
14 de Maio de 2016  •  Ano LXXIII  •  N.° 1883
Quinzenário  •  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
Director: Padre Júlio
Director-Adjunto: Américo M. S. Carvalho MendesOBRA  DE  RAPAZES ,   PARA  RAPAZES ,   PELOS  RAPAZES

Propriedade da  OBRA DA RUA ou OBRA DO PADRE AMÉRICO

NÃO posso dizer que temos, para já, 
 muita gente a ter parte nela, talvez 

antes a assistir. Um meu correspondente, 
que está «preso», termo que não ilude, 
corresponde assim:

«Eu já mandei novamente este mês mais 
um vale, mas para a intenção da casa que 
vão atribuir à família pobre de que fazem 
referência no artigo do jornal O GAIATO 
do dia 16 de Abril de 2016».

Ele está «preso». Eu diria que está livre! 
Sente-se que, embora «preso», conhece a 
alegria.

Noutra passagem diz-me assim: «Sin-
to-me um ser tão grande quando dou o 
que tenho. Dou com alegria e Amor e logo 
recebo mais… mais Amor e com alegria de 
ser recompensado pelo Bem que fiz. Nin-
guém recebe se não der primeiro, e não 
falo de bens materiais, mas de “Atenção”. 
Dei atenção ao Jornal O GAIATO e “Bebi” 
do que me deram: “A Palavra do Bem”. 
Depois fui eu dar um vale CTT… recebi 
louvores de quem recebeu e do director 
do estabelecimento e família. Mas recebi 
mais, pois a minha família mandou-me mais 
dinheiro, o director diz que me vai dar um 
trabalho (precário), mas remunerado».

Quanta alegria naquele irmão «preso». 
A luz é para ser posta no candelabro.

Sempre que o homem quis desvendar e 
entrar no domínio dos mistérios da vida, 
teve de se prender, isolar-se, ir para o 

Casa 60 anos

deserto, ser eremita. Como Francisco de 
Assis dias seguidos metido na Gruta ou 
Bento de Núrsia na de Subiaco. Também 
Jesus nos seus 40 dias de deserto.

Que valor dá o mundo a quem está 
preso? Nenhum. E a quem se prende, pri-
vando-se por causa dos outros? Nenhum. 
Mas as limitações do preso de movimentos 
e do eremita, libertam-no dos limites do 
instante, que o mundo goza, abrindo-os ao 
tempo e ao tempo sem tempo:

«Como eu tenho sorte do tempo passar 
tão devagar para mim (preso). Tenho 
tempo para saborear a solidão e ver, escu-
tar e sentir a vida. Tenho tempo de imagi-
nar, sonhar, acreditar, ter fé e ver tudo com 
clareza, sem que o tempo se apresse. Não 
tenho pressa, tenho tempo para reflectir, 
qual é a missão que tenho: “Viver”».

A casinha que temos em vista para uma 
família Pobre, há-de ajudá-la a crescer e 
a viver, sem iludirem nem fugirem aos con-
dicionalismos da vida. A vida constrói-se 
sobre os entraves que dela vão surgindo. 
São alicerces firmes, quando no mundo 
nos rodeia tanta decadência e infelicidade 
pela fuga à responsabilidade. Na sua 
casa, terão a companhia e presença dos 
que se prenderam por amor dos outros, 
os nossos Vicentinos. Também o Sol não 
faltará para aquecer e iluminar as suas 
vidas. A 60 anos de se ter ausentado, Pai 
Américo é motivo.  q

DA  NOSSA  VIDA
Padre Júlio

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

DEIXÁMOS de ver e ouvir a voz auto- 
 rizada e poderosa do Bispo D. Jaime, 

da Beira. Nenhum como ele a levantou para 
denunciar e causticar os problemas actuais 
que Moçambique enfrenta. Enfrenta, não 
digo bem, porque a classe política desvia 
sempre a bola para canto, fugindo à ver-
dade. Como diz o Salmista: quando falo em 
paz, logo pensam em guerra. E a verdade 
está aí, escancarada nos jornais que não 
dão tréguas e cada dia vão dando conta 
dos acontecimentos. Pois Dom Jaime só 
pensava e falava em Paz. Morreu sem a ver. 
Muitos, nos elogios fúnebres, prometeram 
nunca esquecer a sua obra de amor, paz e 
reconciliação. Mas nunca o quiseram ouvir 
enquanto vivo. Pura retórica. Não fosse o 
homem humilde, e humilhado, por não lhe 
darem ouvidos, seria um revoltado por lutar 
ingloriamente por um ideal que a sua Fé 
sempre alimentou. Parece que há uma lista 
de pessoas a abater, porque são do partido 
oposto. E a asserção é confirmada por notí-
cias semanais que vão chegando a público. 
É uma guerra solapada e suja a homens 
válidos, que vão desaparecendo. Uma 
visita, quase às escondidas, foi denunciada 
como a procura de meios técnicos para 
resolver o problema do opositor angolano, 

a ser aplicada aqui. Por aí vai Moçambique.
Entretanto, a seca dizima sementeiras 

e gado, sobretudo no sul, e não há preocu-
pação ou se há, é a fingir. Não há recursos, 
para enfrentá-la. Não há dinheiros nos cofres 
públicos. Foram-se em aquisições, muito 
suspeitas, de outros bens, que encheram 
os bolsos de alguém. O problema é geral à 
África austral, com reflexo muito grande 
em Moçambique, que depende da África do 
Sul, donde vêm os bens alimentares. Por via 
disso, o Governo já tomou medidas, de modo 
a baixar os preços. Os salários não davam, o 
salário mínimo muito menos.

Nós estamos verdadeiramente entalados 
nestas circunstâncias. As sementeiras perde-
ram-se totalmente. Procuramos alimentação 
em verduras no mercado grossista da cidade. 
Teremos de reduzir a criação de gado e por-
cos que vinha sendo a nossa luta de há anos? 
Dependemos absolutamente da Providência 
de Deus e de quem tenha alguma moedinha 
para nós.

Soube que já duas pessoas ouviram o nosso 
apelo e mandaram para a Associação Capu-
lana. Abençoados corações, como pedimos a 
Deus todos as vezes que nos sentamos à mesa. 
Estão a chegar todos os dias a nossa Casa, 
pedidos de ajuda em trabalho, em qualquer 

A Caridade faz sangue e cura 
feridas!

in Pão dos Pobres, 4.° vol., p 194

projeto de rendimento, nem que seja comida 
pelo trabalho. Porque perderam as semen-
teiras e não tendo nada nas machambas, 
estão a passar fome. Os filhos com fome não 
vão à escola. Só falta começarem a morrer 
também. Pedem-nos e não sabem dizer por 
amor de Deus, porque nesta aflição até d’Ele 
se esquecem, que lhes acuda. Mas nós não, e 
em Seu nome e apoiados na Sua Providência, 
vamos dividir com eles do que temos, que 
também nos dão.

