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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

O tempo de Verão, entre nós, para 
além de se constituir em tempo 

de descanso é também um tempo de 
preparação para um novo ano, que 
dentro dos nossos muros começa em 
Setembro. É o novo ano escolar, é a 
catequese, é a organização das tarefas 
de cada um para o serviço da Comu-
nidade, são outras actividades no exte-
rior e a entrega de responsabilidades a 
alguns dos Rapazes em favor de todos 
— os chefes.

Com a deslocação de uns e de outros, 
alternadamente, para a nossa casa da 
praia, onde cada Rapaz goza, junta-
mente com outros de idade igual ou 

próxima, um mês muito benéfico que as 
condições ali lhe dão, do que normal-
mente lhes ficam gravadas na memória 
saudosas recordações, desta mudança 
temporária resulta a oportunidade de 
alguns dos Rapazes, que habitualmente 
não o fazem, serem chamados a orien-
tarem os outros, que em Paço de Sousa 
aguardam ou já passaram o seu tempo 
de praia, o que lhes permite vincarem 
no seu íntimo e no apreço dos restantes, 
as virtudes necessárias para o serviço 
da chefia, que é uma estrutura funda-
mental para a vida da Comunidade e 
de maturação para a própria persona-
lidade do Rapaz que a exerce.

Apesar dos tempos actuais se apre-
sentarem pouco propícios para que os 
jovens, particularmente, queiram assu-
mir responsabilidades pelos outros, 
dado o risco sempre imprevisto de 
virem a sofrer por má-fé deles, nascida 
de interesses pessoais ou de individua-
lismos cegos, de que nem o próprio 
Direito os iria proteger, antes pare-
cendo perseguir, situações reais que 
conhecemos bem, apesar disso, digo, 
temos Rapazes nossos capazes de se 
dedicarem e doarem aos outros assu-
mindo essas responsabilidades unica-
mente tendo em vista o serviço ao bem- 
-comum. É um autêntico serviço cristão, 
ou seja, como Cristo fez por nós.

 É um louvor que aqui quero deixar 
aos nossos Rapazes que exercem a 
sua chefia de modo frontal, honesto e 
sério, sem pretenderem agradar mas, 
antes, servir. Eles são verdadeiramente 
fundamentais na nossa informal equipa 
técnica, que só sai vencedora no exer-
cício da sua missão quando cria um 
ambiente propício ao desenvolvimento 
e crescimento dos Rapazes, que são a 
razão da nossa existência, ambiente 
familiar de justiça e de equidade, em 
cada um vai amadurecendo como o 
fruto na sua árvore mãe.

A mentalidade social que pretende 
dominar as vontades, que procura que 
cada um seja um consumidor indepen-
dentemente do seu ser pessoa, fomenta 
um individualismo exacerbado, do que 
não se pode esperar que uns se preo-
cupem com os outros, que alguém abdi-
que de si em favor de outro, e, mais 
ainda, que haja quem se disponha a 
sofrer, mesmo injustamente, pelos seus 
ou estranhos.

Ser Obra de Rapazes, para Rapa- 
zes, pelos Rapazes, é actualmente, um 
sinal de contradição e profético para 
os nossos dias. Assim havemos de pros-
seguir.  q

O Chefe
PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Temos necessidade de duas imagens. 
Uma de Francisco de Assis e outra de 
Vicente de Paulo.

Padre Américo

A faceta (o cerne) franciscana do Padre 
Américo é tempo feliz de formação 

medular na sua vida riquíssima de entrega 
a Deus e aos outros. Dá pano para mangas 
e alguns fios já foram bem tecidos pelos 
seus condiscípulos e contemporâneos. Que 
teve amor ao burel castanho não restam 
dúvidas, deixando com dor e alegria o traje 
branco de africanista. Contudo, desceu em 
negra batina à poeira gloriosa, no torrão 
natal de sua mãe Teresa, não de luto, mas 
em pobreza jurada nas mãos do seu Bispo 
D. Manuel Luís que o recebeu em Coimbra. 
O Padre Alexandre dos Santos tomou-o 
como verdadeiro discípulo do Pobrezinho 
de Assis: era um S. Francisco por vocação.

Na biografia S. Francisco de Assis: Reno-
vador da Humanidade, Guedes de Amo-
rim, em Junho de 1958, justamente ano-
tou que o bom Padre Américo, que fizera, 
por sinal, o seu noviciado de minorista 
no convento português de Vilariño de la 
Ramallosa (Galiza), também procedeu 
com directrizes Franciscanas, salvando 
vidas sem sustento e sem rumo.

No dizer do Padre António de Sousa 
Araújo, OFM, o Padre Henrique Pinto 
Rema, reputado historiador franciscano, 
poderia ter inserido Frei Américo na sua 
monografia Santos e Amigos de Deus da 
Ordem dos Frades Menores em Portugal 
(2007), como verdadeiro discípulo de S. 
Francisco e cujo surgimento foi providen-
cial. Entre muitos outros, refere-se a Frei 
Manuel de Sousa Pereira Marinho (10- 
-VII-1900 — 21-IX-1997): Em passagem 
por Coimbra, teve muitos encontros com 
o Padre Américo de Aguiar, que fora seu 

companheiro de noviciado em Vilariño da 
Ramalhosa e criara a Obra do Gaiato.

Agarrando outras pontas da meada do 
seu cariz franciscano, como seminarista 
em Coimbra, Américo de Aguiar escre-
veu, na Revista Lume Novo (n.º 2 — 1927), 
comemorativa do sétimo centenário da 
morte de S. Francisco de Assis, um belís-
simo artigo intitulado Mansões de paz, em 
que elogia com mestria as Ordens monás-
ticas e em especial os Franciscanos, subli-
nhando numa síntese magistral a vida de 
S. Francisco: Nenhum homem como ele 
soube jamais desprezar a vida para a 
viver na plenitude. Mais: o Poverello fez- 
-se pequenino e miserável para se dar todo
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Ainda como Pobrezinho de Assis

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ERA uma mulher alta e forte. Esperou por mim, segundo infor- 
 mações da nossa Casa, mais de duas horas!
Queria falar com o Padre.
Encontrei-me com ela no largo e comprido corredor, frente ao 

escritório, onde me esperou sentada no banco e onde normalmente 
me aguardam os pobres.

