
Quinzenário  •  2 de Abril de 2016  •  Ano LXXIII  •  N.° 1880  •  Jornal de Distribuição Gratuita

C
O

R
R

E
IO

E
D

IT
O

R
IA

L
A

U
TO

RI
ZA

D
O

 A
 C

IR
C

U
LA

R 
EM

 IN
VÓ

LU
C

RO
 F

EC
H

A
D

O
 

D
E 

PL
Á

ST
IC

O
 O

U
 P

A
PE

L

PO
D

E 
A

BR
IR

-S
E 

PA
RA

VE
RI

FI
C

A
Ç

Ã
O

 P
O

ST
A

L

D
E0

07
12

01
6C

E

ct
t c

or
re

io
s

T
A

X
A

 P
A

G
A

P
O

R
T

U
G

A
L

C
O

N
T

R
A

T
O

:  
5
3
6
4
2
5

Fundador: Padre Américo
Propriedade da OBRA DA RUA ou OBRA DO PADRE AMÉRICO

Director: Padre Júlio
Director-Adjunto: Américo M. S. Carvalho MendesOBRA  DE  RAPAZES,  PARA  RAPAZES,  PELOS  RAPAZES

Flagelo social
VIVEMOS num mundo cheio de preocupações, sempre com o pen- 

 samento posto no que há-de ser o dia de amanhã. A nossa vida não 
dá para menos, sobretudo nos dias do pós-queda do preço do petróleo. 
O pânico tomou conta do povo, em especial os que se encontram menos 
informados. Pois os meios de comunicação, ditos modernos, não fun-
cionam por falta de energia eléctrica em várias zonas da cidade. Somos 
vítimas deste processo, vivemos no meio do povoado, compartilhando 
com os outros pobres, como nós, as mesmas desventuras sociais. A 
nossa factura subiu de cento e trinta mil mensais para quatrocentos 
mil kwanzas, há pouco menos de dois meses. O nosso gerador grande 
foi abaixo. Tem trabalhado tanto, devido aos sucessivos cortes da rede 
de distribuição. Veio o mecânico, viu o problema, e necessita de novos 
acessórios para o compor. Onde os arranjar? Com os elevados preços 
no mercado. O gerador pequeno vai-se aguentando com muitas limi-
tações de abastecimento. A água é outro circuito que vai e vem. Os 
vizinhos não poupam e num instante, em pleno Domingo à hora da 
Missa, longas filas de mulheres e crianças encontravam-se nos nossos 
postos de abastecimento de àgua. Eram centenas, os guardas foram 
engolidos pela multidão. Deixámos correr a água para todos até que se 
esgotou e ficámos todos sem o líquido precioso.

Já se passaram três anos desde que a carrinha fez a trajetória, 
carregada de operários do campo e rapazes nossos, até à fazenda de 
um amigo da Casa e voltou carregada de “socas”, a fim de se levantar

Continua  na  página  3

VINDE  VER! Padre Quim

SETÚBAL Padre Acílio

ACOLHIDO desde pequeno 
 nesta Casa, chorou profun-

damente a morte da jovem mãe, 
com 28 anos.

Pegado a ela em ricos sentimen-
tos, considerou o seu afastamento 
com terrível dor.

Se a esperança cura, a doente 
quis ir morrer na sua terra, a Gui-
né-Bissau, deixando em Portugal 
um filho e uma filha. 

Os pobres passam terríveis 
tormentos! 

Naquela pobre Guiné não have-
ria nada que lhe aliviasse as dores, 
a não ser o cheiro do torrão natal 
e a companhia de algum familiar. 
Mas ela preferiu!

Despediu-se do filho com um 
pedido: — Nunca abandones a 
nossa religião.

Naturalmente, a educação em 
Casa é uma vida, uma instrução 
no seguimento dos passos de 
Cristo.

Sabendo de um pedido tão deli-
cado, nunca abordamos directa-
mente o assunto com o rapaz, 
entregando o caso a Deus com 
inteira liberdade.

Fez Catequese com os outros 
da sua idade. Assistiu ao Bap-
tismo de alguns e foi crescendo 
e assumindo-se como um jovem 
recto e íntegro, em Casa, na Aca-

demia de dança, na música e na 
Escola.

O seu comportamento, em 
todas as linhas, era o de um jovem 
Cristão. Líder natural, apreciava 
rectamente, e com fraternidade, 
qualquer deslize dos colegas.

Há pouco tempo abeira-se de 
mim: — Preciso de falar con-
sigo. 

Entrou no meu gabinete de 
trabalho, pôs os olhos no chão, 
sentou-se e disparou-me com a 
mão na cabeça: — Sabe, eu que-
ria ser Baptizado.

Ele há momentos na nossa vida 
em que subimos ao céu e somos 
arrebatados a saborear a doçura 
inqualificável da Graça Divina!

Disfarcei o que pude, recordan-
do-lhe que o Baptismo não era 
um acontecimento social mas, 
o maior dom recebido de Deus 
depois da vida. 

— Olha que o Baptismo torna-
nos filhos de Deus, irmãos de 
Jesus, membros da Igreja e her-
deiros do céu.

Foi um fim de tarde em que a 
gente enlouquece de abundante 
gozo sobrenatural.

Falei à catequista, esta deu 
notícia à colega do outro grupo e, 
ambas, desafiaram-no para fazer 
um convívio fraterno.

Um Baptizado

PUS-ME da porta da tipografia a admirar a entrada 
 de alguns de vós para a nossa carrinha que os 

ia levar a Penafiel, a uma igreja para se confessarem. 
Vão por decisão própria. Vão os que querem. Só se 
perguntou quem queria ir.

Nós ficamos contentes quando vemos um Rapaz a 
procurar endireitar os caminhos da sua vida. Todos 
precisamos de o fazer, mas nem todos estão dispostos 
a entender que esta é a hora indicada — o momento 
do encontro com a verdade.

Feliz daquele que é capaz de se ajoelhar no 
íntimo do seu coração, de se reconhecer imperfeito e 
aspira, cada vez mais, a deixar de o ser. E que ainda 
é capaz de vencer as fragilidades resultantes dos 
respeitos humanos que o tornam resistente a dobrar 
os seus joelhos perante Deus, à vista dos homens. 
Este é homem.

