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Propriedade da  OBRA DA RUA ou OBRA DO PADRE AMÉRICO

O lugar em que vivemos está cheio de beleza e simplicidade. Ao 
começarmos a jornada, nas primeiras horas da manhã, toma-

mos conta de que não estamos sós neste mundo. Abrimos a porta da 
casa onde pernoitamos, e logo nos invade a natureza impressa em tons 
de verde forte, enchendo todo o espaço que a nossa vista alcança. 
O resultado da nossa acção nos dias e anos passados, bem como 
a daqueles que nos precederam nas últimas sete ou oito décadas, 
deixaram marcas visíveis de um pensamento inspirado e ruminado 
numa realidade que não se vê. Todo o Belo, que nos rodeia, é o sinal 
erguido a manifestar que o ser humano não está só.

Há dias, um jovem estudante procurou-nos para lhe respondermos 
a um questionário, a base de um seu trabalho escolar. E perguntava 
como conseguíamos ter a nossa Aldeia tão arrumada e limpa, um 
espaço grande, maioritariamente habitado por crianças. Respondi- 
-lhe que era o resultado do trabalho de todos nós, na medida da 
disponibilidade e boa vontade de que cada um é capaz. De facto, 
quando as energias são orientadas para o bem e o belo, o que é bom 
fica acessível para todos.

Sabemos, pelo reconhecimento introspectivo e objectivo da nossa 
vida, que a bondade não é a nossa essência. Ouvimos, como aquele 
jovem rico do evangelho, que só Deus é Bom. A Sua bondade acon-
tece no mundo que nos rodeia quando O deixamos dirigir os nossos 
trabalhos para que tudo fique arrumado e limpo. E assim acontece.

Mas, tal como na parábola do semeador, onde as aves vêm 
comer as sementes acabadas de lançar e caídas nos que estão junto 
ao caminho, assim acontece, também, com a sementeira que ininter-
ruptamente fazemos, em que alguns que estão à beira dos nossos 
caminhos, procuram, por iguais motivos e indevidamente, apropriar-se 
ou impedir. Algumas das sementes que lançamos não serão bem aco-
lhidas, mas não se perderá nunca o fruto do nosso trabalho.

Este é outro lado do mundo em que vivemos. Também dele, pela 
manhã, quando o pequeno aparelho nos traz as notícias do mundo, 
próximo ou longínquo, confrontamo-nos invariavelmente com situ-
ações isentas de beleza, de confrontos desumanos entre humanos, 
impondo-se como acontecimentos de normalidade. Sim, sempre 
cairão sementes de bem à beira do caminho, que não produzirão o 
almejado fruto, deixando o mundo desfigurado.

Para todos, no levantar de cada manhã, foi preconcebido um 
lugar ao sol. Há lugares para todos. Essa foi a normalidade pensada 
e desejada, e que embora ainda não atingida, deve continuamente 
ser procurada pelo reconhecimento de que a luz não se irradia de 
nós e que é pelo trabalho que se abrem caminhos para que ela che-
gue a todos.

Citando Pai Américo: «É preciso pôr Deus no Seu lugar» —, para 
que o homem tenha também o seu.  q

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

O lugar de cada um

Estive doente e visitaste-me
JESUS está presente e activo na vida de  

 quantos ensinam os seus irmãos a pra-
ticar o bem, como expressão concreta das 
obras de amor aos outros, cuja preferência 
recai aos mais desfavorecidos do circuito 
social. A Sua palavra é fermento que leveda 
e transforma as ditas relações humanas, que 
só quando assumem o compromisso por 
libertar o mundo da fome, do sofrimento 
causado pelo terror da guerra e da doença é 
que se tornam verdadeiras chamas acesas do 
amor em acção.

A pessoa doente é um irmão a quem deve-
mos respeito redobrado e amor incondicional. 

VINDE  VER! Padre Quim

Passa a ter prioridade nas nossas actividades 
diárias. Ideal que Pai Américo trazia sem-
pre no peito e que veio a tornar-se realidade 
quando soou a feliz notícia de levantar as 
paredes de um abrigo que acolhesse aqueles 
que a sociedade considera inválidos e, ali, 
pudessem ter paz e alegria na hora sublime 
do encontro com Deus. Nasceu o Calvário, 
como resposta contra a rejeição e ignorância 
com que os doentes incuráveis se depara-
vam diante das instituições hospitalares e 
da própria sociedade, considerada saudável 
nos seus esquemas anormais. Foi o barril de 
pólvora que na explosão do amor, qual revo-

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

ESTA nossa Casa tem três 
 patamares diferenciados. 

Um a que podemos chamar o 
Jardim. São os mais pequeninos 
de três a cinco anos. Aqueles 
que no fim das refeições vêm ao 
nosso colo dar beijinhos e pedir 
outros tantos ou mais. Frequen-
tam a Escolinha onde começam 
a rabiscar as primeiras letras 
e a sala de Artes que serve de 
observatório para nós avaliamos 
a sua idade mental. De alguns 
não temos registo de cartório. 
Ainda não adquiriram direitos de 
cidadania e, o que é pior, não têm 
raízes familiares. Tem de haver 
um trabalho muito grande para 
saber a sua origem. Nasceram no 
hospital e porque a mãe morreu 
de parto, não houve o cuidado de 
apontar, ao menos, o seu nome. 
Há-os que foram vendidos e 
recuperados pela polícia e aqui 
vieram parar. Outros, vieram do 
mato e por mais que tentemos 
a quem pediu por eles, quando 

muito sabem que têm uma avó 
muito velha, que passa o tempo 
bêbada. São os amores desta 
Casa a quem os mais velhos, 
ao sair do refeitório, levam às 
cavalitas, trocando ternuras, que 
eles próprios nessa idade não 
tiveram, criando afectos que os 
equilibram no seu comporta-
mento. Levantam-se mais tarde 
que os outros e vão para a cama 
mais cedo. Ajudam-se a fazer as 
camas, a tomar banho e vestir-se. 
São verdadeiramente os prínci-
pes do nada, como alguém lhes 
chamou um dia. Que falta fazem 
nas Casas do Gaiato de Portugal, 
agora impedidas por uma peda-
gogia manca de os receber.