Trazia consigo uma menina de dois anos e meio e vestia uma 
t-shirt garrida quase da cor das suas maçãs do rosto. Olhos afo-
gueados enterravam-se em fundas e negras olheiras manifestando 
largo sofrimento.

Mandei-a entrar no meu gabinete para ela estar à vontade e, 
sentou-se na minha frente com a filha ao colo sobre os joelhos.

Olhos nos olhos, ela começou: — Não é a renda da casa, 
padre, que me traz cá, embora eu tenha alguns meses em atraso, 
mas é que as assistentes sociais estão a ameaçar-me de me tirar 
as minhas filhas (são quatro), se não arranjar a minha casa.

As janelas da frente apodreceram e, como a renda é barata, 
a senhoria disse-me que não as mudava. Os quartos não têm por-
tas. As minhas filhas dormem na sala, sobre uma espuma larga, 
pois não tenho camas nem beliches e continuou narrando os ins-

trumentos mais próximos a disfarçar com custo as lágrimas por 
causa da criança.

— O melhor que fazemos é ir consigo ver a sua casa e lá con-
versaremos. — Estava uma tarde quente e a cidade apresentava-se 
pouco movimentada.

No carro, perguntei-lhe pelo pai das meninas que me disse 
não fazer nada e passara a maior parte dos dias, e das noites, em 
casa de uma outra mulher.

— Então vive do quê?
— Do abono de família das meninas e do rendimento mínimo.
— Mas o pai delas não lhe dá mesmo nada?
— Oh! padre, ele só aparece quando lhe cheira a dinheiro.
Por sua indicação, deixei o veículo a sombra de um prédio e 

comecei a olhar a casa ali perto.
As janelas da frente estavam tapadas com tábuas velhas. A 

porta de entrada era de alumínio. Não fechava bem porque a 
soleira não tinha furo para onde entrar o ferrolho de baixo, mas 
apresentava boas condições. Os quartos eram escuros devido 
ao tapamento citado das janelas, mas com dimensões razoáveis.
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O Chefe serve os outros como Cristo fez por nós
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Pelas CASAS DO GAIATO

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Maurício Mendes

DIA DE PAI AMÉRICO — O 
nosso Encontro/Convívio realizou-se 
no Domingo, dia 17 de Julho, conforme 
noticiado em crónicas anteriores.

As actividades programadas foram 
iniciadas na parte da manhã com a 
realização da Assembleia Geral elei-
toral da AAGFN para apresentação 
de contas do ano anterior e aprovação 
do plano de actividades para o ano 
seguinte aprovados por unanimidade 
dos antigos gaiatos presentes, man-
tendo-se a Associação com a mesma 
direcção refrescada com mais alguns 
elementos ficando o Toni (Peixeira) 
como presidente da Assembleia Geral 
tendo conduzido os trabalhos. Foi 
decidido dar um voto de pesar pelo 
recente falecimento do “Toninho” 
tendo sido um dos dirigentes da Asso-
ciação em vários mandatos.

De seguida, foi efectuada uma 
singela romagem à campa rasa do 
Padre Carlos e efectuada a deposi-
ção de uma coroa de flores no túmulo 
de Pai Américo pelos elementos da 
direcção acompanhados de todos os 
gaiatos presentes. Foi ainda apresen-
tado o livro do nosso Júlio “Tira-O-
lhos” com uma breve apresentação 
do nosso amigo e colaborador Abel 

da Casa do Gaiato de Beire-Calvário.
Às 12h00 foi celebrada a Eucaris-

tia, presidida pelo Director da Obra 
da Rua, Padre Júlio. Foi mais uma vez 
relembrado a todos que somos uma 
grande família, de antigos e novos 
gaiatos que embora espalhados pelo 
país e pelo mundo, devem dar o seu 
testemunho e nunca devem esquecer 
o apelo para a celebração do dia de 
Pai Américo pois a presença de todos 
fortalece o espírito da Obra e home-
nageia o nosso bem aventurado pai 
fundador.

Seguiu-se o almoço, como de cos-
tume, oferecido pela Casa, acompa-
nhado do bom vinho produzido na 
quinta. Tudo decorreu com alegria e 
animação, rematado de um café ser-
vido no bar.

A parte da tarde, estava destinada 
a actividades lúdicas e assim foi mais 
uma vez, com a actuação da Tuna 
Musical da Associação bem afinada 
pelo Miguel. Houve ainda tempo para 
um mergulho refrescante na bela pis-
cina da Casa.

Para finalizar o dia foram todos 
brindados com uma saborosa 
merenda onde não faltaram as sobre-
mesas e um apetitoso caldo verde.

Foi assim um belo dia de confrater-
nização, onde inevitavelmente, sur-
gem as recordações dos bons tempos 
passados, fazendo-nos reflectir que 
seremos sempre uma grande família 
ficando já saudades no ar, na certeza 
de voltar a marcar presença.

ACTIVIDADE DA TUNA MU- 
SICAL — Durante o Verão e nos últi-
mos domingos de cada mês a nossa 
Tuna tem reservado o palco no largo 
do Mosteiro de Paço de Sousa para 
actuação; ora fados intercalados com 
música ao vivo com vista a angariação 
de fundos para a compra de um P. A. 
para dar mais brilho e condições ao 
som da nossa Tuna que se quer cada 
vez mais afinada e sinfonicamente 
brilhante que já o é. Também na Festa 
de N. Sra. de Lurdes teremos uma 
barraquinha de comes e bebes para 
angariação de fundos para o mesmo 
fim. Acresce dizer que também o Pei-
xeira e o Fernando já deram donati-
vos assim como está a decorrer um 
sorteio de um quadro a óleo do nosso 
mestre pintor Pontes a entregar ao 
feliz contemplado na última actuação 
da Tuna no domingo de 18 de Setem-
bro de 2016.  q

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

GALINHEIRO — Os nossos patos brancos estão bem desenvolvidos. Ali-
mentam-se de farinha, pão demolhado, ervas e couves. Eles comem tudo o que 
lhes damos, e parece que estão sempre com fome. Também os nossos frangos 
brancos crescem bem, alimentando-se de ração em grão, farelo e couves. No 
pomar, também temos outras aves que andam mais à solta e uns coelhitos na 
sua toca.