Há sempre coisas de que não somos capazes ou 
não fazemos bem. Mas tudo isto tem remédio, que é 
reconhecê-lo com humildade. Se o humilde desarma 
o homem mais poderoso, como não há-de obter a 
misericórdia de Deus, que nos conhece melhor que 
ninguém?!

Ao contrário, os amigos da mentira, deixam-se 
enlear e, torpes que andam, ficam incapazes de 
emergir, até certa altura, para o ambiente da ver-
dade. Quanto tempo perdido, o tempo onde se dá o 
instante do nosso acordar para a vida! Mas somos 
assim: tempo para tudo, até para o perder.

Aquele que nos deu a vida não tem pressa. Ele tem 
o tempo todo. Nós é que não o temos, e podemos 
deixar passar o tempo todo sem acertarmos com 

o caminho que nos conduz à vida. Por isso, este é 
o tempo que nos é favorável, este é o «tempo da 
salvação», como diz a Palavra de Deus.

Precisamos de pensar na grandeza que Deus nos 
deu de poderemos ser senhores do tempo. Todos os 
outros seres criados não gozam ou sofrem o tempo. 
Eles só conhecem o instante presente. Sim, mas nós 
podemos ter o tempo como um bem ou como um mal. 
Podemos amá-lo ou odiá-lo. Mas também podemos 
ser-lhe indiferentes, como aqueles que andam torpes 
na vida a perdê-la, desperdiçando o seu tempo 
como se não existisse para eles e por causa deles.

Reconhecendo pois que o tempo é um presente 
que Deus nos deu, não o podemos mais desperdiçar. 
Não se trata de nos apoderarmos dele no nosso 
próprio benefício, mas para o fazermos render em 
benefício d’Aquele que no-lo deu. Há alegria maior 
em dar do que em receber? Quando recebemos 
ficamos contentes naquele instante mas logo passa a 
alegria. Quando damos, nunca mais esquecemos e 
a alegria conserva-se em nós.

E o que é que Lhe podemos dar no tempo que Ele 
nos dá? Podemos dar-Lhe todos os dons da natureza 
e do espírito que d’Ele recebemos, multiplicados pelo 
nosso trabalho e dedicação, tão amorosa quanto 
somos capazes: na escola, na família, na rua, em 
todo o sítio onde vivemos.

Não esqueças: Ele tem um cofre onde guarda 
para sempre tudo aquilo que fazemos e que nem o 
tempo, nem a decomposição de qualquer espécie 
podem destruir.

Padre Júlio

Cantinho  dos  Rapazes

O seu Baptismo realizar-se-ia 
depois, com a participação de 
todos os convivas, no encontro 
chamado post-convívio, aqui em 
Casa, na Missa do Domingo, às 
10 horas.

Ao longo da minha vida sacer-
dotal tenho administrado muitas 
vezes este sacramento, com mais 
ou menos devoção minha, aos 
neófitos e seus familiares, mas 
este marcou-me para sempre.

O jovem tem quase 19 anos.
Decidido e faminto. — Que 

pedes à Igreja de Deus?
— O Baptismo.
— E ao pedires o Baptismo, 

tens consciência do compromisso 
que assumes diante de Deus, de 
viver a fé Cristã?

— Sim, tenho consciência de 
assumir esse compromisso.

O ritual do Baptismo é todo ele 
uma maravilha. Administrado 
a um adulto, consciente e ávido, 
transforma-se num sinal claro e 
vivo da Presença do Espírito.

Foi também uma ocasião para 
os jovens convivas da Diocese de 
Setúbal conhecerem um pouco 
mais esta Obra e o seu carisma. 
Eles que sempre se têm aprovei-
tado das nossas instalações, quer 
na Arrábida, quer na cidade.  q
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Pelas CASAS DO GAIATO

DANÇA — Depois de nós termos 
ensaiado, no nosso salão de festas, 
uma dança que o Lupricínio nos 
ensinou, um hip-hop, fomos actuar 
na nossa Casa do Calvário. Foram os 
mais pequeninos da casa-mãe junta-
mente comigo, acompanhados pelo 
Bruno, que tratou das roupas. Para 
além de nós, dançaram para os doen-
tes, com muita alegria, outros gru-
pos de dança. Os doentes gostaram 
muito de ver os grupos a dançar. No 
final, juntaram-se algumas mesas, 
estendeu-se as toalhas e serviu-se 
um lanche para todos. Foi uma tarde 
bem passada e com muita alegria.

VACARIA — Vendemos um boi 
do nosso gado, e matou-se outro no 
matadouro, para a nossa Festa da 
Páscoa. Mandamos também uma 
vaca para a nossa Casa de Beire, que 
estava a precisar de uma vaca leiteira. 
Os nossos animais são bem alimen-
tados, pelo que a carne é muito sabo-

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

rosa. Todos os dias o «Meno» lhes 
dá ração, silagem e palha, e assim 
vão crescendo e se desenvolvendo na 
nossa vacaria. 

BOLETIM — Os nossos mestres 
tipógrafos fizeram mais um novo 
Boletim «AMA», para a Beatifica-
ção do nosso querido Pai Américo. 
Este Boletim é o nº 10, e vai junto 
com esta edição d’O GAIATO. O 
Boletim é muito importante porque 
dá a conhecer melhor a vida e a Obra 
de Pai Américo e porque convida as 
pessoas a rezarem pela sua Beatifi-
cação, para além de trazer as graças 
recebidas pelas pessoas que pedem a 
sua intercessão, junto de Deus, pelas 
suas necessidades.

FÉRIAS ESCOLARES — Os 
nossos Rapazes que andam na 
Escola estão a terminar as suas 
férias do 2º Período. Alguns pen-
saram e reflectiram o que vão fazer 

no 3º Período, porque o ano lectivo 
já está a terminar. Alguns tiveram 
notas boas mas outros tiveram notas 
fraquinhas. Todos nós sabemos que 
a Escola é muito importante para a 
nossa vida futura, sem a Escola o 
futuro será mais difícil. É bom que 
cada um pense em aproveitar o seu 
tempo de estudo, para mais tarde ser 
alguém na sociedade.