Depois, temos os de cinco aos 
dezoito anos, que vão crescendo 
e desdobrando as suas tendências 
que, se más, ao fim da oração, em 
Família, à noite, são admoestados. 
Desde o mês de Maio que todas 
as noites vão lendo o Cantinho 
dos Rapazes. É uma compilação 

dos escritos de Pai Américo em 
que ele escreve para os seus filhos 
daquele tempo. Servindo-se de 
exemplos dos Rapazes, os vai 
puxando à necessidade da forma-
ção escolar, da responsabilidade 
e da humildade, como base para 
a entrada no emprego. Lá, como 
cá, os Rapazes são iguais e as 
oportunidades também. Que boa, 
que oportuna leitura! Por vezes é 
preciso explicar bem ou até eles 
fazem perguntas para entender 
melhor, o que demonstra não 
apenas o interesse, mas até o 
querer saber melhor quem era o 
Pai Américo.

Chegados aqui, são cento e cin-
quenta os que ouvem a sua voz. 
Depois, temos os que estudam na 
cidade, em Cursos médios profis-
sionalizantes ou na Universidade. 
Uns recebem a mesada pelo 
Banco, tudo muito bem calcu-
lado e lá se governam. Se poupa-
rem, estão já num bom caminho. 
Outros é ao fim-de-semana, os 
do Lar da cidade. Comida quanto 
baste e dinheiro para as despesas 
e continhas muito certas para os 
trazer seguros e caminharem na 
vida que os espera. Muitos aca-
baram licenciaturas e estão bem 
colocados. É o milagre de Pai 
Américo que um dia disse que 
“não há rapazes maus” e se os 
há, fazem muito bem aos outros. 
Mas sobretudo o milagre diário 
que passa pelas nossas mãos de 
manter duzentos e vinte Rapa-
zes sem termos nada de nosso. 
Quando virá o dia da sua Cano-
nização? Isso já não será milagre, 
mas a justiça imanente de Deus 
que também se há-de revelar, a 
seu tempo. Por mim, dou graças 
a Deus por estar dentro do mila-
gre de cada dia.  q

lução instaurada jamais vista sem derramar 
sangue? Não há dinheiro nenhum no mundo 
que possa permanentemente cuidar dos mais 
inválidos da sociedade. «Logo pela manhã 
começa um mundo de tarefas, que se repe-
tem vezes ao dia, vezes ao ano, sem jamais 
estarem concluídas». «Não há o criado. Não 
há verdadeiramente o enfermeiro», torna-se 
válido o inválido para que viva com o direito 
de ser feliz na sua condição.

O nosso José Afonso vive, há anos, com 
uma epilepsia generalizada, e tanto tem 
sofrido com as crises sucessivas. Deixou de 
frequentar a escola porque, esta, era a pri-
meira a segregá-lo do meio das outras crian-
ças. Esteve durante um mês internado com

Continua  na  página 2
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Pelas CASAS DO GAIATO

QUE PODEMOS NÓS FAZER? — Quando encontramos 
alguém numa tristeza e solidão inconsoláveis por causa da morte 
de um ente muito querido, que podemos nós fazer? Quando 
encontramos alguém a sofrer com uma doença que a medicina 
não pode curar, que podemos nós fazer? Quando encontramos 
alguém já quase fora de si, porque ficou desempregado e a vida 
começou-lhe toda a andar para trás, que podemos nós fazer? 
Quando encontramos alguém que, por culpas que não podemos, 
nem devemos julgar, foi abandonado pela sua família e vive na 
tentação de afogar essa solidão no álcool, ou noutro vício, que 
podemos nós fazer? Quando encontramos uma pessoa que, tam-
bém por culpas que não podemos, nem devemos julgar, vive só 
porque os poderes públicos a separaram dos seus familiares mais 
próximos, que podemos nós fazer?

Que podemos nós fazer nestes e noutros casos como estes em 
que alguém sofre com feridas no corpo, ou na alma por culpa de 
situações em relação às quais somos impotentes?

Se nestes casos houver alguma necessidade material que pos-
samos ajudar a resolver de maneira a que estas pessoas tenham 
uma vida humana condigna, não deveremos deixar de o fazer. O 
problema é que isto só não chega. A estas pessoas falta quase 
sempre muito mais do isso que a ajuda material resolve. A estas 
pessoas falta saberem que, apesar de rejeitadas pelo patrão, pela 
família, pelo resto da sociedade, não estão sós neste mundo. Falta- 
-lhes saber que, apesar de carregarem uma doença que já ninguém 
pode curar, uma culpa de que estão a sofrer as consequências, um 
abandono que já não tem remédio, o que está para trás, está para 
trás. O que interessa, agora, é viver cada dia da vida que ainda 
resta da melhor forma que for possível.

Ora é aqui que podemos fazer alguma coisa por estas pessoas. 
Podemos ir ao seu encontro e falar com estas pessoas. Podemos 
ouvi-las, com ouvidos de ouvir, e, assim, dar-lhes a certeza que 
não estão sós neste mundo. Isto não lhes vai trazer de volta nem 
os seus entes queridos, nem a boa saúde, ou o emprego que já 
tiveram.

Se isso vai ou não adiantar alguma coisa, não sabemos. Talvez 
a resposta a esta questão possa estar numa conversa que enrola, e 
volta ao princípio, como que a não querer deixar-nos ir embora. A 
resposta também pode estar naquele aperto de mão muito forte, 
ou naquele olhar que não nos larga quando nos despedimos. Por 
isso, não nos despedimos. Dizemos que vamos voltar.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

DANÇA — O nosso grupo de dança, constituído pelos nossos «Bata-
tinhas» e por mim mesmo, juntamente com o nosso ensaiador e mestre de 
dança Lupricínio, ensaiamos um número de dança para irmos dançar em 
Paços de Ferreira. O espectáculo realizou-se no pavilhão de Paços de Fer-
reira, onde actuaram vários grupos. O pavilhão estava cheio de pessoas, 
e tivemos muitos aplausos. No final, o Bruno foi receber o prémio pela 
nossa actuação.