BAR — O nosso bar é um local óptimo para os rapazes estarem depois do 
almoço, onde os mais velhos tomam o seu café e os mais pequeninos tomam o 
seu carioca ao Domingo. Enquanto uns vêem televisão, outros jogam à sueca 
e ao sobe e desce. Umas vezes ganha-se outras vezes perde-se. Mas quando 
se ganha é uma alegria. Quando os Rapazes querem, podem jogar bilhar. Os 
«Batatinhas» gostam mais de jogar ao peixinho.

BATATA — No nosso celeiro temos prateleiras com a batata que colhemos do 
nosso campo. De vez em quando é preciso ir dar uma volta às batatas para que as 
que vão apodrecendo não apodreçam as que estão à sua volta. A batata faz muita 
falta nas nossas refeições. Por isso devemos ter muita cautela com as batatas. 
Também colocamos sobre elas o pó para que a borboleta não as apodreça.

PISCINA — Estão a terminar os mergulhos na nossa piscina. Durante os 
meses de Verão os Rapazes tomaram os seus banhos, fizeram as suas fotografias 
a saltar da prancha, jogaram a bola dentro de água, jogaram à apanha da chave 
atirada para o fundo da piscina, tostaram ao sol… foram uns dias especiais para 
os nossos Rapazes. Para o ano haverá mais se Deus quiser.

ESCOLA — Vai começar o novo ano lectivo, e esperamos que os nossos 
Rapazes entrem com força e com boa vontade de estudar e aprender. Alguns 
já estão a preparar os seus hábitos de leitura, na escrita e até na matemática. 
Vamos ter cinco Rapazes no 1º Ciclo, um no 2º Ciclo, oito no 3º Ciclo e seis no 
secundário. Desejamos que façam um bom trabalho com esforço e dedicação, e 
obtenham bons resultados no final do ano lectivo.  q

Continuação do número anterior

Os quatro parágrafos finais deste último sonho de Pai Américo são a 
expressão viva da grande Fé que o movia. Eis: “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. Primeiramente, temos a oração dos homens. Além da dor que 
consome incuráveis e convalescentes, existe outra ainda maior: é a dor dos que 
lhes não podem valer, a começar pelos próprios médicos e pessoal hospitalar. 
Além destes, temos os que escutam queixas dos arrastados. Os que lêem casos 
nos jornais. Os que não têm tempo para isso, mas ouvem falar. É o sentimento 
humano. A consciência da nossa semelhança com os outros. O conhecimento 
de Deus, pelo conhecimento dos homens. Sim. Ninguém duvide do seu êxito. 
Tal como o Património dos Pobres, que parece não haver já em Portugal sítio de 
vago onde erguer mais casas, também agora o “Calvário” vai ser o caso do dia. 
Noutras vilas, noutras aldeias, noutras cidades. Abram-se Casas desta natureza 
para que os jornais não continuem a dar a triste notícia do abandonado que cai 
nos caminhos por não ter onde morrer. 

Mas há ainda outra razão mais subida do seu formidável êxito, e esta não 
pode falhar: é a vontade de Deus. Ele quer que os homens se salvem e eles só se 
podem realizar amando. Este é o mandamento.

Ora os “Calvários” são o sítio onde os homens podem amar o seu seme-
lhante como a si mesmos.

Estamos em frente de uma empresa onde o dinheiro é preciso. Muito 
dinheiro. Milhares… Mas isso não pode ser obstáculo. Nem para a construção 
nem para a manutenção de centenas de doentes. Nada disto é objecto de receio 
ou de dúvidas. Os obreiros do Evangelho não põem a questão. Eles têm de 
caminhar sobre as ondas ainda quando as tempestades se formem no espírito 
dos homens, que são as mais difíceis de acalmar. Não podem por um momento 
confessar medo. Não podem duvidar. Uma vez que sentem a urgência da Obra 
e ouvem a palavra do Mestre, fecham os olhos, mergulham e realizam o impos-
sível. Eis.”

Não sei o que é que vos toca mais nestes parágrafos. A mim, toca-me 
esta página de teologia sã/santa: Pai Américo primeiro chama “oração dos 
homens” àquilo que, logo à frente, refere como “sentimento humano”; como 
“consciência da nossa semelhança com os outros”. E diz-nos, em palavras do 
nosso tempo, o que já S. João Evangelista, nos finais do século I, nos quis dizer 
quando afirmou que “quem ainda não se baptizou no ‘amor dos irmãos’ ainda 
está incapacitado para conhecer o amor de Deus”. E até lhes chama mentiro-
sos… Dizer que se ama a Deus (a Quem nunca ninguém viu) e não o mostrar 
por palavras, actos e omissões no “Amor aos irmãos” isso é mentir. É enganar 
e enganar-se… Que visão esta de Pai Américo: “É o sentimento humano. A 
consciência da nossa semelhança com os outros. O conhecimento de Deus, 
pelo conhecimento dos homens”. Que bonita teologia na vida de um homem 
que sempre repetia que de teologia, de divindade de Jesus, não percebia nada. 
Percebia, sim, da vida e obra do Jesus da História, do Filho do Carpinteiro, do 
apaixonado pelos últimos, a ponto de por eles dar a vida até ao fim… 

E termino com mais este bocadinho: “… agora o ‘Calvário’ vai ser o caso 
do dia. Noutras vilas, noutras aldeias, noutras cidades. Abram-se Casas desta 
natureza para que os jornais não continuem a dar a triste notícia do abandonado 
que cai nos caminhos por não ter onde morrer”. O sonho continua em marcha. 
À espera de quem acredite que “é a vontade de Deus”. Alguém que acredite que 
“Ele quer que os homens se salvem e eles só se podem realizar amando. Este é 
o mandamento”.

O sonho de Pai Américo — o último — já está revelado. A vontade de Deus 
também. Faltam agora mais homens que, sonhando conformes à vontade de 
Deus, façam nascer estas Obras Humanas de sabor divino.  q

BEIRE  –  Último sonho de Pai Américo
Um admirador

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — O Verão 
deste ano tem sido marcado por mui-
tos incêndios, em que se perderam 
vidas, o que é pena; e também sem 
floresta não há vida saudável. Nesta 
região também houve fogos, como em 
Góis e Castanheira de Pêra. Como o 
tempo vai seco, temos aproveitado 
para regar o milho, a horta, as árvores 
de fruto, os jardins e as sebes à volta 
da nossa Casa. Temos de continuar a 
limpeza das ervas daninhas no olival 
da mina, donde vem a nossa água da 
fonte. Foram analisadas as ovelhas do 
nosso pequeno rebanho.

