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DA  NOSSA  VIDA
Padre Júlio

SAÍ para ir conhecer, na casa onde 
 vivem, um casal que, de longe 

a longe, nos vem pedir ajuda para a 
renda da casa ou para a luz e água que 
consomem. Da última, veio ele com três 
dos filhos. A mãe e filho mais pequeno, 
que também já têm vindo, não vieram 
desta vez.

Cheguei, mas eles não estavam em 
casa. Um vizinho, logo me informou que 
ele estava a trabalhar nas obras de um 
prédio ali perto. E que ela andava a tra-
balhar em limpezas, também em local 
próximo.

Sabemos que estes trabalhos humildes 
não sustêm uma vida desafogada, ainda 
mais numa família com um agregado 
como este, hoje em dia considerado 
numeroso. Não só pelos rendimentos, 
mas mais ainda pelo carácter precário 
que estes trabalhos têm.

Quando eles cá vêm, trazem os filhos. 
Estes são o sinal informal que os acre-
dita, com que atestam e justificam os 
seus pedidos.

Até os Estados, na sua visão econo-
micista, sabem valorizar as crianças no 
contexto do agregado familiar. E quando 
possuem meios para compensar essas 
famílias, que se dispõem a ter filhos, 
dão-lhes subsídios. Quanto mais nós 
que, por razões sobretudo Humanas, e 
quanto mais humanas mais divinas, valo-
rizamos uma família por gerar no seu seio filhos, que a enri-
quecem e, por consequência, ao conjunto da sociedade.

Todos experimentamos um sentimento de tristeza e de insatis-
fação quando as famílias são estéreis e a sociedade não tem 
crianças, porque elas são a sede e o espelho da alegria. Por todos 
estes motivos, há que ajudar as famílias que as acolhem como 
dádiva e com amor, e que por si mesmas não são capazes de 
obter a riqueza necessária para não deixar cair os seus filhos na 
miséria.

Pai Américo, ao lançar o vendaval que foi o Património dos 
Pobres, acordou e levantou muitas vontades adormecidas no 
conformismo, dos que vendo passar a Cristo com a Cruz às cos-
tas, eram, só por si mesmos, incapazes de O ajudar a levá-La, 
deixando-O ao abandono nos seus tugúrios.

60 anos

Num contexto embora diferente do 
seu tempo, ainda não terminou, no 
entanto, esta Via Sacra, e Cristo conti-
nua a necessitar de cireneus que O aju-
dem a levar a Cruz que os Seus irmãos 
mais pequeninos, transportam: «A Mim 
o fizestes!».

A 60 anos da sua páscoa, que se com-
pletam no próximo 16 de Julho, vamos 
levantar um marco cristão assinalando 
a sua passagem pelo mundo a fazer o 
Bem – entregar uma casa a uma famí-
lia, para que se lhe suavize a dureza da 
peregrinação, neste caminho que nos 
conduz à Vida.

Ficas a assistir ou a ter parte?  q

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

VEJO a Casa cheia de vida. São os peque- 
 ninos que entraram no início do ano lec-

tivo. Alguns tão sedentos de amor que no fim 
das refeições saltam ao colo da gente, porque 
são pequeninos e não chegam à cara para dar 
um beijinho. Outro mais manhoso vem com o 
seu prato na mão para que a Mãe lhe ponha a 
comida na boca. Outro quer chegar-se à gente 
e fazendo de conta que não sabemos o nome 
diz: Fernando. Fernando quê? Fernando 
Pupula. É gordo dos pés à cabeça, mas já está 
a tomar as medidas normais, alteradas pelas 
lombrigas e a fome. Estes são os mais notá-
veis. Outros ainda não têm peso para a sua 
idade. Entraram este ano vinte. E outros vinte 
e seis saíram para cursos profissionalizantes, 
porque em Casa só temos até à décima. A 
maioria vem de Centros Infantis, onde fica-
ram até agora. Alguns trazem o martírio de 
serem positivos e terem de viver dependentes 
de controlos médicos e com muito sentido 
de auto-governo em tudo o que fazem. Dizia 

Pai Américo: «Cada um tem a sua história 
e todos a mesma, eterna porque divina. É 
da boca das crianças que sai o verdadeiro 
louvor a Deus. Esta verdade é o fundamento 
invisível, a única razão de tantos louvores 
que o mundo dá ao bem que se lhes faz». A 
minha alma fica cheia de alegria ao ouvir, em 
destaque, na oração da noite, a voz dos mais 
pequeninos. Nesta Semana Santa a Casa ficou 
mais rica com os mais velhos a partilhar com 
os mais novos. Alguns vieram com esposas 
e filhos. Tem sido assim nas grandes Festas. 
Sinto-me feliz pelos filhos que tenho, mesmo 
sabendo que alguns são o que são. É Páscoa, 
tempo de esperança. Gostava de ter o coração 
livre para viver este tempo, mas as preocupa-
ções do dia-a-dia atrapalham. Desço à fazenda 
a ver as sementeiras. Até um campo de soja, 
que estava a florir, desapareceu sob as ervas 
daninhas. Nos outros campos, nada. Apesar 
de nos termos acautelado com sementes

Continua  na  página  4

SETÚBAL Padre Acílio

DE vez em quando a comunica- 
 ção social, por meio dos 

seus jornalistas, lembra-se de, con-
fusamente, atacar a Casa do Gaiato 
e isto obriga-me a pôr os pontos 
nos ii.

As Casas do Gaiato nasceram 
da situação miserável dos pobres, 
na alma do Padre Américo e só 
se devem chamar assim, enquanto 
tiverem à sua cabeça, um padre 
pobre, isto é: que não ganhe nada, 
coma à mesa com os rapazes, vista 
e calce do que lhe dão ou lhe entre-
gam para dar aos pobres.

Vive na Casa do Gaiato com os 
rapazes e nela trabalha todos os 
dias e fins-de-semana, sem folgas 
e muitos anos a fio sem quaisquer 
férias. Dá a sua vida aos rapazes 
e aos pobres como qualquer pai 
zeloso, se entrega aos seus filhos, 
tantas vezes num silêncio doloroso 
que só Deus avalia.

É um homem pobre, sem carro, 

Pontos nos ii

INFORMAÇÃO
«Relativamente à notícia que no dia 
23 de Março correu nos meios de 
Comunicação Social referente à Casa 
do Gaiato do Tojal, a Obra da Rua ou 
Obra do Padre Américo, onde nasceram 
as Casas do Gaiato pela mão do Padre 
Américo, Pai Américo para os da família 
de dentro e de fora, informa que esta 
Casa do Gaiato do Tojal deixou de per-
tencer à nossa Obra em 2006, portanto 
há 10 anos, passando a ser propriedade 
do Patriarcado de Lisboa, ficando a 
nossa Obra alheia e sem qualquer inter-
ferência na referida Casa. Para evitar 
confusões como esta, o que já sucedeu 
várias vezes nestes últimos 10 anos, e 
em abono da verdade, sempre conside-
ramos que a citada Casa deveria alterar 
a sua denominação.»