PÁSCOA — Na Páscoa celebra-
mos a passagem da morte à vida de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem esta 
passagem nós não passaríamos da 
morte à vida. Na Semana Santa cele-
brámos estes mistérios, da Morte e 
Ressurreição de Jesus, e vimos como 
o Filho de Deus é nosso Amigo. Os 
nossos Amigos não se esqueceram 
de nós e deram-nos coisas importan-
tes para que nada faltasse à celebra-
ção da nossa Festa da Páscoa. Muito 
obrigado a todos, desejando que 
tenham tido uma Páscoa Feliz.  q

Não me é fácil partilhar com quem quer que seja 
esta minha “festa dos musgos”. Mas manda a verdade 
que vos diga: por esta altura do ano, e desde há muitos 
anos, volta e meia sinto-me habitado pela “festa dos 
musgos”. Agora, aqui em Beire e sobretudo nos arre-
dores do Calvário, os meus olhos vêem musgos por 
todo lado. Deixo-me embalar pelos olhos e parto com 
eles à descoberta de mais musgo. Em suas múltiplas 
variedades. No empedrado dos nossos largos, das 
nossas ruazinhas e calçadas de pedra que embelezam 
esta nossa Aldeia dos Doentes a que tantos teimam em 
chamar Lar. Descubro-os nas paredes da nossa quinta. 
Paredes de granitos variados. Deleito-me com o chão 
atapetado de musgos da nossa mata. Vejo-os. Paro-me 
a observar. Com+TEMPL+ar. Toco-os. Em sua varia-
díssima família: musgos, líquenes, algas  hepáticas e 
fungos (dizem que há umas 20.000 variedades…). 

Há momentos de um tal enlevo que me sinto mesmo 
num TEMPLO do nosso Deus Bom que, assim gra-
tuita e generosamente, em cada ano por esta altura, nos 
brinda com este delicadíssimo espectáculo. Apetece ir 
à net, estudar mais e mais, treinar os olhos para, depois 
no real, ver melhor, descobrir mais, encantar-me mais. 
As suas formas. As suas cores cambiantes segundo o 
grau de humidade e de luz.

Num desses momentos mágicos em que Deus res-
pira em mim e nos musgos que fazem a minha festa, 
cruzo-me com o senhor Manuel. Um caso típico de pes-
soas com deficiência que são o nosso tesouro. Senhor 

BEIRE  –  A festa dos musgos no Calvário… Um admirador

Manuel, a quem alguns, na sua gíria gaiata, conhecem 
por conta quilómetros (…), porque a sua acentuada 
deficiência o põe sempre a cirandar, sozinho, no seu 
silêncio incomunicável. Encontro-o parado (coisa rara 
nele), voltado para o sol mal acabado de nascer. Vejo-o, 
mas ele ainda não deu conta de mim. Está numa pos-
tura que eu classifico de orante — corpo direito, mãos 
semi estendidas para a frente e para o alto, cabeça bem 
levantada… Hesito entre aproximar-me e meter con-
versa (quase sempre impossível) ou desviar caminho 
para não perturbar. Decido pelo sim e meto conversa. 
— O senhor Manuel a contemplar o sol!… Não foge, 
como lhe é habitual. Olha-me sorridente. Quase sem se 
ouvir, num monossílabo bem pronunciado, responde: 
— Natureza!... Aponta o sol, o céu…, e continua no 
seu silêncio, sozinho — como Jesus tantas vezes pro-
curava estar.

Retomo o meu só, no meu silêncio. Questiono-me: 
— Como serão os momentos mágicos do senhor 
Manuel? Também ele terá a sua “festa dos musgos”? 
Aquela palavra “Natureza”, apontando o céu e a terra, 
pronunciada assim com tanta reverência, com um 
sorriso que envolvia até o próprio olhar (geralmente 
opaco e fugidio), tudo diz que sim. O senhor Manuel 
também tem a sua “festa dos musgos”…

Começo a entender o que tantas vezes ouço de P.e 
Baptista: — Os doentes aqui nunca têm pressa de 
morrer… Estes ares, estes espaços, esta vegetação, 
estes musgos também curam…  q

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — «É certo que 
todos os tempos são bons para o exercício da Caridade. Mas estes dias 
da Quaresma, a isso nos exortam de modo especial. Quem deseja cele-
brar a Páscoa do Senhor em santidade da alma e coração, esforça-se o 
mais possível por adquirir essa virtude que em si contém.

Seja neste tempo, mais generosa a liberalidade para com os pobres 
e todos os que sofrem.

Quem dá esmola, faça-o com alegria e confiança porque tanto maior 
será o lucro.»

É um corrupio as solicitações daqueles que procuramos ajudar, o 
telefone quase todos os dias toca, é com tristeza que somos obrigados a 
dizer não. Desta vez, foi a mãe com sete filhos a pedir ajuda para a água 
e para o gás e acrescenta a segurança social, ficou de mandar o subsídio, 
mas ainda chegou nada. Outro telefonema a voz embargada de soluços e 
lágrimas, tivemos que recorrer a uma mercearia próxima e pedir ajuda que 
depois passávamos por lá pagar.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — De Lisboa, D. Helena, 
duzentos euros. D. Rosa Pina, cinquenta euros. D. Sara Almeida, vinte 
euros. Eng. Roberto Almeida, duas vezes, cinquenta euros. D. Isabel 
Magalhães, trinta euros. D. Fátima Soares, vinte euros. Joaquim Fialho, 
vinte euros. D. Aurora vinte euros.

A todos o nosso muito obrigado, em nome dos pobres.

O nosso NIB: 0010 0000 44178020001 58.

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

LAR  DO  PORTO Adelaide e José Alves

A SRA. FERNANDA, A QUINTA-FEIRA SANTA E OS ATEN-
TADOS TERRORISTAS — “Que título mais estranho para a crónica 
de hoje!” dirá o leitor, com toda a razão. Vamos à Sra. Fernanda, para 
começar. Era uma pessoa que a nossa Conferência acompanhou durante 
muito tempo que Deus chamou para si há dias. Era uma boa senhora para 
quem a vida foi difícil. Deus tê-la-á, certamente, junto d’Ele.