PARQUE DE LAZER — O nosso carpinteiro e o Mendão, com a 
ajuda dos nossos Rapazes, fizeram um aumento na capoeira dos nossos 
patos, para que houvesse um espaço em terra para os patos poderem mexer 
nela. Desta forma o parque ficou mais bonito e poderemos vir a ter mais 
aves nesta capoeira. Na parte dos baloiços, os nossos Rapazes e visitantes 
gostam muito de estar lá a brincar.

FÉRIAS — Começaram as férias grandes dos nossos Rapazes. Estão 
todos em casa, excepto os que andam nos cursos profissionais e no ensino 
superior. O Paulo «Mudo» cortou as sebes e podou os arbustos, enquanto 
os nossos Rapazes faziam a limpeza. Outro grupo andou a limpar as ervas 
dos canteiros e outros a varrer a nossa Aldeia. Continuamos a informatizar 
a nossa biblioteca, para que esteja bem organizada. Os mais novos estão já 
a preparar a sua ida para a nossa casa da praia em Azurara.

VISITAS — Veio um grupo de catequese da Trofa visitar-nos. 
Durante a manhã foram conhecer a nossa Aldeia e, depois do almoço e do 
café no nosso bar, foram jogar futebol com os nossos Rapazes. À hora do 
lanche tocou-se a sineta, e fomos todos lanchar na nossa mesa de pedra. 
Foi um convívio muito bom. No final agradecemos pela visita e o grupo 
visitante também nos agradeceu o nosso acolhimento.

CAMPO — O nosso batatal está a desenvolver-se bem, e as chuvas 
que têm caído têm ajudado a que se desenvolva melhor. Temos feito os 
tratamentos para que os insectos e os fungos não destruam as plantas 
do nosso batatal. As batatas que vier a dar são muito importantes para a 
nossa alimentação. O «Meno» já a fez a sementeira do milho nos nossos 
campos. Esperamos que se desenvolva bem para que o nosso gado tenha 
boa silagem.  q

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

COLÓQUIO PADRE – PAI 
AMÉRICO: UMA VIDA AO 
SERVIÇO DOS POBRES NA 
IGREJA — A comunicação social, 
nomeadamente a Agência Ecclesia, 
a Rádio Renascença e vários jornais 
noticiaram este evento que ocorreu 
em 23 de Maio, no Campus Foz 
do Centro Regional do Porto da 
Universidade Católica Portuguesa. 
Assinalou, antecipadamente, o 60.º 
aniversário da morte do nosso que-
rido Pai Américo. Aos participantes 
e presentes foi entregue uma pasta, 
expressamente oferecida, com vários 
documentos alusivos ao encontro, 
como memória. Foi comunicada, 
ainda, a digitalização da colecção 
do nosso jornal O GAIATO, pro-
priedade de Obra da Rua, realizada 
nas nossas oficinas gráficas, em Paço 
de Sousa. Aproveitamos aqui para 
agradecer a todos aqueles que tor-
naram possível este simpósio e aos 
amigos que se deslocaram, nesse dia, 
à Católica Porto. De forma especial, 
aos excelentes participantes e a esta 
grande Universidade, pela cedência 
das instalações. 

NA UNIVERSIDADE DE 
AVEIRO — Em 30 de Maio, segun-
da-feira, pelas 18.30 horas, como 
anunciado pelo jornal Correio do 
Vouga, numa iniciativa da Comissão 
Diocesana de Cultura de Aveiro, o 
nosso Padre Manuel apresentou os 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

textos de Frei Junípero (enquanto 
Américo de Aguiar, no Seminário 
de Coimbra), na revista Lume Novo 
(1926-1930), reunidos em livro pelo 
Doutor Henrique Pereira, que já 
tinham sido publicados no nosso jor-
nal e agora acrescidos de ilustrações 
do condiscípulo Padre Nunes Pereira. 
O Prof. Belmiro, da Universidade do 
Porto, falou ainda do livro Raízes do 
Tempo: À volta de Padre Américo. 
Estiveram presentes o Sr. Bispo de 
Aveiro, D. António Moiteiro, e o Sr. 
Vigário Geral, Mons. João Gaspar, 
entre outros amigos.

CALVÁRIO — Queremos daqui 
enviar ao nosso Padre Baptista e às 
comunidades do Calvário e da Casa 
do Gaiato de Beire (Paredes) um 
grande abraço de amizade e gratidão 
a propósito das horas de dor, recen-
tes, pois o bem aí realizado, durante 
60 anos, só Deus sabe.

AGROPECUÁRIA — Depois de 
tempo invernoso, acabaram por vir 
dias soalheiros e mais quentes, com 
belas flores nos campos verdejantes 
e jardins, como as lindas roseiras e 
camélias junto ao nosso refeitório 
e cozinha. A cultura de milho grão 
no campinho tem-se sachado para 
crescer melhor. Cortaram-se ervas 
daninhas nas bordas dos Kiwis e 
no jardim em frente à rotunda Pai 
Américo. Os talhões de alfaces e 

de feijão, semeado ao lado, estão 
bonitos. Ficámos contentes no sector 
do gado, pois nasceu um borrego, de 
uma ovelha que nos deram. 

ESCOLAS — Chegou ao seu final 
o ano lectivo para a maioria dos alu-
nos do ensino básico. É desejável que 
os resultados das avaliações sejam 
positivos, mas alguns alunos têm 
menos interesse, pois também não há 
cursos práticos até ao 9.º ano. Tem 
havido muitos passeios escolares a 
vários sítios bonitos de Portugal, do 
Norte ao Sul. 

SAÚDE — Praticamente todos os 
dias há Rapazes com consultas no 
Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, em especial no Hospital 
Pediátrico e em Medicina Dentária. 
No Centro de Saúde, as vacinações 
e tratamentos são cumpridos. O Joel, 
que atingiu a maioridade, tem cuida-
dos especiais (medicação, análises e 
injecções), pois sofre do coração.