PENSAMENTO Pai Américo

Por amor dos Pobres e para mais redondamente os ser-
virmos, dobra a gente os joelhos na poeira dos caminhos, 
suportando, com fortaleza, insultos, ameaças, injúrias, opi-
niões, nomes — fruto e recompensa na terra de quem serve 
por amor de Deus. Porém, à porta de certos senhores gran-
des passamos de fronte alevantada. São senhores importan-
tes e supremos, fabricadores de miséria e de penúria, amal-
diçoados do Evangelho. Vida sem préstimo, cova sem glória.

in Pão dos Pobres, 2.° vol., p 132

sem casa, sem família e sem 
amigos. É homem dos pobres na 
sequência de Jesus de Nazaré que 
não tinha uma pedra para reclinar 
a cabeça. Não tem reforma, nunca 
descontou, não tem idade para se 
jubilar e dá a sua vida até ao des-
gaste final.

Esta é a situação real dos padres 
da Casa do Gaiato que por isso se 
chamam Padres da Rua.

As Casas do Gaiato são igual-
mente Obras que têm como mães 
de família, Senhoras Consagradas 
à vida de Jesus, não ritualmente, 
mas na realidade, nas vicissitudes 
diárias dos rapazes com a atenção 
e o desvelo de uma diligente mãe 
de família, como os padres da 
Casa do Gaiato. Sem Sábados nem 
Domingos e alguns anos sem férias 
nem retiros numa oferta contínua, 
heróica e silenciosa a gerações e 
gerações de rapazes.

As Casas do Gaiato são institui-

ções pobres, sem qualquer apoio 
do Estado, onde se aproveitam e 
promovem todos os valores e qua-
lidades dos rapazes sem menospre-
zar técnicos das diversas áreas da 
ciência educacional como psicólo-
gos, pedopsiquiatras, neurologistas 
e outros, mas onde os rapazes são 
encaminhados, a viverem um auto-
governo, como Obra de Rapazes, 
para Rapazes, pelos Rapazes.

Uma instituição que não goze 
destas características não pode e 
não deve ser chamada de Casa do 
Gaiato. É uma mentira a reclamar 
para si este nobre nome.

Compete a quem de direito repor 
a verdade e não andar a mentir.

Se, por desgraça, alguma das 
actuais Casas do Gaiato da Obra do 
Padre Américo deixar de ser assim, 
já não é uma Casa do Gaiato, terá 
de ter outro nome como casa de 
rapazes, de crianças, de adolescen-
tes, de famílias ou qualquer outro, 
nunca este célebre nome tão 
português e cristão que pertence à 
Obra da Rua e a mais ninguém.

As Casas do Gaiato, são essen-
cialmente instrumentos apostóli-
cos ao serviço do Evangelho e não

Continua  na  página  4

As crianças são a sede e o espelho da alegria
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Pelas CASAS DO GAIATO

PASSEIO — Num Sábado atrás, os nossos «Batatinhas», os Rapazes da 
Casa 4 e alguns da Casa 3 fomos visitar no Santuário de Fátima, uma exposição 
onde encontrámos uma fotografia do nosso querido Pai Américo. É uma exposi-
ção muito bonita, que mostra casos de muitas pessoas que, se espera, venham a 
ser considerados santos.

Primeiro fomos à cidade da Figueira da Foz, onde almoçámos. Foi lá que 
Pai Américo levou os primeiros Rapazes da Baixa da cidade de Coimbra, para 
gozarem um dia alegre na praia.

No regresso, passámos na nossa Casa do Gaiato em Miranda do Corvo. À 
nossa chegada estava à nossa espera, o nosso Padre Manuel Mendes. Os Rapazes 
organizaram-se e fizeram um jogo, entre todos. Foi um dia especial para todos 
nós.

VACARIA — Nasceu mais um vitelo de uma vaca castanha. É um animal 
bonito e muito estimado pelos nossos vaqueiros. As nossas vacas leiteiras conti-
nuam a ir ao pasto nos campos da mata, o que contribui para o seu bem alimentar, 
melhorando a quantidade e qualidade do leite que vão produzindo. O gado casta-
nho não pode ir pastar porque são muito bravos.

MEMORIAL DO PAI AMÉRICO — Continuam as obras no local do 
futuro Memorial. Está-se a remodelar o interior do edifício das antigas Escolas, 
para ter as melhores condições para expor tudo o que fará parte do Memorial.

Voltamos a pedir a todas as pessoas que tenham alguma coisa relacionada 
com o Pai Américo, que gostaríamos que nos oferecessem para pôr lá, o que desde 
já agradecemos.

CARPINTARIA — O nosso mestre carpinteiro, Sr. Faustino, fez uma 
nova estante de prateleiras, para a nossa Biblioteca. Como lá temos vários tipos 
de livros e de autores, eles têm de ficar separados nas prateleiras, para que haja 
melhor organização. A madeira da estante teve de ser envernizada para que não 
seja roída pelos insectos que a atacam. Ficou um trabalho bem feito.  q

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

“Habituei o meu coração a encontrar 
prazer…” (Sl 119, 112) na leitura diária 
do “Evangelho do dia”. Hoje, segunda- 
-feira de Páscoa, o Evangelho de Mt 
28, 8-15 faz-me luz sobre as riquezas 
(e também as pobrezas…) do Volun-
tariado. E, não podemos ignorar isso, 
também do Operariado. Os daqui, ao 
serviço da Obra da Rua, e os outros, de 
outras instituições que tentam cuidar de 
gente que precisa de gente… Porque, 
do que conheço nas diferentes institui-
ções com que já trabalhei, sempre vejo 
a mesma coisa — uma generosidade 
ilimitada muitas vezes empobrecida por 
mexericos e tensões entre voluntários e 
profissionais. E até mesmo entre volun-
tários e/ou profissionais que trabalham 
em dias e/ou horas diferentes.

Entretanto, não duvido de que o 
voluntariado é uma grande bên-
ção — para quem o dá e para quem o 
recebe. O século XX descobriu isso e 
tentou organizá-lo para melhor o ren-
tabilizar. Delicio-me com esta grande 
dádiva de termos connosco tanta gente 
e tão generosa. Muitas vezes a expen-
sas suas, prestam aqui um serviço de 
alta qualidade. Para nosso bem, para 
bem dos nossos rapazes, dos nossos 
doentes e, porque não dizê-lo tam-
bém, para bem de toda a santa Igreja 

BEIRE  –  Jornal de… As muitas lições da Páscoa… Um admirador

— entendida já como essa Terra dos 
Homens que Deus ama.

