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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

EM seu canto de cisne, como alguns previram, 
 no seu último suspiro de amor pelos Pobres, 

Pai Américo manifestou o anseio de dar acolhimento 
aos últimos de todos: os em estado de doença crónica, 
sem esperança de cura e sem sítio onde exalarem o 
último sopro da sua vida arrastada e penosa. Quis 
dar-lhes um lugar onde levassem a sua cruz, sim, mas 
sem a arrastar — na presença de alguém que esti-
vesse junto de si em espírito de fraterna compaixão 
— e aí vivessem, em paz, a derradeira paixão.

Lançou a semente à terra. Esse lugar nasceu. Cha-
mou-lhe: o Calvário.

Centenas de padecentes experimentaram, lá, o que 
nunca tinham visto nem sentido, e ali adquiriram a 
compreensão do sentido último das suas vidas. Mui-
tos, dentre eles, viram prolongados os seus dias, ape-
sar de antes desenganados na hora de entrada no 
Calvário.

Os ares puros e pacíficos, o ambiente e calor fami-
liar, a oportunidade de experimentarem o sentimento 
de utilidade para o serviço dos outros companheiros, 
a satisfação das mais elementares necessidades huma-
nas no cuidar do corpo e da alma, alargaram-lhes o 

O Calvário

espírito para a aceitação da sua circunstância e na 
sublimação da mesma. Tudo possível pela presença 
de alguém que, heroicamente, os acompanhava lado 
a lado e ao seu nível.

Outros, no entanto, permaneceram ao longe, 
batendo no peito ou imovelmente petrificados, na 
incompreensão do que os seus olhos iam vendo ou 
os seus ouvidos iam sabendo: o que tem o perfume 
sobrenatural só se pode entender por quem lhe sente 
o cheiro.

Outros, gelados pelo seu raciocínio calculista, 
impavidamente frios perante a dor alheia, ousaram 
aplicar o seu bisturi em manobras de hipocrisia, 
como se estivessem a manusear coisas em laboratório.

Nada alteraram. Nada melhoraram. Simplesmente 
aumentaram a dor naquele lugar nascido para a dul-
cificar.

«Crux stat dum mundus volvitur». A cruz permanece 
enquanto o mundo rodopia em espirais estonteantes, 
de que não conhece o sentido nem as consequências.

A cruz permanece, como que a convidar tudo à 
sua volta a parar. É preciso começar de novo, reno-
vadamente, um movimento que conduza à verdade e 
à pacificação fraterna, que só é eficiente se houver 
confiança no homem, quebrando o gelo que isola e 
separa, ainda que o Calvário, necessariamente, per-
maneça. Assim, terá sido «o sábado foi feito por causa 
do homem e não o homem por causa do sábado».  q … em espírito de fraterna compaixão.

EM Verão de S. Martinho ante- 
 cipado, mão amiga veio 

ligeira descendo de Gondramaz, 
das aldeias serranas, confiar-nos 
uma valente sacalhada de casta-
nhas, em ano bom, e que foi outrora 
base da alimentação dos nossos 
avoengos. Olhai as aves do céu: 
não semeiam nem ceifam nem 
recolhem em celeiros; e o vosso 
Pai celeste alimenta-as. Não será 
impressão nossa, mas vemos cada 
vez mais áreas de eucaliptos nas 
encostas dos montes. As árvores 
autóctones, de crescimento lento, 
ditas bombeiras, vão ficando para 
trás, pelo que os soutos e carvalhais 
minguam, o que seria de incentivar. 
No entanto, tem havido mais inte-
resse pelas oliveiras, bem adaptadas 
a este jardim à beira-mar plantado, 
com preciosa dieta mediterrânica 
a desenvolver. Louvado sejas, meu 
Senhor, pela nossa irmã, a mãe 
terra, que nos sustenta e governa e 
produz variados frutos com flores 
coloridas e verduras — cantou S. 
Francisco de Assis, no gracioso 
Cântico das criaturas, que foi o 
mote da Carta Encíclica Laudato 
si, do Papa Francisco, sobre o Cui-
dado da casa comum. Na sua raiz, 
a família na verdadeira acepção da 
palavra constitui o centro nevrál-
gico da cultura da vida humana e 
do cuidado da Criação, em oposi-

ção a uma cultura de destruição e 
morte. Quem dera que as grandes 
potências, os ditos poderosos, e as 
indústrias fossem minimizando os 
efeitos poluentes do ambiente da 
Terra.

Ao cerzirmos estes fios, temos 
em vista continuar ainda em pano 
das mangas com que vemos a capa 
do Padre Américo e que ajudou a 
cobrir tanta gente. Isto é, vamos 
procurando encontrar sentidos da 
sua missão de amigo de Deus e 
dos pobres. Foi directo ao miolo da 
verdadeira religião, quando todos 
os dias partia o pão aos famintos: 
É o pão. O pão é a base de toda a 
justiça e de todo o amor. O Mestre 
começou a sua vida de apostolado 
por dar pão e depois fez tais ami-
gos, que deram naquele tempo e 
dão hoje a vida por Ele.

Era tamanhinho quando ia rece-
bendo a bênção dos pais, com todo 
o ninho, na cozinha rural de pane-
las ao lume na trempe, da Casa do 
Bairro, em Galegos: Eu era o mais 
novito e ia sempre à lareira buscar 
um mimo que minha mãe me guar-
dava; gostava tanto de ver aquela 
grande fogueira crepitar por entre 
as panelas. Todos os dias a mesma 
fogueira, o mesmo lume, e sempre 
lume novo! Sempre lume novo! 
Foi a essa luz, do lume da lareira, 
e com caldo bem adubado, que o 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Da sopa bem feita Ajudados para ajudar
A bondade é promotora de actos que geram equilíbrio e estabilidade 

no interior da estrutura humana, contagiando, assim, o quadro 
social, lugar das relações entre as pessoas. Ser bom, é uma exigência sau-
dável, que acompanha o desenvolvimento de quantos se deixam conduzir 
pela razão e pela luz da fé, que ilumina o coração. E  neste sentido, fazer o 
bem, não pode ser um acto ocasional ou uma excepção comportamental, 
mas deverá ser uma constante, um traço da personalidade de um cristão, 
de uma pessoa de bem, no verdadeiro sentido do termo. Ser bom, é assu-
mir uma característica inerente à própria constituição dos seres racionais, 
em gozo da sua autêntica liberdade.