ANO LECTIVO 2016/17 — O 
novo ano escolar está à porta. Alguns 
Rapazes, como os do 1.º ano, vão desta 
vez frequentar a Escola Básica do 1.º 
Ciclo de Rio de Vide. Temos de come-
çar bem, aproveitando as aulas e o 
estudo, e tendo bom comportamento.

EUCARISTIAS — Em Julho e 
Agosto, como tem acontecido em 
anos anteriores, alguns Rapazes têm 
acompanhado o nosso Padre Manuel 
em várias Missas (com pregações e 
alguns peditórios), nalgumas Paró-
quias amigas. A 31 de Julho, fomos 
a Ansião, pois o Sr. Padre Manuel 
Ventura Pinho (do jornal O Amigo 
do Povo) celebrava as suas bodas de 
ouro presbiterais. Em 7 de Agosto, 
deslocámo-nos a Torre de Vale Todos 
e a Lagarteira, do Sr. Padre Fernando. 
No Domingo seguinte, 14 de Agosto, 
foi a vez de agradecer as partilhas da 
Unidade Pastoral de Conímbriga, na 
Igreja Matriz de Condeixa-a-Nova, 
do Sr. Padre Idalino. No dia 15 de 
Agosto, Solenidade da Assunção da 
Virgem Santa Maria, participámos de 
manhã nas Missas na histórica Igreja 
de Santa Cruz, em Coimbra, do Sr. 
Padre Anselmo, onde Pai Américo 

também celebrou. Já agora, nesse 
Mosteiro viveu Santo António e foi 
sepultado D. Afonso Henriques, 1.º 
Rei de Portugal. A 21 e 22 de Agosto, 
como é tradição antiga, participá-
mos nas várias Missas da Paróquia 
de S. Julião da Figueira da Foz, do 
Sr. Cónego João Veríssimo (do jor-
nal O Dever), também nosso grande 
amigo. Foram uns Domingos intensos 
e é nosso dever agradecer aos nossos 
amigos e amigas a sua amizade e 
generosidade. Bem-hajam!

ARRANJOS — Foi preciso pôr 
uma banheira nova na casa-de-banho 
da casa-mãe, na parte antiga da nossa 
Casa; o que foi difícil, mas tinha de 
estar pronta até estarem todos os 
pequenos. No rés-do-chão ainda fal-
tam alguns consertos, como substituir 
os rodapés e os peitoris, e a pintura 
das portas e portadas.  q

CORRESPONDÊNCIA DOS LEITORES

«Votos de Paz e Bem para todos os Responsá-
veis, Colaboradores e Amigos da “Obra do Padre 
Américo”, incluindo Rapazes, Doentes e Pobres que 
beneficiam da caridade diariamente praticada por 
esta prestigiada Instituição.

A intenção de vos dirigir a presente carta ou de 
me manifestar, através do telefone, surgiu imediata-
mente após a notícia divulgada pela televisão sobre o 
“Calvário” e as “acusações” lançadas, “sem dó nem 
piedade”, sobre o sr. Padre Baptista, embora seguida 
de um “comunicado” do Director da Obra (surgido 
na internet, se não estou em erro) acerca do assunto. 
O tempo passa veloz e não se compadece com as 
nossas ocupações e limitações… O que tinha para 
dizer e desejava que chegasse ao sr. Padre Baptista, 
nada acrescenta, afinal, ao que foi escrito nos dois(?) 
últimos exemplares d’O GAIATO, apenas confirma o 
que, na altura, intuitivamente previ: o apoio solidá-
rio e incondicional à pessoa do sr. Padre Baptista é 
à “Obra da Rua”; ora, qualquer homem ou mulher 
de espírito recto e minimamente bem formado(a), em 
pleno uso da razão, sabe que errar é humano e só não 
está sujeito a errar quem não se “mete em trabalhos”, 
sobretudo nos desta natureza que são os vossos e de 
outros semelhantes… Por isso, nem seria preciso ape-
lar à justiça de Deus, até a dos homens de boa inten-
ção ditaria um juízo a favor de alguém que dedicou 
tantos anos da sua vida a aliviar os sofrimentos do 

Próximo, a fazer o Bem, na certeza de que, colocando 
num dos pratos da balança os erros e, no outro, tudo 
o que positivo e bom tal pessoa realizou(e até é pal-
pável, isto é, objectivo, captável pelos nossos sentidos, 
deixando já de parte aquilo que nos é inacessível e só 
Deus conhece), é fácil calcular qual deles (pratos da 
balança) pesaria mais… e quanto mais!…

Agradeço, pois, de todo o coração, a vossa decisão 
de publicar tantos e tão belos testemunhos. Consola-
ram-me humana e espiritualmente e (o mais impor-
tante) edificaram-me. Aliás, a acção da “Obra da 
Rua”, principalmente através da leitura do seu Jornal 
O GAIATO, continua a ser, para mim, uma excelente 
Escola de formação e incentivo para o trabalho e 
“postura” como membro duma Conferência Vicentina.

Bem-hajam pelo vosso serviço a favor de quem 
mais precisa e pelo vosso testemunho cristão. Con-
tamos com as vossas orações. Contai também com a 
nossa, embora pobre, chegará certamente ao Pai do 
Céu. Ela sabe do que cada um de nós precisa e assim 
providenciará.

Assinante 75324»

«… Aproveito para manifestar o meu incondicional 
apoio ao sr. Padre Baptista que, com todo o seu amor e 
carinho, se dedicou de alma e coração ao Calvário. A 



3 DE SETEMBRO 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: 21600
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

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

Continuação  da  página  1

Sala normal com poucos móveis e pobres. A cozi-
nha com boas dimensões e muita luz, mas um fogão 
fraco de placas eléctricas não satisfazia as necessi-
dades da família.

Da cozinha havia uma porta dupla, alta e envi-
draçada que dá para um pequeno quintal onde as 
crianças brincam, mas com as travessas de baixo 
todas podres. A pobre senhora pintou, por dentro, 
a casa toda de branco mas, mesmo assim, a ameaça 
continuava sobre a sua alma, como um cutelo sobre 
o seu pescoço.