No relato que Mt 28, 8-15 faz da 
manhã da Ressurreição diz-se que foi 
às mulheres que Jesus Ressuscitado 
apareceu primeiro… Ora, situando- 
-nos bem naquele contexto histórico, 
as mulheres representam o colectivo 
mais marginalizado daquela cultura. 
Isso é-nos atestado pelos historiadores 
daquele tempo e, cada um a seu modo, 
também os quatro evangelhos no-lo 
referem: Mc 16, 1-8; Mt 28, 1-8; Lc 
24, 1-12; Jo 20, 1-10. E, pese embora a 
todos os feminismos que grassam por 
aí, ainda hoje há muita libertação da 
mulher para fazer. Porque “a mulher 
não é um ser adiado, inferior — a não 
ser que ela acredite nisso”. Certo é que 
muitas mulheres, de tão amachucadas 
que foram ao longo de tantos sécu-
los, ainda hoje não descobriram que 
“ninguém liberta ninguém, ninguém 
se liberta sozinho; libertamo-nos em 
comunhão”. Em comunhão. Não na 
luta asquerosa do nós mais que vós ou 
do eu mais que tu…

Daquilo que vou percebendo de 
Voluntariado (na sua história recente, 
nas suas diferentes facetas e suas 
verdades e mentiras, como se diz da 
Psicologia…), as mulheres ocupam 

sempre a maior fatia desse bolo 
maravilhoso que todo o voluntariado 
é. Quando já bastante organizado, dá 
sempre um certo colorido e bem mais 
vida a muitos hospitais e instituições 
de apoio, acolhimento e/ou de saúde. 
Como que a dizer ao mundo de hoje, 
num testemunho ainda não desmentido, 
que as principais preocupações desse 
Galileu que tanto deu (e ainda dá…) 
que falar se cifravam, essencialmente, 
no Curar tudo quanto era sofrimento, 
no Alimentar a todos a quem a fome 
do corpo e/ou da alma atormentava 
e no cuidar das Relações Humanas. 
Essas difíceis relações interpessoais 
que não podem deixar que ninguém 
fique de fora dessa d’IGNI+dade de 
filhos de Deus Pai a que todos somos 
chamados. Um Deus Pai que Ele, esse 
Jesus de Nazaré, carinhosamente, tra-
tava por Abba, tal como tratava a José 
e Maria — Seus pais terrenos que tão 
cedo o encaminharam na descoberta 
do PRO+jecto Humanizador do Pai, 
por quem logo se apaixonou. Cuidar 
dessas difíceis relações interpessoais 
que não podem deixar que ninguém 
pise ninguém — em degradantes lutas 
de poder para acender velinhas ao 
“deus” do prestígio pessoal, de que o 
nosso egoísmo é tão devoto…  q

«TODO O REGRESSO A NAZARÉ É PROGRESSO SOCIAL 
CRISTÃO» — Esta máxima do Pai Américo veio-nos à ideia ao pensar-
mos nas várias situações a que temos estado a acudir e ao que é um traço 
comum a quase todas elas. Em quase todas o que está a acontecer tem que 
ver com  famílias desestruturadas. Não vamos especificar mais do que isto 
por respeito à privacidade dessas pessoas, nem isso é preciso para a matéria 
essencial desta crónica.

Famílias desestruturadas têm quase sempre uma consequência: aumen-
tam o risco de gerarem pessoas desequilibradas. Mesmo que se faça todos 
os possíveis para isto não acontecer, quem tem a infelicidade de viver nestas 
situações fica sempre com marcas profundas e difíceis de sarar.

Quem vê de fora pessoas que vivem, ou viveram em famílias assim, mui-
tas vezes faz juízos ligeiros e pouco misericordiosos sobre essas pessoas, 
esquecendo que as feridas elas carregam na sua saúde mental, ou noutros 
níveis do seu comportamento. Não se quer dizer com isto que se tenha que 
desculpar tudo, ou que não haja emenda possível nessas pessoas. O que se 
quer dizer é que aqui é preciso um esforço maior do que noutros casos para 
ouvir, para entender, para compreender e para   ponderar sobre em quê e 
como se pode ajudar.

Infelizmente nos casos que temos connosco, o pior dos danos causados 
pela desestruturação das famílias é irreversível. Por isso, os Vicentinos já 
não conseguem mudar comportamentos que esses danos causaram. Apesar 
disso, não devemos desistir dessas pessoas e deixá-las sozinhas e entregues 
à sua sorte. Pelo menos, podemos visitá-las e falar com elas, mesmo que 
nos digam quase sempre a mesma coisa. Se for o caso, podemos e devemos 
ralhar com elas, com a devida misericórdia, mesmo que isso seja pouco 
eficaz e tenhamos que repetir o mesmo ralhar em todas vezes em que as 
encontramos. Também com a devida conta, peso e medida, e dentro das nos-
sas possibilidades, não  devemos deixar de acudir a necessidades materiais 
que acontecem quase sempre quando a cabeça  não funciona bem.  

No que estiver ao nosso alcance, que Deus nos ajude a prevenir estas situa-
ções, se ainda for possível. Se não for, que Ele nos ajude a saber remediar os 
males que já tiverem sido cometidos,   sem nos fazermos juízes dos nossos 
irmãos mais vulneráveis, mas sim parte do seu próximo, mais próximo.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

SEMANA SANTA — Celebrámos o 
Tríduo Pascal, como sempre, pois é um 
tempo forte para a nossa fé. Na Quinta 
Feira Santa, na nossa Capela, pelas 19 
horas, participámos na Missa da Ceia do 
Senhor, em que o nosso Padre Manuel 
nos disse da importância da Eucaristia 
e lavou os pés a 12 Rapazes, entre os 
da casa-mãe: Norberto, Úmaro, Mário, 
Marcelino, Erikson, Anelca, Fábio Dias, 
Caiser, António Costa, Bubacar, Dody e 
Fábio Tavares. Na Sexta Feira Santa, 
pelas 3 horas da tarde, celebrámos a 
Paixão do Senhor, em que escutámos o 
Evangelho de S. João, adorámos a Cruz 
de Jesus e comungámos. Foi celebrada 
a Vigília Pascal, na noite Santíssima, e 
no Domingo de Páscoa, pelas 10 horas, 
participámos na Eucaristia do dia de 
Páscoa. Estes dias deixam marcas nas 
nossas vidas. Feliz tempo pascal para 
todos!

RAPAZES DE PAÇO DE SOUSA 
— Vindos de Fátima, os Rapazes 
da Casa do Gaiato de Paço de Sousa 
(Sede) passaram pela nossa Casa (a 
primeira) com o Sr. Padre Júlio, Direc-
tor da Obra da Rua, no dia 2 de Abril 
de 2016, Sábado de tarde. Foi um bom 
encontro de irmãos, para se conhece-
rem e conviverem, a que não faltou 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

um disputado jogo de futsal. Temos de 
aproveitar bem o tempo que vivemos 
na nossa Obra, com responsabilidade.

ESCOLAS — Os nossos professo-
res Destacados foram receber as ava-
liações, nas várias escolas frequentadas 
pelos Rapazes. Em geral, no panorama 
das notas, houve uma ligeira melhoria. 
É preciso que melhore o comporta-
mento e o interesse nas aulas e no 
estudo, para que as avaliações finais 
sejam positivas.