Três Rapazes saíram de Casa, em direcção à escola que frequentam, 
levaram dinheiro para comprar material que estava em falta. Tinham 
pedido na véspera. Foram sozinhos, no silêncio de Deus e na tranquilidade 
da consciência. Idades que inspiram cuidados redobrados; treze, catorze, 
quinze anos. A rua e os seus atractivos, as companhias para as aventuras. 
Voltaram à hora do almoço, cada qual apresentou de volta a quantia que 
tinha recebido. E então, o que é isto? «O professor faltou e só vamos com-
prar o material amanhã.» Assim responderam os nossos três  “artistas”, 
desta vez, do bem. «Suzi, Firmino e Toni». O bem na vida destes pequenos 
se constrói com paciência. A Obra ajuda o Rapaz a ser um homem de bem. 
Fazedor da arte do bem. Por isso a denominação “artistas”.

A mediação entre o bem e o mal, conceitos tão antigos quanto a exis-
tência da própria humanidade, fazem a diferença quando um ou outro é 
aceite ou discriminado pela faculdade que os humanos têm de escolher 
livre e responsavelmente. Repetidas vezes aparece a traição, que conduz 
à exibição do mal, que não queremos, em detrimento do bem, que gosta-
ríamos de fazer, se não fosse a debilidade natural da condição humana.

Ajudar as crianças a serem, amanhã, homens de bem, é um grande 
propósito que todos os meios de socialização, a começar pela família, pela 
escola, pela Igreja, pelas associações, instituições de acolhimento e outros 
tantos organismos sociais, deveriam ter nos seus programas e projectos 
educativos.

Clama a sociedade pela humanização dos serviços públicos, e a res-
posta tarda em chegar. É urgente ajudar a gente nova a fazer o bem e a ser 
gente de bem. Eis a resposta ao grito da sociedade. Só o bem pode fazer 
recuar a onda do mal que flutua nas margens do mar onde navega a barca 
trepidante da pobre humanidade, em estado de intermitente. 

Continua  na  página  3

VINDE  VER! Padre Quimmenino sonhou ser grande. E quis, 
insistentemente, o mesmo bem 
para aqueles que foi encontrando 
sem eira nem beira. 

Vencendo na vida, foi vencido 
pela Graça, em luta tremenda, e 
regressou aos 35 anos, depois de 
16 anos de trabalho honesto e hon-
rado, da Costa Oriental de África, 
por decisiva e forte martelada, 
conforme sublinhou e não tivesse 
ele começado a trabalhar numa 
loja de ferragens com 15 anos. 
Então, malhou com os seus ossos 
nos franciscanos, em Vilariño de 
la Ramallosa, na Galiza. Foi tempo 
frutuoso no seu itinerário, pois 
abdicou de uma vida de conforto 
legítimo e experimentou a pobreza 
verdadeira. Conforme escreveu 
depois na revista Lume Novo (9 de 
Junho de 1928), entre outros, teve 
grandes mestres que, sem saberem 
teologia, me ensinaram muita da 
que hoje sei, como o despenseiro, 
de Alqueidão, a quem ajudava 
a limpar os pratos, quando lhe 
calhava lavar a louça do convento. 
E que lhe dizia com ternura inefá-
vel: tudo quanto fizer, faça-o por 
amor de Deus.

Neste Caminho de encontro com 
o Bom Pastor e Servo, foi tomando 
alturas e descendo, como atesta 
este inciso que nos deixou em 
tempo de formação no Seminário 
de Coimbra: Vem aqui todos os 
dias certa mulher buscar uma 
panela de caldo para ela, uma 
filha e 4 netos, obra de ex-estu-
dantes, ocupando todos os seis um 
mísero cubículo sem luz nem ar.

Continua  na  página  2
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Pelas CASAS DO GAIATO

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

LANÇAMENTO DO LIVRO É 
TEMPO DE FALAR DO PADRE 
AMÉRICO — Em clima de aniver-
sário pelos 8 anos que a Associação 
dos Antigos Gaiatos e Familiares 
do Norte (foi certificada em 23 de 
Outubro de 2008), nada melhor que 
termos participado no lançamento 
do livro É tempo de falar do Padre 
Américo, conforme previamente 
havíamos anunciado na nossa página 
do Facebook. A cerimónia decorreu 
na tarde de 22 de Outubro, na Praça 
da República, no Porto, junto à está-
tua de Pai Américo. Estivemos pre-
sentes na cerimónia juntamente com 
centenas de pessoas Amigas da Obra 
da Rua, e ouvimos as intervenções 
das várias personalidades da elite 
Social e Religiosa, louvando e agra-
decendo a Pai Américo pela gran-
diosa Obra que edificou em prol da 
criança desamparada e pobre. Nin-
guém no século XX pôs em prática e 
deu o verdadeiro sentido às palavras 
“Humildade e Caridade” como ele.

A nossa Tuna musical actuou no 
encerramento do Evento, e a sur-
presa deixou os presentes contentes, 
e alguns até emocionados, ao escu-
tarem as cantigas com belas melo-

dias e o tema das suas letras sobre 
o nosso Pai Américo. A nós, deixou- 
-nos muito feliz o agrado que mani-
festaram e agradecemos do coração 
as palmas, os beijos e abraços, bem 
como as palavras carinhosas de 
agradecimento.

Ainda durante a cerimónia, foi 
dado destaque aos testemunhos 
que as páginas deste maravilhoso 
livro contêm, vincando essa Dou-
trina social revolucionária que Pai 
Américo deixou a Portugal e ao 
Mundo. O actual Director da Obra 
da Rua, Sr. Padre Júlio Pereira, diz-
nos no prefácio: «É TEMPO DE 
FALAR DO PADRE AMÉRICO — 
assim, nas páginas deste livro, se vai 
falar dele. Quer o Leitor conhecer a 
Verdade das coisas? Então, venha 
por aqui que encontrará a ponta 
da meada, e há-de ver». Desfolha-
mos já tantas, com fascinantes dese-
nhos, pinturas e poemas, bem como 
alguns exemplos de facetas da Vida 
do nosso Pai Américo.

A Associação dos Antigos Gaiatos 
e Familiares do Norte fez questão de 
entregar à Editora Modo de Ler uma 
mensagem fraterna na forma dum 
poema, e o nosso Júlio Silva também 

ofereceu um exemplar do livro Do 
que vi, ouvi e senti, de que é autor. 
Ficamos impressionados com a ade-
são tripeira, e não só, que adquiria e 
elogiava o livro. «Já valeu a pena cá 
vir», escutámos.

Terminamos, felizes, mais um 
dia de actividade da Associação, 
lembrando a todos aquelas palavras 
sábias do nosso saudoso Pai, quando 
se lançou na edificação desta gran-
diosa OBRA DA RUA: «A presença 
de um mendigo de Cristo com sin-
ceridade e em prol da Caridade, 
tem de resultar...» E resultou!... — 
embora haja quem queira hoje difa-
mar, destruir e apoderar-se!