Vamos, agora, à Quinta-Feira Santa. A Sra. Fernanda foi das pessoas 
que, durante vários anos, respondeu positivamente ao nosso convite para 
a celebração e para o jantar de Quinta-Feira Santa, com os Rapazes, no 
refeitório da Casa do Gaiato de Paço de Sousa. No ano passado, a saúde já 
não a deixou vir. Nos anos anteriores, quando a deixávamos em sua casa, 
despedia-se sempre com a dúvida se aquele teria sido o último ano em 
que tinha participado connosco na celebração e no jantar de Quinta-Feira 
Santa. Chegou a hora em que Deus a chamou para a sua mesa.

Que é que, agora, tudo isto tem que ver com os atentados terroristas? 
No dia em que escrevemos esta crónica aconteceu outro desses atentados 
que sentimos como mais próximo, mais precisamente, o de Bruxelas. Não 
esqueçamos, no entanto, que, infelizmente, não há semana que passe sem 
que, no Médio Oriente, em África e noutras partes do mundo, para nós 
mais “longínquas”, não haja atentados destes.

Será que o que cada um de nós pode fazer em relação a estes atenta-
dos é só lamentar a morte das pessoas que eles vitimaram, sentindo-nos 
impotentes para fazermos mais do que isso? Não é bem assim. Podemos 
fazer um pouco mais do que isso. Por exemplo, podemos “não fazer o 
favor” aos terroristas de reagir a estes atentados da forma que eles querem, 
ou seja, com comportamentos de xenofobia, de intolerância religiosa, de 
rejeição dos migrantes que fogem de guerras e de atrocidades terríveis nos 
seus países de origem, ou ainda caindo no erro de estigmatizar os árabes, 
ou muçulmanos como sendo todos terroristas em potência. Todos estes 
comportamentos não só não irão deter os terroristas, mas também irão 
no sentido do que eles querem, criando condições para o agravamento do 
problema. 

Na Última Ceia, Deus convocou os doze apóstolos, não excluindo 
nenhum, mesmo aquele que Ele sabia que ia ajudar a matá-lo. 

Não esqueçamos que quase todas as pessoas que cometem estes 
atentados na Europa são cidadãos jovens dos países onde esses atentados 
acontecem, com a particularidade de viverem aí em situações de exclusão 
social. Por isso, o que deve ser a nossa grande frente de combate ao terro-
rismo, no país em que estivermos e no sítio em que vivermos, é lutar, com 
todas as nossas forças, contra todas as situações de exclusão social, em 
particular, contra as que atingem mais directamente os jovens. Em relação 
a esta luta não há ninguém que possa dizer que não pode fazer nada. Foi 
essa a luta de toda a vida do nosso querido Pai Américo, desde que se 
lançou no projecto das Casas do Gaiato. Que ele interceda por nós junto 
de Deus para que saibamos seguir o seu exemplo. Dessa forma estaremos 
a dar o nosso contributo para um mundo mais pacífico.

O nosso NIB: 0045 1342 40035435340 43

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para assun-
tos da Administração do Jornal):
Conferência de Paço de Sousa, A/C Jornal O Gaiato,
4560-373 Paço de Sousa.
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt — Telem.: 965464058  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

CONFISSÕES — Sendo a semana 
maior do ano litúrgico, na Semana 
Santa, como é tradição e importante, 
em 21 de Março, deslocámo-nos 
ao Santuário de Fátima, nos nossos 
veículos e com farnel, para fazer um 
dia de pausa e nos confessarmos na 
Capela da Reconciliação. Aprovei-
támos para uma visita à Basílica 
da Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima, restaurada recentemente, 
onde se encontram os túmulos dos 
beatos Francisco e Jacinta e da irmã 
Lúcia. Depois, descemos à Capeli-
nha das Aparições, cujo centenário 
se aproxima (1917-2017).

SEMANA SANTA — No 
Domingo de Ramos na Paixão do 
Senhor, em 20 de Março, no largo 
da nossa Capela, junto ao nosso Cru-
zeiro de granito, houve a bênção dos 
ramos de oliveira, de outras plantas e 
até flores, nas mãos dos Rapazes e de 
amigos, seguindo-se uma pequena 
procissão para a celebração da Euca-

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

ristia, em que escutámos a leitura do 
Evangelho da Paixão. Celebraremos 
com fé na ressurreição de Jesus, vivo 
no meio de nós, o Tríduo Pascal. 
Feliz e santa Páscoa para todos!

FÉRIAS DA PÁSCOA — Os 
Rapazes, em especial do 1.º Ciclo, 
fizeram os trabalhos de casa, no 
início das férias escolares, no nosso 
Centro de Estudo. Ocuparam-se tam-
bém em várias actividades da nossa 
Casa – domésticas, jardinagem, 
agricultura e pecuária. Nos recreios é 
evidente que o futebol é rei e os mais 
pequenos também gostam de brincar 
no parque.

ESCOLAS — Esperamos que 
os resultados das avaliações do 2.º 
período sejam melhores do que o 
anterior, desde o 1.º Ciclo aos outros 
ciclos de estudos, no Agrupamento de 
Escolas de Miranda do Corvo, na Vila 
e no Senhor da Serra. Também estu-
dam Rapazes, a partir do 10.º ano, na 

Escola Tecnológica e Profissional do 
Sicó (Avelar e Alvaiázere), na Arcil 
(Lousã) e no CEARTE (Semide). 
Que o 3.º período decorra da melhor 
forma, assim o desejamos.

AGROPECUÁRIA — Planta-
ram-se 7 oliveiras no quintal novo, 
a nascente. Nalgumas oliveiras dos 
nossos terrenos, começando pela 
encosta de frente para a rotunda 
Padre Américo e pelo quintal da 
Tia Adelina, cortaram-se rebentos 
para que as árvores cresçam bem. 
Apanharam-se as lenhas das podas. 
Nas sebes de lauros, na parte de cima 
da nossa quinta, a poente, houve 
cuidados, replantando e adubando. 
Limparam-se as ervas daninhas na 
área do pomar de citrinos. Conti-
nuaram-se a cortar os relvados dos 
nossos jardins.