ARRANJOS — Depois de con-
cluir parte da canalização da água, 
na casa das máquinas, encheram-se 
as valas laterais. Falta pôr mosaico 
aí e enterrar a tubagem que passa no 
parque infantil; embora, haja mais 
tarefas previstas. Na antiga adega, 
deslocaram-se os pipos antigos para 
outras arrumações.  q

Leio Mc 12, 38-44. É o Evangelho 
de sábado, da 9.a semana do Tempo 
Comum. “Jesus falava às multidões 
e dizia-lhes: — Cuidado com os 
letrados! Gostam de pavonear-se… 
E devoram os bens dos mais fracos 
(…), a pretexto de alguma larga 
segurança social…”

Depois daquelas atoardas de que 
falei n’O GAIATO de 11.06.16, passo 
o fim de semana no Calvário/Beire. 
Acicatados pelo que andou no ar, 
como doce envenenado da nossa (in)
comunicação social, entre visitan-
tes e mirones, aparece muita gente 
boa, para conhecer esta Obra do 
Padre - Pai Américo. Observo gente 
que entra e sai… Registo diferenças 
de comportamento. E apetece-me 
dizer-vos: “Vos asseguro que aque-
les e aquelas… (pessoas simples, de 
coração puro) … ficaram a perceber 
muito mais do Calvário/Beire do que 
muitos outros, muito “letrados”… 
Porque aqueles e aquelas vinham 
assim, na sua simplicidade, de cora-
ção aberto, em busca da verdade 
real. Os “letrados”, esses já traziam 
máquinas de filmar e/ou sofisticados 
telemóveis que faziam registo de 
imagens e som; bisbilhotavam tudo 
e procuravam incautos para fazer 
perguntas capciosas, rasteirantes…

Tudo como naquele tempo… 
Por isso, hoje, já entendo melhor 
a oração de Jesus, referida por Mt 
11, 25-30: Eu te dou graças, ó Pai, 
Senhor do céu e da terra, porque 
escondeste estas coisas aos sábios 
e aos letrados, e as deste a conhecer 
às pessoas simples...

— Olha, ali são os cárceres —, 
informava um “letrado” a quem os 
acompanhava. E apontava para um 
aviso nas duas portas de entrada: 
Não é permitido entrar. Realmente, 
a Psicologia, quando não é só psico-

BEIRE  –  Como era naquele tempo assim é hoje… Um admirador

logia da treta mas tenta ser apoio 
na busca da verdade real, pode 
ajudar-nos a perceber melhor aquele 
alerta de Píndaro: — O problema 
não está nas coisas, mas na inter-
pretação que delas fazemos. Ele 
viveu lá trás, no séc I. Mas o alerta 
ainda vale para hoje.

Os cárceres que o “letrado” via 
são os, envidraçados, pavilhões 
dos homens e das mulheres, onde 
os nossos doentes com deficiências 
mais profundas repousam sossega-
dos, nas suas cadeiras de rodas ou 
deitadinhos nas suas camas — se é 
o caso e hora de aí estar. Nenhum 
pai de família tem um filho com 
deficiência exposto às devassas do 
público. O coração e o respeito pelo 
outro pedem que assim seja.

Ver nisto aqui um “lar dos horro-
res” é índice de depravação mental 
— mais do que simples miopia ou 
cegueira emocional… Para vislum-
brar um bocadinho do que aqui se 
passa, há que ver mais longe… Saber 
que é sagrado o chão que pisamos... 
Só descalços de todos os preconcei-
tos e/ou ideias feitas se pode enten-

der o que é o nosso Calvário/Beire.
Quando, na subida da rampa para 

os pavilhões, reparo naquela petição 
inteligente não humilhes o doente 
com a tua esmola, sempre me salta 
uma confissão de Pai Américo sobre 
a esmola: — Porque muito os amo 
é que nunca lhes dou… Entretanto, 
porque os amava com aquele amor 
prático que toda a sua vida testemu-
nhou, despojou-se de todos os seus 
bens, antes de se entregar à causa 
do Reino de Deus, que ele sempre 
entendeu com a grande causa da 
humanização dos mais fracos. E 
explicava: — Ninguém se atira à 
água sem saber nadar…

E foi assim que, iluminado pela 
divina Ciência do Coração, pôde 
mergulhar a fundo na experiência de 
recoveiro dos pobres. Assim. Livre 
de tudo. Atento aos mais doentes 
e mais abandonados. Um terreno 
propício em que o Calvário lhe 
nasce, como um sonho, a partir de 
dentro…

Depois, já pela mão do nosso 
Padre Baptista, aquele sonho se tor-
nou o seu canto de cisne…  q

VINDE  VER! Padre Quim

Continuação  da  página  1

esperança de cura. Voltou a casa pior que antes, tivemos um susto 
grande. Até era necessário dar-lhe de comer, que nem isto sabia 
fazer, bem como lavá-lo e trocar de roupa. Quem foi que o salvou? 
O amor! E não as injecções e purgante que tomava lá, onde estava.

A Obra da Rua encontra no Calvário a coroa desta grande 
família, que Pai Américo deixou no mundo. É a visita diária que 
fazemos a Jesus transfigurado na pessoa doente. É a resposta ao 
Evangelho: Estive doente e me recolhestes! A conclusão é de Pai 
Américo: O êxito de uma Obra assim não se discute. Não há 
homem de bem que possa duvidar. Não tem bases para isso; só por 
ignorância. Deus é Pai e ama assim.  q
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CORRESPONDÊNCIA  DOS  LEITORES

«Com a minha gratidão de sempre, partilho convosco 
uma pequena migalha do tanto pão que tendes que repar-
tir, em nome da fidelidade e do testemunho evangélico.

Sem vacilar nos princípios e nos valores, ainda que, 
por vezes, incompreendida e caluniada, a Obra do 
Gaiato ensina-nos que aqueles que pretendem agra-
dar aos homens não são servos de Cristo (ver Gálatas 
9,10).