— Sim senhora, vamos ajudá-la.
Já se puseram as portas nos quartos e um beliche 

mais uma cama na divisão das meninas. As janelas, 
se não pudermos arranjá-las em Casa, vamos con-
tactar o senhor Russo que nos costuma fazer os tra-
balhos de alumínio para os pobres. 

A gente fica a pensar! Não seria muito mais bonito 
ao Estado compor a casa desta mulher do que arran-
car as crianças ao coração da mãe, assumindo logo 
as despesas que as meninas lhe irão dar com o 
internamento? Sim, porque acolher de graça, que eu 
saiba só As Irmãs de Calcutá e a Casa do Gaiato. 
O resto tudo gira com a cooperação do Estado que 
serve de encosto.

Não deveria antes o Estado, chamar à ordem para 
os deveres fundamentais, o próprio progenitor e 
obrigá-lo a trabalhar, em vez de dar castigo à ino-
cente mãe e às infelizes crianças, em nome da Lei, 
da justiça e da coesão social?

O Estado age desta maneira por ser mais fácil, 
mais cómodo e mais dentro da visão actual dos pro-

blemas sociais. Os pobres e os fracos são sempre as 
vítimas. Com os poderosos e ricos o Estado não age 
tão rapidamente. É que eles sabem defender-se.

Ninguém entenderia que a Igreja Católica abrisse 
uma clínica de abortamentos, seria uma negação de 
si própria. Mas abre Centros de Acolhimento para 
receber crianças arrancadas, sabe Deus como, a 
famílias pobres, só porque o são, sem se poderem 
opor a determinados assistentes e decisões Judiciais, 
por terem acordos com o Estado.

Se as crianças são mal tratadas, é urgente inqui-
rir a razão dos maus tratos e, depois, saber se estão 
esgotadas todas as hipóteses.

Agora, se é por falta de condições materiais, meu 
Deus, a Igreja encontra-se a colaborar com o Estado 
contra o direito natural das crianças, o mesmo quer 
dizer, contra o direito Divino.

Os centros de acolhimento, sob o comando da 
Igreja Católica deviam ter autonomia própria, para 
dizer não aos agentes do Estado, quando as crian-
ças são retiradas, apenas, por carências materiais, 
seja de que natureza for e, sem medo de retaliações, 
irem ver por seus próprios olhos as causas da reti-
rada das crianças; só depois, anuir ou não ao pedido 
dos intermediários do Estado.

A consciência Cristã não é consciência legal. 
Os apoios do Estado não têm força para comprar 
consciências! E ai de nós! Ai da Igreja encostada 
ao Estado, como um sub-empreiteiro acomodado ao 
dono da obra.

Esta é uma das formas sub-reptícias com que as 
forças do mal tentam calar a Igreja, afastá-la das 
periferias, sem que ela dê por isso, e atirá-la para as 
sacristias e os santuários.  q

DA  MISERICÓRDIA Pai Américo

Já comecei a pedir na cidade do Porto; pedir de porta em 
porta, como quem leva no estômago a fome e no corpo os farra-
pos dos irmãos para quem se pede. Era meio da tarde, num dia 
da semana passada. O sol ardia — muito mais a chama que me 
consome. Disseram-me que no número 26 das Carmelitas havia 
de topar o senhor Conde de Vizela. Subi. Sente-se por detrás de 
quem se vê, um organismo industrial onde há largueza, equi-
líbrio, bom gosto, orientação. Gostei. Premi o botão. Aparece 
um senhor. Digo o que pretendo.

— Não; o senhor Conde não dá licença que o incomodem 
desde que entre no escritório; ora ele entrou neste instante.

Compreendi. Já me fizeram na mesma em certo Banco da 
capital. Ando afeito a tudo. Não me atravesso nas portas para 
ganhar castelos, como fez ao de Santarém um grande da Histó-
ria, mas ganho-os todos.

Como o do Banco em Lisboa, também este se rendeu. Sen-
tei-me e declarei que por nada deste mundo dali sairia sem falar 
ao senhor Conde de Vizela. Não sei que mal deu no empregado, 
que logo me mandou entrar. «Mete a espada na bainha, Pedro.» 
Quem tirou a espada das mãos do Pescador deu-lhe outra para 
brandir, a qual não fere, mas vence. Os soldados romanos que 
guardavam os Apóstolos nas prisões, por indesejáveis, aca-
baram por ser deles. Quem sabe se o senhor que me mandou 
embora, por indesejável, não será hoje meu, de alma e coração? 
Tudo nas almas é silêncio e mistério.

Estou decidido a grandes coisas por amor da Criança aban-
donada; não tenho medo de ninguém. Tem sido um erro grave 
dos nossos avós, chamar praga à chusma de garotos da rua e 
afastá-los por perigosos. Mais perigoso quem os afasta! Por 
muito que os consideres estranhos, eles são sempre património 
da Nação, fiadores da Humanidade, domésticos de Deus. Se 
hoje os afastas com desdém, procuram-te amanhã com ódio. A 
operação não é de eliminar, antes assinalar. Não sei que tenho 
nos olhos que os sinto rasos de lágrimas ao dar, nas ruas do 
Porto, com o matulão de cigarro e melenas, aos grupos. E a 
criança sem mãe a tomar a lição — desgraça deles e nossa. 
Nunca olhei para estes quadros sem parar e estremecer.

Do livro Pão dos Pobres, 4.° vol., pp 59-60. 

Não me atravesso nas portas
para ganhar castelos

CONFERÊNCIA  DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

 “DE ONDE ME CONHE-
CES?” (Jo 1, 48) – O Evangelho 
do dia em que esta crónica está 
a ser escrita é sobre o chama-
mento dos primeiros discípulos 
de Cristo e, mais precisamente, 
sobre a conversa entre Cristo e 
Natanael, com este a ficar sur-
preendido por Cristo já o conhe-
cer e ter reparado nele sem que 
Natanael tivesse dado por isso. 