Como no tempo do profeta Elias, não vai 
faltar a farinha, nem o óleo, até que a crise 
passe. Não sabemos por quantos anos, por-
que as mudanças climáticas mudaram. O 
calor sufoca, as chuvas não caem, as trovoa-
das levam as nuvens para as alturas, o vento 
carrega poeiras pelo ar.

Quando, um dia na outra Casa, perguntei 
aos técnicos que faziam um furo para água, 
o porquê do solo mais profundo ser areia, 
responderam-me que eram dunas recentes, 
de há dez mil anos. Será que volta um novo 
ciclo nestas terras?

É impressionante, mas mais do que isso é 
assustador que as mudanças climáticas pro-
vocadas, hoje, conscientemente pelo homem, 
possam arrastar esta casa terrena, em que 
habitamos, para o abismo. Entretanto vamos 
fazer tudo, mesmo que saia do nosso alcance 
— e se Deus nos faltar, como dizia o Pai 
Américo, “vamos rasgar os Evangelhos”.  q

Celebração e Memória
Pai Américo

foi há 60 anos (1956-2016)

VAMOS celebrar esta data com várias 
iniciativas que irão sendo divulgadas, 

a seu tempo, começando por realizar um 
Colóquio na Universidade Católica Portu-
guesa — Centro Regional do Porto (Pólo 
da Foz), no dia 23 de Maio, com o mote: 
Padre-Pai Américo: Uma vida ao serviço 
dos pobres na Igreja.

Todos os nossos Amigos e Leitores estão 
convidados a participar. Teremos, a con-
duzir o pensamento dos presentes, vários 
oradores, todos eles com alguma especial 
ligação a Pai Américo.

23 de Maio, segunda-feira,
16:30-18:30h

•   Abertura: Prof. Doutor Manuel Afonso 
Vaz, Presidente do Centro Regional do 
Porto da UCP. 

•   Pai dos Gaiatos: Mário Diniz e José 
Araújo (dos primeiros Gaiatos de Coim-
bra — 7 Jan. 1940).

•   Últimos tempos: Padre Baptista, Calvá-
rio — Obra da Rua.

•   Teólogo da Caridade: Padre Doutor Jorge 
Cunha, UCP — Faculdade Teologia — 
Porto.

•   Defensor da justiça social: Dr. Gil 
Moreira dos Santos, Universidade Por-
tucalense. 

•   O artista da palavra: Doutor Henrique 
Manuel Pereira, UCP Escola das Artes 
— Porto.

•   O Servo de Deus Américo Monteiro de 
Aguiar: Mons. Arnaldo Pinto Cardoso, 
Postulador da Causa de Beatificação.

•   Encerramento — Padre Júlio, Direc- 
tor da Obra da Rua.

 •   Lançamento do opúsculo de D. António 
Marcelino: Padre Américo — Precur-
sor do II Concílio do Vaticano, a sua 
leitura dos sinais dos tempos.

 •   Feira do livro sobre Padre Américo e 
Obra da Rua – Átrio da UCP Porto.

PENSAMENTO Pai Américo
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Pelas CASAS DO GAIATO

TORNEIO — Fizemos um tor-
neio de futsal em que participaram 
os nossos Rapazes e alguns de fora. 
Foram vários jogos bem disputados, 
sem haver confusões, jogando com 
alegria. No final houve um lanche 
para todos e depois deram-se prémios 
para os vencedores. No dia anterior 
ao torneio, veio uma equipa de fora 
jogar connosco e fazer uma visita 
à nossa Casa. O jogo foi bom, nós 
vencemos. Esperamos que venham 
mais equipas de fora.

BIBLIOTECA — A nossa biblio-
teca está disponível para qualquer 

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

requisitante que poderá requisitar o 
seu livro. Têm chegado novos livros 
oferecidos pelos nossos Amigos. 
Continuamos a actualizar o ficheiro 
para que esteja a biblioteca bem 
organizada. Os nossos Rapazes estu-
dam lá, e assim vão ganhando mais 
gosto pela leitura.

JARDINS — O Paulo «Mudo» e 
alguns dos Rapazes andam a fazer 
jardinagem, limpando as ervas 
dos nossos canteiros. O «Meno» 
encarrega-se de fazer o transporte do 
reboque com o produto das limpe-
zas. A nossa Aldeia fica assim bem 

arranjada e bem tratada, pelo que dá 
gosto observar os nossos jardins.

MUSEU — Continuam as obras 
do Museu Memorial do Pai Américo. 
Procuramos que os espaços fiquem 
amplos, para que as coisas fiquem 
bem acessíveis. O Museu vai ocupar 
o r/c e a c/v das nossas antigas Esco-
las, que há vários anos não funcio-
nam. Se os nossos Amigos tiverem 
alguma fotografia ou um objecto 
relacionado com a nossa Obra ou 
com o nosso Pai Américo, agradece-
mos muito que no-los ofereçam, para 
serem colocados no Memorial.  q

Cada vez que passo ali, sinto-me magicamente interpelado… Aquele 
garafito, desenhado no muro-assento, junto à Piscina das Marés/Praia da 
Meia Laranja, em Leça da Palmeira, fala-me da fome de um AMOR que dê 
sentido à nossa vida.

Já nem sei quantas vezes parei para tentar dizer-me-vos no meu jeito de 
ler as entrelinhas daquela frase — Tudo é mágico com você… E, em cada 
vez que me paro, leio sempre diferente. Com um gosto novo. Envolvido 
por aquela magia que todo o amor implica.

Ali, em termos de imágenes de graffitis, tudo é tão pobre e simples 
que não dá para duvidar: o aprendiz de artista daquele graffiti tem ainda 
muito que andar… Mas aquela legenda que ilustra aquele grande coração, 
com duas iniciais bem desenhadas, rodeado de muitos coraçõezinhos que 
espirram a partir do grande!... Tudo grita fomes de um amor em luas-de- 
-mel… A criar paraísos na terra… E dou comigo a interrogar-me: Quem 
será esse/a “você” que põe assim aquele coração anónimo, ali esparra-
mado daquele jeito?!...

Hoje, aqui em Beire/Calvário, dou comigo numa nova leitura daquele 
grafito. Ali, tudo é muito romântico! Adivinho algum apaixonado a curtir 
cegos amores que, se não forem cuidados, muito em breve irão virar amar-
gura que pode roubar até todo o gosto de viver. Porque sempre é assim. É 
da lei do amor que ele começa por inebriar-nos, confundindo vida/amor 
com fantasia… Claro que o amor pode tornar-se efectivo, mas só para 
aqueles que, atempadamente, aprendem a cuidar dele. 