Assinante 29146».

«Não me esqueço de incluir nas minhas orações as 
Vossas preocupações e desgostos pelas injustas perse-
guições que, desde há anos, vêm perseguindo a Obra 
do Padre Américo nas suas várias vertentes. Tal e qual 
como Jesus Cristo tinha anunciado que iria acontecer 
aos seus discípulos.

Assinante 60164».

«Bons padres dessa maravilhosa obra do nosso santo 
Pai Américo. São muitas as afrontas, mas bem mais 
aqueles que vos admiram. Só os mal intencionados e 
invejosos ou interesses encobertos é que não dão graças 
a Deus pelo muito que fizeram e continuam a fazer e com 
escassos meios. Bem-hajam. Só Deus vos compensará. 
(…) Rezo pelo Senhor Padre Baptista. Deus jamais o vai 
abandonar.

Assinante 82263».

«Já há muitos anos leitora assídua do vosso Jornal e 
seguidora da vossa Obra, que com sacrifício e força de 
vontade tem conseguido sempre ultrapassar obstáculos 

e posso dizer até algumas perseguições, venho juntar um 
pequenino contributo. Sei que é pouco, mas se formos 
muitos a dar pouco, ele torna-se muito.

Deus está sempre junto dos seus filhos e é o Pilar que 
vos faz estar de pé.

Obrigado por tudo e que possam continuar, cada vez 
mais fortalecidos pela vossas espiritualidade e amor à 
Obra da Rua.

Assinante 22009».

«São 00:00 do dia 4 de Junho, acabo de ouvir o sr. 
Cónego Rui Osório na R. R.. Como há mais de 20 anos 
que conheço a Obra e sei que está a haver um ataque 
à Igreja embora de forma mais ou menos disfarçada a 
vossa Casa tem sido o “bombo” da festa…

Assinante 28637».

«A “Obra do Padre Américo” porque Obra de Deus 
tem que se identificar com Ele. Tem que ter a Sua chan-
cela.

Não bastaram os insultos, carregar a cruz, enfiarem-
lhe uma coroa de espinhos na cabeça…

Tiveram que pregá-lO na Cruz e Morrer nela.
O grão de trigo só produzirá pão se for enterrado e 

se desfizer.
A Obra da Rua É. A Obra da Rua Está. Deus Está na 

Obra da Rua.
Resta o Silêncio!… O silêncio já bem esclarecido.
Que Deus, a Virgem Sua Mãe e o Padre Américo nos 

ajudem a viver o silêncio “Per omnia saecula saeculo-
rum”.

Assinante 26308».

SETÚBAL Padre Acílio

Senhoras de Castelo Branco
MAIS uma vez recebemos as 

 senhoras de Castelo Branco 
que se deslocaram, daquela linda 
cidade do interior norte, a esta 
casa.

A Câmara Municipal emprestou- 
-lhes o autocarro e o motorista, 
e elas, acompanhadas de alguns 
homens, deixaram a sua casa, os 
seus afazeres e preocupações e 
vieram até nós, em espírito de 
peregrinação. Trouxeram as suas 
ofertas e as esmolas que angaria-
ram das suas e nossas amigas e 
benfeitores, numa devoção clara ao 
Padre Américo e à sua Obra.

Como é natural na gente de Fé 
viva, após a entrega dos donativos, 
o primeiro acto comunitário con-
nosco, foi a celebração da Eucaris-
tia.

Claro que os rapazes se esmeram 
sempre mais, com a presença de 

pessoas de fora e os instrumentos 
musicais com as suas vozes, ani-
maram bem a celebração que a 
todos edificou.

O estímulo da amizade de 
pessoas humildes, algumas com 
princípios de vida bem arrastados 
que se ergueram a pulso na vida, 
vencendo dificuldades, é muito 
saboroso e acalentador.

Soube-nos a mimo de Deus, esta 
visita de gente sofrida e confiante 
do Pai do Céu que nos vem ajudar 
como cireneus, aliviar a nossa 
cruz.

Trouxeram-nos 6910€, mais 7 
garrafões de azeite, 2 de azeitona, 
bolos feitos por elas, marmelada e 
pão, etc..

Cristãos que entendem a Obra, 
não só como beneficente da huma-
nidade, mas também como apóstola 
do Evangelho. Sim, dedicamo-nos 
aos mais pobres, por amor de Deus 
para que o mesmo fira o coração 

REFLECTINDO… Hoje a nossa Obra do Gaiato, e já nas cele- 
 brações dos 60 anos do nosso Pai Américo. Se ele fosse vivo, 

diria n’O GAIATO das suas preocupações.
Sejam, talvez a maior: A idade avançada dos nossos Padres e 

sem esperança — à vista — de novas vocações. A seguir, a grande 
preocupação está na urgência de nos unirmos, com amor —, o per-
dão vem junto —, e de nos entregarmos, com paixão, na descoberta 
de caminhos.

Neste momento, pensei em ti, Quintino. Cresceste na nossa 
Casa. D. Virgínia pôs no teu coração uma sementinha. És sacerdote. 
Vem até nós com a tua juventude. O teu Bispo vai dar licença.

Também e agora, saltou o nosso Adão, de Malanje. Frequenta o 
Seminário. Quer fazer a Filosofia e a Teologia em Portugal — junto 
de nós. Esperamos a concordância dos nossos Padres.

] ] ]

MORREU o nosso amigo Senhor António Vilela de Matos. 
 Durante longos anos sofreu, com paciência e resignação, a 

sua doença. Foi um exemplo para nós.
Encontrámo-nos em Malanje num momento de grande preo-

cupação e carências para levar a bom termo a construção da nossa 
Aldeia. Quando se apercebeu das nossas dificuldades, organizou 
um cortejo de oferendas —, carros e carros com ofertas desde a 
cidade à nossa Aldeia.