Como sempre, no Evangelho 
e nos restantes Livros Sagrados, 
mesmo que em passagens breves 
como esta, há um mundo infi-
nito de ensinamentos. Cada um 
poderá ler esta passagem à sua 
maneira, mas aqui o que nos veio 
logo à ideia foi que, na constru-
ção do Reino de Deus de que as 

actividades religiosas e a acção 
vicentina devem fazer parte, não 
adianta nada pormo-nos na pri-
meira fila, num lugar importante 
na “procissão”, ou “em bicos de 
pés” para que nos vejam. Não 
será por isso que Deus nos vai 
dar atenção. Bem pelo contrário, 
Deus não quer nada desse género 
de atitudes. Os Livros Sagrados 
estão cheios de passagens nesse 
sentido. Deus conhece-nos a 
todos, sem que precisemos de nos 
“pôr em bicos de pés” para Ele 
nos ver.

Outra ideia aqui muito impor-
tante é que Deus gosta dos que 
respondem à chamada porque, 
acima de tudo, respondem a um 
impulso interior de fé, que con-

seguem sentir e que os impele a 
irem ao encontro de Deus, para o 
que der e vier, “sem fazerem mui-
tas contas de cabeça” para sabe-
rem o que vão ganhar , ou perder 
com isso, “sem fingimento” e sem 
se acharem “os maiores”, ou “os 
eleitos” para esse chamamento. O 
que Jesus apreciou em Natanael 
foi essa fé dele, foi o ele ter ido 
ao encontro de Jesus impelido 
por essa fé, sem que Deus o tenha 
chamado explicitamente para 
isso e sem que Natanael se tenha 
posto “em bicos de pés” para 
Jesus o ver e chamar.

É tão difícil sermos assim, 
mesmo nas coisas da construção 
do Reino de Deus! Na “cons- 
trução” dos  “reinos” dos huma-

nos é “normal” e frequente ve- 
rem-se pessoas a porem-se “em 
bicos de pés” e a quererem pas-
sar umas por cima das outras, por 
tudo e mais alguma coisa. Pelo 
menos, no que tiver que ver com 
a construção do Reino de Deus, 
nunca deveria ser assim, mas 
infelizmente também é.

Não sejamos assim! Deus 
conhece-nos a todos, antes de nós 
O conhecermos. Deus chama- 
-nos a todos, sem precisarmos de 
nos pormos “em bicos de pés”. A 
única coisa que temos que fazer 
é estarmos muito, mas mesmo 
muito atentos para, no silêncio do 
nosso coração, ouvirmos aquilo 
para que Ele nos chama, em cada 

momento da nossa vida. Se não 
fizermos assim, não O vamos 
ouvir e, por isso, não iremos pelos 
caminhos que Ele quer que nós 
sigamos e que são os únicos que 
vale a pena trilharmos.  Todos os 
outros caminhos só nos levarão à 
perdição.
O nosso NIB:
0045 1342 40035435340 43
Os nossos contactos (só para 
assuntos da Conferência e não 
para assuntos da Administração 
do Jornal):
Conferência de Paço de Sousa, 
A/C Jornal O Gaiato,
4560-373 Paço de Sousa.
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
Telem.: 965464058  q

CINCO AMORES
Elísio Humberto

Naquela aldeia, há anos, por um caminho
Deveras longo, com saibro lamacento,
Com dores e caminhando à chuva e ao vento
Vinha pela mão dum Padre um rapazinho.

Não sabia o que é ter pais, o que é ter ninho!
Com olhar inocente e encantamento
Só chorava e espelhava o sofrimento
Do que passou por ser tão pobrezinho!

Passado tempo, já não tinha dores.
E disse a todos: - Tenho cinco Amores!
É tudo o que preciso e até sobeja:

— Tenho esta Casa cheia de beleza!
— Gosto de ser Gaiato e da Natureza!
— Ando na Escola e rezo numa Igreja!

inveja e a maldade de determinadas pessoas não pode 
sobrepor-se ao Bem que o sr. Padre Baptista sempre 
teve com o ideal e o soube concretizar nas pessoas 
que sempre cuidou tão bem! Que rapidamente se faça 
Justiça.

Assinante 81982»

«Vi, há dias, num canal de televisão, referências 
críticas à vossa muito meritória Obra: o Calvário. 
Acompanhando a vossa actividade há décadas, atra-
vés do Jornal e de visitas frequentes ao Tojal, quando 
ainda fazia parte da Casa do Gaiato, posso avaliar 
da injustiça da notícia a que atribuo ao desejo de 
protagonismo dos pseudo-jornalistas que enxameiam 
os meios de comunicação e à probreza de temas dos 
noticiários em certos canais de televisão nas horas de 
maior audiência.

Imagino como tais atitudes e tanta publicidade 
negativa vos devem magoar mas, melhor do que eu, 
sabem como Jesus, que era filho de Deus, também foi 
brutalmente incompreendido, injustiçado e aparente-
mente destruído.

Que tais episódios vos não façam esmorecer na 
vossa cruzada de ajudar quem precisa, são os meus 
votos sinceros.

Assinante 31530»
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BENGUELA Padre Manuel António

NÃO nos cansemos de fazer o bem, porque, se não desfalecermos, 
 colheremos, no tempo oportuno. Portanto, enquanto temos 

tempo, pratiquemos as obras de misericórdia para com todos, mas 
principalmente para com os mais necessitados, os mais pobres. Esta 
mensagem sublime cai muitas vezes no meu coração. Por isso, sinto 
necessidade de partilhá-la convosco. Quem dera o coração de cada um 
de vós esteja aberto e acolhedor! Está, aqui, a fonte da nossa verdadeira 
felicidade. Sim, seremos pessoas realizadas e felizes, na medida em 
que ajudarmos os outros, especialmente os mais necessitados, a ser 
também felizes. A experiência de cada um de nós é o fundamento desta 
verdade. O egoísmo mata. O amor verdadeiro é fonte de vida. Esta 
verdade aplica-se a todos os níveis sociais.

Há dias, na visita a uma Empresa que tem a sua sede fora de Angola, 
em S. João da Madeira, Portugal, a nossa Casa do Gaiato de Benguela 
recebeu um testemunho maravilhoso do amor do seu Proprietário. O 
carinho do seu coração para com os filhos da nossa Casa do Gaiato 
leva-o a partilhar connosco os frutos do seu trabalho. É, na verdade, 
uma maravilha. Em Benguela, temos a filial desta Empresa que é a 
Firma Oliveira e Ligeiro. O material escolar e outro para os filhos da 
nossa Casa do Gaiato são o fruto desta Árvore. Toda a nossa gratidão 
para a OLMAR, em Portugal, e Oliveira e Ligeiro, em Benguela.