Quando chove e depois do estudo, 
temos debulhado milho grão. O 
galinheiro foi povoado com muito 
pintainhos, que agradecemos.  q
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um novo bananal, também com 
o suor da rapaziada, que com 
entusiasmo trabalhou nele. Nesta 
altura, já colhemos carradas de 
banana boa. Cachos grandes com 
quase um metro e tantos… Com 
a fome que se instalou na zona, 
começaram a roubar-nos a banana. 
Os guardas já apanharam dois ou 
três, e foram parar às mãos da 
polícia. No dia seguinte, quando 
fomos para tratar do assunto já 
não estavam com a autoridade 
competente. Tinham fugido de 
noite… — assim é a sociedade 
—, e voltam outra vez a saquear 
o fruto do nosso trabalho. Não é 
justo. Ó senhores da justiça? O 
trabalhador semeia e o ladrão é 
que colhe? E fica isento de culpa? 
O roubo é a arma com que mui-
tos jovens nesta terra, disparam 
contra os outros para poderem 
sobreviver, arriscando a própria 
vida, muitas vezes, e tantas outras 
já de passagem na cadeia.

Alguns rapazes, que já vivem 

VINDE  VER! Padre Quim

AQUELA mangueira, na televisão, a despejar leite para o chão, 
 magoou-me a alma…

Há poucos dias, numa revista, tinham-me saltado no coração 
multidões de Irmãos a morrer de fome no Sudão; mais — as dores 
dos cristãos perseguidos, alguns vagueiam no deserto e em nome 
de um deus, que não é Deus, vítimas de terroristas.

Cada Nação da Europa tem a sua Assembleia. A própria Europa 
tem a máxima. Seria lindo se pensassem na transformação do leite 
em pó para matar tantas fomes!

É altíssimo o mastro — com seu lenço branco — dos 
milhões…

Branco? Vermelho rasgado em sangue.

] ] ]

O António é nosso doente — paralítico na sua cadeira de rodas. 
Encontrei-o na rampa de acesso ao pavilhão a gozar o sol da 

manhã. Estendeu-me sua mão quentinha — a minha gelada. Ao 
sentí-la fria, envolveu-a e afagou-a a dar-lhe calor. Fiquei quietinho 
e senti o afago no coração.

Eis a diferença entre o Calvário-família e tantas organizações 
onde o dinheiro mexe e fala. É assim.

O mundo não concorda com este afago. Magoa.

] ] ]

A manhã está fria. O João já tomou o seu leite. Depois de um 
bom-dia, pediu-me uma pilha para o relógio. Na ideia dele, 

é uma pilha por dia.
— Se não chover, no Domingo é a Páscoa — disse, sorrindo 

ao mesmo tempo que fazia o gesto de fumar um cigarrinho. Tinha- 
-lhe prometido que na Páscoa lhe dava uma cigarrilha. Ele era um 
fumador.

Se não chover, como me vou esconder com ele para cumprir-
mos a promessa?  q

SINAIS Padre Telmo

no regime de autogoverno lá fora, 
com as suas famílias constituídas, 
estão-nos a pedir trabalho nas ofi-
cinas, por razões de diminuição 
do pessoal nas empresas onde 
estavam empregados. É desolador 
ver filhos, que já tinham asas pra 
voar alto, voltar a aterrar, quase 
desesperados. Vamos dar-lhes 
uma mão, nunca deixaram de ser 
nossos, quer pela idade ou pelas 
responsabilidades que assumiram 
na vida.

Volto a Casa. É hora do almoço. 

O «Paulinho» tem o prato vazio. 
Os seus companheiros soltaram 
uma grande rizada no refeitório. 
É que o rapaz, entusiasmado por 
desempenhar o papel de subchefe 
de mesa, não deu fé de que deitava 
sopa a mais aos seus irmãos, que 
lhe diziam: mais, mais e mais… e 
quando viu o fundo da terrina, era 
uma vez o caldo. Os da outra mesa 
vieram logo socorrer o pequeno 
chefe. Que linda lição! A nossa 
vida tem destas experiências.  q

Um dia chegou o rancho às 
grades; era o último dos meus 
trabalhos. Fomos todos comer. 
Dirigi-me a uma bacia que estava 
no fundo da sala lavar as mãos. 
Volto-me para limpar e dou de 
cara com dezoito Reclusos que 
tantos eram os ocupantes da 
cadeia, cada um com sua toalha 
nos braços e estes estendidos 
para mim: Limpe-se aqui!

Pai Américo

COMO amigo dos pobres, o 
 Padre Américo foi tirando 

o seu curso de doutor amoris 
causa, na cidade dos doutores, e 
foi aprovado com distinção aos 
olhos dos últimos, nas ruas e nas 
moradas de miséria, preferindo 
também os jovens das tutorias e 
dos reformatórios do País, e os 
reclusos das cadeias das comar-
cas. Por isso, não será atrevimento 
neste Ano Jubilar dar-lhe o nome 
de bem-aventurado da misericór-
dia.

No Caminho de Jesus de 
Nazaré, de anúncio da Boa Nova 
aos pobres, em Igreja, é pois de 
proclamar a libertação aos cativos, 
para sermos colocados à direita 
de Deus. Não apenas àqueles que 
estão encarcerados por decisões 
judiciais, justas e injustas. Na 
verdade, infelizmente, ainda por 
mau uso da sua liberdade, há 
pessoas que vivem aprisionadas 
pelos bens materiais, por ideias 
e comportamentos escravizantes, 
e dependências perigosas. A pre-
sença e a paciência, numa proxi-
midade libertadora, corrigindo e 
dando bom conselho, desde tenra 
idade, pode ajudar à conversão 
que a Graça não faltará. É uma 

missão pessoal e social, para 
que se distinga bem tudo aquilo 
que pode levar o ser humano a 
um farrapo. O bem ou o mal do 
homem na idade madura tem 
ligação muito estreita com a vida 
infantil que o originou, sublinhou 
Maria Montessori.