Grande apaixonado pelo Pai Américo e pela Obra, esteve sem-
pre connosco na ajuda e conforto. Paz à sua alma.  q

SINAIS Padre Telmo

60 anos da morte
do Padre-Pai Américo
JULHO 2016 

Exposição biblio-iconográfica sobre Padre Américo e a Obra 
da Rua, na Casa do Gaiato de Miranda do Corvo. 

10 de Julho: 

10:30h – Eucaristia, na Igreja Paroquial de Galegos (Divino Sal-
vador), Penafiel. 

12 de Julho: 

11:00h –  Eucaristia, na Capela da Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa, no encontro dos Padres naturais do Concelho 
de Penafiel. 

16 de Julho: 

15:30 ou 17:00h –  Eucaristia, na Igreja da Santíssima Trindade, 
Porto. Preside o Sr. Bispo do Porto, D. Antó-
nio Francisco dos Santos. 

17 de Julho: 

12:00h –  Eucaristia, na Capela da Casa do Gaiato de Paço 
de Sousa e Homenagem na campa rasa de Pai Amé-
rico, seguida de almoço, neste dia do Encontro anual 
dos Antigos Gaiatos. 

24 de Julho: 

12:00h –  Eucaristia, na Igreja Paroquial de S. José, Coimbra. 
Preside o Sr. Bispo de Coimbra, D. Virgílio do Nasci-
mento Antunes. 

13:00h –  Almoço-convívio aberto. Lançamento das publica-
ções: Padre Américo – O “Santo” dos Pobres; e Padre 
Américo – Precursor do II Concílio do Vaticano, de D. 
António Marcelino.

dos homens. E graças a Deus 
tem-no atingido.

Jedinelson
COM problemas de saúde, veio 

 da Guiné-Bissau para Portu-
gal, em pequenino, trazido pelo pai.

O seu estado físico aparentava 
desnutrição, falta de higiene e 
outras carências anexas à pobreza 
familiar e nacional.

Amparamos o pai quanto pude-
mos com alimentos, roupa, calçado 
e dinheiro deixando-o receber, para 
seu sustento o abono de família do 
pequeno.

O Jedinelson frequentou, com 
outros, a escola infantil, paga pela 
Casa do Gaiato, durante dois anos. 
Todos os dias o levávamos à escola 
de manhã e o íamos buscar à tarde, 
com o nosso carro, gastando com-
bustível e tempo. 

Quando chegou ao primeiro ano, 
quis ir para a Academia de Dança 
Contemporânea de Setúbal, com 
outros e nós correspondemos ao 
seu desejo.

No fim das aulas o meu menino 
tomava banho, mudava de roupa 
e calçado e era transportado com 
outros, até à Academia e, de novo, 
trazido para casa no fim das acti-
vidades. Isto durante os quatro 
primeiros anos. No quinto ano, 
já na escola da cidade, todas as 
manhãs o transportávamos para a 
Academia e pelas 12h o trazíamos 
para almoçar em casa ou na escola. 
Claro que a Academia com a dança 
e ginástica desenvolve os músculos 
e os nervos do corpo além de lhes 
incutir, automaticamente, uma 
certa disciplina interior.

No fim do quinto ano Jedinelson 
quis sair da dança, e o pai, alegando 
razões de estabilidade económica, 
manifestou desejo de o levar para 
casa onde se encontrava também o 
irmão dele emigrado recentemente 
da Guiné. 

A frequência da Academia não é 
gratuita. A Casa do Gaiato pagou 
por ele e pelo grupo, por trimestre, 
cerca de 800 a 900€.

 Durante a conquista do pai o 
nosso menino tornou-se arrogante 
e desrespeitador dos professores, 
obrigando-me a ir várias vezes à 
Academia, no último ano.

Entendendo que o pai tem direito 
natural de viver com o filho e vice- 
-versa, não nos opusemos a que tal 
acontecesse. Ficamos porém mago-
ados com a redacção da sentença 
judicial não haver uma referência 
ao trabalho árduo e persistente 
desta Casa com o menor. Quem 
ler a sentença e não conhecer mais 

nada, fica com a impressão de que 
a Casa do Gaiato foi um depósito 
onde o Jedinelson viveu seis anos, 
de onde o tribunal o libertou, para 
entregar ao pai com quem já pratica 
desporto.

Pudera!… assim toda a gente… 
com a preparação que a Casa do 
Gaiato dá aos rapazes.  q
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A minha mãezinha, a mulher mais 
fresca e linda do mundo inteiro.

Pai Américo.

HÁ, evidentemente, momentos 
 felizes da vida humana, 

pela Graça e vontade de Deus 
e livre cooperação humana. O 
milagre da vida humana é sempre 
novo, único e extraordinário!

Contudo, acontecem coincidên-
cias e tendências infelizes, nos 
tempos que nos são dados viver. 
Em 13 de Maio, o Parlamento por-
tuguês aprovou, apressadamente e 
de costas para o povo, sem envol-
ver a sociedade civil e sem debate 
público alargado, num retrocesso 
civilizacional, legislação que, se 
concluída, permitirá o acesso à 
gestação de substituição e ainda 
à fecundação artificial sem coo-
peração de um homem, estando 
assim ausente a figura paterna. 
São assuntos de tal gravidade, 
pela sua problemática complexa e 
alcance ainda não abarcável. Esta 
matéria tem implicações éticas, 
médicas, psicológicas e jurídicas, 
que importa reflectir seriamente, 
parando ainda a tempo. Do Porto, 
por exemplo, quanto às ditas bar-
rigas de aluguer, há jovens que se 
fizeram ouvir, exigindo um debate 

ampliado e aprofundado na socie-
dade portuguesa, questionando o 
que é ser mãe: quem dá o material 
genético, quem suporta a gravidez 
ou quem cuida da criança?