Olho a Obra da Rua. Olho esta valência especial que o Calvário e a 
Casa do Gaiato de Beire sempre representaram dentro da Obra. Uma 
valência especial também no sentido de com um valor muito especial. 
Com tudo o que a palavra valor significa de poder dar mais vida à vida 
(Jo, 10, 10). Até mesmo quando a vida já nos mostra as outras faces — as 
da morte.  

Dizia que, hoje, a minha “análise psicológica” é bem diferente. Do muro 
de Leça, saltei para aqui. Verdade que me apraz ler toda esta vida Cal-
vário/Beire como um mistério, um grande desafio. A pedir que me abra 
à revelação de um AMOR que aqui, desde há já sessenta nos, se desvela 
em surpresas permanentes. Um amor que se desvela. Ora velando-se ora 
revelando-se. Em formas ora gozosas, ora dolorosas e logo gloriosas. Na 
mira de formas luminosas que nos façam mais Luz, para vermos mais 
além… 

Em cada dia que aqui passo (e já vai para doze meses), o que, minuto 
a minuto, por aqui vai sucedendo, alarga os meus horizontes de Ser. Ser 
crente, que não crendeiro. SER n’Ele e com Ele. Recordo um sms que 
enviei ao P.e Baptista: Grande é a sua Fé, homem de Deus. Aguentar 
‘semelhantisto’, durante tantos anos, só com uma Fé de gigante. A res-
posta dele veio assim: Isso não é fácil de entender. Só a Fé…

Fui até às origens. Pai Américo e a sua paixão pelo Santíssimo Nome de 
Jesus, a Quem dedicou a Obra da Rua. Hoje, na “cultura ambiente”, uma 
Fé assim é já um quase “fora de moda”. Tudo se quer já muito mais “racio-
nal”... Só que tudo fica já muito menos eficaz... Por falta dessa magia que 
só o Amor que d’Ele advém sabe pôr em tudo o que toca…  q

BEIRE  –  Tudo é mágico com você!… Um admirador

Está próximo o dia do nosso Encon-
tro Anual, 26 de Junho. Programa a 
tua vida para poderes estar presente. 
Recordo que estamos em ano de 
eleições para os Órgãos Sociais. É 
sempre bom que haja uma elevada 
participação no acto eleitoral. Deseja-
mos que apareçam novas gentes, com 
ideias renovadoras que estimulem e 
dinamizem. Mais tarde daremos a 
conhecer o respectivo programa.

Realizámos no passado dia 23 
de Abril a peregrinação a Fátima, 
como estava programado. Ficámos 
um pouco decepcionados por não 
termos reunido um número de ele-
mentos que justificasse o aluguer de 
um autocarro. Fizemos a viagem em 
automóveis. O ponto de encontro foi 
nas instalações das Irmãzinhas de 
Jesus. Prontamente nos franquearam 
todo o espaço, tanto o exterior como o 
interior. À chegada estava a receber-
nos o Padre João. Desde o primeiro 
contacto ficou entusiasmado com a 
actividade e deu-nos todo o apoio e 
contributo na organização e realiza-
ção. Celebrámos a Eucaristia, após 
pequena preparação dos cânticos. 
Almoçámos ao ar livre, partilhando 
os farnéis. Juntaram-se a nós as 
anfitriãs da casa, no momento das 
sobremesas. Terminámos o almoço 
com um desejado e delicioso café, 
oferecido com muita simpatia por 
quem nos acolheu.

Cerca das 14:30 horas dirigimo-nos 
ao recinto do santuário. Apreciámos 
a exposição Terra e Céu – Peregrinos 
e Santos de Fátima. Ali tivemos a 
alegria de encontrar o rosto de Pai 
Américo e o breviário que foi objecto 
de sua reflexão e oração pessoal. 
Ouvimos de alguém a expressão 
de alegre entusiasmo: «Olha o Pai 

ASSOCIAÇÃO  DOS  ANTIGOS  GAIATOS  E  FAMILIARES  DO  CENTRO José Martins

Américo!». Se outros motivos não 
houvesse, só esta sentida alegria jus-
tificaria a viagem.

Ainda decorria a visita quando 
fomos contactados por um com-
panheiro de viagem dizendo que o 
pároco de Fátima, o senhor Padre 
Rui, por intervenção do Padre João, 
estava à nossa espera para nos dar a 
conhecer ou recordar a história e os 
acontecimentos relacionados com 
Fátima e a Basílica da Santíssima 
Trindade. Aproveitamos esta opor-
tunidade para agradecer ao senhor 
padre, pároco de Fátima, a interessan-
tíssima lição descritiva de Religião, 
História, Sociologia, Arquitectura e 
Arte.

Seguimos para a Sala de Projecções 
Audiovisuais, onde foi passado um 
filme alusivo às aparições de Nossa 
Senhora aos Pastorinhos de Fátima.

Participámos na recitação do terço 
na Capelinha das Aparições.

Despedimo-nos do Padre João que 

nos acompanhou desde o início, a 
quem agradecemos todo o empenho 
para que o dia fosse bem preenchido.

Juntámo-nos para merendar. Des-
pedimo-nos e regressámos a nossas 
casas.

Foi um dia de fraterna espiritua-
lidade. Nas nossas orações agrade-
cemos e pedimos pela Obra da Rua, 
pelos seus benfeitores e pela nossa 
Associação.

Aproveitamos esta oportunidade 
para manifestar o nosso alívio e 
satisfação por termos visto o escla-
recimento feito no nosso O Gaiato, 
de 16 de Abril, referente aos aconte-
cimentos narrados por alguns órgãos 
da comunicação social, acerca da 
Casa do Gaiato do Tojal. Não devem 
ficar quaisquer dúvidas de que tais 
acontecimentos nada têm a ver com a 
nossa Obra da Rua. A Casa do Gaiato 
do Tojal, embora erradamente tenha 
mantido o nome, pertence ao Patriar-
cado de Lisboa desde 2006.  q

«SER VELHO, NÃO É SER INFELIZ» — Há dias passámos 
por casa de uma das pessoas acompanhadas pela nossa Conferência. 
É uma daquelas pessoas que está na situação de “idoso” e “isolado”. 
Como foi já depois das chuvas terem parado e o sol ter voltado, 
encontrámo-la sentada calmamente à sombra e à porta de casa, já que 
as pernas não permitem grandes andanças.