A prática desta obra de miseri-
córdia reveste-se de dificuldade 
especial, na dimensão prisional, 
pois esbarra-se nos muros altos, 
nas grades de ferro, no arame 
farpado, na vigilância apertada, 
por razões óbvias de segurança. 
Porém, quem lá vive são filhos 
sofredores, de que é preciso cuidar, 
como Jesus mandou aos seus dis-
cípulos: estive na prisão e fostes 
visitar-me. Na caridade cristã, é 
crucial ainda esta recomendação: 
Lembrai-vos dos presos, como se 
estivésseis na prisão com eles. É 
na fragilidade da Cruz que Cristo 
nos abre a porta da esperança. 
Nos dias da Paixão de Jesus, o 
Senhor fixou os olhos em Pedro 
que também foi encarcerado. Só 
o Amor liberta a pessoa humana 
das cadeias iníquas e das amar-
guras.

São luminares na Igreja e para 
o mundo tantos mártires das pri-
sões. Na tragédia da Shoah, na II 
Guerra Mundial, numa multidão 
de bem-aventurados pela fé, ace-
námos até pela sua actualidade 
aqui a prisão e deportação pelos 
nazis, para o campo de Dachau, 
do Padre Tito Brandsma. Quem 
lhe deu, obedecendo a ordem 
desumana, uma injecção letal, 
depois converteu-se, pois aquele 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Visitar os presos

rosto crucificado ficou-lhe 
impresso na memória: Ele tinha 
compaixão de mim!

Significativo foi, aos olhos do 
mundo, descrente no perdão, 
o encontro do Papa Francisco 
com 700 detidos numa prisão do 
México, incutindo-lhes esperança: 
não vos esqueçais que tendes ao 
vosso alcance a força da ressur-
reição, da misericórdia divina. 
No acompanhamento devido aos 
reclusos e às suas famílias, a Igreja 
sempre esteve na primeira linha, 
auxiliando-os materialmente, no 
conforto em face das desgraças 
e espiritualmente. O acompanha-
mento dos que foram feridos na 
sua dignidade humana, também 
não tem sido negligenciado. 

Mesmo diante do rigor prisio-
nal, na triagem das visitas e no 
ambiente humano, a Igreja tem 
um lugar espiritual próprio e 
tem-se revelado sempre indispen-
sável e aceite na vida de muitas 
comunidades prisionais, nos 
vários cantos da Terra, furando 
até regimes despóticos, onde nem 
sequer há liberdade religiosa.

Também testemunhamos, sin- 
gelamente, que as visitas aos 
reclusos são bálsamos de fres-
cura nas noites das condenações 
e quando se fecham as portas à 
liberdade. Tivemos um baptismo 
marcante por mãos sábias, de 
quem encontrou também esta 
senda eclesial. Contactámos, 
pois, de forma marcante com 
essas comunidades, olhando face 
a face a alegria e as lágrimas de 
reclusos com as visitas amigas, 
em especial de crianças, lem-
brança dolorosa dos seus filhos. 
E também foi grande a satisfação 
ao servirem-nos refeições con-
feccionadas por eles próprios, 
pois mesmo perdida a liberdade 
não se perdem os dons, assim 
houvesse condições para eles 
se desenvolverem. Mais tarde, 
ainda nessa zona encontrámo- 
-nos com mulheres e mães noutro 
estabelecimento prisional e a dor 
aprofundou-se, ao conhecermos 

famílias esventradas e filhinhos 
com ninhos atrás das grades.

Noutras paragens, em estreita 
colaboração com uma Capelania, 
franquearam-nos várias vezes os 
portões de uma penitenciária para 
se procurar animar, por momen-
tos, tamanha tristeza e pressão 
de movimentos. Estas ocasiões 
providenciais serviram mais do 
que mil palavras para ajudar a 
formar a consciência de quem vai 
crescendo para o mundo, cuja rea-
lidade social é contraditória, pois 
o trigo e o joio crescem juntos.

Foi-nos possível ainda encon-
trar um pai separado, cujos filhos 
acolhidos era necessário rever 
depois de longo afastamento. Foi 
um choque muito forte, prepa-
rado, mas naturalmente banhado 
em lágrimas. A Graça de Deus 
não tem exclusividade e o mundo 
não está dividido entre bons e 
maus, pois só o segredo divino 
pode levantar o coração humano.

Entretanto, em resposta a missi-
vas frequentes, de quem sobrevive 
angustiado por detrás das grades, 
cumprindo penas gravosas, temos 
tentado com pequenos sinais uma 
ou outra visita a estes últimos 
pobres. É uma missão visceral-
mente cristã e sacerdotal. Os 
guardas prisionais, às vezes até 
humorados por chegadas inespe-
radas, fitam-nos e transmitem a 
nossa petição a quem de direito, 
que tem sido sempre favorável: 
— O senhor director autorizou a 
visita. Enquanto esperamos nos 
átrios e depois bem fiscalizados, 
não conseguimos contar quantas 
vezes o porteiro abriu e fechou as 
portas. Não serão estas também 
portas santas?! Mais por dentro 
da vida de alguns reclusos, des-
caímos apenas um lamento e até 
aviso: — Arrependo-me de não 
ter aceitado ajuda. E já agora 
outro: — Não tenho qualquer 
ocupação laboral. Efectivamente, 
o Pai de Misericórdia, no Amor 
entranhado pelos Seus filhos e em 
especial mais frágeis, faz desco-
brir nos corações humanos amar-

gurados o caminho da vida com 
sentido, para regressar aos Seus 
braços. Se a liberdade foi mal 
usada, pode sempre resplandecer, 
como no ladrão arrependido, ao 
lado de Jesus, o arrependimento 
e a vontade firme de ocupar bem 
o tempo.

Nesta linha, tudo quanto seja 
feito para ocupar saudavelmente 
o maior número possível de 
reclusos, é caminho certo para a 
difícil reinserção. Quem dera que 
os ambientes prisionais tivessem 
oficinas específicas, de artes e 
ofícios, de novas tecnologias, 
espaços de lazer adequados e 
contacto permanente com a Cria-
ção para os que vivem no cárcere, 
pois estas dimensões são cruciais 
para a libertação humana. A nível 
da instrução escolar sabemos que 
tem havido um esforço, que deve 
ser sempre desenvolvido. 