Na gravidez de substituição, 
uma mulher dispõe-se a isso 
por conta de outrém e a entregar 
a criança após o parto. É uma 
prática condenável, pois atenta 
contra a dignidade da mulher 
gestante, instrumentalizando-se o 
seu corpo, e quebra-se a ligação 
íntima entre gestação, materni-
dade e paternidade. Outra questão 
é o superior interesse do nasci-
turo e da criança. É certo que os 
casais inférteis nos merecem todo 
o respeito pelo seu sofrimento. 
Porém, as ciências e as técnicas, 
nomeadamente em reprodução 
humana, não podem servir para 
que um ventre de uma mãe seja 
comercializável, contradizendo 
a essência da maternidade, que é 
intransmissível. Mais, uma criança 
não se pode reduzir nunca a um 
objecto de contrato. Os Bispos 
europeus consideraram a legisla-
ção desse teor um violento assalto 
à dignidade humana, instrumen-
talizando a mãe de substituição, 
quantas vezes envolvida em situ-

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Pelas Mães

ações de pobreza ou de tráfico. O 
que é comemorado no dito Dia da 
Criança, com balõezinhos no ar, 
quando se põe em causa leviana-
mente fundamentos saudáveis da 
Moral humana, nos quais assenta 
uma civilização cristã de defesa 
da vida e da família? Este desca-
minho não dignifica as mulheres 
implicadas nem os filhos gerados, 
para além de desumanizar as 
sociedades. Com aquela proposta 
legislativa, não se sabe afinal de 
quem é o filho que é dado à luz, 
ignorando-se o cordão umbilical. 

A transmissão da vida humana 
é um grande milagre no Universo, 
em mãos humanas. Padre Américo 
teceu este belo elogio: Nós somos 
todos feitos de amor, para amar. 
Cada um de nós é um milagre de 
amor, do amor infinito de Deus, e 
uma vez dentro da vida, temos de a 
realizar… amando. Quem é acon-
chegado no ninho materno e viu 
crepitar o lume da lareira, é uma 
pessoa feliz e deseja para todos o 
que ele sonhou: Eu quero os meus 
filhos no Paraíso. Seu irmão mais 
velho, Padre José, registou um 
retrato da mãe, em que sobressai 
uma figura grandiosa, alegre, de 
sorriso nos lábios e prazenteira, 
que conservou com grata e sau-
dosa recordação daquela que 
me deu o ser. Sim! São três letras 
apenas para chamar por uma pes-
soa única! E Maria deu-nos o seu 
Filho único!  q

QUEM tem dentro de si o ver- 
 dadeiro Amor, não se cansa 

 de fazer o bem ao seu 
próximo. Suporta com fortaleza 
de ânimo todos os trabalhos, sem 
desejar mal a ninguém. O fruto da 
Caridade consiste na beneficência 
sincera e de coração para com 
o próximo, com liberalidade e 
paciência. Quem dera estes sen-
timentos marquem a nossa forma 
de viver! Deste modo, permanece-
mos na luz.

A situação social que afecta, 
sobretudo, as classes mais pobres 
do nosso povo continua muito 
sombria, muito mal. Irmãos muito 
pobres, com a porta da miséria 
aberta, entram, todos os dias, em 
nossa Casa, com as mãos estendi-
das. São dezenas de milhares de 
kwanzas, gastos em medicamen-
tos, para lhes salvar as vidas. Esta 
é uma das vertentes mais sensíveis 
da situação. Os alimentos, tam-
bém, estão muito caros. Sentimos e 
vivemos esta realidade com a nossa 
própria comunidade familiar. Sem 
a vossa ajuda não é possível. Que 
devemos fazer, irmãos, perante 
este quadro sombrio? Resignar-
nos ao mal? Não! A esperança na 
generosidade do vosso coração 
não engana. A experiência diz-nos 
que, nos momentos aflitivos por 
que tem passado a nossa Casa do 
Gaiato de Benguela, há corações 
que estão presentes com as suas 
ajudas. Por isso, não perdemos a 
esperança de superar este mal. De 
igual modo, tudo faremos para 
continuar a ajudar os mais pobres 
que nos procuram. Que esta hora 

desperte a consciência de todos 
para uma acção solidária, supe-
rando interesses individualistas, a 
apatia e a indiferença.

Acolhemos, há dias, um grupo 
muito numeroso de crianças, ado-
lescentes e jovens que frequentam 
o Colégio do Sagrado Coração de 
Jesus, da cidade do Lobito. É uma 
visita habitual, em cada ano. Foi 
um dia de convívio muito alegre. 
Estes encontros ajudam os filhos 
da Casa do Gaiato a sentirem-se 
iguais, em dignidade humana, aos 
filhos que têm uma família normal  
com possibilidades  de os criarem. 
Por outro lado, torna  possível o 
conhecimento da Casa do Gaiato, 
graças ao convívio muito fraterno 
e participativo. Como é habitual, 
também, cada grupo traz a sua 
ajuda económica. O regresso à 
sua cidade foi precedido por um 
encontro de despedida muito 
familiar e alegre. A nossa Casa 
do Gaiato de Benguela tem sido o 
local escolhido por vários grupos 
de crianças, adolescentes e jovens, 
integrados em actividades especí-
ficas na sociedade para passarem 
alguns dias, acampados, na com-
panhia dos seus responsáveis.

Depois dalgum tempo, dias de 
pausa, a escola retomou a sua acti-
vidade normal. Foi uma oportuni-
dade para ser feita a avaliação do 
aproveitamento escolar dos alunos, 
durante os primeiros meses. Infe-
lizmente, houve situações muito 
tristes. Sem dúvida, estes filhos, 
como os filhos das famílias nor-
mais, necessitam dum acompanha-
mento muito responsável e assíduo. 

Doutro modo, o ambiente exterior, 
com toda a série de tentações, 
dispersa-os e tira-lhes o bem da 
concentração. Não há motivo para 
desanimar. Pelo contrário, é uma 
oportunidade para os chamar à res-
ponsabilidade pessoal, pois, doutro 
modo, continuarão a ser filhos da 
rua. São problemas por que passam 
normalmente os pais de família.