Lá fizemos os nossos cumprimentos e perguntas do costume, sem-
pre com respostas bem dispostas dessa pessoa. No meio da conversa 
e tendo ouvido a nossa repetida referência à sua boa disposição, disse- 
-nos que: «Ser velho, não é ser infeliz. Bem pelo contrário; ser velho, é 
prova de que se foi capaz de resistir a muita coisa, para aqui chegar». 
Isto dito com um sorriso rasgado na face, é sinal de alguém que está 
de bem com a vida, mesmo quando essa vida foi muito “humilde” e 
foi vivida em situações de ridicularização e marginalização pelo resto 
da sociedade.

Quantos de nós se queixam tanto ao caminharem para velhos, 
depois de terem tido vidas supostamente longe da de “humildade” 
desta pessoa, sem a marginalização a que foi sujeita e sem o “isola-
mento” em que viveu, e continua a viver!

Claro que cada um sabe de si e dos males que sofre, mas há nas 
palavras desta pessoa, que trouxemos para esta crónica, uma sabedo-
ria muito simples, mas essencial, que muitas vezes esquecemos. Não 
interessa muito a situação material em que vivemos e, até, o modo 
como a sociedade nos trata. O que interessa mesmo, é se somos ou não 
capazes de viver a vida pondo a render, ao serviço de nós próprios e do 
nosso próximo, os “talentos” que Deus nos deu, por mais “humildes” 
que eles sejam. Se assim formos fazendo, sendo “novos” ou sendo 
“velhos”, tendo saúde ou não tendo saúde, sendo bem tratados ou sendo 
mal tratados pela sociedade em que vivemos, estaremos de bem com 
a nossa consciência, com o nosso próximo e com Deus. Vivendo dessa 
maneira, teremos na alma e na face a serenidade dos justos, tal como 
a vimos na face dessa pessoa que visitámos. Vivendo dessa maneira, 
a morte física poderá vir à hora que Deus no-la tiver destinado, tenha-
mos a idade que tivermos. Quando ela chegar, Deus levar-nos-á com 
essa serenidade, para junto de Si, sem deixarmos lastro de infelicidade 
atrás de nós.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE S. 
FRANCISCO DE ASSIS — Era, 
e é, da vontade de Pai Américo 
que em todas as Casas do Gaiato 
houvesse um grupo, nem que fosse 
pequeno, de Vicentinos, porque os 
pobres fazem parte integrante da 
nossa vida.

Nós, os Gaiatos, viemos do meio 
deles e não podemos viver sem 
eles, fugindo aos seus problemas, 
tentando passar ao lado ou virando 
as costas. Os pobres são os alicer-
ces das nossas Casas do Gaiato. 
Nós, Vicentinos, temos de avivar 
as nossas almas ainda mais, muito 
mais, pelo amor que temos aos 
nossos irmãos mais carenciados. 
O amor por eles é semelhante ao 
amor de Deus. As dificuldades que 
eles nos apresentam, às quais nós, 

LAR  DO  PORTO Casal vicentino

AGROPECUÁRIA — É tão bonita a Primavera com tantas flores 
nos campos e jardins! As temperaturas têm subido. Tirou-se o estrume 
da estrumeira e levou-se no tractor para um campo nosso na terra dos 
grilos. Depois de lavrado e fresado, ficou preparado esse terreno na zona 
do campinho. Compraram-se sementes e foi semeado milho grão, que é 
bem preciso. Adquiriram-se ainda alfaces em tabuleiros, que depois foram 
plantadas na nossa horta de cima. Continuou-se a cortar os relvados e 
sebes dos jardins. Cortou-se e arrumou-se lenha no barraco. Os frangos 
estão crescidos e as ovelhas foram tosquiadas.

ARRANJOS — Teve de se arranjar o portão da nossa garagem. Como 
houve um problema na tinta, alheio à nossa vontade, da pintura exterior na 
zona da sala de jantar, copa, lavandaria e rouparia, está a ser repintada essa 
área. Na chamada casa das máquinas, das águas, a urgir reparações, finalmente 
e depois de estudado o processo, começou-se esse empreendimento.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

Vicentinos, tentamos com muito 
amor resolver — muitas das vezes 
ficamos com um aperto no cora-
ção, por materialmente não termos 
capacidade de resolvê-los. Mas o 
amor que lhes dedicamos a ouvi- 
-los e aconselhando, esse, ainda 
não se paga materialmente, porque 
o amor que nós lhes dedicamos não 
tem preço terrestre, será um dia o 
Pai do Céu a pesá-lo e fazer o Seu 
julgamento.

Para nós, Vicentinos, temos 
a vantagem de saber que a vida 
custa e é necessário encará-la de 
frente, com muita fé no Senhor. 
Lembramo-nos que existem mui-
tas famílias que sofrem muito mais 
que nós.

Os pobres, que tesouros eles nos 
revelam quando os visitamos, e que 

confortados nós saímos quando 
regressamos. Quantas vezes temos 
dito que, quando precisarem de 
um abraço ou um desabafo, nós 
estamos disponíveis. Deus tam-
bém está disponível 24 horas, 
mas nós, às vezes, distraímo-nos 
e esquecemos que à nossa volta 
temos muitas famílias a gritarem 
em silêncio, que não têm emprego, 
estão doentes, não têm nada para 
comer, tratarem-se e conseguirem 
viver com dignidade.

Vamos ser ovelhas de Cristo Pas-
tor, procurando as outras ovelhas 
que se afastaram do seu rebanho.

Não desanimemos de ser Vicen-
tinos, porque temos a confiança 
que o Pai do Céu, não nos aban-
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Na tarde de 22 de Abril estava eu na Administração d’O GAIATO, 
quando Padre Baptista irrompe no escritório e me pergunta: «Sabes 
quem faz anos hoje?» De momento não me lembro, respondi. «Há já 
cinco anos que “partiu” o nosso Padre Carlos», disse. «Seria bom 
que o não esquecêssemos. A ele e a todos os outros Padres que tudo 
deram e se gastaram ao serviço da Obra da Rua».

E hoje lembro com devoção Pai Américo e os nossos Padres 
Luiz, Horácio e Carlos. Foram “pastores” que paternalmente criaram 
centenas de rapazes durante dezenas de anos. Padre Carlos foi quem 
assumiu a direcção, depois da morte de Pai Américo. Foi o timoneiro 
da Obra da Rua. Muitas alegrias e sofrimentos passaram pelos seus 
olhos e pelas suas mãos. Mas o Senhor achou por bem chamá-lo 
e, com certeza, repousa na mansão celestial. Também neste mês de 
Abril faz anos que nos deixou o Vasco de Carvalho, meu vizinho e 
amigo.

Na simplicidade destas linhas e lembrando o passamento do 
nosso Padre Carlos, vai uma oração e um adeus de profunda saudade 
— e a certeza que não os esqueceremos.  q

UMA  LEMBRANÇA Manuel Pinto

Meus filhos: É preciso saber ler e escrever. Quando fores amanhã  
para a vida, a primeira pergunta que te faz o dono da casa  onde 
peças trabalho, é se sabes ler. É preciso, mas não basta.