Sem dúvida, cada um recolhe o que tiver semeado. Quem semeia 
no egoísmo e na indiferença para com as necessidades alheias, sobre-
tudo dos mais pobres, colherá a corrupção e o fracasso. Quem semeia, 
no Amor e na partilha, colherá a paz, a abundância e a alegria. Quem 
dera não faltem as ajudas de que muito necessita a nossa Casa do 
Gaiato de Benguela! Uma multidão de filhos abandonados continuam 
a bater à porta para serem acolhidos. As mães são vítimas da maldade 
dos homens, porque não têm coragem de resistir às seduções. Contudo, 
não estarão livres, por certo de toda a culpa. Os filhos, porém, são 
vítimas inocentes. Nesta situação tão aflitiva, quem dera as Casas do 
Gaiato pudessem aumentar de número, estendendo a sua acção a outras 
regiões de Angola! Nesta fase, estão sediadas em Malanje e Benguela.

Para alcançar este objectivo, são necessárias vocações. Pai 
Américo realizou este projecto de Deus, em relação à primeira Casa 
do Gaiato, pela doação total do seu coração aos pobres. Quem dera 
houvesse sacerdotes, verdadeiramente apaixonados pelos pobres, à 
semelhança de Jesus, a ponto de deixarem tudo por amor das crianças 
abandonadas! Esta nossa querida Angola necessita de mais Casas do 
Gaiato para salvar mais crianças abandonadas da escravatura da misé-
ria. É, sem dúvida, um dom admirável a acção desenvolvida por Insti-
tuições da Igreja e do Estado, em benefício de crianças e jovens que, 
doutro modo, não alcançariam o bem humano, nas diversas vertentes, a 
que todo o ser humano tem direito. A Casa do Gaiato, porém, tem a sua 
missão específica de ser a Casa de Família para os filhos sem família. 
Ou tendo-a é como se não tivessem, porque foram abandonados. Há 
momentos, enquanto escrevia estas Notas, vieram quatro grupos de 
jovens, pertencentes a um Movimento Católico, com o objectivo de 
conhecerem a Casa do Gaiato. Ficaram muito impressionados, sobre-
tudo com a situação desumana em que vive uma multidão incontável 
de filhos abandonados. A Casa do Gaiato vai ao encontro destes filhos 
para os ajudar a ser homens com dignidade. Esta dimensão humana 
entrou nos seus corações e levaram consigo a convicção de que tudo 
devem fazer para darem a sua contribuição. Com um beijinho para 
cada um de vós dos filhos mais pequeninos da Casa do Gaiato de Ben-
guela.  q

Por amor das
crianças abandonadas!

VINDE VER! Padre Quim

A compaixão move o coração em direcção 
ao meu próximo. É uma espécie de bússola 

banhada de sangue que orienta os passos da cari-
dade mais autêntica. Aquela cuja meta é levantar 
os caídos da miséria humana. O nosso Mestre e 
Senhor, naquele tempo, conduzido pela misericórdia 
tocava os doentes e comia e bebia com os pecadores, 
numa convivência que levava à conversão ao arre-
pendimento e, sobretudo, a uma mudança radical de 
mentalidade. Assim aconteceu com o cobrador de 
impostos, com Zaqueu e com a mulher pecadora na 
hora derradeira do seu apedrejamento.

A alegria sentida por Deus na conversão do peca-
dor está bem manifestada na atitude do pastor que 
tendo encontrado a ovelha tresmalhada convoca os 
amigos para compartilhar desta alegria.

Um telefonema, ao meio da tarde, veio alterar o 
curso normal das actividades que estava a realizar. 
Era uma voz aflita, chamando por urgência. O cora-
ção não pode resistir, e fomos acudir ao clamor que 
não parava de soar aos ouvidos. Eram três irmãos, 
tinham sido abandonados pelo pai, alcoólatra, a mãe 
acabava de morrer neste mesmo dia. Uma doença 
grave começava a arruinar estes pequeninos, agora 
sem ninguém, eram visíveis os sinais de desnutri-
ção e anemia. Aqueles olhos fundos, fugindo da luz, 
cabelos amarelados, semeavam a tristeza no rosto 
daqueles seres humanos em estado de profunda 
degradação.

Veio a revolução sem rumores, mas em chamas 
altas que consomem o coração. Tomamos a decisão 
de remediar o problema destas crianças órfãs, aban-

Como ovelhas perdidas
donadas e a caminho da marginalização. A nossa 
Casa do Gaiato abriu as suas portas não pôde ficar 
indiferente a esta situação. Veio o menino para junto 
da nossa família, as suas irmãs foram encaminha-
das para o abrigo dos pequeninos, ao cuidado das 
religiosas do Santíssimo Salvador.

Hoje, o «Marcelo» está contente numa Casa que 
também é sua. Numa família que o ajuda a prepa-
rar-se para ser um homem de bem, amanhã. Quando 
chegamos a nossa Casa, veio logo um grupo de 
rapazes que o acolheu fazendo uma roda, ele no cen-
tro. E foi assim nos primeiros dias, como um hós-
pede no seio da rapaziada. À hora do merenda, ficou 
mais contente, as lágrimas fugiram e foi brincar à 
bola com os seus novos irmãos. À hora do Terço, 
um lugar lhe foi dado, outro à hora do jantar, à mesa 
a sopa quente veio sarar feridas abertas em horas 
de amargura, uma cama feita à hora de dormir e o 
chefe, seu irmão mais velho, para confiar as suas 
preocupações. No dia seguinte, um lugar na escola. 
«Aqueles que perderam os pais não perderam de 
maneira nenhuma o gosto de serem filhos». Começa 
a preparação do Rapaz; fazer dele um homem, é a 
meta.

Vieram comunicar que a rádio local tinha noti-
ciado o caso. Dizendo que as crianças estavam sob 
o cuidado dos serviços dos assuntos sociais. Não é o 
mesmo tratar de relatórios e conviver com a dor des-
tas crianças. A conclusão é de Pai Américo, «ampa-
rar, assistir, compreender, amar ao infinito estas 
adoráveis crianças que guardam dentro do peito o 
desejo infinito de ser amadas».  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  da  página  1

inteiro aos pequeninos e aos mise-
ráveis; tudo por amor de Deus.

