos doentes do nosso Calvá-
rio. Os ensaios têm corrido bem. Ensaiaram no nosso salão de festas, apesar 
de estar em obras. Vão estar presentes outros grupos de dança, e outros que 
certamente quererão também cantar. Os nosso doentes gostam muito destes 
convívios, tendo muita alegria.  q

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro
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Continuação  da  página  1

O corpo é, na verdade, espaço 
de graça, mesmo dilacerado pela 
doença e pela dor, em frangalhos. 
A aparente desgraça aumenta 
o encontro com a Graça! Daí 
que cuidar da vida humana, em 
todas as suas fases, dando-lhe 
dignidade, é tarefa obrigatória da 
ciência e da técnica, melhorando 
cada vez mais os cuidados de 
saúde, nomeadamente primários 
e paliativos. É verdade que muitas 
pessoas partem hoje nos hospitais 
e nos Lares de idosos, quando o 
que mais desejam é adormecer na 
sua casinha. Certo é que a cari-
nhoterapia é verdadeiramente 
indispensável! Enfrentar e ultra-
passar o sofrimento está inerente 
à condição humana, o que é tão 
difícil quando a dor é tamanha e 
pode chegar ao martírio. Quando 
o sofrimento é inocente, deixa-nos 
de facto perplexos, de tal maneira 
que Guardini, no leito de morte, 
prometeu fazer essa pergunta a 
Deus, no dia do Juízo… Não ficá-
mos por aqui, pois encontrámos 
em Padre Américo uma luzinha, 
por ter limpo tantas chagas e ali-
viado imensas dores: A Dor é um 
mistério necessário e divino. Sem 
efusão de sangue não há beleza 
moral, nem remissão de pecados. 
Tudo quanto há no homem de 
grande, sublime e santo, vem do 
Sofrimento! Ai de quem nunca 
sofreu, que esse nunca viveu! 
Os moribundos deixavam-no 
herdeiro de quanto possuíam: o 
cuidado dos filhos e o amparo 

Ventos e sopros da crise
ACABO de chegar de uma 

 reunião numa das escolas 
onde estuda um grupo de cinco 
rapazes nossos. Em pouco menos 
de um mês de aulas desde que 
arrancou o ano lectivo, a direc-
ção da escola chamou os pais e 
encarregados de educação, para 
falar da situação da vida escolar 
dos educandos que frequentam 
aquela instituição do ensino.

A disciplina foi apontada como 
factor chave para o sucesso no 
processo de ensino- aprendiza-
gem. O consumo de drogas e as 
frequentes  ausências nas aulas 
foram apontados como pontos de 
elevada preocupação. Os nossos 
que lá andam não dão sinais de 
tais praticas cá em Casa, mesmo 
assim não voltei tranquilo. Temo 
que venham a molhar-se na 
tempestade viciosa que troveja 
lá fora. Quando chove lá fora 
algumas gotas podem cair cá 
dentro.  O tempo que percorri de 
estrada, estive a pensar no poder 
das influencias vindas de más 
companhias, que aparecem no 
percurso entre a casa e a escola. 
Aqui é que se impõem o vazio. É 
aqui onde aparecem as surpresas.

O salão de reunião da escola 

VINDE  VER! Padre Quim

testemunhou um momento de 
grande insatisfação, quando se 
falou da implementação da com-
participação dos estudantes para 
atender as despesas de manu-
tenção da escola. Tarefa antes 
desempenhada pelo estado, que 
agora não pode porque se encon-
tra mergulhado numa crise finan-
ceira. As famílias encontram-se 
de tal modo desesperadas com a 
situação precária que enfrentam 
todos os dias e falar de dinheiro 
aquém deixou de receber o seu 
ordenado, ou que recebendo este, 
não compensa para matar a fome 
aos filhos, combater a malária e 
agora a febre amarela que veio 
acrescentar nas desgraças, como 
senão bastasse, provoca revolta e 
indignação, traduzidas em fortes 
criticas, por se ter abandonado 
há muitos anos a agricultura, por 
nunca se ter investido no turismo, 
nem tão pouco nas pescas, e o 
resultado esta ai: uma dependên-
cia intocável das importações. “ 
numa casa que falta pão todos 
ralham e ninguém tem razão”.