Na pastoral das Dioceses, veri-
ficamos que há grupos meritórios 
de cristãos próximos e actuantes, 
discretos e concretos, bem liga-
dos às Capelanias que os Bispos 
olham como meninas dos seus 
olhos. Quanto à reinserção social, 
o pouco que se possa fazer nas 
empresas será muito para debelar 
o estigma da reclusão.

Num mundo global, a segurança 
é cada vez mais posta em causa, 
com focos de terrorismo de difí-
cil controlo. O fanatismo e a des-
valorização da vida humana são 
sintomas negativos de sociedades 
que entraram em ciclo viciosos 
de violência e de poderes ocultos. 
É evidente que os Estados de 
direito, de facto, devem preparar 
bem a sua legítima defesa, melhor 
das vidas humanas inocentes 
e do socorro das vítimas, para 
encorajar o ânimo na vida social 
pacífica e manter acesa a chama 
da esperança.

Desesperar na salvação não é 
cristão. Jesus escreveu no chão 
e também nós nos reservamos 
finalmente ao segredo. Quem 
estiver sem pecado atire a pri-
meira pedra…  q
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ANDO embaraçado com uma família de cinco filhos, alguns já 
 crescidos, à qual em tempos socorri e a quem o Banco lança, 

agora, ultimato de tomar conta da sua casa.
O caso foi-me exposto pelo Advogado da família referida, o qual, 

de propósito, veio ter comigo para saber, se o Património dos Pobres 
teria uma saída aliviada para tão horroroso pesadelo.

Conheço o agregado familiar. O pai, a mãe e os filhos. Gente com 
alguma dignidade, embora em extrema pobreza. Têm vivido de um 
pequeno negócio e de alguns biscatos, que procuram ansiosamente para 
matar a fome e suster as despesas básicas: Remédios, água, luz e gás.

O pequeno comércio vai perdendo o seu lugar na concorrência 
feroz dos grandes. Os trabalhos de ocasião aparecem cada vez mais 
raramente, em virtude de serem muitas as pessoas a procurarem o 
mesmo, e as carências imediatas batem à porta com a dureza da fome.

Como esta família teve base financeira para fazer empréstimo ao 
banco e comprar uma casa? Sinal de trabalho, dignidade e sonho!

É um bairro pobre, as habitações são térreas, cobertas de lusalite, 
mas é a sua casinha. Ali nasceu a maior parte dos filhos. As paredes, o 
chão, o tecto, os quartos, a sala e a pobre mobília fazem parte das suas 
pessoas, estão pegados a elas!

Embora aterrorizados, à espera de qualquer ordem do Banco e 
vivendo o seu dia-a-dia iludindo-se com a esperança de que a desgraça 
não iria acontecer. Mas ela surgiu repentinamente como um atentado 
bombista. O Advogado do Banco telefonou a este Advogado a informar 
que chegara o limite da tolerância bancária. No prazo de 48 horas a 
família teria de deixar a casa vazia.

O jurista da família não é um homem de teorias. Conhece bem as 
leis, sabe como se joga nas salas de audiência e não ignora os meandros 
da justiça humana, mas é um defensor do coração: — Quanto isto me faz 
sofrer. – Desabafava, continuando — e não há volta a dar-lhe. — Dando 
passos no pequeno quarto coçava a cabeça, olhava o chão e suspirava.

Eu estava de cama com uma camada forte de gripe comungando 
com ele a mesma aflição até que me veio à ideia fazer uma proposta: 
— E se o Património dos Pobres adiantasse ao Banco dez mil euros!… 
Fale lá com o seu colega.

Com o pequeno e portátil telefone a comunicação foi rápida.
Ficou de apresentar ao Banco e… depois dizer algo. O deus 

dinheiro manda. Somos escravos dele. Mais nada nem mais ninguém. 
Uma família é algo desprezível perante este deus que tudo engole.

O Património aparece como o único salva vidas de uma família a 
afogar-se. Nem Segurança Social, nem Câmara nem qualquer Autar-
quia. Ninguém.

Ouvi falar, há dias, da robustez do sistema financeiro do País. Há 
meses, propalava-se que os cofres do Estado estavam cheios —, mas 
que interessa toda a propaganda se as famílias mais desamparadas 
estão na penúria?

Não é a riqueza das famílias que gera a saúde do sistema finan-
ceiro? Este pode estar agora forte — admitamos —, mas com muitas 
famílias nesta situação, o desfalecimento é inevitável.

Além de vergonha para um Estado, é muito triste que não haja 
nos grandes centros, ao menos, uma instância oficial próxima, capaz 
de averiguar com justeza certas situações e trazer-lhes o auxílio 
indispensável. Não falo de leis, nem decretos, pois toda essa panóplia 
governativa arrasta sempre alguns furos, por onde poderiam entrar os 
habituais corruptos.

Mas, um caso como este, fácil de identificar, sem qualquer confu-
são com outros, não será possível ser auxiliado?

A fotografia da casa, das pessoas e dos haveres e, mais ainda, com 
testemunhas, se necessário, qualificadas!

Recordo-me de haver, em tempos recuados, aqui na zona, uma 
pessoa ou duas, com a confiança dos governantes, que tinham poder 
e meios para resolver conjunturas semelhantes. Hoje? Nada! Não há 
verba… Assim se fecha a porta a muitas famílias portuguesas.

Por esta, e por outras razões, me manifestei contra o acolhimento 
de refugiados. Então? Nós não somos refúgio para os nossos, em Por-
tugal, e vamos sê-lo para os de fora? Isto tem algum sentido?