Pai Américo.

HAVERÁ algum ser humano ignorante? Acreditamos mesmo que 
 os simples e até os iletrados, aos olhos dos outros, podem chegar 

mais facilmente ao mistério divino.
Desde os tempos do antes e pós segunda guerra, em que nomeada-

mente em Portugal eram maiores as dificuldades no acesso à escola e 
na progressão dos estudos, vem-se notando uma significativa viragem 
com sinais positivos e negativos. Evidentemente que os mais pobres 
não dispunham de facilidades na frequência escolar e é de notar o 
grande papel dos seminários, na formação dos mais novos! O exame 
da quarta classe, com as exigências programáticas da época, era um 
bom certificado para o mercado de trabalho. As escolas primárias, das 
aldeias e cidades, foram também possibilitando saltos para um ensino 
técnico diversificado (agrário, industrial, comercial e artístico), diurno 
e nocturno, que qualificou muitos jovens e lhes permitiu caminhar 
para a autonomização e ajudar a constituírem famílias mais cedo. Foi 
um erro crasso a sua destruição, sem mais nem para quê, a pretexto 
de uma igualitarização do ensino (unificado), o que é diferente de jus-
tiça nas oportunidades de escolaridade, que não acontecia; e tem sido 
melhorada. Por outro lado, a autoridade docente foi-se desprestigiando 
e têm-se sucedido as experiências curriculares, algumas delas desfa-
sadas do interesse dos alunos e da realidade social. Aquelas pessoas 
que não tiveram possibilidades de estudar ou tiveram de abandonar 
a escola, antes do que seria desejável, foram entrando precocemente 
no mercado laboral e sustentaram diversas actividades económicas, 
iniciando-se em trabalhos muitas vezes duros. Certo é que foram 
alcançando, a pulso, reconhecido mérito. 

Ter-se-á caído no pólo oposto, em que ao atingirem a maioridade 
(oficial), muitos jovens continuam dependentes do seu agregado fami-
liar; e, quando existe e é estável, poderá ainda ajudá-los a orientar a 
sua vida. Recentemente, um rapaz fez 18 anos; porém, com patologia 
cardíaca e sem rectaguarda familiar, vamos teimando em que conclua 
o 9.º ano (de mecânico), mas fora do ensino estatal (pois todo ele é 
público), a título excepcional… 

Neste contraste de tempos, daquele que não volta, dos erros come-
tidos entretanto, e do presente e futuro que aí estão, não são pois de 
negligenciar a escola da vida, as sabedorias das artes e ofícios tradi-
cionais e do amanho das terras e cuidados dos gados, bem como as 
experiências acumuladas das gerações de avós que muito têm ainda 
a ensinar. É bem verdade que os pais valem muito mais do que cem 
mestres de escola.

A educação é muito mais do que a instrução, em tempo escolar, 
com a aprendizagem de matérias debitadas em salas de aula, com tur-
mas numerosas. Entre os 12 e os 16 anos, com currículos generalistas, 
relegando actividades formativas no campo, em oficinas e domésticas, 
para o 10.º ano, a desmotivação e a indisciplina são recorrentes e é 
dado azo à infantilização e à dispersão por outras actividades comple-
mentares. As aulas práticas eram e serão mais motivadoras, quando 
os conhecimentos teóricos estão agora mais ao alcance da mão (de 
um clique do rato). Isto sob pena de as escolas se transformarem em 
parqueamentos juvenis imensos, sem interesse para os jovens e para 
o acesso à cultura, como frisou bem J. Azevedo. Veja-se que mais 
de 16 mil estudantes portugueses, com 15 anos, têm dificuldades em 
aplicar conhecimentos básicos de leitura, ciências e matemática. Uma 
das consequências nefastas desta desorientação é o consumo assus-
tador de medicamentos com efeito calmante: nas crianças e adoles-
centes até aos 14 anos, foram dadas mais de 5,1 milhões de doses de 
metilfenidato, para a dita perturbação da hiperactividade e défice de 
atenção. É preocupante, considerando que o sistema nervoso está em 
amadurecimento até aos 21 anos. Mais, cerca mais de 300 mil jovens 
não estudam nem trabalham nem estão em formação — é a geração 
nem-nem. São jovens e novos pobres.

Entretanto, a instituição Escola e a sociedade em geral, nos últimos 
decénios começaram a lidar com um fenómeno surpreendente, global 
e imparável, fruto do engenho humano, que veio facilitar o domínio 
e a divulgação dos conhecimentos e as comunicações. Foi logo bem 
acolhido pelas suas potencialidades. Trata-se em especial da internet. 
Tem-se generalizado, desde os mais novos (que melhor dominam), o 
acesso a um mundo digital em que as novas tecnologias da informação 
e da comunicação vão contribuindo muito para agilizar a vida actual, 
nos vários domínios da ciência e da técnica e da economia. O acesso à 
informação e as comunicações são extraordinariamente mais rápidas. 
As ferramentas de que se vai dispondo, com as suas novidades, pare-
cem que não deixam lugar à ignorância; todavia, para além dos info-
excluídos, a investigação e o estudo exigem que sejam bem utilizados 
em crescimento pessoal e no desenvolvimento social. Também se pode 
promover, de boa forma, uma cultura do encontro entre as pessoas, 
com os instrumentos disponíveis.

Continua  na  página  4

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

EnsinarDESDE o advento que não 
 ponho o Património dos 

Pobres a falar de si mesmo. Sei 
que ele não me pertence, embora 
os meus escritos façam parte do 
seu conteúdo, mas vejo igual-
mente que o Património é feito 
pelo Espírito de Deus que actua 
em todos: nos Pobres, nos meus 
Leitores e em mim próprio. 

É ele que me conduz aos Pobres 
e os traz para junto de mim. É a 
Sua misericórdia que se mani-
festa ao nosso olhar, com um 
certo esplendor.

Como sinto verdade a primeira 
característica que Jesus aponta ao 
seu messianismo: os pobres são 
evangelizados.

Pregar o Evangelho aos Pobres 
é começar a doutrinação do Reino 
de Deus onde aparece como pri-
meira bem-aventurança: felizes 
os que têm o espírito pobre!

Já ajudei muitas vezes a Benta, 
na reconstrução da sua casa, nas 
rendas, nos electrodomésticos 
e na mobília, etc.. Mas ela não 
ficou satisfeita e ontem moeu-me 
o juízo por uma bilha de gás. Não 
lha dei.