Passaram oito anos desde que 
nasceu a Associação mas queremos 
continuar activos, partilhar essa 
Doutrina que a Casa nos incutiu e 
desejamos para Todos muita Paz a 
Amor! Até ao próximo evento que 
será o “Magusto em Comunidade”, 
em Paço de Sousa, no Domingo de 
13 de Novembro, de que depois vos 
daremos conta. Se és dos “Antigos” 
aparece e convive com os actuais 
Gaiatos em clima de “Partilha e Fra-
ternidade” calorosa.  q

LIVRO NOVO — A Câmara 
Municipal do Porto montou uma 
tenda na Praça da República, para 
ser apresentado o novo livro sobre 
o nosso querido Pai Américo, inti-
tulado «É tempo de falar do Padre 
Américo». Esteve muita gente pre-
sente, algumas pessoas fizeram os 
seus discursos sobre o Pai Américo 
e a sua Obra. Também três dos 
nossos Rapazes intervieram, lendo 
dois textos do livro «Isto é a Casa 
do Gaiato». Foi um acontecimento 
muito bonito, realizado junto à está-
tua do nosso Pai Américo. Este livro 
pode ser adquirido na nossa Casa 
do Gaiato de Paço de Sousa ou na 
livraria Modo de Ler, no Porto, que 
editou o livro.

OFICINAS — O nosso mestre 
carpinteiro está a fazer uma enco-

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

menda de alguns bancos de igreja. 
Logo que termine continuará a fazer 
trabalhos para o nosso Memorial 
do Pai Américo. Na serralharia, o 
Mendão, anda a fazer a parte metá-
lica dos referidos bancos e a vedação 
do novo galinheiro do pomar. A 
tipografia continua a fazer trabalhos 
para os nossos Amigos e para todos 
os que nos procuram, além do nosso 
O GAIATO todas as quinzenas. 
Nesta altura é muito procurada para 
fazer calendários para o próximo 
ano de 2017.

OUTONO — Agora que já come-
çou a estação do Outono, as folhas 
das árvores vão caindo facilmente 
e enchendo as nossas ruas, ficando 
cobertas por um tapete castanho. 
O colorido das folhas nas árvores é 
muito bonito. Os Rapazes encarre-

gam-se de varrer as folhas do chão 
e de as carregar para o atrelado, 
seguindo para a estrumeira da vaca-
ria. Mais tarde irão ser espalhadas, 
como estrume, nos nossos campos.

BAR — Nos fins-de-semana, os 
Rapazes vão tomar o seu café ou 
o seu carioca, conforme a idade 
de cada um, ao nosso bar. Depois, 
alguns ficam a ver os jogos de fute-
bol na televisão, enquanto outros se 
divertem a jogar bilhar ou às cartas 
na sueca, sobe e desce e rami. Os 
«batatinhas» também têm o seu 
tempo para verem os desenhos ani-
mados. A minha tarefa é deixar as 
chávenas prontas para a nova vinda 
ao bar. Quando chegar o frio do 
Inverno, alguns mais velhos encarre-
gam-se de pôr a lareira a aquecer o 
ambiente.  q

PAPÁ — Procuro-te e não te vejo, mesmo sentindo e tendo consciência 
que estás aqui. Eu sei que estás! 

Mas não posso abraçar-te, ouvir-te, beijar-te, contar-te as minhas aventu-
ras e ver-te sorrir. Sim, eu sinto falta!

Choro é verdade, por todos esses momentos que partilhamos e que tanta 
falta me fazem. As cócegas que me fazias todas as noites antes de adormecer, 
com essa tua barba bem feita e arrumada.  

Choro por saber que não te terei na mesa ao lado, para me convidar a 
tomar uma sopa quente contigo. Mesmo sabendo que a tua viagem já estava 
preparada, pois eras merecedor deste descanso, mesmo entendendo que tudo 
fizeste para adiar ainda mais esta viagem para estar connosco. 

Mas eu choro, e peço que me deixes chorar, porque se choro é por amor 
e saudades.  q

MOÇAMBIQUE Zeca

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — «A escola cristã 
é um meio excelente não só para preservar do mal os adolescentes, mas 
sobretudo para os orientar e atrair ao bem, seja qual for a sua condição 
familiar ou social. A experiência demonstra que a influência do educador 
sobre os jovens pode transformar totalmente a sua vida.

Como os rebentos ainda tenros das plantas, os adolescentes facilmente 
se deixam orientar pelos educadores, mas será muito difícil, e por vezes 
impossível, corrigi-los ou reeduca-los depois que se endureceram em peri-
gosas deformações. Os que assumem esta missão de educadores devem ser 
dotados de uma grande caridade, de paciência a toda a prova e principal-
mente de uma profunda humildade, de facto se invocar o Senhor com toda 
a humildade, além da alegria de se sentirem escolhidos como idóneos coo-
peradores da verdade, receberam de Deus o conforto e amparo no exercício 
desta nobilíssima tarefa e receberem d’Ele a recompensa Celeste de que fala 
o livro sagrado. Aquele que disse. “Tudo o que fizeste a um dos meus irmãos 
mais pequeninos, a Mim o fizeste.”»

Gostávamos de dar boas notícias, mas nem sempre é como desejamos. 
Quando começamos a ter entusiasmo, basta um pequeno tropeço e volta tudo 
ao mesmo, é desanimador. Agora são as corridas à farmácia, à espera que 
passemos por lá a pagar. Resta-nos a consolação de vermos a luta daquela 
mãe, de corpo franzino, para ter o mínimo para o sustento de nove pessoas, 
a doença ainda continua a ser rainha naquela casa. Ela desabafa connosco. 
«Estou muito feliz. Já tenho em casa o filho que a Segurança Social nos tinha 
tirado, graças a Deus». É uma mãe pelicaninho, como diz a Adelaide.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — Anónimo, quinze euros; 
Carminda Coelho, cinquenta; D. Teresa, vinte; mais vinte cinco euros de José 
M. A. Luís, D. Lígia com cinquenta; D. Helena com quatrocentos euros.  q

LAR  DO  PORTO Casal vicentino

ENSINO — O horário geral do nosso Centro de Estudo, organizado pelo 
Prof. Paulo, tem funcionado conforme foi previsto. Acontece que é preciso 
ir buscar os Rapazes a várias Escolas, em horários diferentes, em especial 
os do 1.º Ciclo, para virem fazer os trabalhos de casa antes do Terço (19.30 
horas). Depois das 8 horas da manhã, o motorista José Fagundo vai sempre ao 
Centro Educativo. Todos têm de ter atenção nas aulas, agarrarem-se ao estudo, 
cumprir horários e ter bom comportamento. Houve material escolar e livros 
que tiveram de ser comprados. Foram comprados 3 computadores simples 
para uso (acompanhado) dos Rapazes no estudo (trabalhos, etc.).