Sejamos acolhedores dos infelizes refugiados que fogem da morte. 
Sejamos amparo para essa pobre gente — mas, em primeiro lugar, 
hospedemos os nossos que aqui nascem e sofrem. Não recebamos os 
de fora, rejeitando ao mesmo tempo os de dentro. Isto é pura hipocrisia. 
Deus manda-nos, em primeiro lugar, amar o próximo.  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

O dia 19 de Março, em 
Angola, é o dia do Pai. É 

um tema muito querido, na rádio 
e noutros meios da comunicação 
social. A figura do Pai e a sua 
missão ocupam um lugar central 
na vida da sociedade. Se o pai não 
assumir a sua responsabilidade, 
em relação aos filhos e à vida 
familiar, a sociedade fica profun-
damente prejudicada. A família é a 
célula da sociedade. Teremos uma 
sociedade tanto mais equilibrada 
na medida da boa constituição 
da família. O amor autêntico é o 
segredo da harmonia e da paz na 
intimidade do lar. O Pai e a Mãe 
são, na verdade, o coração duma 
sociedade feliz. Estamos, neste 
momento, com o pensamento no 
Pai. A felicidade dos filhos jorra 
dessa fonte de amor que deve ser 
o coração do Pai. Ao contrário, a 
desgraça de muitos filhos é fruto 
do coração desgraçado e criminoso 
de muitos pais. A nossa Casa do 
Gaiato tem procurado ser o remé-
dio para as consequências desta 
situação de desgraça dos filhos 
abandonados. Como temos refe-
rido frequentemente, os pedidos 
para o acolhimento destes filhos 
continuam em grande abundância. 
Por isso, no dia do Pai, o nosso 
coração, unido a todos os corações 
bem intencionados da sociedade, 
lança um apelo aos pais para que 

BENGUELA Padre Manuel António

Dia do Pai

CALVÁRIO Padre Baptista

ERA uma casa rural no fundo dum vale, escon- 
 dendo a pobreza extrema dos seus habitantes. 

Na sala comum encontrava-se uma senhora sentada 
numa enxerga com um cobertor pelas costas, enro-
lada em dores. Saúdo-a e pergunto o que tem.

— É um mal ruim que tenho práqui —, respon-
de-me.

Ao lado, uma criança esquelética, desnutrida e 
imóvel. Reparo que não vê. As órbitas estão vazias.

— Ela não come, está tão magrinha!
— Bebe só leite em pó. Acrescentamos-lhe água 

para render mais —, responde-me.
Trago as duas para o Calvário. A mãe faleceu 

pouco tempo depois, em consequência de carcinoma 
gástrico. A filha permaneceu até hoje. Ao colo das 
velhinhas que aqui tínhamos, foi cuidada como neta 

amorosa. Ai, as avós! Cresceu e hoje é uma mulher 
saudável, inteligente, conversadora e pela tardinha 
preside à oração na nossa Capela.

Já tenho visto lágrimas nos olhos de alguns visi-
tantes, ao saberem que a Alice, aos seis anos, tinha 
quase o peso e a dimensão de um recém-nascido e, 
agora, é a pessoa mais feliz nesta Casa.

Senhores Cardeais Romanos, não bastará este sinal 
para confirmar a santidade de Pai Américo?  q

PENSAMENTO Pai Américo

De preferência às aglomerações de falsas riquezas, 
nós queremos ser o sinal por onde outrora os pas-
tores encontraram o Redentor. É preciso que alguma 
coisa se levante num mundo de incrédulos e de indife-
rentes e de preguiçosos. É preciso que alguma coisa 
pregue e afirme e realize o Eterno para que se duvide 
do Efémero.

in O Gaiato, 185, 31-3-1951

assumam a responsabilidade, até 
ao fim, pelos filhos gerados, ao 
longo das suas vidas. O coração 
do Pai que não assume o seu dever 
obrigatório de amar os filhos por 
ele gerados, é criminoso. O Pai 
verdadeiro deve dar a sua vida aos 
filhos, por amor. Temos o exemplo 
maravilhoso do Pai do Céu que 
nos amou e ama tanto, tanto, que 
Se dá por nós, na pessoa do Seu 
Filho Jesus, até à morte na Cruz  e 
à Ressurreição final. Estas Notas 
estão a nascer no primeiro dia da 
Paixão, Domingo de Ramos.

Por isso, neste dia do Pai, estou 
a lembrar-me do encontro com 
algumas, são muitas, jovens rapa-
rigas com os seus filhos, ao colo, 
nas ruas da cidade. Com muita 
naturalidade, depois da saudação, 
pergunto-lhes se os pais das crian-
ças vivem com elas. A resposta 
normal é desoladora: — O pai 
fugiu! Os pedidos que nos che-
gam, frequentemente, para rece-
bermos crianças abandonadas, 
têm esta origem, numa grande 
percentagem. O remédio não é o 
desânimo. O caminho passa, sem 
dúvida, pela sensibilização da 
juventude, através de encontros 
comunitários e pessoais. Trata-se 
dum problema social que tem con-
sequências desastrosas, na vida da 
sociedade, se não houver todo o 
cuidado possível.

Todos os pais façam tudo o que 
puderem pelo bem dos seus filhos. 
Que as suas vidas sejam um dom 

feito por amor. O verdadeiro Pai é 
um coração que ama até ao dom 
da sua própria vida. É um coração 
que está sempre pronto a curar 
as feridas que os próprios filhos 
podem causar com os seus com-
portamentos. Deste modo, a nossa 
sociedade será sempre nova. A 
dimensão religiosa, espiritual não 
deve ser esquecida. É uma fonte 
inesgotável de energia necessária 
para levar, por diante e vencer 
muitas situações em que o desâ-
nimo bate à porta dos corações 
dos pais. Há momentos, um destes 
filhos abandonados, vindos da 
miséria, esteve comigo. Veio pedir 
uma ajuda para acabar de cons-
truir a sua habitação. Frequentou 
a escola até à décima segunda 
classe, enquanto viveu connosco. 
Foi promovido a professor. Agora, 
como cidadão normal, quer ter a 
sua habitação. Os primeiros passos 
já foram dados. Faltam os últimos, 
para os quais veio pedir a ajuda 
da Família que o criou. Que seria 
destes filhos se não encontrassem 
a Casa do Gaiato com o amor de 
todos vós que nos ajudais? A Casa 
do Gaiato não pode viver sem a 
vossa ajuda! São inumeráveis os 
filhos vítimas do abandono dos 
pais. Quem dera o Dia do Pai seja 
portador dum sopro de vida nova 
a encher os corações daqueles que 
devem comunicar a vida e a felici-
dade e não a desgraça e a morte. 
São os pais autênticos! Com um 
beijo dos filhos mais pequeninos 
da Casa do Gaiato de Benguela 
para todos os pais, com votos de 
Páscoa santa e feliz!  q