Quando foi para o Convento 
franciscano de Vilariño de la 
Ramallosa, usou o pseudónimo 
familiar (de um irmão) Joaquim 
Ferreira Rodrigues. No Seminá-
rio de Coimbra, refluiu de novo 
da seiva franciscana o pseudó-
nimo Frei Junípero, nos seus 
escritos. Segundo Daniel Elcid, 
OFM, tratou-se de um dos pri-
meiros companheiros de S. Fran-
cisco, que entrou em 1210, sendo 
simples e alegre, do qual terá 
dito: Quem me dera um bosque 
destes juníperos! Sobre o frade 
menor perfeito, escreveu: deve ter 
a paciência de Fr. Junípero, que 
tinha um ardente desejo de imi-
tar a Cristo Crucificado. Faleceu 
em 1258, em Roma. Santa Clara 
apelidou-o de menestrel de Deus 
e teve-o à sua cabeceira, na hora 
da morte, em 1253.

Quando era estudante de Teo-
logia, ocupado com uma disser-
tação de Dogmática, conforme 
confidenciou, Américo de Aguiar 
terminou a sua pesquisa com este 
pensamento: coitado de quem 
estuda Teologia pelo compêndio. 
Entre outros frades que conheceu, 
como o jardineiro, o despenseiro 
e o lavadeiro, escreveu que o 
maior de todos os mestres, no 
Convento franciscano, foi um 
frade donato, de Maceira (Leiria), 
que tratava das vacas. Eis a sua 
grande lição, de extrema pobreza: 
Num rigoroso 24 de Dezembro o 
meu querido irmão Dionísio vai 
à cela do P.e Guardião pedir que 
o deixasse mudar para o curral 
das vacas. Pede, implora, insta, 

consegue, e hoje tem o catre 
armado num pequeno alpendre, 
ao pé das suas vacas.

É um facto doloroso que no final 
do Curso Teológico sobreveio um 
padecimento, qual esgotamento 
cerebral, acentuado entre 1929 e 
1932. O aparente desacerto pasto-
ral, com as tentativas de sintonia 
entre as vontades de Deus, do seu 
Bispo e pessoal para a evange-
lização, indicava-lhe o caminho 
a percorrer: os Pobres por amor 
de Deus. O Pobrezinho de Assis 
e entretanto S. Vicente de Paulo, 
e depois S. João Bosco e S. João 
de Deus foram para si modelos 
incontornáveis de bem-aventu-
rados, no seu seguimento radical 
de Jesus. Segundo testemunha 
muito próxima (meu pai Júlio) 
e num inciso seu duas décadas 
depois (1949), referiu-se à toma 
de um tónico cerebral: Estou 
reclinado numa cadeira pregui-
çosa e com doses de Promonta, 
a ver se duro mais algum tem-
pinho. Esta alínea de notas suas 
é um sinal determinante no seu 
itinerário: Tendo sido designado 
para uma paróquia, no momento 

de tomar posse sobrevém-lhe 
uma doença que o impossibi-
lita. Ao fim de 3 anos e tendo- 
-se por incapaz, pede e obtém do 
seu Prelado licença para se dar à 
visita de pobres.

Nestes anos de sofrimento pes-
soal e também de proximidade 
aos pobres, ressurge outra vez o 
ideal franciscano no horizonte, de 
acordo com documentos seguros, 
da sua biografia escondida, a que 
tivemos acesso por mão muito 
amiga, de grande investigador 
franciscano, já nomeado — Frei 
Henrique Pinto Rema. Desde a 
sua ordenação de Presbítero (em 
28 de Julho de 1929) até à Sopa 
dos Pobres (em 19 de Março de 
1932), o Padre Américo pediu 
por duas vezes a sua readmissão 
à Ordem dos Frades Menores; 
mas, que não chegou a concre-
tizar-se. Parece-nos que o seu 
Bispo D. Manuel Luís o segurou, 
como verdadeiro amigo em horas 
difíceis, e o enviou a anunciar a 
Boa Nova aos pobres. Eis o teor 
de alguns parágrafos das Actas 
do Definitório, no que se refere 
à vocação franciscana do Padre 

Américo: Em 29 de Dezembro 
de 1929, o M.R.P. [Muito Reve-
rendo Padre] Provincial apre-
senta o pedido de readmissão à 
Ordem, feito pelo R.P. Américo 
de Aguiar, que antes de ordenado 
foi noviço, e desistiu por conse-
lho do R.P. Mestre e do que então 
era Guardião no Convento do 
Noviciado. Resolve-se readmiti-
-lo ao noviciado, mas só depois 
de se falar com o Ex.mo e Rev.mo 
Bispo de Coimbra, em cuja dio-
cese o interessado se ordenou e 
reside, e com o R.P. Luís do Patro-
cínio, que foi Mestre de Noviços 
dele. E ainda em 11 de Setembro 
de 1931: Readmissão do R.P. 
Américo de Aguiar, ex-noviço da 
nossa Província (e que desistiu), 
ao hábito, que volta a pedir. Con-
tudo, percorreu outro caminho 

eclesial, no mesmo Caminho da 
Luz. Ou afinal o mesmo caminho, 
com outro hábito? Seguiu com 
certeza o conselho do despenseiro 
do Convento de Vilariño: Tudo 
quanto fizer faça-o por amor 
de Deus. Assim pautou os seus 
passos e em obediência ao seu 
Bispo. Humildade e simplicidade 
são marcas dos amigos de Deus, 
pequenos aos olhos dos homens e 
que fazem o bem.

Na Capela da Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa, sonhou e 
encontra-se em mísula uma ima-
gem simples de S. Francisco de 
Assis, que se vislumbra da sua 
campa rasa, a norte, sob belo 
vitral ilustrando um pelicano, que 
explica claramente a sua vida de 
total entrega a Deus e ao próximo 
até ao desgaste final.  q

PENSAMENTO Pai Américo

Quem dera que todos os leitores desta coluna de amor 
pudessem saborear nela, muito baixinho, dentro dos 
seus corações, o mesmo que no átrio do Pontífice encon-
travam no falar de Pedro: o jeito e a toada de Jesus Naza-
reno! O Qual, sendo infinitamente rico, deu ao mundo a 
grande lição da pobreza; e fez-Se Pobre para ser a parte 
escolhida de uma grande multidão.
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