VISITANTES — Vários amigos e 
amigas, nos dias de Páscoa, nos visi-
taram para se encontrarem connosco e 
trazerem as suas partilhas. Da Escola 
Básica do 1.º Ciclo e do Jardim de 
Infância de Lamas, vieram bens ali-
mentares. O grupo de jovens de Árvore 
(Vila do Conde) veio visitar-nos e trou-
xe-nos também géneros, a 3 de Abril, 
Domingo. A todos aqueles e aquelas 
que nos ajudam, de várias maneiras, o 
nosso bem-hajam!

RECONHECIMENTO — Chegou- 
-nos a seguinte distinção: “O Volun-
tariado EDP vem por este meio reco-
nhecer o empenho e disponibilidade 
da vossa organização para com a 

iniciativa Parte de Nós Natal 2015, 
atribuindo grau de Prata por mais um 
ano de trabalho conjunto, desejando 
continuar a colaborar convosco por 
um mundo melhor.” Agradecemos e 
registamos.

AGROPECUÁRIA — Nos olivais 
da vessada e do poço novo, foram cui-
dadas as oliveiras, podando os rebentos 
de baixo. As lenhas dessas podas foram 
apanhadas e levadas no tractor para o 
campinho (terra dos grilos). Como 
antes do Inverno colocámos pedras 
no nosso leito do ribeiro, a sul, com as 
cheias as nossas terras aguentaram-se. 
Raparam-se as bordas dos pomares e 
da horta de cima. Abriram-se várias 
covas, no pomar de cima, para serem 
plantadas novas árvores de fruto. 
Também se vão substituir videiras, de 
uvas de mesa. Abacelaram-se vários 
pés de láureos, para quando for preciso 
se reporem nas sebes. Continuou-se 
o arranjo dos jardins, próximos das 
oficinas e da nossa Escola. Aqui foram 
arranjados com plantas os canteiros das 
traseiras, a nascente. Os franguitos, que 
vieram para o nosso galinheiro, têm-se 
desenvolvido, pois comem bem. Na 
nossa passareira tem aumentado a 
criação.  q

CORRESPONDÊNCIA  DOS  LEITORES

«Caros Amigos, Muito obrigada 
pelo esclarecimento que me envia-
ram sobre o ocorrido na Casa do 
Tojal. Eu fiquei tão angustiada 
quando li a notícia! Não porque 
um ser humano falhou, mas por-

que falhou da forma mais vil, se 
tivesse em mente o nosso Santo 
Padre Américo. Agora estou mais 
tranquila; Pai Américo não estará 
“sofrendo tanto” lá no Céu por ver 
pisoteado todo o ideal que o levou 

Por telefone, e-mail, carta ou viva voz, nos chegaram as muitas reacções dos 
nossos Amigos e Leitores, expressando a sua indignação, confusão ou pedidos 
de esclarecimento, em relação às notícias veiculadas nos media em 23 de Março, 
com origem na nossa antiga Casa do Gaiato de Lisboa, que foi desligada da 
nossa Obra há precisamente 10 anos.

O sentimento comum que manifestaram foi o da necessidade imperiosa de 
que o seu nome a distinga e não a confunda com as Casas da Obra da Rua ou Obra 
do Padre Américo, cuja diferenciação começou de facto a existir no momento 
em que a Casa de Lisboa ficou separada da nossa Obra, onde têm existência as 
Casas do Gaiato, sendo os pensamentos e sentimentos de todos, conduzidos para 
nós quando o nome Casa do Gaiato é aflorado. Daqui surgem as confusões nos 
menos esclarecidos e dos meios de comunicação social, que resultam em depre-
ciação e enganos que são muito prejudiciais. 

Reproduzimos alguns destes testemunhos que nos chegaram por escrito.

a fundar a Obra da Rua! Estará 
triste, sim, como eu estou triste... 
mas não tanto...

Creio que deveriam pedir à 
Comunicação Social que se retrate 
por, erradamente, referir a “Casa 
do Gaiato”!

Assinante 24019»

«É com grande tristeza que 
vemos, nos noticiários da Televisão 
e  Imprensa, noticiado o “escân-
dalo” de um padre da “Casa do 
Gaiato” metido em negociatas 
nada dignificantes.

Eu conheço a história da Casa 
do Gaiato de Lisboa mas a grande 
maioria das pessoas não conhe-
cem e logo ligarão o caso às Casas 
do Gaiato  da “Obra da Rua”.

Deveria ser esclarecida esta 



16 DE ABRIL DE 2016 O GAIATO /3

Casa do Gaiato  •  4560-373 Paço de Sousa
Tel.: 255 752 285  •  Fax: 255 753 799
jornal.o.gaiato@obradarua.org.pt  •  obradarua@iol.pt
www.obradarua.org.pt facebook.com/Casa.do.Gaiato
IBAN: PT50 0045 1342 40035524303 98  •  BIC/SWIFT: CCCMPTPL
Proprietário e Editor: Obra da Rua ou Obra do Padre Américo
N.I.P.C. 500 788 898    •    N.° de Registo 100398    •    Tiragem: 21750
Director: Padre Júlio
Director-Adjunto: Américo M. S. Carvalho Mendes (C. P.: TE-555)
Impressão: Escolas Gráficas da Casa do Gaiato, 4560-373 Paço de Sousa
Redacção e Administração: Casa do Gaiato, 4560-373 Paço de Sousa

A força do ambiente
FUGIU da nossa Casa um rapaz, o «Walter». Já não é a primeira, nem 

 a segunda, nem a terceira vez, que o faz. Aos catorze anos, fasci-
nado com os enganos da rua, é lá onde deseja enterrar a boa semente do 
bem que começou a germinar, nestes dois anos desde que foi acolhido no 
seio da nossa família. Costumava levar consigo outro rapaz, o «Messias». 
Nesta última fuga, não teve tempo de levar o mais pequeno.

Quando, à hora do Terço, demos pela sua falta, já tinham sido arrom-
bados os armários da Casa onde dormia. Pastas com o material escolar, 
roupa e sapatos tinham desaparecido. O suspeito era o grande ausente.

Começámos a investigar o caso. O ladrão aproveitou-se do silêncio, de 
estarmos reunidos em hora santa, a fazer a oração da Comunidade ao fim 
do dia. Os rapazes viram os sinais e, nas vestes de vigilantes, puseram-se 
a guardar o que é seu.

Os guardas nesta Casa são os últimos a saber o que nela se passa. São 
as marcas tristes de uma escolha malfeita, injectada do pior veneno: o 
roubo e a automarginalização.

Não obrigamos o rapaz a permanecer em nossa companhia quando 
este deseja fugir. Aqui, não funciona a imposição, seja lá de quem for, de 
dentro ou de fora, o que vale é a saudável proposta — e assim fazemos 
como o Mestre da Doutrina do Pai Celeste. Quem quiser seguir-Me tome 
a sua cruz e siga-Me…  A proposta de permanecer em nossa companhia, 
é um caminho que se faz, para salvar o garoto das situações dolorosas do 
abandono.