«Que tem os filhos com fome», 
demos-lhe de comer. «Que não 
tem trabalho». Que o procure. 
«Que o marido não sabe ler». 
Que vá aprender que ainda é 
novo. O Estado tem feito um 
grande esforço nos Centros de 
Emprego, para ensinar a ler quem 
quiser. Inscreva-se lá.

Às vezes, os pobres têm espí-
rito de rico e é nossa obrigação 
evangelizá-los, tanto com o apoio 
como com a recusa dele.

Temos obrigação de lhes fazer 
sentir que um dos primeiros pas-
sos a anunciar é: comer o pão com 
o suor do seu rosto e abster-se de 
se encostarem aos outros como 
norma de vida.

As ajudas que nos chegam, são 
de um pequeno grupo de Leitores 
d’O GAIATO, que fazem suas as 
minhas aflições.

«Nestes tempos tão conturba-
dos, fico sempre com o coração 
tão apertado quando leio no 
jornal a coluna Património dos 
Pobres».

«Em muitos casos, é tal como 
o senhor padre descreve, mas é 
só e apenas pobreza material… 
falta muita coisa».

«Voltamos a estar convosco 
nesta quadra que cada ano se 
vai tornando menos afectuosa e 
mais comercial. É tudo folia oca, 
sem calor humano!»

Cada carta merecia um comen-

tário, mas todas elas nos mostram 
corações a vibrar com o Evange-
lho!

É o pequenino rebanho!
O grande, esse, anda por outras 

alturas, mais modernas, menos 
comprometidas e, às vezes, até 
mais piedosas, ocupadas com o 
culto, muito menos com o pobre 
caído na valeta da vida actual.

«Quase me sinto envergo-
nhada pelo envio desta pequena 
migalha, quando as necessida-
des existentes nessa zona, são 
de muitos euros, como verifico 
através do Jornal O GAIATO e 
dos seus escritos. A crise também 
me bateu à porta, com o filho e 
uma nora desempregados, a 
terem de emigrar com os meus 
dois netos».

Também um postal me diz 
muito… com a fotografia do 
Padre Damião, acompanhado 
de algumas crianças órfãs, 
para quem construiu uma casa. 
Quando chegou a Molokai, mui-
tas crianças eram tratadas como 
escravas.

Molokai é uma ilha do Pacífico, 
para onde, no século XIX, eram 
deportados os leprosos.

O Padre Damião deixou a sua 
família, a sua pátria e partiu para 
lá, onde veio a morrer também 
leproso. Era o grande herói, apre-
sentado aos rapazes da minha 
juventude como ideal Cristão. Já 
havia Piroteus, Azevedos, Bentos 
e outros… mas nada que se com-
parasse à propaganda materia-
lista e retrógrada dos Ronaldos 
actuais.

«Quando recebo O GAIATO, 
vou logo à procura dos seus arti-
gos, para estar um pouco consigo. 
É a mais bela missão, aquela a 
que se dedicou, mas também é um 
caminho cheio de preocupações, 

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

desgostos, incompreensões etc.».
Como é que sabe? Não lho 

revelei. Fala da sua experiência, 
não é?!... Deus deixou-nos livres. 
Isto é para quem quer.

«Peço desculpa de enviar uma 
quantia tão pequena (200€), 
mas tenho tido muitos gastos e 
não tenho descuidado os meus 
pobres».

Que lindo! Os pobres de ao pé da 
porta também carregam esta nossa 
amiga, e ela não se descuida.

«No fim de ler o Jornal, nunca 
o deito fora. Levo para a igreja 
e deixo-o lá, em cima da mesa 
para as pessoas levarem».

Esta assinante desfaz-se em 
elogios que devo esconder.

«Ao ler esta semana, o caso 
desta família que está em vias de 
perder a sua casa e que o senhor 
descreve como uma família que 
merece ser ajudada , eu lhe 
envio a minha reforma deste 
mês (250€). Eu, uma mulher 
de fé e com a minha casinha já 
paga, graças a Deus, sei avaliar 
o que essa família sente neste 
momento!»

E quantos silêncios eloquentes 
que só Deus escuta?!

Quantas transferências para 
que a esquerda não saiba o que 
faz a direita?!

Quantos apelos à discrição, ao 
segredo divino e à Presença de 
Deus que tudo vê?!

E, até, quantos ralhos por tele-
fone, por eu involuntariamente ter 
descoberto algo do que me dão.

Verdadeiramente a comunhão 
com Deus é uma constante e 
com Ela, em espírito e verdade 
a união com os pobres! É uma 
pregação que o correio me traz 
todas as semanas e, através dela, 
a Mão Paterna do Senhor que nos 
abraça.  q

dona jamais e é capaz de dar a sua 
própria vida pelas suas ovelhas.

RECEBEMOS — Assinante 
11282, 25€. Isabel Magalhães, 60€. 
Anónimo, 50€. António Lopes, 
50€.

Em nome dos nossos irmãos 
carenciados o nosso muito obri-
gado e que Deus vos abençoe.
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
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Visita pastoral
«Ninguém faça nada sem o Bispo»

O Mês de Maio começou em grande na nossa Casa. Veio o Senhor 
Bispo Emérito Dom Óscar Braga, administrar o Sacramento da 

Confirmação a um grupo de vinte e três rapazes nossos, que depois de uma 
longa preparação cristã, foram apresentados pela Igreja, que os gerou pelo 
Baptismo, para serem ungidos como pertença a Cristo. Foi um dia rico de 
significados: primeiro por se tratar de um Domingo, o VI do Tempo Pas-
cal; é o primeiro Domingo de Maio, dia da Mãe; dia de São José Operário, 
enfim tantos motivos que tornaram mais rica  a nossa celebração.

Santo Inácio, Bispo de Antioquia, Mártir no ano 107, escreveu: «Onde 
quer que se apresente o Bispo, ali esteja também a comunidade, assim 
como a presença de Cristo Jesus nos assegura a presença da Igreja Cató-
lica» (Epístola aos Esmirnenses 8, 2). E ainda: «Segui todos o Bispo, como 
Jesus Cristo a seu Pai, e o presbitério como aos apóstolos; ninguém faça 
nada sem o Bispo, no que diz respeito à Igreja.» (Epístola aos Esmirnenses, 
8, 1). Tal mensagem, escrita entre os anos 95 e 100 é profundamente teo-
lógica e trata-se de um ensinamento muito antigo, que remonta às origens 
da Igreja. Este Santo Padre da Igreja primitiva colaborou directamente 
com os Apóstolos e foi mesmo o sucessor de São Pedro como Bispo de 
Antioquia da Síria, na actual Turquia. O seu prestígio e autoridade na 
Igreja, foi dos mais elevados, para não dizer máximo, e a sua exortação 
para que na Igreja ninguém faça nada sem o Bispo, fez escola e perdurou 
pelos séculos.