SAÚDE — Praticamente todos os dias, há Rapazes que se deslocam a 
Coimbra, acompanhados habitualmente pelo Prof. Alberto, para consultas de 
várias especialidades pediátricas e de Medicina Dentária, no Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra. Também têm ido ao Centro de Saúde de Miranda 
do Corvo para as vacinas. Na Casa de Saúde Rainha Santa Isabel, em Condeixa, 
temos apoio na área da Psicologia. Agradecemos todo o acompanhamento clí-
nico que temos recebido.

AGROPECUÁRIA — O tempo tem sido ameno, mesmo antes do S. 
Martinho. A Condeixa, fomos buscar muitos centos de pés de couve troncha, 
que nos deram; e depois foram plantados na nossa horta. Teve início a safra 
da azeitona, nos olivais da nossa quinta, em vários sítios; e verificou-se que 
a produção é menor neste ano agrícola. As espigas de milho grão, armaze-
nadas no nosso celeiro, têm sido descaroladas depois do estudo, às quartas e 
sextas-feiras de tarde. Foram comprados para o nosso galinheiro, na feira de 
Miranda, em 26 de Outubro, muitas aves: 107 frangos (para carne), 7 galinhas 
(poedeiras) e 6 patos. Ainda foi adquirido um casal de porcos (leitões, para 
carne).

ARRANJOS — Em dias de chuva, aproveitou-se para continuar as pintu-
ras interiores da nossa Casa. Assim, começou-se a pintar parte do interior do 
edifício a nascente, chamado do Lar, para os mais crescidos. Foram montadas 
uma máquina de lavar louça (de apoio), na copa, e uma máquina de lavar 
roupa (pequena), na lavandaria.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda
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O seu carisma da evangelização 
dos Pobres em 1965 foi reconhecido 
por Bispos portugueses. Acontece 
que três décadas antes, em hora de 
sofrimento e determinação (19 de 
Março de 1932), teve no Bispo de 
Coimbra, D. Manuel Luís Coelho da 
Silva, o envio decisivo: mandaram- 
-me visitar pobres, a quem dei sopa 
bem feita, no rolar de muitos anos. 
Foi a Sopa dos Pobres, na Rua da 
Matemática, em Coimbra. 

Nas primícias da Obra da Rua foi- 
-se revelando também um verda-
deiro pai: A mesa era posta ao ar 
livre, no terreiro da quinta, debaixo 
do azul do céu; os garotos dão-nos 
a mão com ternura eloquente, antes 
do balbuciar das orações. Um dos 
mais pequeninos, no final do jantar, 
disse: — Ó senhor Padre, vossemecê 
tem uma cara muito bonita! Maneira 
grata de dizer que a sopa estava bem 
feita. 

Já agora, não será a despropósito ir 
no encalço da causa das coisas, sendo 
a pessoa humana assim: Eu sou eu e 

a minha circunstância. Na verdade, 
permitam-nos que regressemos às 
origens desta viagem, em que foi 
mestre a dar de comer; pois, afinal 
a sua vida está intimamente ligada 
à primeira Obra de Misericórdia, da 
qual todas decorrem, e que praticou 
largamente. Neste fio da meada, 
rematamos então com um breve 
escrito inédito que ajuda a com-
preender esta faceta da sua vida. Tra-
ta-se de um apontamento biográfico, 
fundamentado, sobre um seu trisavô 
cozinheiro (ora pois!), da pena do seu 
irmão Padre José. Eis, para memória 
futura: João Coelho — Meu trisavô 
materno. Pai de Teresa Coelho, 
mulher de meu bisavô Joaquim 
Ferreira. Era de Santa Luzia, Paço 
de Sousa; foi cozinheiro do mosteiro 
[beneditino do Salvador de Paço de 
Sousa]. Numa lista de serventes do 
mosteiro em 1822 [extinto em 1834], 
aparece João Coelho entre os cozi-
nheiros, com esta legenda: Cozinha 
e forno — João Coelho, viúvo (cozi-
nheiro) do lugar de Santa Luzia desta 
freguesia — idade 62 anos. A Mãe 
[Tia-avó] Rosa referia-se a ele cha-

mando-lhe o avô cozinheiro. Ainda 
vivia em 1836, quando foi nomeado 
membro do conselho de família de 
seus netos pelo falecimento de sua 
filha Teresa.

Mais um desabafo seu: Há dez 
anos que trabalho na rua e nada 
mais tenho feito, em Coimbra, do 
que dar pão aos famintos; que eles, 
os tristes filhos da noite, de nada 
mais têm fome. Fica assim bem 
atestado, até geneticamente, um 
filão em que Padre Américo ganhou 
a sua vida, gastando-a ao serviço 
dos últimos: Tive fome e destes-Me 
de comer.

E, por estes dias, o que vai acon-
tecendo? Será que o serviço gratuito 
aos pobres, sendo causa justa, mas 
que está debaixo de olho, terá per-
missão? Diante de falsas promessas 
recentes, atiraram-nos à cara tal 
coisa. E mais não dizemos. É bem 
melhor seguir o Mestre e irmos 
ajudando a esvaziar as terrinas de 
caldo. Contudo, bem informados das 
virtudes da sopa, os mais biqueiros 
(todos!) regalam-se é na hora esfu-
siante da merenda. Homessa!  q

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Para os Amigos e Leitores interessados, aqui deixamos o 
link de acesso à colecção d’O GAIATO, desde o primeiro 
número: http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/PadreAmerico/

OGaiato/OGaiato.php
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CELEBRÁMOS o Trigésimo 
 Dia da partida do Senhor 

Padre José Maria para junto de 
Deus. Tudo parece um engano, mas 
a verdade é que, fisicamente, já não 
está entre nós. Olhar para esta Casa 
e não sentir a sua presença, é impos-
sível. Deus colocou-o no nosso meio 
para uma missão especial. Tudo fala 
por si. O amor com que se entregou 
aos mais pequenos e rejeitados, dá- 
-nos coragem para continuar.

No sábado, celebramos na Sé 
Catedral com o Senhor Arcebispo, 
Padres e Comunidade em geral. No 
Domingo, a celebração foi na nossa 
Casa. Primeiro fizemos uma visita 
à sua campa, que os Rapazes cha-
mam, carinhosamente, o “Jardim da 
Vida” e depois realizou-se a Cele-
bração Eucarística na nossa Capela. 