Em nossa Casa ninguém vive oprimido, nem policiado, somos uma 
escola risonha, implantada numa Aldeia, onde desejamos fazer de cada 
rapaz um homem. Vamos libertá-los das falsas liberdades, de fazer o que 
lhes apetece, para que aprendam a discernir sobre o que é bom e o que é 
mau — aos olhos de Deus e dos homens. O primeiro, para que cresça e se 
multiplique; o segundo, para que se transforme e desapareça.

A liberdade autêntica humaniza. A libertinagem desconfigura a 
essência do ser em acção, na construção da sua identidade.

Ontem, em toda Angola celebramos o Dia da Paz. Há catorze anos que 
foi assinado o acordo de reconciliação entre os irmãos que lutavam. Uns, 
para conservar o poder obtido; outros, para chegar ao poder pela força 
das armas. Aproveitámos este dia para reflectirmos acerca da construção 
da paz e da harmonia, como condição necessária para que se tenha uma 
boa educação à altura e em todos os níveis. Feliz de quem for chamado 
pacificador. Este foi um desafio lançado no campo educativo da nossa 
vida. Desafio, porque tantas vezes perdemos a paz diante dos problemas 
que nos cercam.

Vemos as condições desumanas em que muitos irmãos nossos, pas-
sam: fome, falta de assistência médica, o analfabetismo crescente e a falta 
de esperança para os dias que restam para viver. A conclusão é do Papa 
Paulo IV: O desenvolvimento é o novo nome da paz.  q

VINDE  VER! Padre Quim

QUANDO o ser humano perce- 
 be a brevitas vitae e pensa 

no seu fim, pode cair no abismo do 
incompreensível, ao perguntar o 
que espera a pessoa humana depois 
da morte. Diante desta realidade 
do universo e espiritual, vem tam-
bém a questão de Deus. Contudo, 
honesta e humildemente: Só Deus 
pode falar de Deus. Só Deus pode 
fazer descobrir Deus. Portanto, 
somos chamados a procurá-l’O e a 
escutá-l’O. Sem Deus, afundamo- 
-nos no vazio. Sendo a morte física 
um fenómeno natural, comum a 
todo o ser humano, compreende-se 
o medo e a angústia desse momento, 
cuja hora ninguém sabe. 

No tempo em que vivemos, é de 
tomar consciência da nossa pre-
sença e do modo de estar no Cami-
nho, pois reveste-se de dificuldades 
próprias da nossa condição e fra-
gilidade humana, e de injustiças 
clamorosas: horrores, angústias, 
medos e sofrimento inocente. Por 
outro lado, confrontamo-nos ainda 
com uma mentalidade relativista 
e individualista, de insegurança e 
ateísta.

A morte de Jesus foi a mais igno-
miniosa, pois a crucificação era um 
castigo aplicado aos escravos, aos 
traidores e aos criminosos. Assim, 
levou Deus ao extremo o seu Amor 
pela humanidade, padecendo a dor 
do mundo, dos mais pobres e des-
graçados, numa cruz injusta, para 

nos libertar do pecado e da morte. 
Hoje, Jesus que caminhou para o 
Calvário e continua a caminhar, diz- 
-nos: ajuda-Me a levar esta Cruz.

É um desejo morrer? Santa Tere-
sinha do Menino Jesus, em crise 
de fé, foi tentada a dizer: Pensas 
que, depois desta vida, te espera 
uma vida de luz, de amor e de paz? 
Não, o que te espera é a noite ter-
rível do nada. Porém, Santa Teresa 
de Jesus, agonizante, exclamou: 
Senhor meu e esposo meu! Já che-
gou a hora desejada; já é tempo 
de caminhar, vamos em muito boa 
hora; cumpra-se a vossa vontade. 
Como hóspedes e peregrinos sobre 
a Terra, uma boa consciência não 
temerá a morte.

Será que morremos ou apenas 
partimos? A passagem final, a 
grande passagem, é vista com 
confiança pelos bem aventurados, 
como S. Bento: é preciso ter conti-
nuamente a morte diante dos olhos. 
É uma porta que se abre, na qual 
vamos encontrar uma Pessoa que-
rida, com a chegada da nossa irmã, 
a morte, como dizia S. Francisco de 
Assis. Embora o cristão saiba que 
é pecador, nos Padres do deserto 
há também optimismo: houve um 
monge que morreu a rir, como 
que a pensar naqueles que ficavam 
na Terra, a trabalhar, enquanto 
ele ia repousar. E aconselhavam: 
onde houver túmulos, vai até lá e 
medita naqueles que lá repousam. 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Enterrar ou semear
Desejo acabar os meus dias nos sentimentos da Cruz. É a vida que faz 
a morte. Hei-de passar rentinho ao cruzeiro e às alminhas, naquele dia 
tremendo, grande como nunca fui – porque morto.

Pai Américo (13-VII-1946).

E quando um irmão está a partir 
em direcção ao Senhor, vai até lá e 
fica perto dele.

Deus nos dê uma fé que nos 
afaste o medo da morte, pois o 
Criador e Salvador do mundo vem 
ao encontro do ser humano de 
modo pessoal, para o libertar das 
suas fraquezas. O último inimigo, 
afinal, será um amigo inesperado 
e o amor por quem parte faz-nos 
acreditar na sua ressurreição. Pois, 
quem fica aqui assim para sempre, 
na fragilidade da sua carne, com as 
suas dores? 

É honrado quem sepulta piedo-
samente, com carinho e respeito, o 
corpo humano, templo do Espírito 
Santo, como Tobias e os discípulos 
de Jesus. José de Arimateia desceu 
da Cruz o corpo de Jesus e envol-
veu-o num lençol. Depositou-o 
num sepulcro cavado na rocha e 
rolou uma pedra sobre a entrada, 
que abriu a vida plena para todos. 

Por tudo isto, não podemos 
passar ao lado do verdadeiro cami-
nho do Mestre. Com a míngua de 
ministros ordenados, no serviço 
da Igreja, também se colabora na 
pastoral da tristeza, dos que ficam 
e daqueles que vão partindo, como 
vítimas de cancro e acidentes. 
Todos desejam um sacerdote nes-
sas horas; e, de facto, o testemunho 
da fé no Senhor da Vida encontra 
aí, nesses momentos muito difí-
ceis, uma ocasião propícia para 
ser semeada. A paixão e a morte 
humana são realidades muito duras 
cujo sentido não é vazio no rosto de 
Cristo Crucificado e morto. Jesus 
também chorou pela morte do seu 
amigo Lázaro.