A presença do Pastor do rebanho de Deus, ou o seu representante, é 
sempre motivo de muita alegria e sobretudo de profunda comunhão com 
toda a Igreja. Somos filhos do mesmo Pai do Céu. Somos pobres e a a 
Igreja faz-nos predilectos ao amor de Deus. Qual é o pai que não ama 
os seus filhos? Quanto mais necessitados e carenciados, desprezíveis e 
repelentes, mais amor lhe é devido. Assim, o Rosto de Deus manifestado 
em Cristo Jesus, ama preferencialmente os coxos, os cegos, os doentes, as 
crianças. «Deixai vir a mim as criancinhas», atesta o Evangelho.

Nas vésperas da celebração do sacramento, o grupo de Rapazes teve o 
seu Retiro, a seguir foram atendidos para as Confissões, constituindo assim 
o programa da preparação imediata. Regressámos ao meio-dia a Casa. 
De tarde, ensaios de cânticos. Festa a seguir! Foi no salão a cerimónia, a 
capela é pequena para tantos de Casa e de fora. Padrinhos e madrinhas 
e mais os amigos, que nunca faltam. Depois da Missa, mesa, assim se 
cumpriu o ritual. O refeitório representa sempre um lugar de partilha, de 
harmonia e de paz. Quando se trata de dia festivo, tudo é redobrado: mais 
carne, mais bolos, mais gasosas, e mais sorrisos e assobios. As danças 
engraçadas e o passeio completaram a alegria na parte da tarde.

O «Graça» quer ser Catequista, já me veio pedir. Irá ter um curso na 
Paróquia. É sinal de maturidade cristã. É a força do Espírito Santo.  q

VINDE  VER! Padre Quim

O primeiro de Maio foi um dia 
de muita alegria para a nossa 

Casa do Gaiato de Benguela. Vinte 
e três rapazes, seus filhos, recebe-
ram o Sacramento da Confirmação 
ou Crisma. D. Óscar, Bispo Emérito 
de Benguela, amigo muito grande 
da Obra da Rua e, em especial, 
das Casas do Gaiato de Angola, 
foi o Obreiro desta Celebração. Os 
rapazes, e toda a família, vibraram 
de contentamento. Perceberam que 
foi um sinal da vinda do Espírito 
Santo ao seio da nossa grande 
Família. Pai Américo, Fundador 
da Obra da Rua, com as suas Casas 
do Gaiato, deu um lugar muito 
importante à dimensão religiosa, 
espiritual, na formação humana 
dos filhos abandonados, acolhidos 
no seio da grande Família que é 
cada uma das Casas do Gaiato. 
Ajudar cada rapaz a ser um homem 
é o lema central. O crescimento e 
o desenvolvimento da humanidade 
no ser humano será tanto mais 
equilibrado quanto mais atenção 
for prestada às duas dimensões 
essenciais: a vertente natural e a 
vertente espiritual. Cada uma deve 
merecer os grandes cuidados do 
autêntico educador. Quem dera que 
todos os pais com o seu testemu-
nho, em primeiro lugar, tivessem 
este princípio muito vivo na educa-
ção dos seus filhos. Por outro lado, 
não haveria tantas desgraças nos 
filhos abandonados se a dimensão 
espiritual ocupasse o seu lugar 

na humanidade do homem e da 
mulher. Por isso, a dimensão reli-
giosa, espiritual, ocupa um lugar 
importante no serviço da ajuda 
a cada rapaz ser um homem. É o 
papel essencial da família: ajudar 
cada filho e filha a ser um homem 
ou uma mulher.

A vida na sociedade actual 
continua muito difícil. Grupos 
de pessoas, muito necessitadas, 
batem-nos à porta, todos os dias. 
Há momentos, fui à farmácia vizi-
nha com receitas médicas de gente 
muito pobre. Este facto acontece 
frequentemente. É impressionante 
ver aquela mãe, com o seu bebé ao 
colo e a receita médica, há quatro 
dias sem comprar os medicamen-
tos, porque vive sozinha e não tem 
possibilidades. Fomos, de imediato, 
à farmácia e regressou a sua casa 
com muita alegria. Donde nos vem 
a capacidade para darmos a mão a 
esta pobre gente? Não temos outra 
fonte senão o coração de cada um 
de vós. O vosso amor alimenta a 
nossa confiança. A crise resultante 
da falta de empregos faz com que 
alguns dos rapazes, criados em 
nossa Casa do Gaiato, que estão 
a viver a sua autonomia, venham, 
também, pedir ajuda. O desem-
prego lançou-os na necessidade 
extrema de vir pedir para pagar 
a renda das casas e o sustento da 
família. São aflições, vindas de 
fora, que também enchem a nossa 
vida. Fazemos esta partilha con-

vosco como sinal de quem sente o 
sopro do vosso amor.

A vertente escolar, como ele-
mento fundamental da educação 
destes nossos, e vossos, filhos, con-
tinua a ser muito cuidada. O tempo 
de estudo preparatório para as 
aulas é um dos pontos importantes. 
Os responsáveis no acompanha-
mento dos vários grupos, conforme 
as classes, são escolhidos, entre os 
mais capazes. É consolador veri-
ficar o interesse dalguns em levar 
para a frente este trabalho, com 
muito êxito. São irmãos que ajudam 
outros irmãos, no caminho salutar 
da vida. Quem dera nas famílias 
naturais e normais os filhos mais 
responsáveis ajudem os pais na 
educação familiar. Pai Américo 
escolheu o lema: Obra de Rapazes, 
Para Rapazes, Pelos Rapazes. A 
novidade essencial está em “Pelos 
Rapazes”. É a expressão duma au- 
têntica dinâmica participativa dos 
próprios rapazes na sua Educação. 
Se o educando não participar pela 
aceitação dos princípios educativos 
e não colaborar, como é possível 
uma educação eficiente? Por isso, 
os filhos necessitam de conhecer 
este princípio para terem uma 
participação activa. Vamos, pois, 
continuar com muita Esperança. 
A multidão de filhos abandonados 
pede a entrega das nossas vidas 
com muito amor. Recebei um beiji-
nho dos filhos mais pequeninos da 
Casa do Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António

O Amor alimenta a confiança

SETÚBAL Padre Acílio

O Epifânio

O menino não me levará a mal, mas eu não devo esconder. 
Veio para a nossa Casa, o ano passado, no final das férias grandes! 

É órfão de pai, sofre de grave surdez e veio com uma tia para Portugal, 
tratar dos ouvidos.

O seu processo corre no Hospital Amadora Sintra, onde já me deslo-
quei com ele várias vezes, a consultas, exames e receitas.