Os Rapazes não se cansam de 
demonstrar alegria na Liturgia, con-
forme o seu Papá tanto pedia: “Hoje 
foi Domingo. Em nossa Casa todos 
os dias o são”. A Capela estava 
repleta, desde os mais simples das 
Comunidades circunvizinhas, aos 

MOÇAMBIQUE Irmã Quitéria

benfeitores e amigos, que partilham 
o seu dia-a-dia connosco. 

A Homilia, feita pelo Senhor 
Padre Jorge (Missionário da Boa 
Nova), traduzia o quão profunda-
mente viu no Padre José Maria. 
Dizia ele: “Era um verdadeiro 
seguidor do Pai Américo, um Padre 
que soube mostrar Jesus por onde 
passava. Procurava o essencial 
para fazer a vontade de Deus, ins-
pirando-se sempre na Natureza. A 
forma como celebrava a Eucaristia 
impressionava a todos. Na celebra-
ção eucarística, da Quinta-Feira 
Santa, na Sé Catedral, no meio dos 
outros Padres, tinha sempre uma 
palavra, um abraço, um sorriso 
amigo e puro, só próprio daqueles 
que vivem profundamente o Amor 
de Deus nos outros. Ele sonhava a 
todo momento e nunca se deixava 
abater pelas dificuldades. Mesmo 
debilitado pela sua doença, estava 
sempre com grandes planos, até 
ao último dia que o visitei, há 
menos de dois meses nesta Casa. 
Na sua simplicidade e humildade, 

o melhor de todos os Padres entre 
nós os Padres, porque encarnava a 
presença de Deus no humano”.

Quando abrimos o seu compu-
tador, encontrámos o início da sua 
última crónica que estava a preparar 
para o jornal O GAIATO, a qual 
transcrevemos: “Como gostava de 
ter tempo. Felizmente já não tenho. 
Tantos que morrem em guerras 
sem tino, em ataques suicidas e eu 
pacientemente à espera que Deus 
me chame. O meu fígado já não tem 
conserto. De dois cancros curados, 
transformou-se numa criação de 
cogumelos...”

O seu refúgio sempre foi no Senhor 
e, muitas vezes, à noite adormecia 
junto do sacrário, na capelinha onde 
celebrava todos os dias. Tínhamos a 
certeza de que estava em profunda 
união com Deus e à espera deste 
encontro com Ele, pois com muita 
naturalidade surpreendia-nos com 
suas Homilias a falar da sua partida. 
Até nestes momentos nos ensinou a 
sonhar e preparar. 

Neste momento, o que nos consola 
é ver que preparou tudo com muito 
carinho, pensando em todos os deta-
lhes e deixando de uma forma clara 
planos para a continuidade. Quere-
mos que LÁ, no Céu, junto do nosso 
querido Pai Américo, interceda por 
todos nós junto de Deus.  q

Passou fazendo o bem
SETÚBAL Padre Acílio

Feira da Ladra
O Lions Clube de Setúbal, companheiros amigos há dezenas de 

anos, são persistentes e entre as suas habituais e comprometidas 
actividades, está uma feira, realizada todos os anos, por altura dos 
santos.

Vendem tudo o que é possível arranjar, desde biblôs, velharias, 
livros e agasalhos bons e bonitos, até as frutas e hortaliças da nossa 
quinta.

São três dias de são convívio entre casais e jovens ligados por um 
fim único: Ajudar e proteger a Casa do Gaiato da sua Cidade.

Quando começou, esta iniciativa, era quase original e muito rara. 
Hoje, não. Na sala de visita da cidade, a larga e bela avenida Luísa 
Todi, quase todos os sábados há feiras destas, onde tudo se expõe, 
vende e compra. São bancas e bancas dos mais variados objectos, de 
utilidades e decoração; roupas e obras de artistas numa tentativa cres-
cente de atrair turistas e curiosos.

Por estas e outras razões, a nossa feira é menos concorrida. Toda-
via, como quem compra e dá, são também alguns companheiros mais 
antigos e actuais do Lions Clube de Setúbal, a sua ajuda é preciosa.

Tem havido da minha parte um lapso inconsciente, que devo 
reconhecer, é que este acontecimento, deveria ter sido anunciado n’O 
GAIATO, antes de se realizar.

Banda
A nossa banda apesar dos inúmeros golpes que tem sofrido, ainda 

não se extinguiu e, no dia 30 de Outubro, brilhou mais uma vez 
no grande e decorado espaço que o Jumbo nos cedeu, perante multi-
dões de compradores e passeantes.

No aniversário deste hipermercado, que desde do seu início se 
compromete connosco, abrindo as portas à venda d’O GAIATO e dia-
riamente nos dá o que sobra das bancas, não fizemos nenhum favor em 
ajudar a festa de tão bons amigos.

As pessoas param, sentam-se e extasiam-se com os Gaiatos a 
tocar. É também uma das formas que usamos para anunciar o Evange-
lho, o qual está na génese da nossa Obra, a torna simpática e atraente 
a crentes e agnósticos.

Saíram da banda uma série de Rapazes, atraídos pelas seduções da 
libertinagem que uma pseudo-família lhes pode oferecer, a licenciosi-
dade com que o mundo os atrai e a Casa do Gaiato lhes nega. 

A banda está um pouco despida no corpo de som, onde falta agora 
aquele toque farto de vários instrumentos ao mesmo tempo.

São três os novos que pretendem aprender música para encher 
melhor a pequena filarmónica.

Sementeiras
ESTÃO a terminar as nossas sementeiras do Outono, as quais 

 para além da horta, já com belíssimas couves, brócolos e beter-
rabas, produzirão em quase toda a nossa quinta forragens capazes de 
fornecer dois cortes para encher os silos e alimentar o gado.

Após a instalação da rega fixa, que noutro Jornal já referi, só 
nos poderão prejudicar grandes enxurradas de água, cuja drenagem 
está também prevenida, mas mesmo assim, já que os nossos vizinhos 
debaixo de nós, não limpam a mãe de água, poderemos sofrer o alaga-
mento das nossas culturas.

Pedimos emprestada a um bem feitor, filho e neto de amigos desta 
Casa, uma máquina semeadora de azevém e luzerna. As sementes 
ficam todas em linha, em espaços certos, o vento não as dispersa nem 
junta, todas na mesma fundura. Esperamos por isso uma forragem 
abundante. O tempo quente e húmido está a ajudar.

Qualquer dia semearemos favas e ervilhas.  q

Continuação  da  página  1

Os seres pensantes, são agraciados pelo dom da vida interior, que 
exige transcendência a toda a espécie de apego às tendências  materialis-
tas em grande ascendência nos dias que nos toca a viver. Transcendência 
porque  o  homem foi criado para elevar-se, subir ao mais alto, ao feliz 
encontro com o seu Criador. A conclusão vem de Pai Américo: … Não 
há arma mais eficaz para combater o mal do que a prática do bem.  q

VINDE  VER! Padre Quim

É próprio do coração que ama, o anseio por irradiar 
aos outros o fogo que lavra em seu íntimo. Daqui 

se confirma que todo aquele que ama é um impelido, que 
não pode calar nem frear dentro de si mesmo, o impulso 
que o inquieta.

Assim foi também o nosso Pai Américo. Ele que se 
dizia um impelido e um incendiário. Era uma fome e sede 
de justiça que nele se desenvolvia, a ponto de se tornar 
paixão, que o impelia a levar de vencida toda a injustiça 
incarnada nos mais pequeninos, nos não amados. A sua 
acção era a de um incendiário que passa, contagiando 
todos à sua volta no fogo que espalha, emparelhando-os 
no mesmo sentir, na mesma vontade de vencer os desní-
veis e rejeição causadas pela injustiça.

Era ainda ele o «Amériquito», e já não lhe eram indi-
ferentes os Pobres que passavam à porta da casa da sua 
meninice, indo retirar para eles, até sem ordem, coisas 
do pecúlio familiar. Uns anos mais tarde, já em terras 
africanas, não se conformava com o menosprezo com que 
eram tratados os nativos na vivência social, devido à cor 
diferente da sua pele. Depois, quando entusiasticamente 
mergulhado na vida conventual, atraíam-no os confrades 
doentes e velhos, e trocava a obrigação de cumprir a Regra 
por estar perto deles para os escutar e confortar. Amar os 
Pobres, era o seu conforto e um ponto de encontro com 
Cristo que procurava.

Ordenado presbítero, invadem-no o espanto e a admira-
ção no seu novo estado. O ponto de exclamação que pas-
sou a fechar a sua assinatura como sinal de um sentimento 
interminável a acompanhar a sua vida, significando que 
não fora dele o mérito de aí ter chegado mas obra da 
Graça, o qual haveria de se manter vivo. 

A sua vocação confirma-o, pois não vai ser ele a deter-
minar o seu caminho nem a iniciativa dos seus superiores, 
mas a acção misteriosa de Deus: «Doente com então era, 
(estava ele no início do sacerdócio) o meu Prelado havia- 
-me dispensado de todas as obrigações, tendo eu tomado 
esta de visitar Pobres, por não servir para mais nada». 
(O.C. pág. 7) Eram frequentes dores de cabeça que o 
haviam de acompanhar até ao fim da vida. À semelhança 
de S. Paulo, não terá sido este o seu aguilhão para a acção 
eficiente de Deus nele? «Basta-te a minha graça».

Os Pobres serão a sua parte: «O objecto da minha pai-
xão é dar uma pátria aos estrangeiros que vivem nela dar 
uma lei aos deles que vivem à margem da lei; marcar lugar 
e pôr a mesa aos que vivem sem talher. Dentro da mesma 
paixão, encontrei o seu equilíbrio: Se gratuitamente me 
fora dado o sentido dos males alheios, gratuitamente me 
obriguei ao trabalho de os aliviar, porquanto, àqueles a 
quem muito se dá, muito se pede». (O. R., p. 72)

Todo o seu viver apaixonado é dirigido para «os mais 
repelentes, os mais difíceis, os mais viciosos». E afirma 
peremptoriamente: «A Obra nasceu com este espírito e 
assim tem de continuar, para ser através dos tempos uma 
palavra nova». (N.V. n. 35) 

Com este espírito nos temos mantido, e esta tem sido a 
prática ao longo destes 60 anos após a sua morte. Mas a 
defesa da nossa identidade, coloca-nos hoje numa situação 
de alguma marginalidade oficial. No entanto nós temos de 
continuar assim e de ter o seu reconhecimento, para, bem 
à vista de todos e de Porta Aberta, podermos continuar a 

dar uma pátria aos deserdados da sua, seja em Portugal 
ou noutro lugar.

Pai Américo teve também as suas lutas e canseiras, 
cujas causas elencou: «Em nome de Deus, solenemente, 
quero declarar hoje, aos amigos da Obra, que ela foi 
criada e lançada para amparar dignamente o filho da 
família pobre. E que, se eu não puder vencer o costume 
e a opinião e a caridade do mundo – os três inimigos das 
Obras de Deus – fecho a porta, entrego a chave, dou as 
boas noites e vou-me embora». (P. P., 2º vol., p, 288)

Também hoje há um costume, há a opinião mil vezes 
multiplicada, e também há, por vezes, uma disfarçada 
caridade/solidariedade. Tal como Pai Américo venceu 
esses três inimigos das Obras de Deus, compete-nos con-
tinuar na mesma senda para «amparar dignamente o filho 
da família pobre», onde ele esteja e nós possamos estar.

Deus «quer que os homens se salvem e eles só o podem 
realizar amando…» (O Calvário, p. X)

Eis a espinha dorsal da Obra da Rua, pré-anunciada nas 
iniciais do nome de Pai Américo – Américo Monteiro 
de Aguiar – AMA. Todas as vertentes da Obra têm esta 
linha condutora. Este é o nosso rumo. A todos os que 
dela fazem parte se abre este modo de participação e de 
transformação pessoal para alcançar o desejo último de 
Pai Américo: «Eu quero os meus filhos no Paraíso!».

Na vida só merece o tempo quem ama, tudo o resto é 
desperdiçar. No tempo, sempre carente de valores huma-
nos, há luzes destas que se acendem e que mantêm o seu 
brilho. Pai Américo é uma luz. Por isso posso dizer em 
verdade que «É tempo de falar do Padre Américo».

NOTA: — O livro está disponível na Editora Modo de 
Ler e na Casa do Gaiato, Paço de Sousa.  q

NA APRESENTAÇÃO DO LIVRO Padre Júlio
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FOI no último Domingo de Outubro. A hora mudou e os 
 Rapazes aproveitaram mais o descanso, de maneira 

que a Missa dominical, às 9:30h, começou um pouco atra-
sada e o cântico de princípio iniciou-se ainda com pouca 
gente na Capela, facto que me causou alguma perturbação.

Com o pensamento no Mistério que ia celebrar, fui-me 
acalmando e, no altar, introduzi o tema dominante das 
leituras: a personagem de Zaqueu, o chefe dos publicanos, 
rico, ardendo no desejo de ver Jesus.

Os Rapazes, como de costume, fizeram a primeira leitura 
e, quando um deles cantava o salmo: — Louvarei para sem-
pre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei —, entra na 
Capela uma figura conhecida, que não distingui, mas me 
pareceu um antigo Gaiato.

À saída da Celebração, no átrio acolhedor da Capela, 
veio-me logo a notícia que as pessoas que estavam junto 
dele, tinham chorado permanentemente, do princípio ao 
fim, pois os soluços do Rapaz eram contagiantes.

— Fartei-me de chorar por ver o moço em soluços e 
gemidos, toda a Missa —, desabafou uma delas.

Tinha estado connosco há dois anos, também num 
Domingo, pedindo-me as pinhas dos nossos pinheiros 
mansos. Apanhou, com a mulher, sete sacos, e deixou um 
para os Rapazes.

O irmão vive e trabalha em Setúbal e visita-nos frequen-
temente. Pergunto-lhe sempre: — Sabes dizer-me alguma 
coisa do teu irmão?

— Nunca mais o vi. Não sei nada. — Vejo, agora, que ele 
falava assim para não me desgostar.

O problema que vitimou a sua vida, mantém-se em 
determinados períodos, e ele ainda não se libertou com-
pletamente. Sim, pela adolescência encontrou amigos a 
consumir drogas e ele foi arrastado na avalanche!

O que eu sofri, meu Deus! Só o avalio quando, no segredo 

do confessionário, encontro pais e avós com a mesma dor!
Quando a última vez em que apanhou as pinhas com a 

mãe do filho, pareceu-me sentir a sua completa recuperação 
e a alegria inundou-me, mas agora que a companheira o 
deixou, parece-me de novo na sepultura! 

— Andas de novo na droga?
— Não senhor, o meu mal é ela ter-me abandonado, 

traindo-me, juntando-se com o outro que trabalha numa 
boa empresa. Eu não tenho trabalho certo. A cortiça foi 
pouca, a pinha também e a lenha obriga-me a empatar 
dinheiro. Eu não posso mexer-me, ela é que tem a carta.

Criei-o desde um ano de idade! No meio da confusão da 
sua adolescência, com a minha saída para Paço de Sousa, 
ainda tentei segurá-lo, pedindo que ele viesse para junto 
de mim, mas na escola para que transitou o mesmo mal 
dominava um grupo a que ele aderiu e as coisas ficaram 
mais tenebrosas em meu coração.

Foi tanta a nossa luta que comendo ele comigo à mesa 
e tendo-o eu ameaçado para que não abusasse dos outros 
comensais, levantou-se repentinamente para me bater. 
Valeu-me o Padre Carlos que o segurou, ajudado pelos 
outros rapazes.

Uns dias depois desapareceu. Só o avistei quando, como 
refiro atrás, voltou há dois anos a esta Casa.

Ele chora com perto de trinta anos, também o que eu sofri 
e continua a amargar desde que nos deixou.

De vez em quando, vinha-me ao coração: E fulano?! Que 
será dele?

Mas o seu chorar igualava-se agora ao do filho pródigo.
A beleza da nossa Missa, o canto dos Rapazes, as pinturas 

da nossa Capela e o coração de Zaqueu que nos surpreendia 
naquela celebração! Toda a riqueza que para ele foi feita 
sem a aproveitar, rebentava-lhe a alma de remorsos.

À saída, não esperou junto das outras pessoas, nem se 
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uniu aos Rapazes. Aguardava-me sozinho no fundo do 
corredor e a primeira saudação da sua boca foi: — Estamos 
separados. Ela traiu-me, mas somos amigos!… — E, nisto, 
um mar de choro engoliu-o tão repentinamente que eu 
estava a ver que o afogava.

A ex-companheira trazia o filho de ambos e, de lado, 
esclareceu-se: — Foi melhor assim. — Ela juntara-se com 
outro e, talvez, encontrara mais paz.

Sentei-os comigo à mesa onde se toma o pequeno-almoço 
melhor do mundo: pelo leite integral com café, pelas carca-
ças oferecidas com amor, pela manteiga e os bolos de toda 
a espécie que até sobram das mesas — onde se saciaram 
física e psicologicamente.

A senhora, que o ajudou a criar desde pequenino, lhe deu 
milhões de beijos e sofreu horrores com as suas terríveis 
cabeçadas, deu-lhe a roupa que ele quis, para o trabalho, 
para as saídas e festas e calçado, fazendo o mesmo ao seu 
menino de cinco anos.

No escritório, à porta fechada, falei com ambos. Tudo 
permanece na mesma. Juntá-los é impossível.

Pediu-me dinheiro para tirar a carta. Passei-lhe um che-
que à escola de condução da vila. Devia dois meses da renda 
de casa, endossei-lhe um cheque à senhoria. Precisava de 
dinheiro para se governar, demos-lhe 100€ com abundante 
e variado avio e pedi-lhe, por tudo, se abeirasse de Deus, 
fugisse do mal e arranjasse um trabalho mesmo mal pago, 
pois este é remédio de muitos males.

Senti profundamente e vivi mais uma vez a sabedoria e a 
lição do amor de Deus revelado na parábola sempre viva do 
filho pródigo, até pela coincidência de serem dois irmãos e 
terem vindo pequeninos para a nossa família.

Ainda não se me varreu a esperança de o ver com vida 
digna!  q

A verdade da nossa vida se 
manifesta na forma como 

tratamos os mais necessitados. 
É um caminho seguro. Deste 
modo, os bens criados chegam às 
mãos de todos, segundo a justiça, 
animada pela caridade. Por esta 
razão, quem usa destes bens não 
deve considerá-los, unicamente 
como próprios, embora possuin-
do-os legitimamente. Devem ser 
olhados, também como comuns, 
no sentido de que não possam 
beneficiar somente a si próprio, 
mas também os outros que pade-
cem necessidades. São tão nume-
rosos os que, no mundo, padecem 
fome! Guardemos esta mensagem 
no nosso coração. Estou a lembrar- 
-me daquele homem rico que levou 
um toque de amor tão profundo no 
seu coração que decidiu dar aos 
pobres metade dos seus bens, com 
a disposição de restituir quatro 
vezes mais, se causou algum pre-
juízo injusto a alguém. É a força 
do amor de Deus Pai, revelado 
na pessoa de Jesus Cristo que 
transformou o coração daquele 
homem. Vamos abrir os nossos 
corações. Só quem se sente amado 
se converte também ao amor. 
Não deixemos que o egoísmo se 
implante em nossas vidas. Temos 
esperança de que não faltarão os 
meios necessários para levarmos 
para a frente a missão confiada à 
nossa, e vossa, Casa do Gaiato de 
Benguela.

A pobreza e a miséria conti-
nuam, nesta fase, a oprimir uma 
porção grande do nosso povo. A 
porta da nossa Casa do Gaiato 
é uma Porta Aberta. A doença é 
um mal, verdadeiramente aflitivo, 
nesta hora. Faltam os meios finan-
ceiros e os medicamentos são, 
também, uma dificuldade grande. 

Algum tempo diário da nossa 
vida é dedicado à solução deste 
problema que aflige, sobretudo, 
os mais pobres. Os filhos da nossa 
Casa do Gaiato têm sido sempre 
acolhidos, com muito carinho, nos 
Centros de Saúde, aonde recorre-
mos.

Os pedidos para o acolhimento 
na Casa do Gaiato de novos filhos 
abandonados continuam. Já temos 
dito que este é um problema social 
muito grave. Os pais abandonam 
as mães. A situação daí resultante, 
é de tal modo precária para a 
rapariga, sem maturidade neces-
sária e sem meios financeiros, que 
desaba no abandono dos filhos. 
Vítimas inocentes, a pedir a inter-
venção dos próprios responsáveis 

da sociedade. Há dias, vieram 5 
pedidos. O seu atendimento não 
foi possível, por falta de lugar. 
Como temos dito, enquanto não 
encontrarmos colocação, fora da 
Casa do Gaiato, para os rapazes 
mais velhos, com a autonomia 
financeira garantida para a sua 
subsistência, não haverá possi-
bilidade de novos acolhimentos. 
Estamos a tentar fazer tudo o que 
pudermos. Não têm família natu-
ral para ser acolhidos e sustenta-
dos. Aguardamos a colaboração 
das próprias entidades oficiais. 
Quem dera a solução não demore 
a chegar: Tenho muita esperança!

Nesta manhã de domingo, um 
grupo numeroso dos mais peque-
nos foi até à praia. É, sem dúvida, 

BENGUELA Padre Manuel António

Vamos abrir os nossos corações

AINDA a recordação do nosso Padre José Maria. Os seus sonhos!, 
 quando percorríamos a encosta — só pedra e mata — ele me 

disse: — Vai ser aqui a nossa Aldeia.
O sonho se fez luz! E lá está a nossa Aldeia: Habitações para 

cento e cinquenta Rapazes, escolas, oficinas e capela.
Ao contemplá-la, sinto, na alma, as passadas quotidianas do 

Padre José Maria.
Ali se gastou até ao fim… Deu tudo! Tenho fé. O Senhor já lhe 

deu os cem por um.

] ] ]

ELE há sinais negativos… Tantos! O que vemos nos jornais? 
 Fugiu o Bem e o Belo? Parece.
Os ataques da comunicação social ao Calvário! Ou à Igreja?
Há 60 anos que Padre Baptista tem acolhido doentes incurá-

veis de todos os pontos deste Portugal. Doentes que ninguém quis. 
Alguns rejeitados pela própria família.

Fizemos, hoje — dia de Todos os Santos —, uma romagem ao 
nosso cemitério, com os doentes que ainda podem caminhar. Acom-
panharam somente duas senhoras, que têm lá um familiar. São perto 
de mil os doentes ali sepultados!

Rezámos. Também, por aqueles que tantos nos caluniam.  q

SINAIS Padre Telmo

AS árvores começam por dobrar-se com a força do vento que 
 traz consigo o aroma a terra molhada. Pouco a pouco, o céu 

vai escurecendo e é rasgado por relâmpagos acompanhados de tro-
vões, que ecoam no peito. As nuvens abrem as suas comportas e a 
chuva começa a cair, como mil fontes, formando rios de água viva.

Os idosos colocam baldes ao pé de casa, para recolher a água 
que, há dois dias atrás, iam buscar a vários quilómetros, de uma 
bomba de manivela fora da aldeia. As crianças saem para a rua e para 
os campos e saltam, dançam, se rebolam e brincam com os rios de 
água, enquanto gritam e cantam. As mulheres começam a dançar e a 
agradecer ao Criador, porque amanhã poderão ir para as suas lavras 
preparar a terra e semear alimento para os seus filhos. Terminou a 
seca de Inverno e a Primavera ressuscita tudo o que aparentemente 
estava morto.

Neste canto, África nunca teve pontos médios, tudo muda da 
noite para o dia. A Natureza ainda tem a capacidade de demonstrar 
aos seus filhos que é Mãe. Não interessa o ano, a idade. Não somos 
o centro, formamos parte de um ciclo — de uma família chamada 
Vida.

A nossa Casa sempre esteve em contacto contínuo com a Natu-
reza, ela educa. Os rapazes se alegram porque as vacas vão ter pasto, 
o nosso lago vai encher de água para os peixes, o nosso poço vai 
ter água mais limpa, o tractor vai começar a preparar as terras, as 
electrobombas já não têm de trabalhar — os pássaros competem 
com os grilos em seus cantos, as formigas voadoras saem de seus 
esconderijos e inundam a nossa Aldeia. Tudo transborda felicidade.

Que maravilhoso seria, construirmos uma sociedade em har-
monia com a Natureza, colaborar com esta Mãe nossa… Porque, 
afinal, nós ainda vivemos no seu seio e sem ela, nada podemos: Se 
ela espirra, nós constipamo-nos; se ela sorri, nós também rimos; se 
ela canta, nós bailamos; se ela adoece, nós morremos.

Obrigado Mãe, por me fazeres sentir teu filho.  q

MALANJE Padre Rafael

um momento feliz das suas vidas. 
Vão, habitualmente, na carrinha 
aberta, à vista de todas as pessoas 
que não deixam de poisar os seus 
olhos, admirados, com a beleza 
daqueles filhos que encontraram 
a sua família na Casa do Gaiato. 
As próprias autoridades policiais 
são compreensivas. É interessante 
este intercâmbio que acontece 
com outros filhos de famílias 
normais que frequentam a mesma 
praia, sem qualquer distinção. É, 
pois, um momento de promoção 
humana destes filhos, em comuni-
cação com todos os outros. Todo 
este trabalho, de grande alcance 
social, é possível graças ao amor 

dos amigos do nosso coração, pre-
sente nestes filhos. Recebemos, 
há dias, a notícia do donativo da 
nossa querida amiga D. Leonor, 
com a promessa de voltar. De 
igual modo, o Sr. Oliveira, da 
Olmar, nos fez chegar uma oferta 
muito generosa pelas mãos do 
querido Rebelo, representante 
da firma Oliveira e Ligeiro, de 
Benguela e Lobito. A gratidão da 
Casa do Gaiato de Benguela com 
todos os seus filhos! Cada um de 
vós receba um beijinho dos filhos 
mais pequeninos da nossa Casa do 
Gaiato de Benguela, com votos de 
muita paz e alegria!  q