Na verdade, temos de estar pre-
parados, neste breve e precioso 
tempo de passagem, e esperar a 
partida com a certeza de que vamos 

olhar Cristo, nesse dia sem ocaso, 
sem dores, ressuscitando assim, 
como transmite S. Paulo: seme-
ado corpo terreno, é ressuscitado 
corpo espiritual. E onde? Quando 
a nossa morada terrestre, a nossa 
tenda, for destruída, temos uma 
habitação no céu, obra de Deus. 
O eu pessoal continua como o grão 
de trigo lançado à terra. Sempre 
que possível e aconteceu neste 
Inverno, quando era derramado 
tanto orvalho dos céus, contemplá-
mos com gratidão e emoção, como 
lembranças significativas, pedras 
de granito próximas, cuja memória 
viva está sempre presente e é sinal 
de ressurreição: adormeceram em 
paz e vivem com Deus!

A 16 de Julho faz 60 anos que 
o Padre Américo partiu deste 
mundo, no Porto, em consequência 
de um acidente de automóvel, ines-
peradamente, com 68 anos e cerca 
de 27 anos de presbítero, apenas e 
tão cheios! Ao escrever sobre o seu 
enterro, em 1950, disse: é um pobre 
que morre. Uma década antes já o 

dissera: Oh, quem me dera morrer 
tão pobre que a minha mortalha 
haja de ser mendigada. E, na sua 
última vontade, desejou ir des-
calço, ao baixar à poeira gloriosa, 
na linha de Moisés: Tira as sandá-
lias dos pés, que é santo o lugar 
que pisas.

Quando foi chamado pelos anjos, 
um rapaz, filho seu, o Manuel Del-
fim, com 9 anos, que fazia limpeza 
nos claustros do Mosteiro, em Paço 
de Sousa, deixou-nos este sorriso: 
Já temos uma luz no Céu!

No nosso tempo e nestes últimos 
dias, cuidando dos vivos, pareceu- 
-nos vislumbrar uma luzinha deste 
mistério tremendo, precisamente 
quando o Norberto adormece na 
mesa, enquanto botamos as contas 
em comunidade. Depois de um 
sono tranquilo, acorda com um 
olhar feliz e diz: — Quero comer! 
Para o sono eterno, quem nos dera 
o Viático de Jesus e um lençol de 
linho, para nos esconder na terra 
como o grão de trigo, enterrado ou 
semeado?  q

circunstância no vosso Jornal 
e diligenciarem para que essa 
Instituição de Lisboa tirasse a ins-
crição do portão de entrada, que 
ainda ontem foi mostrada num dos 
noticiários da noite, pelo menos, 
duma das Televisões. E também 
que a Instituição não pudesse usar 
a referência “Casa do Gaiato”.

Há já uns anos, numa Missa 
que assisti numa Capelinha da 
Estrada do Lumiar em Lisboa, o 
Celebrante se referiu a essa Casa 
do Gaiato, como sendo da vossa 
Obra e eu no fim da Missa fui à 
Sacristia chamar-lhe à atenção de 
que não era da Obra da Rua.

Eu desde novo que conheço a 
Obra do Padre Américo, pouco 
depois da abertura da Casa de 
Miranda, que me lembro de lá ter 
ido, com o meu Pai, que era grande 
amigo do Padre Américo.

Assinante 16854»

«Tendo em conta o teor da v/ 
Informação no verso do endereço 
na distribuição do último número 
d’ O GAIATO (nº 1880, 2 de Abril 
2016), eu e minha esposa sugerimos 
que a Direcção da Obra da Rua 
contacte os meios de comunicação 
que mais alarde (e alarme) fizeram 
do caso, envolvendo um sacerdote 
da diocese de Lisboa, que levou à 
menção da “Casa do Gaiato do 
Tojal” (cremos que foram a SIC 
e o Correio da Manhã, ou somos 
nós que contactamos menos as 
outras estações de TV e os outros 
jornais...), para que, pelo menos, 
seja esclarecida, pelo menos com 
evidência semelhante à que foi 
dada àquele caso, a situação que 
a mesma Direcção nos descreve 
naquela Informação. 

Mais ainda, pensamos que seria 

de toda a justiça, pelos danos e 
mal-estar certamente causados 
aos que integram a Obra da Rua — 
Padres e “utentes” — que aquele 
jornal e aquela estação televisiva 
se dispusessem a fazer uma repor-
tagem alargada sobre esta Obra e 
as Casas do Gaiato que nela con-
tinuam integradas, em Portugal 
como em Angola e Moçambique, 
abarcando ainda todos os outros 
instrumentos expressivos da Mise-
ricórdia de Deus que a Obra pres-
timosa, dedicada e oportunamente 
desenvolve junto dos mais desfavo-
recidos (Calvário, Património dos 
Pobres). Seria um bom tema para 
um número da revista domingo, 
que o CM publica semanalmente, 
ou para um dos programas de 
reportagem pelo País que a SIC 
frequentemente realiza.  

Seria até uma ocasião para 
tornar mais visível a Causa da 
Beatificação do Padre Américo, 
agora que se aproxima a vinda 
do Papa Francisco a Fátima, no 
próximo ano.

Assinante 47268»

«Estimados Irmãos em Cristo- 
-Rei, Fizeram bem em informar os 
vossos mais directos simpatizantes 
do “imbróglio” criado à volta da 
notícia que referem, pois os meios 
de comunicação gostam muito 
de fabricar a notícia conforme 
convém, não como é, e em mui-
tos casos, aproveitam para dizer 
mal de uma organização ligada 
à Igreja Católica e de enorme 
importância social, especialmente 
para os jovens, como são as Casas 
do Gaiato.

Muitas felicidades e sucesso, 
junto dos que mais precisam e 
mais frágeis, as crianças.

Para que o mal vença, basta que 
o Bem nada faça! (vários). Se se 
puser de parte o Direito baseado 
na Justiça e na Verdade, em que 
se distingue então, o Estado de 
um bando de salteadores? (Santo 
Agostinho).

Uma assinante»

«Caros Amigos, mais uma vez 
se refere a Casa do Gaiato num 
assunto que vos não diz respeito.

Suponho que deve ser do vosso 
conhecimento o caso do padre 
da Casa do Gaiato indiciado por 
peculato.

Pois é — foi assim que apareceu 
no rodapé das notícias da SIC 
Notícias e, se no dia seguinte não 
tivesse lido que era a Casa do 
Gaiato do Tojal, com que ideia 
ficaria?

Não existirá maneira de junto 
do Patriarcado e/ou Segurança 
Social pedir/exigir que seja dado o 
seu ao seu dono?

Até quando seremos obrigados 
a ver confundidas instituições com 
o mesmo nome, mas com “donos” 
diferentes?

Não há aqui possibilidade de, tal 
como em qualquer obra literária 
ou até mesmo em estabelecimentos 
comerciais, registar o nome origi-
nal e impedir esta confusão?

Deixo-vos estas interrogações 
para reflexão, uma vez que, na 
minha opinião, o de se utilizar o 
mesmo nome em entidades distin-
tas, não pode contribuir para que 
a Obra da Rua saia beneficiada, 
na opinião pública, quando já não 
é a primeira vez que se refere Casa 
do Gaiato, sem especificar qual 
delas se trata.

Assinante 27008»
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O Pó
NO cumprimento da sua Missão, o apóstolo nem sempre é 

 bem recebido e nem sempre é bem compreendido, a 
começar pelos da sua casa.

O apóstolo, ao contrário dos demais, não age no seu inte-
resse; ele é um mandado, um enviado. Ele não se anuncia a si 
mesmo: Anuncia o Outro!

Quando não é bem recebido, nem o pó que se lhe ape-
gou aos pés aceita levar consigo. O pó é um estorvo, sente-o 
como ignomínia ou até uma profanação e, por isso, rejeita-o 
e deixa-o para trás sacudindo os pés.

Não se pode mentir a Deus: por causa disso aquele casal, 
Ananias e Safira, pereceram aos pés do Apóstolo Pedro, vol-
taram ao pó, a seus pés. Foi o amor ao dinheiro que os traiu.

O apóstolo, para cumprir a sua missão, tem obrigatoria-
mente que ser pobre, sacudindo da sua vida o pó que são os 
bens deste mundo.

Pai Américo foi apóstolo e cumpriu a sua missão… Assim 
hão-de ser os seus seguidores também. (A propósito das 
notícias da nossa antiga Casa do Gaiato de Lisboa).  q

PENSAMENTO Padre Júlio

Continuação  da  página  1

meras casas de assistência, ainda 
que meritória.

Chegam onde os Bispos e os 
Padres não alcançam e fazem-no 
em Nome do Bispo e da Igreja 
Católica, por Amor de Deus, dos 
Rapazes e dos Pobres.

Não será insensatez da minha 
parte fazer este esclarecimento 
sobre um assunto que os nossos 
Leitores bem conhecem, mas que 
os media mais pesados e mais 
poderosos teimam em pôr em 
causa.

Os jornalistas destas empresas, 
pagos para escandalizar o povo, 
com meias verdades, nem de 
longe sonham a dureza da vida 
dos Padres das Casas do Gaiato; 
e então, de forma ambígua, dão 
notícias, pisando as regras mais 
elementares da lógica para con-
fundir todos e vender o seu peixe 
que é quase sempre demolidor e 
raras vezes construtivo.

Já estou habituado, mas a essa 
pobre gente também quero dizer, 
com as devidas distâncias, como 
Paulo na 2.a Carta aos Coríntios. 
No princípio e para levantar esta 
Casa, passei fome e frio. Nalguns 
Invernos enrolava-me num cober-
tor para vencer a noite e conseguir 

o sono. Felizmente esta carência 
está hoje largamente ultrapassada 
e distribuímos muita roupa aos 
pobres.

Comprei, uma vez, um cinto 
para segurar as calças. Fiz cerca 
de um milhão de quilómetros 
numa motorizada, em duas lam-
bretas e duas vespas e em motos 
emprestadas, de Inverno e de 
Verão à geada e à chuva.

Com a camioneta da Casa, 
carreguei, da Secil, toda a pedra 
oferecida para construir as nossas 
oficinas e as nossas escolas, que 
agora, também por virtude das 
mentiras e calúnias, estão fecha-
das.

Enchi com os rapazes, à pá, 
milhares e milhares de sacos de 
cimento, no meio de muito pó 
dele, de tal modo que os encarre-
gados da Secil, com pena de nós, 
ofereciam máscaras para tapar-
mos a boca e o nariz.

Várias vezes caí nos motoci-
clos, fazendo em certa ocasião 
um buraco numa perna e per-
dendo os sentidos. Noutra altura a 
lambreta avariou em Lagos e não 
tendo dinheiro para reparação, 
fui pedi-lo ao pároco que me deu 
cama, mesa e pagou a dívida.

Ceifei arroz à mão, muitos 
anos, com os rapazes e debulhei-o 

até altas horas da noite, para com 
o dinheiro dele pagar as dívidas 
feitas ao longo do ano.

Agarrei no tractor, lavrei, gra-
dei, semeei, sachei e colhi vários 
alimentos ao longo dos anos.

Se saí para o estrangeiro foi para 
o meio dos pobres de Angola, São 
Tomé e Moçambique, e, por lá, 
sempre trabalhei para os ajudar e 
não ser pesado a ninguém.

Por duas vezes, tive viagens e 
hotéis pagos, oferecidos para ir 
a Roma e à Terra Santa, e nunca 
tive tempo.

Não me devia gloriar, antes 
estar calado, mas essas pessoas 
sequiosas de atacar quem faz o 
bem, precisam de saber que uma 
Casa do Gaiato, é uma realidade 
séria com que não se deve brincar 
e muito necessária no tempo em 
que foi criada — e ainda hoje, 
com tanta miséria escondida e tão 
desoladora indiferença. 

Se é preciso gloriar-me da 
minha fraqueza, gloriar-me-ei, 
mas Deus, que conhece os cora-
ções, sabe que não minto.

A Ele peço perdão desta amos-
tra, o resto é com Ele!

A vida dos Padres das Casas do 
Gaiato da Obra da Rua é toda ela, 
semelhante e nalguns muito mais 
heróica que a minha.  q

SETÚBAL Padre Acílio

RECENTEMENTE li um li- 
 vro intitulado O nome de 

Deus é misericórdia. Nele, o Papa 
Francisco diz-nos que «quando 
não abrimos a porta a Deus, Ele 
procura entrar por uma frincha». 
Confesso que muitas vezes Lhe 
fechei a porta e O deixei no lado 
de fora. Mas também posso dizer 
que Ele sempre encontrou uma 
fenda por onde entrar. Normal-
mente, encontra-me no salão a 
pensar em mim… em mim… em 
mim. Depois, acende uma vela e 
pede-me que lhe ensine todos os 
quartos, alguns estavam muito 
desorganizados e, outros, até me 
tinha esquecido que existiam, 
para não falar da arrecadação. 
Normalmente, fica uma tempo-
rada e ajuda-me a arrumá-la com 
um humor misericordioso, para 

MALANJE Padre Rafael

finalmente se despedir. Muitos 
velhinhos que passam em frente 
à minha porta, dizem que a con-
serte ou a mude para que não 
entre a sujidade ou o frio. Eu, 
normalmente, sorrio e digo-lhes 
que, às vezes também entra Deus 
por ela.

Durante a Quaresma, por falta 
de padres, dediquei uma hora do 
dia à Confissão, antes da Missa. 
Muitas pessoas percorreram oito 
quilómetros para vir e outros tan-
tos de volta. Já estamos na Páscoa 
e continuam a chegar…

Recentemente os Bispos de 
Angola escreveram uma carta, 
descrevendo a situação do País. 
Falam da corrupção nas insti-
tuições públicas, do grande pro-
blema da saúde pública, da subida 
escandalosa dos preços — todos 

fomos agradavelmente surpreen-
didos.

A Irmã Marlene regressou e 
voltámos a ter a Mãe da nossa 
Casa.

Durante estes meses sentimos 
mais a necessidade imprescindí-
vel de uma Mãe, como em qual-
quer família.

Chegam-nos notícias de que a 
Irmã Celia está melhorando do 
seu problema da tiróide.

Em Casa, estamos muito empe-
nhados na agricultura. Semeá-
mos, dois hectares de feijão e já 
estamos a recolher a batata-doce; 
também doze hectares de milho 
para alimentar os nossos porqui-
nhos. Dentro de um mês, será a 
vez das hortas… — É o ciclo da 
Natureza quem marca o ritmo da 
nossa vida. Feliz Páscoa.  q

VIVEMOS, ao fim da manhã 
 de hoje, Domingo, momen-

tos muito consoladores. A visita 
dum grupo de amigos da nossa 
Casa do Gaiato de Benguela 
tinha sido anunciada, há vários 
dias. É a Associação Kamba 
Solidário. Nasceu a 25 de Janeiro 
de 2012, em Luanda. É uma ins-
tituição particular de solidarie-
dade social, sem fins lucrativos, 
constituída por Jovens, com o 
intuito de promoverem acções 
de carácter solidário. O seu 
objectivo é a entrega de bens de 
primeira necessidade e meios de 
sustentabilidade para assistir às 
populações carentes. Este grupo 
veio trazer à Casa do Gaiato de 
Benguela o seu apoio, em nome 
próprio e de muitos anónimos 
que contribuíram com bens e 
serviços, para ajudar a suprir 
parte das necessidades sentidas 
actualmente.

Vivemos, com muita grati-
dão, estes momentos de amor e 
carinho para com os filhos da 
nossa Casa do Gaiato. O grupo 
Kamba Solidário manifestou, de 
igual modo, os seus sentimentos 
de gratidão pela contínua força 
e dedicação, em prol do bem-
estar, amparo e, sobretudo, o 
resgate do sorriso das crianças, 
acolhidas no seio desta grande 
Família. Esta partilha de sen-
timentos é admirável. Há um 
pormenor muito significativo no 
Lema da Associação: «Teu gesto, 
Meu sorriso» que representa 
o compromisso assumido de 
cada integrante, na perspectiva 
de que cada acto de solidarie-
dade empreendido, tenha como 
recompensa um sorriso no rosto 
de quem necessita.

Foi uma experiência muito 
interessante, feita pelos próprios 
rapazes, desde os mais pequeni-
nos aos maiores. Levaram para o 
lugar indicado, por suas próprias 
mãos, todos os géneros alimen-
tares, transportados, de Luanda, 
pelos generosos doadores.

A Associação Kamba Solidá-
rio levou a história verdadeira 
da Casa do Gaiato, gravada no 
íntimo do coração de cada mem-
bro. Este ramo da Obra da Rua 

quer ser a Casa de Família dos 
filhos sem família, abandonados. 
Como tenho referido, estes filhos 
são multidão, nesta nossa querida 
Angola.

Não podemos desanimar. 
Temos esperança de podermos 
acolher mais alguns, logo que 
seja possível.

Entretanto, o nosso coração 
sofre, perante esta situação 
desumana. Partilhamos con-
vosco a nossa dor. Nesta fase, 
em que estamos a viver, as difi-
culdades materiais e financeiras 
avolumam-se. Há dias, veio um 
telefonema duma pessoa amiga, 
residente em Luanda, a anunciar 
um depósito bancário a favor da 
nossa Casa do Gaiato. A gene-
rosidade revelada é um factor 
de confiança na entrega da vida 
ao serviço destes filhos. Era um 
coração a falar, em seu nome 
pessoal e revelava as mesmas 
intenções doutras pessoas da sua 
família. Quem dera os corações 
não se fechem no egoísmo e indi-
ferença! A verdadeira riqueza 
humana está num coração cheio 
de amor aos que necessitam de 
salvação. Doutro modo, morrem 
abandonados. Nesta linha de 
pensamento está a nossa querida 
amiga que se dispõe a ajudar 
os nossos filhos abandonados 
sempre que tiver possibilidades. 
Esta norma de vida mostra a 
verdadeira grandeza da pessoa 
humana. Há outras formas, sem 
dúvida. Por isso, vamos conti-
nuar com muita esperança.

A frequência escolar é uma 
ocupação central da nossa vida. 
Temos encontrado um bom aco-
lhimento da parte dos responsá-
veis dos centros escolares fre-
quentados pelos filhos da Casa 
do Gaiato. É uma ajuda de muito 
valor humano. Alguns dos rapa-
zes têm encontrado dificuldades 
por causa da idade avançada, 
para além dos limites. Sofrem, 
deste modo, as consequências 
das suas falhas do aproveita-
mento escolar, no devido tempo. 
Buscamos solução por outros 
caminhos. Não ficam no chão, 
se tiverem vontade de colaborar. 
Estes problemas são comuns, 

também, no seio das famílias 
normais. Queremos agradecer a 
visita do Sr. Director Provincial 
da Educação que acompanhou o 
grupo Kamba Solidário.

Vamos continuar com o nosso 
trabalho solidário. Que as nos-
sas vidas sejam, na verdade, de 
irmãos. Quem dera cada um se 
comporte como irmão, parti-
lhando os seus dons, os seus bens 
com quem está em necessidade, 
não pensando só em si mesmo, 
na própria família, nos próprios 
interesses. É belo. A nossa Casa 
do Gaiato de Benguela vive de 
testemunhos maravilhosos de 
solidariedade. Com um beijo 
dos filhos mais pequeninos para 
cada um de vós, o «TEU GESTO, 
MEU SORRISO».  q

BENGUELA Padre Manuel António

Gestos de generosidade
MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria
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de sequeiro. Só capim rasteiro que o gado vai tosando. Ao outro dia, pas-
sei pelo caminho da Aldeia, tudo secou e havia milho já crescido. Agora 
que vieram umas chuvas, o povo está semeando pequenos canteiros do 
resto que reservava para a alimentação. Levanto as mãos ao Céu e só 
me apetece dizer como os Apóstolos: «Onde iremos comprar pão para 
tanta gente?» Padre Acílio já comprou quinhentos quilos de conserva, 
que vão chegar em princípios de Maio, num contentor que está a encher 
de coisas na Coperol, em Frielas, mas de alimentação, mais nada. Quem 
tiver coração e queira ajudar pode falar pelo telefone para Associação 
Capulana: 917276549 ou 917272011.

Vou à cidade e oiço vozes de mau agoiro. O Governo está a 
afundar-se. A sociedade civil critica. Este primeiro ano de governação 
não foi o prometido. Parece que o Presidente está manietado. A guerra 
aproxima-se. Mortes de um lado e outro. Do lado de cá, esconde-se os 
quantos estão a ser mortos, apesar de tanto material de guerra, e do 
pesado, ter passado para lá. Os nossos Bispos reclamam: «Sejamos alia-
dos da vida e não da morte». Falam dos sinais da Paixão e Morte, numa 
analogia clara aos últimos dias de Cristo. E anunciam com clareza o que 
está a acontecer por aí fora, falando mesmo no agravamento da pobreza 
e da fome que assolam a zona sul do País. Urge o abandono absoluto das 
armas e a consequente retomada do diálogo. A ver vamos.  q