Uma situação de crise nunca 
vem só. Acompanham-na tantas 
outras misérias. A questão dos 
valores é muito vulnerável nestas 

circunstâncias. A sensibilidade 
para com as situações humanas 
fica bastante reduzida. O amor 
ao próximo é relegado para o 
segundo plano. É o que se verifica 
desde o principio deste ano no 
mercado interno, com os preços 
tão altos e tão instáveis. Uma ver-
dadeira luta pela sobrevivência. 
Onde a exploração do homem 
pelo homem é visível, pois quem 
tem para vender nesta terra hoje 
é rei.  

O «Camilo» saiu da “Remar”, 
onde tinha sido levado para se 
reencontra depois de se ter mer-
gulhado na droga. por vontade 
própria não concluiu as etapas 
necessárias para a sua reabili-
tação. Veio á porta da casa quis 
estar ás escondidas infiltrado, 
foi descoberto, tem marcas do 
cigarro ainda aceso, não podia ser 
readmitido na comunidade. O mal 
é transmissível e podíamos correr 
o risco de perder outros pelo 
mesmo veneno. Temos a obriga-
ção de defender as crianças dos 
maus exemplos. Em cada jardim 
há flores e também há espinhos, 
estes que podem ferir o jardineiro 
ao afastá-los das flores. q

O meu Oirinho
CAIU-ME diante dos olhos a admiração do salmista «como 

Deus é bom para Israel, para os homens de coração puro!»
Durante longos anos veio a esta Casa compor e passar a ferro 

a nossa roupa.
A observação próxima desta vida e a leitura de O Gaiato cria-

ram nela um carinho especial e uma devoção progressiva à nossa 
actividade junto dos Pobres, especialmente a convivência com os 
rapazes desprotegidos.

Em tempo recuados, ainda na sua mocidade madura, deu-nos 
um acordeão Scandalli que mandamos reparar há pouco tempo.

Após a morte da D. Teresa o grupo das Senhoras que vinha 
ao Lar, extinguiu-se; mas todos os anos sem qualquer falha ela se 
dirigiu ao escritório das nossas Oficinas, com o marido, pagar avul-
tadamente a assinatura do jornal. 

Confidenciou-me a escriturária que já o ano passado teve muita 
dificuldade em subir os quatro degraus da entrada e só o fez agar-
rado ao seu esposo.

Há 15 dias deixou este mundo e a sua morte transferiu-a para 
a Eternidade deixando um pedido insistente que o marido satisfez 
com lágrimas, alegria e saudade.

«Todo o meu oirinho quero que o vendas e dês o produto à 
Casa do Gaiato.»

Comentar? É melhor levantar as mãos para Deus que ilumina 
os Homens de coração puro os desapega das coisas terrenas, e de 
ganhar simpáticas memórias dos seus familiares, agarrando-se, pelo 
contrário àqueles que mais sofrem neste mundo como incarnação 
viva e actual da paixão de Jesus.

Dá graças a Deus porque a Obra da Rua tem o carisma de pro-
por e atrair estas heroicidades demonstrativas da Acção Divina nos 
corações humanos.

Sim. Não somos dignos, e, com esta proximidade sobrenatural, 
mais pecadores nos assumimos e mais admiradores da força da 
pobreza que por Jesus, nos traz tantas graças!

Ai!.. Que se os homens da Igreja se portassem como aponta o 
Papa Francisco indo as periferias da humanidade, os montes cai-
riam a nossa frente, as amoreiras plantar-se-iam no mar e todos 
cantaríamos a vitória do Crucificado!

Mobílias

TEM-SE revelado uma grande luz esta tarefa de irmos buscar 
móveis a casa das pessoas que no-las dão com alegria, para 

os levarmos aos pobres. Quanto bem reverte para os doadores e 
quanta alegria para os beneficiários!

Gente que se desfaz dos móveis para arrendar as casas. Pessoas 
obrigadas deixarem vivendas e a procurar morada em andares de 
compartimentos mais pequenos, com menos espaço e a quem sobra 
alguns móveis. Pais que morrem e os filhos não precisando da casa 
deles nos dão as mobílias para a mesma ficar limpa! Garagens e 
sótãos se desocupam por se saber que alguém os pode ir carregar e 
conduzir para famílias que nada têm, etc etc.

Os leitores do Património comungando as minhas preocupa-
ções, têm tido um papel importante, na divulgação desta actividade 
apostólica.

Muitas pessoas de boa vontade vão sabendo que a Casa do 
Gaiato de Setúbal está envolvida em transportar móveis e elec-
trodomésticos de quem os possui inutilmente e a distribuí-los por 
casas de famílias sem nada, habitadas sobretudo nos chamados 
bares sociais e não só.

É uma comunhão de Bem que se vai alargando e fazendo por 
Amor de Deus.

Somos todos conduzidos pelo Espírito do Senhor!  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

das viúvas. 
Neste nosso tempo, em que 

vamos acompanhando nomea-
damente crianças e adolescentes 
provenientes de África, com 
juntas médicas, aí sem possi-
bilidade de diagnóstico e com 
parcos tratamentos, há sinais 
por aqui de um certo hospital de 
campanha. Muitos são os filhos 
que têm consultas necessárias, 
numa agenda preenchida e que 
os processos deles bem atestam. 
Porém, numa vida gaiteira ao ar 
livre, em espaço verde, com Sol 
em abundância, água a rodos e 
citrinos às mãos cheias, não há 
licença para ficarem retidos no 
leito pela aurora.

Por falar em frutos da terra, 
foi a hora de plantar sete oli-
veiras jovens em boa terra e 
assim ajudar-nos a mergulhar 
no mistério do tempo que corre 
seguro e sem pressas, e também 
na dor da paixão de Cristo e do 
ser humano. Noutros olivais por 
perto, mirámos troncos grossos 
onde rebentaram vivazes caules 
que não as deixam necrosar. Se é 
assim com esta árvore tão signifi-
cativa e bíblica, não acreditamos 
que a vida se renova a cada dia, 
dela temos de cuidar até ao último 
suspiro e não fenece quando os 
olhos se fecham? Neste sentido, 
chegámos ao azeite que alumia a 
candeia também em noites escu-
ras e não pode faltar nas almoto-
lias. É um regalo o azeite que tem 
sido extraído das nossas oliveiras, 
tão louvado na dieta mediterrâ-
nica. Se é certo que as oliveiras 

foram testemunhas da agonia de 
Jesus no Getsémani, também nos 
vieram dos Apóstolos as unções 
com azeite nos enfermos para 
seu alívio. Visitar os doentes, 
sem os perturbar diga-se, com as 
suas enfermidades, limitações e 
necessidades, é um preceito da 
Escritura: Não tardes em visitar 
um doente. O enfermo é que é o 
centro, com a sua beleza e possi-
bilidades surpreendentes! Como 
S. João de Deus, lavando os pés 
de um doente, viu o próprio 
Cristo! E afirmou: Se considera-
mos atentamente a misericórdia 
de Deus, nunca deixaremos de 
fazer o bem. É precisamente 
neste dia, redigindo estas notas, 
que escutamos Jesus a dizer a 
um enfermo: Agora estás são. 
Não voltes a pecar. E Deus sofre? 
Quando a pessoa peca. Temos 
remédio? Ajuda muito à conver-
são a lição do bom samaritano, 
pois pelas Obras de Misericórdia 
seremos julgados e não podemos 
passar ao lado: aproximou-se 
do homem caído, ligou-lhe as 
feridas, deitando nelas azeite e 
vinho, e colocou-o na sua própria 
montada, cuidando dele. É esta 
Igreja samaritana e orante que, 
em silêncio ou gritando, quer 
renovar a face da terra, cuidando 
dos tesouros do jardim da Cria-
ção, para construir o Reino de 
Deus, aqui e agora!  q
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OS cinco filhinhos abando- 
 nados, acolhidos na nossa 

Casa do Gaiato de Benguela, há 
15 dias, estão felizes. O amor ver-
dadeiro é o valor mais importante 
para a vida humana. Estes filhos 
sentem-se amados, muito queri-
dos. Faremos tudo, com a ajuda de 
cada um de vós, para os ajudar a 
serem homens. É missão sublime, 
alimentada unicamente pelo 
amor A consciência desta nossa 
responsabilidade social revela 
a dimensão grande das nossas 
vidas. Há dias, veio visitar-nos 
um dos filhos criados nesta nossa 
Casa do Gaiato, há vários anos. 
É professor na Universidade de 
Luanda. Não nos víamos há muito 
tempo. Como era contemporâneo 
do nosso querido Gabriel do 
Escondidinho, vieram juntos. Que 
maravilha! Era portador da tese 
de Doutoramento em Química. 
O nome por que era conhecido 
nesta família: GOLIAS! O nome 
próprio, porém, é David Eduardo. 
Ao trazer estes casos à memó-
ria presente é unicamente para 

admirarmos, em comum, juntos, 
os frutos do amor gratuito. Que 
seria deste filho abandonado sem 
o amor da nossa Casa do Gaiato 
de Benguela. Como seria possível 
viver, no passado e no presente, 
sem o amor de cada um de vós. 
Por isso, as vossas dádivas têm um 
significado de muito valor para 
a vida da nossa Casa do Gaiato. 
As despesas mensais têm sido 
cobertas, em parte substancial, 
pelos donativos especiais dum ou 
doutro amigo e amiga benfeito-
res. Que o Pai do Céu abençoe e 
fecunde a vida das suas famílias 
e das suas empresas.

Estamos a caminho da celebra-
ção da maior Festa do Ano Cristão: 
A Páscoa da Ressurreição de Jesus 
Cristo. Os frutos desta celebração 
dizem respeito à humanidade 
inteira. Quem dera houvesse cons-
ciência universal desta verdade! 
A conversão das nossas vidas, a 
mudança dos nossos corações pela 
morte ao egoísmo, à indiferença, 
perante as situações de miséria 
imerecida, a abertura dos nossos 

corações com a chave do Amor é 
a forma de vida que devemos ter. 
Coragem! Reparte o pão com o 
faminto, dá pousada aos pobres 
sem abrigo, leva roupa ao que não 
tem que vestir e não voltes as cos-
tas ao teu semelhante. Podemos 
dizer que se trata dum artigo que 
pode marcar o programa de vida 
de cada um de nós.

Como estamos no início do ano 
escolar, precisamos do material 
necessário para os nossos filhos 
gaiatos frequentarem a escola. 
Mais uma vez batemos à porta da 
empresa Oliveira e Ligeiro. Com 
o acolhimento cheio de carinho, 
fomos atendidos em tudo quanto 
necessitávamos. A nossa grati-
dão! Que tudo o que é dado por 
amor seja fecundo para os bens 
da própria empresa! Neste ano 
lectivo, mais uma classe entrou 
no programa escolar. Há neces-
sidade, sem dúvida, de aumentar 
as instalações escolares. É um 
factor importante para o desen-
volvimento social todo o apoio 
possível à escolaridade da mul-

BENGUELA Padre Manuel António

O amor verdadeiro é o valor mais importante…

SETÚBAL Padre Acílio

UMA Mulher de Fé endereçou ao Santo Padre Francisco uma 
carta a pedir a canonização do Padre Américo.

«Não resisti em partilhar com o senhor padre Acílio, em jeito 
de confissão, o passo que dei. Terá sido da minha parte um gesto 
emotivo e infantil (apesar dos meus 62 anos) mas foi simplesmente 
o que a alma me ditou:

Santíssimo Papa Francisco
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, envio a sua santi-

dade, capeados pela presente carta, dois livros relacionados com 
a Obra da Rua — Casa do Gaiato, Fundada pelo Padre Américo.

Padre Américo era um homem de Fé e Amor incondicional ao 
Próximo. Era por excelência um protector dos pobres, um grande 
mestre de pedagogia Cristã e fundador de uma verdadeira escola 
de humanidade. Nos ensinamentos e nos gestos, padre Américo 
deu testemunho vivo da autenticidade do seu apostolado.

Obras com este cunho, não morrem no coração e na memória 
do Povo Português. Pelo contrário, ficam enraizadas no “Espírito 
de Amor e de Fé” que as sustêm e movem, fazendo-as perdurar no 
tempo porque nasceram e cresceram num percurso árduo talhado 
na Imagem da vontade de Deus.

A Obra da Rua – Casa do Gaiato - não pode ser destruída 
nem abafada. É um compromisso de humanidade, franco amor, 
espírito de sacrifício, entrega diária e incondicional na protecção 
dos Pobres e na formação de rapazes abandonados que serão, 
amanhã, homens de bem, homens de Fé.

A canonização do padre Américo é aguardada, com todo o 
fervor, pelo sofrido Povo Português de olhos postos no Céu.

Bato à porta do coração de sua Santidade. Se ele se me abrir, 
lendo esta humilde carta, a minha esperança (e a de muitos mi-
lhares de Portugueses) transformar-se-á num amplo sorriso de 
profunda alegria e gratidão.»

Resposta do Santo Padre através de Mons. Peter B. Wells
«Prezada senhora
Chegou as mãos do Santo padre a sua carta do dia 5 de Junho 

passado (acompanhada pela oferta de dois livros alusivos a Obra 
da Rua – Casa do Gaiato), na qual entre outras coisas, Lhe expri-
me sentimentos de homenagem enriquecido de preces pelos bons 
frutos espirituais do seu ministério de Pastor da Igreja Universal.

Ao agradecer da parte do Papa Francisco as palavras de filial 
estima e as orações feitas e prometidas, mais me incumbe parti-
cipar a senhora (…) como penhor de abundantes graças Divinas, 
para a generosa vivência dos seus dias em união com Cristo, O 
Santo Padre concede-lhe, extensiva aos familiares a implorada 
bênção apostólica.

Quanto ao pedido feito, embora com natural compreensão pelo 
desejo manifestado de ver rapidamente concluído o processo em 
questão, o Sumo Pontífice não tem intenção de alterar os trâmites 
que o mesmo deve seguir. Isto não impede de multiplicar no Povo 
de Deus as orações pelo bom êxito da Causa, levando a recorrer 
confiadamente a Deus nas suas aflições pela intersecção do padre 
Américo para assim se alcançar o milagre posto como selo do Céu 
sobre a sua Santidade.

Sem mais, aproveito a ocasião para lhe exprimir a minha esti-
ma em Cristo Senhor.»

Este impulso da alma da nossa assinante é comum a muitos 
amigos da Obra da Rua e assinantes do Gaiato.

Os Padres da Rua, não deixam adormecer esta causa, mas é 
sempre bom que os Cristãos leigos façam ouvir as suas inspirações, 
o que não é somente emoção e infantilidade.

As recomendações do assessor Papal são bem certas e assim as 
devemos tomar para «o bom êxito da causa».  q

Canonização
do Padre Américo

tidão de crianças. Doutro modo, 
ficariam reduzidas a meninos 
e meninas da rua, com a ferida 
grave na sua dignidade humana. 
A nossa Casa do Gaiato fará tudo 
o possível, de mãos dadas com 
as pessoas de boa vontade e bom 
coração, para ajudar a salvar este 
tesouro da humanidade.

Os pedidos para o acolhi-
mento de filhos abandonados 
continuam com abundância. A 
nossa resposta não é consoladora. 
Esperamos, com paciência, que 
se abram portas de locais de 
trabalho para que um grupo de 

filhos, com idade avançada , dei-
xem a Casa do Gaiato e passem 
a viver com autonomia, com base 
nos seus salários. Enquanto não 
houver uma Instituição ou um 
Lar para acolher os filhos a partir 
duma determinada idade, a Casa 
do Gaiato não pode nem deve 
mandar os seus filhos para a rua, 
sem a garantia de condições que 
garantam a sua dignidade. Vamos 
continuar com muita esperança 
em dias que sejam melhores. 
Recebei um beijinho dos filhos 
mais pequeninos da Casa do 
Gaiato de Benguela.  q

A nossa aldeia do Calvário é bela. Junto da Casa Mãe, uma 
grande azália florida — grande cacho de flores — entre o 

vermelho e o rosa. Resistiu ao frio, ao vento e às chuvas. Espera a 
Primavera, mas já no seu esplendor.

Quando o «Carocha» me abraça — penso na azália. Todos os 
nossos doentes me parecem azálias floridas.

Deixar-nos abraçar, ficar imóveis e consentir com o coração. 
Todos os nossos doentes são carentes. Têm sede de afecto e o pro-
curam nos seus abraços bem apertados. Não sejamos nós a por fim 
— deixemos que eles encham as suas cantarinhas.

] ] ]

MORREU a nossa Maria Antónia — «Mirita» — cega. Tinha 
 marcada, na próxima semana uma operação aos olhos. 

Queria muito ver…
Foi internada no hospital devido a uma infecção na garganta. O 

Senhor chamou-a. Mais um anjo na nossa família a pedir por nós.
Muitos não gostam desta palavra ao definir a nossa Obra… mas 

nós somos família.
Todos os doentes capazes, senhoras que nos ajudam e foram 

amigas da «Mirita» — a acompanhamos à morada onde repou-
sam centenas, que foram acarinhados na vida e na morte — e são 
família.

Creio. Está no regaço de Deus.
Aos que sorriem — incrédulos — e o Senhor deia o dom da 

fé.  q

SINAIS Padre Telmo

GOSTO de ver Jesus pedindo 
 ao Pai que tenha paciên-

cia e nos dê outra oportunidade. 
Mas o que mais me fascina é 
ver que, muitas vezes, Jesus está 
mais ansioso de que sejamos 
nós mesmos a atirarmo-nos para 
a frente. Como seria o mundo 
ou as pessoas se lhes déssemos 
outra oportunidade…

Nolasco é o nome do último 
gaiato que entrou para a nossa 
família, tem quatro anos e, 
outro dia, queixava-se porque 
o chefe, Cabanga, lhe chamava 
«bolacha». Disse-lhe que ia ime-
diatamente dizer ao chefe que 
deixasse de o chamar assim e o 
tratasse pelo seu nome próprio. 
Depois de terminada a nossa 
conversa, disse-se: «Dá-me bola-
chas», respondi-lhe que depois. 
Ele insistiu até que acabei por 
lhe dar um par delas… por dia, 
e assim toda a semana.

Na divisão de tarefas, coloca-
ram o «Avozinho» como respon-
sável pela saúde, pois este ano 
começa seus estudos de enferma-
gem. Como a Irmã Célia foi ao 
Peru, por questões de saúde, ele 
está sobrecarregado. A semana 
passada tivemos de ir ao hospital 
umas oito vezes. A maior parte, 
paludismo. Logo que houve 
habitantes na enfermaria, dei-lhe 
a minha ajuda.

O tema da saúde continua a 
ser um problema muito sério 
em toda a Angola. Nos últimos 
meses foram detectados casos 
de febre amarela em Luanda, 
com o consequente falecimento 
de muitas crianças. O Governo 
começou uma campanha de 
vacinação em todo o País. Outro 
problema não menos sério é o da 
alimentação. Com o problema 
do petróleo e a subida dos pre-

MALANJE Padre Rafael

ços dos combustíveis, criou-se 
um alarme social, e todos os 
comerciantes não fazem mais do 
que subir os preços dos produtos 
até números escandalosos: 1 kg 
de feijão, 5 euros; 1 kg de arroz, 
3 euros…

Voltando à nossa Aldeia. A 
casa das Irmãs está vazia, já há 
cerca de um mês; e vai continuar 
assim até dia 15 de Março. Uma 
vez mais nos damos conta da 
necessidade de uma Mãe nas 
nossas Casas. Principalmente os 
«Batatinhas», pois muitos dos 
seus males se curam com carinho 
maternal. Este ano dedicamos 
três reuniões para programar o 
ano e ver que aspectos devemos 

fortalecer em nossa Aldeia… 
entre eles, “uma família que se 
preocupa com os mais peque-
nos”.

Este ano começamos a escola 
para adultos. Muitos dos nos-
sos rapazes têm idade que não 
corresponde ao ano escolar. Por 
exemplo, rapazes na quarta-
classe com 14 e 15 anos. Dois 
dos rapazes, que estudam no 
11.° e 12.°, são os encarregados 
de dar as aulas. Esta experiên-
cia ajudará àqueles que estão 
atrasados, a recuperarem e, ao 
mesmo tempo, que não se sintam 
envergonhados por estudar com 
rapazes muito mais pequenos 
que eles.  q