Os pedidos de ingresso na Casa 
do Gaiato para filhos abandona-
dos continuam a aumentar. Não 
tem sido possível acolhê-los, até 
este momento, A crise que afecta 
a nossa querida Angola é uma das 
causas desta situação social muito 
grave. A falta de emprego para 
alguns rapazes que já deviam estar 
a viver a sua autonomia, em razão 
das suas idades, não permite a sua 
saída para a rua. É uma causa de 
sofrimento mútuo. Por outro lado, 
os filhos abandonados pelos pais 
aumentam, em número, cada vez 
mais acentuado. Meninas adoles-
centes e jovens, com os seus filhos 
ao colo, foram abandonadas. À 
pergunta que muitas vezes lhes é 
feita: O pai dos vossos filhos vive 
convosco? — Fugiu —, respon-
dem. Eis a semente dos filhos da 
rua, abandonados! É, na verdade, 
um problema social que necessita 
da intervenção dos responsáveis 
da sociedade civil. E não só! Os 
nossos olhos voltam-se para Deus, 
nosso Pai que lance sobre estes 
filhos o Seu olhar de Pai mise-
ricordioso e Senhor da História. 
Com um beijinho dos filhos mais 
pequeninos da Casa do Gaiato de 
Benguela para todos vós.  q

BENGUELA Padre Manuel António

Os nossos olhos voltam-se para Deus

NA  vida, a experiência diz-nos que as sombras também podem 
fazer luz.

O contacto com os pobres, em toda a história da missão 
da Igreja se tem revelado como o melhor meio de pregar o Evan-
gelho.

Contacto, proximidade, o cheirar como fala o Papa Francisco, 
é sempre a base de toda a pregação. Sem a pobreza o Evangelho é 
mais uma teoria que a revelação de Deus.!...

Podemos criar estruturas para valer aos mais desgraçados, a 
nível nacional ou mesmo internacional com o apoio do estado ou 
sem ele, se faltar o contacto directo com o homem maltratado, o 
brilho Evangélico desaparece.

Isto fica claro na parábola do samaritano, tão exaltada pelos 
últimos Papas e especialmente o actual, posta em prática sempre 
que lhe é possível.

O Samaritano aproximou-se, não ficou à distância como o 
sacerdote e o Levita. Foi cheirar o ferido, ver-lhe as chagas e ten-
tou curá-lo com o que tinha à mão. 

Se não fosse observar as mazelas, teria passado adiante como 
é regra geral, apenas com algumas excepções.

Aqui há poucos anos, passando por alguns bairros muito 
pobres encontrei famílias, sem fogão, sem frigorífico e esquen-
tador. 

Haviam-me dado quinze mil euros para o Património. 
Por intermédio de alguém, que negociando em grande escala 

electrodomésticos não quis ganhar um cêntimo, comprei vinte 
unidades de cada um dos objectos já referidos e mais dez máqui-
nas de lavar roupa.

 Analisei cada família e distribuí-os conforme o número de 
filhos e extensão do agregado caseiro.

Três destas famílias, agarraram os objectos dados e venderam- 
-nos… 

Isto soube-se e eu fui sujeito a um vexame e passado por ingé-
nuo.

Pelo contrário fiquei muito feliz… pois sendo vinte famílias; 
dezassete apreciaram a dádiva e se promoveram com ela. A per-
centagem dos beneficiados foi grande, maior que a maior parte 
dos casos com gente neste atraso humano. 

A proximidade dá-me esta luz.
No final da semana passada uma senhora da casa recebeu um 

recado, por telefone, de alguém que dizia ter ido acudir a uma 
vizinha, agredida pelo marido e que a filha mais velha a teria ido 
chamar. Quando chegou viu o homem em cima da companheira 
a tentar sufocá-la com as mãos no pescoço, lhe havia ter dado 
murros e pontapés e ela tinha as mamas e as costas todas roxas, 
que havia chamado a polícia e o homem fugira com medo. 

Agora agredida queria falar com o Sr. Padre.
A senhora da Casa, deu-me o recado e eu retorqui-lhe: — Sim, 

pode vir amanhã pelas onze e trinta.
Três horas depois a mesma voz ao telefone: — A vítima sente-se 

muito doente. Foi ao hospital e não sei se poderá ir aí ou não.
Outra vez a senhora me abordou e respondi-lhe: — Aguarde-

mos.
A falsa defensora apareceu aqui a querer falar, fingindo ser a 

agredida.
Mandei-a sentar e ela relatou-me com paixão e vivacidade a 

cena observada, de tal maneira que me convenceu.
Dizia-me que a vítima quer ir para Braga com os três filhos 

por ter lá uma irmã que a acolhe e ter muito medo de aqui, ser 
morta pelo companheiro. Ela pede cem euros pela viagem!

Pensei melhor no relato e… como dar dinheiro vivo me 
repugna sempre, respondi-lhe: — É melhor ir atrás de vós. Vou 
buscar dinheiro e convosco consolá-la-ei.

— Não é preciso senhor padre, não é preciso —, e repetiu 
muitas vezes “não é preciso”.

— Eu levo-lhe o dinheiro.
— Não não, eu vou, quero consolar a pobrezinha.
Saí do escritório, ela agarrou-se a mim a chorar e a dizer: 

— Ai, senhor, a maltratada sou eu, sou eu que quero fugir para 
Braga!...

— Então!... vem para aqui com mentiras desta maneira?! Eu 
não ajudo ninguém com mentiras. Sou da verdade… deixe-me.

Ela veio ainda atrás de mim, tentando apanhar-me, mas eu 
voltei-lhe as costas, fechei-lhe a porta na cara, dizendo comigo 
mesmo: — Olha se eu vou na cantiga e não me proponho ir lá 
ver?!

Não sei se era a própria vítima, como começou a dizer, ou se 
era alguém para me explorar! A verdade é que, se não resolvia ir 
cheirar, seria capaz de ser levado.

A proximidade é tudo! Assim fizeram os grandes da História 
Evangélica.

As sombras também nos dão luz.
Normalmente estes hipotéticos embustes não devem ser divul-

gados, pois há muita gente que os usa para desculpar a sua própria 
indiferença. Os pobres são um caminho para Deus!  q
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