Estava no quarto ano, mas não sabia ler. Quase nem conhecia as 
vogais. Muito menos juntá-las com as consoantes. A sua linguagem é 
muito limitada e não conhece o sentido das palavras, mesmo as mais 
correntes.

Com ele, este ano, em Casa tem sido uma luta diária para lhe ensinar 
o Português, a ler e a escrever.

Os conhecimentos rudimentares já os adquiriu, com o auxílio con-
tínuo das senhoras, dos rapazes, de uma professora particular e da nossa 
psicóloga.

A professora oficial, muito dedicada, vai passá-lo para o quinto ano, 
mas ele não domina ainda a matéria do primeiro.

— Que fica ele aqui a fazer com os pequenos? No próximo ano 
escolar tem 14 anos —, desabafa a professora, fitando-me. 

Só no meio do segundo período escolar lhe foi concedido três 
quartos de hora, duas vezes por semana, de apoio na sala de aulas, e a 
professora tem 32 alunos. O rapaz é surdo; é completamente surdo do 
ouvido esquerdo e mal ouve do outro.

No meu diálogo com médica otorrino, pedi-lhe que receitasse um 
aparelho auditivo para que a criança não se atrasasse mais na escola! Já 
tenho experiência com as coisas do Estado.

— Receite, senhora Doutora, receite… se não o menino nunca mais 
terá aparelho.

— Não senhor, não receito, não compra que o Estado tem de lhe 
dar.

Parece que adivinhara, estamos no fim do ano lectivo e o aparelho 
ainda não chegou.

Se lho tivesse comprado, o rapaz teria evoluído muito mais, pois 
esta deficiência impede-o de ouvir muitas sílabas das palavras. Deus 
nos livre de estarmos à espera do Estado para resolver os problemas dos 
mais pobres!

Voltarei com ele ao Hospital, insistirei com a médica para que lho 
receite. Não estarei à espera de sapatos de defunto, que é a forma corrente 
do tratamento estadual.  q

HOJE calhou-me dar de comer ao «Faneca». Temos que ter uma 
 medida, se déssemos sempre, ele comeria. Se nos distraímos, 

ele mete a mão, onde vê comida.
No fim do dia, muitas vezes me interrogo: que fiz?
Deus olha com o mesmo amor um oceano ou uma gotinha de 

orvalho a cair num cardo. E. no mesmo olhar, os requintes num ban-
quete de luxo e os dedos sujos do «Faneca» a mergulhar no prato do 
vizinho. O «Faneca» não conhece, não fala, não tem modos, mas se 
fores pela manhã, ele corresponderá ao teu aperto de mão… sua mão 
pequenina.

] ] ]

O nosso tio Joaquim caiu no dormitório. Foi preciso levá-lo para a 
mesa, onde, com custo, comeu a ceia. Ele que durante muitos anos 

tem dado as refeições ao nosso ceguinho «Chico». Por brincadeira, nós 
lhe dizíamos: trata bem o teu filho. Dava-lhe as refeições, levantava-o 
e deitava-o. Um doente a tratar do seu companheiro cego! Sentindo-se, 
com isso, útil e realizado. Nem todos compreendem esta pedagogia.

A nossa enfermeira D. Maria do Céu já tratou o Joaquim. Hoje 
será visto pelo médico.  q

SINAIS Padre Telmo

Continuação  da  página  3

As nossas escolas estarão a conse-
guir educar para o civismo (respeito 
humano), considerando até as desar-
ticulações familiares, e para outros 
valores civilizacionais como a defesa 
da vida humana e a promoção da 
família e do bem comum? Ou serão 
quimeras de cristãos e pessoas de 
boa vontade? Na escola do séc. XXI, 
os saberes não podem mesmo relegar 
a pessoa humana para segundo plano, 
com a sua transcendência, como ser 
com identidade, que procura de onde 
vem, o que se encontra a fazer e para 
onde vai. Se é de lamentar ainda a 
baixa de natalidade, as emigrações e 
faltas de oportunidades nesta pátria, 
também haverá com certeza desinte-
resse de uma parte da população em 

se agarrar a tarefas ditas menores. A 
adolescência é um tempo crucial, de 
sonhos e desilusões. Que respostas 
teremos a isto: — Quando eu for 
grande, quero ser…

Em matéria de fé cristã, é eluci-
dativo o encontro de Filipe com um 
etíope, que lia o profeta Isaías e lhe 
respondeu: — Como poderei com-
preender, sem alguém que me expli-
que? A catequese, como caminhada 
de uma vida inteira, é um processo 
que exige das famílias às comunida-
des cristãs uma atenção permanente 
e muita perseverança, para estarmos 
sempre dispostos a dar a razão da 
nossa esperança.

Não queremos perder aqui uma 
nota justa e oportuna sobre uma 
conferência brilhante e tão próxima 
de um grande teólogo, na Capela 

da Universidade de Coimbra, cheia 
como um ovo em tempo pascal, que 
tivemos a feliz oportunidade de escu-
tar. O Padre Tomás Halík sublinhou 
que a Igreja deve ser a escola das 
virtudes — fé, esperança e caridade, 
quando o Cristianismo, na Europa, 
está a viver a fadiga do meio-dia. 
Citou como exemplos Santa Teresi-
nha do Menino Jesus e Madre Teresa 
de Calcutá, que sofreram a experiên-
cia da ausência (silêncio), de Deus, 
procurando respectivamente trazer 
os descrentes para o coração da Igreja 
e cuidar dos pobres, servindo-os. No 
final, demos-lhe notícia de viva voz 
do Padre Américo, pois conhecíamos 
O meu Deus é um Deus ferido. Halík, 
que foi clandestinamente ordenado 
e trabalhou na Igreja subterrânea, 
sublinhou: Deus não se torna visível, 
de forma evidente. Contudo, escre-
veu: Ao tocar nas feridas do mundo, 
tocamos em Deus.

Burrinhos e nesta burrice pegada, 
é de ser humildes e aprendermos em 
todas as ocasiões, nas boas acções e 
situações. Uma vez, um lavrador com 
a enxada rasgando regos, quando 
alguém lhe perguntou o que fazia, 
respondeu: — O que se vê não se 
pergunta! E o Norberto, de 5 anos, 
pôs-nos a pensar outra vez, aquando 
da elevação de Jesus Hóstia, numa 
Eucaristia, ao segredar: — Eu não 
vejo nada!... De Halík, também 
guardamos: A fé é entrar na nuvem 
do mistério e viver a sua coragem. 
Quem dera que nas escolas, nas 
famílias e nas redes sociais, houvesse 
lugar para a descoberta do Criador 
e cuidado pela Criação, em espe-
cial a criatura humana. Pequenina, 
enferma, débil mental e no ocaso, é o 
tesouro a perscrutar e acarinhar para 
chegar mais longe.  q

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes


