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Estatuto Editorial d’O  GAIATO
Para darmos cumprimento ao preceituado na Lei de Imprensa, 

efectuamos a publicação anual do Estatuto Editorial d’O GAIATO:

1.  O GAIATO nasceu da fome e sede de Justiça que consumiu o seu 
Fundador — paixão que ele mitigou, contagiando muitos de idêntica 
fome e sede. Assim, deixou expressa a sua vontade relativamente ao 
mote e ao modo de o comunicar.

2.  «O século de agora anda esquecido. Os Pobres constituem encargo 
indesejável. Ora Deus quer que pela nossa oração e acção se indique 
ao mundo o caminho da Verdade.»

3.  «Pela força e crédito dos seus escritos, defendam os direitos e levem 
os homens a reconhecer e a respeitar o Pobre.»

4.  «Aquele a quem Nosso Senhor deu o talento de es cre ver, escreva 
como quem reza. Prepare-se como quem vai falar de Deus. Só desta 
forma corresponde e faz valer o dom.»

5.  «No seu periódico O GAIATO e em outras edições, não peçam nem 
aceitem propostas de anúncios sobre assuntos do século. Todo o 
espaço e todo o tempo é pouco para revelar Cristo às almas.»

6.  «Também não aceitem colaboração de estranhos, ainda que homens 
de saber e de virtude. Dê-se, sim, preferência ao Rapaz, que por isso 
se educa e revela, fazendo bem às almas dos que lerem.»

7.  «Não sejam solícitos em pôr a preço os jornais ou edições que saem 
dos nossos prelos. É melhor deixar tudo à generosidade espontânea 
de cada um.»

8.  Tal se procura cumprir na «fragilidade das nossas misérias».

9.  Acrescentamos ainda o compromisso de se «respeitar os princípios 
deontológicos da Imprensa e a ética profissional (…), e não abusar 
da boa fé dos leitores, encobrindo ou deturpando a informação».

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

UMA mulher que nos procura já há alguns anos, vivendo de 
 cada vez situações diferentes, voltou uma vez mais. 

Ocupa desde há uns meses atrás num quarto alugado, onde 
outros cinco sublocatários arrendaram também o seu quarto. 
Como muitas outras pessoas, vive do rendimento mínimo que 
a segurança social lhe dá, pagando daí todas as suas despe-
sas. Quando uma destas ultrapassa o valor médio, outra fica 
obrigatoriamente por cumprir, caindo normalmente sobre o 
pagamento da renda do quarto o incumprimento. A senhoria 
aguarda um ou dois meses, mas depois disso já não lhe per-
mite que use o quarto para dormir, embora lhe deixe manter as 
suas coisas no quarto. O diferencial entre o que recebe e o que 
paga de renda é um valor muito baixo, o que lhe dá, quando 
muito, para pagar os medicamentos e nada mais.

Vinha pois pedir ajuda para cobrir a dívida da renda do 
quarto, para poder voltar a dormir nele. Entretanto, disse, dor-
mia num colchão estendido no chão de uma casa muito velha 
na cidade, onde outras duas mulheres têm a sua habitação, e 
onde a deixavam dormir por caridade.

Combinamos ir lá ver, dado algum descrédito que atribuí à 
sua história.

Cheguei. A mulher estava à minha espera. Era um local bem 
conhecido. Na casa, praticamente em ruínas, já havia repa-
rado, mas nunca imaginei que pudesse servir de habitação a 
alguém.

Quis ir ver por dentro. Ela bateu à porta e chamou. A sua 
hospedeira veio abrir e por uma nesga entre a porta e um 
obstáculo exterior pudemos entrar. Dois quartos, um corredor e 
uma cozinha eram as divisões da casa. Tudo muito degradado.

As suas histórias depressa as deram a conhecer. A «dona» 
da casa, ali permanece há meia dúzia de anos, e já foi intimada, 
pelo proprietário, a deixá-la. Veio para a cidade iludida por um 
homem, deixando a casinha onde vivia, bem melhor que a actual. 
De dia vai angariando algum dinheiro em pequenos serviços,
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

DEIXOU boas marcas e pro- 
 fundas no coração do Ame-

riquinho do Bairro o saudável 
ambiente rural de Galegos, onde 
veio ao mundo e deu os primeiros 
passos na fé com o aconchego dos 
pais, na Casa do Bairro de Baixo. 
O irmão Joaquim, entre outros, 
testemunhou isso mesmo nomea-
damente a sua participação nas 
tarefas domésticas: era muito 
caseiro e dedicava tal carinho 
a sua Mãe, procurando sempre 
a companhia dela, ajudando-a 
em certos trabalhos, como dobar 
linho, fiar, etc. Esta escola aju-
dou-o a ganhar o pão honrada-
mente com o suor do seu rosto; e 

foi uma lição forte que transmitiu 
vivamente, mais tarde, aos filhos 
da rua e deixou expressa no seu 
Testamento: Cada Rapaz tenha a 
sua obrigação e seja chamado a 
contas por ela.

Este testemunho liga-se de tal 
maneira a um interessante docu-
mento em pergaminho, que se 
conserva com tanto cuidado num 
estojo com a roca e o fuso de D. 
Teresinha de Antelagar. Já nosso 
conhecido doutro tempo e andan-
ças, transcrevemo-lo do próprio 
original, de visu, em 18 de Julho 
de 1992. E bem merece ser gra-
vado em letra de imprensa neste 
arquivo vivo e alargar assim o 

seu conhecimento, pelo alcance 
da sua mensagem, tão necessária 
neste nosso tempo, em que é pre-
ciso pôr Deus e a família no seu 
lugar e na ordem do dia. Ora eis, 
para memória futura, com beleza 
literária e sentimentos de grati-
dão, uma bela página da história 
familiar em que nos adentramos, 
registada na íntegra: In memo-
riam/ Esta roca e fuso foram de 
Theresa Ferreira Rodrigues, que 
falleceu na casa de Antelagar 
no dia 12 de Dezembro do ano 
de 1913, com 66 anos de idade 
(n. 26-1-1847, † 12-12-1913)./ 
Encontram-se estes dois objectos
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Da roca e do fuso de Teresa

MALANJE Padre Rafael

AINDA me lembro de quando  
 chegou a nossa Casa. Trou-

xeram-no numa mota e subiu 
para o tractor, não disse uma 
palavrinha, a não ser o seu nome 
— Jeremias. Hoje pediu-me que 
o levasse até à paragem dos auto-
carros, pois regressava a Luanda 
para continuar os seus estudos 
universitários. Pelo caminho, 
não parou de falar — as coisas 
que o amor muda…

«O Pai me levou mais do que 
me deixou. O meu desejo, é um 
dia poder retribuir um pouco de 
tudo quando a Obra me deu. O 
que mais agradeço, foi encon-
trar uma família que me acei-
tou como eu sou, que me corri-
giu quando foi preciso, e nunca 

perdeu a confiança em mim…»
Quando chegámos à paragem, 

despedimo-nos. E as nossas últi-
mas palavras foram: «Dá-me um 
abraço, cuida da tua saúde e se 
tiveres algum problema, volta 
para Casa».

A semana passada, após a con-
clusão do ano lectivo nas esco-
las, dedicámos uma semana a 
revisar as responsabilidades dos 
Rapazes. Anteriormente, pre-
pararam, cada um deles, numa 
folha de papel, um resumo para 
ser lido na reunião. Foram mais 
de quarenta Rapazes que presta-
ram contas à Comunidade, res-
pondendo às perguntas. No fim, 
a eleição dos chefes.

Como todos os anos, os Rapa-

zes preparam o Presépio que 
ficará exposto na nossa Capela, 
feito por eles com argila da 
lagoa. Maria, José, o Menino 
Jesus… o palácio de Herodes, os 
reis — toda uma catequese para 
os mais pequeninos. É Natal!

Hoje, vieram algumas mamãs 
para se confessarem. Desde a 
aldeia de Buco até à Casa do 
Gaiato são oito quilómetros a pé. 
Durante toda a semana, previa 
um Natal assim: muito cristãos 
se iriam aproximando da nossa 
Capela para reconciliarem os 
seus corações e esperar que o 
Espírito Santo renove, nos seus 
corações, o amor que o Pai nos 
mostra no nascimento do Seu 
Filho.  q

Como há 65 anos, são o Ovo de Colombo.

Património dos Pobres
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Pelas CASAS DO GAIATO

BOLETIM — Os nossos mestres tipógrafos lançaram o novo Boletim 
«AMA», que vai já no quarto ano de publicação. Este «AMA» fala sobre a 
mãe do Pai Américo e tem publicados testemunhos de graças recebidas e 
ofertas. Fecha com um texto retirado do livro «O Barredo», terminando com 
esta passagem: «E é mesmo necessário pregar esta doutrina, não venha a 
pegar a moda, como já se está fazendo, de matar os que sofrem, por mise-
ricórdia! Como vamos todos caminhando para o fim! Os homens vão assim 
‘enlouquecendo’, para que não vejam, nem sintam, nem compreendam…».

NATAL — Depois do nosso jantar, fomos tomar o nosso café ou carioca 
ao nosso bar. Depois tocou a sineta para irmos para o salão de festas, que 
está renovado e bonito. Começamos por ver um filme de Natal, e depois dois 
rapazes encenaram uma rábula do menino Tonecas, que o nosso Luís Aleluia 
nos enviou. Encerramos com uma dança do Fausto, com a participação dos 
nossos rapazes que quiseram juntar-se a ele no palco. O nosso DJ foi o Bruno 
«Andróide». Depois fomos à nossa Celebração da Missa do Nascimento do 
nosso Menino Jesus Cristo. Finalmente fomos tomar o nosso cacau ao refei-
tório, terminando com a distribuição das nossas prendas pelo nosso pai natal. 
Desejamos que todos os nossos Amigos e Assinantes tenham tido um Santo 
Natal.

FÉRIAS — Depois do 1º Período de aulas, os nossos Rapazes entraram 
em férias, para descansarem e refrescarem as suas memórias, para que no 
2º Período entrem com força e vontade de estudar. As notas escolares que 
recebemos foram boas para alguns que não tiveram negativas, mas outros 
tiveram negativas, o que os obriga a terem que estudar mais para recuperarem 
e passarem de ano. Nas férias começámos por limpar a nossa Aldeia, e ficou 
tudo bonito. Depois do Natal, alguns dos nossos Rapazes foram visitar os seus 
familiares e estarem com eles na passagem para o ano novo.  q

MOÇAMBIQUE Amílcar Bonifácio Machango

P. JOSÉ MARIA FERREIRA 
COSTA — Faço tanto esforço para 
escrever-lhe, mas como não tenho o 
dom de fazer da minha escrita algo 
que pudesse tocar o coração de mui-
tos, emocionando-os, mantenho-me 
no silêncio. Este silêncio faz de mim 
um indivíduo insensível para os olhos 
e corações alheios, mas é medo de 
abrir a boca e não poder dizer o que 
devia ser dito. Também, não escrevo 
porque quero ser como os outros que 
o fizeram, escrevo porque quero dei-
xar registado o meu sentimento pro-
fundo e o que me vem à alma.

Escrever-lhe não é algo que qual-
quer um pode fazer de um nada. 
Primeiro tem que ter inspiração, sen-
timento e conhecer o mínimo da sua 
vida e obra. Infelizmente não tenho 
muita bagagem a seu respeito, mas o 
pouco que tenho acredito ser muito. 
Tal como se diz: “Antes vale ter 
pouco que nada”.

Lamentavelmente tive muito pouco 
tempo de convivência com o Senhor, 
mas nesse pouco tempo, pude apro-
veitar muito dos seus ensinamentos, 
mesmo que não fossem a mim direc-
cionados.

Era uma alegria enorme para mim 
ajudar-lhe em qualquer situação que 
me pedisse. Recordo-me dos dias em 
que o Senhor ficava encurralado, sem 
saber o que fazer, depois de digitar 
algum texto (para Jornal “O Gaiato” ou 
uma carta, quer seja de agradecimento 
ou com outra finalidade) e o mesmo 
desaparecia do seu computador e, de 
seguida, vinha ao meu escritório e cha-
mava para o ajudar. Nalgumas vezes eu 
conseguia recuperar a informação, mas 
noutras não; quando me chamava por 
volta das dezassete e quarenta, o carro 
já a minha espera, para extrair algum 
texto para enviar por e-mail, quer seja 
para Paço de Sousa ou outro canto do 
mundo (...); o seu aperto forte de mão; 

os abraços que calorosamente me dava; 
as palmadinhas na cara; os tabefes que 
me dava na nuca; as bofetadas que eu 
recebia com a sua bengala; opah..., já 
estava a me esquecer, de quando eu ia 
ao refeitório por volta das vinte horas, 
depois de todo dia de trabalho, e me 
perguntava: “Ainda aqui homem?”, e 
aos finais de semana, que me pergun-
tava: “Hoje também por aqui homem? 
Quando é que você descansa?”. Estes 
foram para mim, momentos felizes e 
marcantes.

“Padre quer dizer pai (...)” cântico 
que o Senhor muito gostava, talvez 
porque tanto lhe identificava. Todos 
nós somos seu rebanho, independen-
temente da idade, mas porque fostes 
o nosso Padre, fostes directa ou indi-
rectamente nosso Pai também, pois 
nos ensinava muita coisa sobre a vida, 
coisas essas que as colocamos e colo-
caremos em prática para o resto das 
nossas vidas.

Foi uma dor enorme para todo o 
mundo (para quem teve a oportuni-
dade de lhe conhecer, todos os que 
consigo conviveram), tomar conheci-
mento do seu desaparecimento físico. 
A sua partida deixou um vazio imen-
surável e incorrigível na vida de cada 
um de nós, seus filhos, irmãos, fami-
liares, amigos e mais.

Temos passado os piores dias das 
nossas vidas, dias pautados pela sua 
ausência física; dias infelizes por não 
poder contar com o seu bom humor, 
os seus ensinamentos, o saber que 
tudo na vida é aproveitável ou que 
nada é jogado fora; o não poder ouvir 
a sua saudação matinal; o não poder 
ver-lhe entrar pela porta principal do 
refeitório e ver os seus feitos. Enfim, 
estamos a enfrentar um obstáculo 
muito difícil de superar, mas temos 
certeza que o Senhor desse lado con-
tinua velando por nós.

Que sua alma descanse em Paz!  q

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

JANTAR DE NATAL — Passou 
mais um ano e voltamos a reunirmo-
-nos no nosso já carismático “Jantar 
de Natal”, evento que a Associação 
não dispensa e este ano contamos com 
a presença especial do nosso Padre 
Baptista, que muito nos honrou. Tal 
como havíamos anunciado e convi-
dado todos, realizou-se a 17 de Dezem-
bro no Café Por do Sol, na simpática 
Aldeia de Figueira-Penafiel. Estiveram 
presentes cerca de meia centena, grupo 
constituído por Antigos Gaiatos e 
Familiares, que criaram um ambiente 
fantástico para matar saudades e sem-
pre cheio de boa disposição. Ao longo 
da noite, assistimos nos ecrãs da sala a 
slides-show e vídeo-clips de actuações 
da Tuna Musical ao longo de 2016, que 
encantaram os presentes. Depois, o 
tão aguardado momento de diversão 
e prova de Fraternidade, que é o da 
troca de prendas entre os presentes. De 
seguida, e já num contexto mais sereno 
e sentimental, escutamos o Maurício 
a transmitir-nos uma mensagem do 
Sr. Padre Telmo, que se encontrava 
adoentado e não pode estar presente 
como desejava, mas que se nos diri-
giu, apelando a esta Família para que 
déssemos todo o apoio ao Sr. Padre 
Baptista e nos desejou um Natal Feliz, 
com muita Paz no Senhor. Por insis-
tência do presidente e expectativa de 
todos, escutamos as sentidas palavras 
do nosso Padre Baptista que a muitos 
emocionou, partilhando os momentos 
tão difíceis que injustamente está a 
viver, e agradeceu a todos por o terem 
convidado para este “bonito recreio” 

de que já precisava, desejando-nos um 
Feliz Natal e que saibamos, no dia-a-
-dia, compreender e praticar o verda-
deiro sentido que tem o nascimento 
do Menino-Jesus, seguindo como ele 
a Doutrina de Pai Américo, na defesa 
da criança pobre e do doente incurável 
que mais ninguém quis cuidar. A festa, 
tão animada, prolongou-se depois com 
as actuações do Morato e do Miguel, 
que aos seus cantares uniam acordes 
de viola, tornando mais genuíno o que 
escutávamos. Com a hora adiantada, 
foi o debandar e terminamos assim 
este maravilhoso convívio, que aqui 
vos deixamos os testemunhos de par-
tilha. Obrigado a todos que estiveram 
presentes, cozinheiros e meninas de 
servir à mesa, e não queremos também 
esquecer o apoio da Junta de Freguesia 
de Paço de Sousa no empréstimo de 
uma viatura para transporte de quem 
necessitava. Até para o ano se Deus 
quiser e que todos, neste Natal, se 
tenham também divertido tanto como 
esta Família dos Antigos Gaiatos do 
Norte.

FESTINHA/CONVÍVIO COM 
OS DOENTES NO CALVÁRIO 
— Depois do “Jantar de Natal” tão 
calorosamente vivido, logo no dia 
seguinte, 18 de Dezembro, com espí-
rito de solidariedade deslocamo-nos à 
Casa de Beire/Calvário, em Paredes, 
para darmos da parte da tarde uma 
animação com a Tuna Musical aos 
actuais residentes nesta acolhedora 
Casa de Família, onde vivem, tratados 
com Carinho e Amor, os doentes incu-

ráveis que ninguém quer cuidar e aqui 
encontram o conforto para viverem o 
seu sofrimento físico, compondo um 
verdadeiro “Presépio Humano” 365 
dias do ano! Foi uma tarde de fascí-
nio humano, calorosamente recebidos 
pelos doentes e pelo Sr. Padre Telmo. 
Levamos uns docinhos para con-
fraternizar e antes da Tuna actuar, o 
Albano improvisou com alguns doen-
tes pelo palco e cantando, com eles a 
tocar diversos instrumentos, compôs 
um “quadro de pureza humana” que 
nos deixou deslumbrados, provando 
a todos que não há limites, quando se 
faz algo de belo por Graça e Amor e se 
quer partilhar. Quem assistiu, jamais 
esquecerá este momento… Natalício!

INCENTIVAR OS ACTUAIS 
GAIATOS PARA A PRÁTICA 
MUSICAL — A Associação dispõe-
-se a colaborar, no que nos for pos-
sível, com a Casa de Paço de Sousa 
e seus actuais Gaiatos. Queremos 
continuar na elaboração de possí-
veis eventos em parceria, de lazer ou 
instrucção. Nesse contexto, o nosso 
presidente Miguel vem ultimamente 
a disponibilizar algum do seu tempo 
para ensinar os miúdos. A Casa 
adquiriu algumas violas e com prática 
progressiva e vocação de alguns, gos-
távamos que quando chegasse o 16 
de Julho na Festa de Pai Américo, já 
pudéssemos participar na Missa com 
cânticos musicalmente embelezados 
por estes jovens. Vamos ter Fé!

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — Na nossa horta temos muitas couves troncha, em 
especial para a sopa. Vamos apanhando tangerinas, no nosso pomar de citri-
nos, para as sobremesas e assim protegemo-nos das doenças, pois tem feito 
mesmo muito frio. Desmanchou-se a armação de crescimento dos tomateiros. 
Tivemos muito milho grão e, quando necessário, vamos descarolando milho 
para o gado. Têm-se queimado, nos nossos terrenos, ervas daninhas e ramos 
cortados. Vários franguitos não resistiram. Temos tratado as ovelhas e os por-
cos, que comem da nossa palha de aveia e dos restos. 

ARRANJOS — Conforme é possível, continuou-se a pintar as zonas 
exteriores da cozinha e da casa-mãe. É um trabalho que exige certos cuidados 
com os andaimes, pois é uma área com movimento permanente. Para as des-
pesas com mão-de-obra e tintas, contamos com a ajuda dos nossos amigos, o 
que agradecemos.

ENSINO — Os resultados das avaliações do 1.º período não foram os 
esperados, mas não houve notas insuficientes no 1.º Ciclo. O 2.º período deste 
ano lectivo começou em 3 de Janeiro, terça-feira. É uma boa oportunidade de 
cada Rapaz melhorar a sua situação a nível escolar (e não só).

FÉRIAS DE NATAL — Na interrupção escolar natalícia, tivemos 
algum tempo de estudo para fazermos os trabalhos de casa, para além das 
obrigações e outras tarefas domésticas e agrárias. Os Rapazes do 1.º Ciclo 
aproveitaram mais tempo, no nosso Centro de Estudo. Uma parte dos Rapa-
zes foram acompanhados, de autocarro, em Coimbra (na Rodoviária), até à 
área de Lisboa, para passarem alguns dias com certos familiares, conforme 
combinado.

NATAL 2016 — No dia 20 de Dezembro, terça-feira, com um bom 
farnel, os Rapazes baptizados e que fizeram a Primeira Comunhão em 7 de 
Junho de 2015, foram de viagem até ao Santuário de Fátima. Parámos atrás 
da Igreja da Santíssima Trindade e fomos à Capela da Reconciliação, onde 
nos confessámos. Depois, vimos uma exposição sobre o chamado Milagre 
do Sol, em Outubro de 1917, e rezamos ainda na Capelinha das Aparições 
e na Basílica, onde se encontram os túmulos dos Pastorinhos de Fátima — 
Jacinta, Francisco e Lúcia. Cada Rapaz escolheu um Terço. Fez-nos bem este 
dia espiritual, para nos prepararmos melhor para o Natal de Jesus, próximos 
do Centenário das Aparições.  Antes do Natal deste ano, como é tradição, 
fomos aos nossos montes arrancar musgo para fazermos o nosso Presépio, 
que construímos na gruta do átrio por baixo do nosso refeitório, sinalizado 
por uma estrela luminosa. Colocámos nos montinhos muitas imagens e, como 
é evidente, o lugar principal ficou para a família de Nazaré — o Menino Jesus, 
Maria e José. A nossa sala de jantar ficou mesmo bonita, como de costume. 
Depois do Terço, na véspera e Natal, foi a tradicional consoada, da responsa-
bilidade da Senhora D. Nazaré, com batatas, bacalhau e couves, mais azeite 
do nosso e o saboroso arroz doce. Depois, pelas 23 horas do dia 24 de Dezem-
bro, Sábado, participámos na Missa do galo, da noite de Natal, no nosso salão, 
bem arranjado e com cânticos ensaiados pelos miúdos da casa-mãe. No beijo 
do Menino, no final, foi o batatinha mais pequeno o centro das atenções. No 
dia de Natal, também participámos na Eucaristia, pelas 10 horas. Quem dera 
que todos os meninos e meninas tivessem um Natal feliz!

NOVO ANO 2017 — O Ano Novo teve início ao Domingo e para o 
começar bem participámos na Eucaristia, pelas 10 horas. No dia 2 de Janeiro, 
os Rapazes que foram estar com alguns familiares regressaram, conforme 
previsto. Esperamos um novo ano de paz para todo o mundo. Em 7 de Janeiro, 
esta Casa do Gaiato — a primeira da Obra da Rua — celebra 77 anos, desde 
que Padre — Pai Américo acolheu aqui os três primeiros Rapazes, em dia do 
Santíssimo Nome de Jesus. Feliz ano de 2017!  q
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MOÇAMBIQUE Mamã Quitéria

PAI Américo no seu grande desejo de estar mais próximo de seus 
 filhos, colocou os seus, sempre em primeiro lugar, sendo Obra de 

Rapazes, para Rapazes, pelos Rapazes, e assim tem sido até hoje. Os 
seus filhos continuam, nos dias de hoje, a ouvir os seus ensinamentos 
através dos seus seguidores e dando prosseguimento a este princípio, 
como um ideal de vida. Assumindo a nova realidade desta nossa Casa, 
os Rapazes mais velhos dão continuidade às actividades, assumindo 
com consciência de que é a sua responsabilidade. Agora mais do que 
antes com a ausência física do Pai, Padre José Maria.

No fim-de-semana passado, no Sábado e no Domingo, quiseram 
estar juntos, a reflectir sobre como poderiam apoiar mais nas activi-
dades da Casa, a fim de dar continuidade à Obra, que não é nossa mas 
sim de Deus. As necessidades humanas são grandes e faltam operários 
para a messe, é preciso cada um fazer a sua parte.

Foi gratificante ouvir deles, o quanto aprenderam. Sempre em cada 
colocação diziam: “Papá dizia...”, “Papá nos ensinou...”, a atenção de 
todos redobrava para ouvir a lição. O silêncio falava mais alto.

Iniciámos o encontro com uma crónica do Pai Américo, do livro 
Cantinho dos Rapazes. Como foi bonito ouvir deles os comentários. A 
partilha enriquecia os nossos corações. O texto, que foi escrito há tanto 
tempo, parecia estar tão perto e provocava em todos vontade de falar 
e assim foram mais de quatro horas… Foi necessário um momento de 
auto-avaliação, eles próprios sentiam esta necessidade.

No dia seguinte, cada um colocou em comum o seu tempo disponí-
vel e onde poderia dar o seu contributo. As equipas foram formadas e 
todos os detalhes foram acautelados. “Ninguém melhor que eles para 
dar continuidade à Obra”, dizia Pai Américo e assim foi, e sempre 
será.

É preciso esperar a hora de Deus com paciência. Maria nasceu 
pura e Imaculada, mas soube esperar a hora em que o Anjo anunciou 
para ser mãe de Jesus. José, inquieto, não entendia como seria possí-
vel ser pai… Esperou a hora do anúncio do Anjo.  No meio de tantos 
desafios ocorrem-nos, muitas vezes, querer que as coisas aconteçam 
antes do tempo. Deus tem a sua hora! Uns plantam e outros colhem. É 
preciso continuar a plantar.

Deus Se faz presente em cada momento, através dos amigos que 
vêm ao nosso encontro com o coração cheio de gratidão. Repartem 
o que têm, alimentação, vestuário, valores monetários, cada um con-
forme os seus dons.

No trabalho que fazemos, procuramos ir ao encontro dos mais 
pobres e rejeitados pela sociedade. O que mais queremos é uma socie-
dade justa e humana, onde todos tenham os mesmos direitos, que só 
com Deus isto é possível.

A todos os nossos benfeitores, amigos, familiares, o nosso muito 
obrigado por virem até nós de uma forma tão simples, assemelhando-
-se a este Deus que Se fez Criança — e que Ele os proteja com as mais 
abundantes bênçãos neste Natal…, e sempre.  qENCONTRO DE JANEIRAS 

2017 — Os eventos ou actividades da 
Associação, bem como actuações da 
Tuna Musical, têm vindo e vão conti-
nuar a ser atempadamente divulgados 
no jornal O Gaiato e na nossa página 
do Facebook “Nova Associação Gaia-
tos”, para que cada um que neles esteja 
interessado, possa calendarizar pes-
soalmente os mesmos consoante a sua 
disponibilidade e assim melhorar a 
participação. Ora, toma nota, s.f.f.: 

No “Encontro de Janeiras” estare-
mos no Pavilhão de Feiras e Exposi-
ções de Penafiel, no dia 15 de Janeiro, 
da parte da tarde. Se puderes, aparece 
para assistires ao evento e nos apoia-
res. Obrigado.

CONCURSO “SABER OU 
SORTE” NO FACEBOOK — Para 
dar sequência à boa receptividade que 
tem havido na nossa página “Nova 
Associação Gaiatos” e para todos em 
geral, sem esquecer quem está longe 
ou fora do País e que nos seguem, ire-
mos por esta importante ferramenta 
de comunicação nas redes sociais, 
arrancar já em Janeiro com um passa-
tempo de enriquecimento cultural, o 
mini-concurso «SABER OU SORTE» 
sobre vários temas como: “Paço de 
Sousa ao longo dos tempos”, “His-
tória da Obra da Rua”, etc… e que 
consiste no seguinte: É colocada na 
página uma pergunta (se possível dia-
riamente), sem hora certa, e a resposta 

é dada pelo participante no espaço 
“comentar”. Pela ordem de chegada, 
a primeira resposta correcta é a que 
conta para a soma de respostas certas. 
Quando as (30/40) perguntas sobre 
cada tema tiverem terminado, é confe-
rido o somatório de pontos, ou seja, de 
respostas certas e o vencedor recebe 
de prémio uma espectacular  tela da 
autoria do Pontes: “Portal da Casa do 
Gaiato”.  Quando o tema for a “Histó-
ria da Obra da Rua” propomos à Casa 
do Gaiato que atribua como prémio ao 
vencedor um livro da Editorial ao cri-
tério da sua Directoria. Iremos entre-
tanto, dando sempre mais pormenores 
com o decorrer do passatempo.  q

CONVERSA PUXA CON-
VERSA. Naquele “conversar de 
nada” que faz tanta falta para cimentar 
as boas amizades, veio à baila aquilo 
que algumas correntes da psicologia 
chamam “o complexo do velho fari-
seu”. A conversa era com o Resende 
(perdão, Sr. Alberto Carneiro), um 
amigo do desporto, antigo gaiato com 
quem convivi em Paço de Sousa, nos 
princípios da década de 60 (já do 
século passado…). Ai como estamos 
velhos, rapaz! Aos sábados, no prin-
cípio da tarde, este velho amigo do 
Sr. P. Baptista vem aqui puxar pelos 
rapazes, porque o desporto ajuda 
a manter o corpo saudável, terra 
boa para uma mente sadia. Ele quis 
saber o que era isso d’o complexo do 
velho fariseu. Ajudei-o a lembrar-se 
da parábola com que Jesus ilustrou 
a cena contada por Lc 18, 9-14. De 
seguida, claro, tentei explicar porque 
é que a psicologia vai buscar esta 
expressão para ilustrar um ancestral 
comportamento humano, sempre tão 
bem observável aos olhos de quem 
o quer ver… É a nossa cegueira 
farisaica. A que a psicologia também 
chama cegueira emocional. De que 
ninguém está de todo imune…

UMA SUGESTÃO OPORTUNA. 
Como quem quer saber mais, o Alberto 
dispara: — Escreva uma crónica sobre 
isso. Não lhe falta matéria. É triste, 
mas isso é mesmo verdade. Todos 
somos assim. Concordei. Claro que 
isso é mesmo verdade. Todos, volta 
e mais, gostamos de subir ao palco a 
pedir umas palminhas para apaziguar 
o nosso desconforto… São ocasiões de 
fraqueza em que o nosso ego (se não 
estiver já bem domado…) tudo apro-

veita para lutar por um ora vejam como 
eu sou bom; como eu nada tenho desse 
publicano que está lá abaixo, atrás de 
mim… Eu faço, eu fiz, eu farei…;  eu 
sou superior a isso e àquilo; superior 
a esses e essas que… Só nos falta dizer 
a verdade-real — Eu sou ridículo!... 
Porque a linguagem não verbal e a 
paralinguagem não mentem, eu digo 
destas coisas muitas vezes, mesmo 
sem me dar conta disso. Porque todos 
nós caímos nessa. Distinguimo-nos só 
nas medidas… Uns não perdem opor-
tunidade nenhuma para se levantar e 
mostrar a crista; outros (mais cons-
cientes do ridículo do nosso ego…), 
raramente caiem na tentação do subir 
ao pináculo do templo, em dias de 
festa, para que venham os anjos todos 
(…) e o espectáculo seja maior…

A TENTAÇÃO DO PINÁCU-
LOS… Gosto de DES+cobrir a 
convergência das parábolas que Jesus 
usava para ilustrar os seus ensina-
mentos. Todas apontam, na mesma 
direcção: a importância que Ele dá 
à vida e à dignidade do ser humano. 
Porque, para Jesus (e para os Seus 
mais fiéis seguidores), isso vale mais 
que todo o poder, todo o dinheiro, todo 
o prestígio. Todo o ser humano vale 
muito mais. Pai Américo, falando da 
recuperação do rapaz perdido na rua, 
gostava de dizer: — Um só que fosse, 
mas eles são tantos!...  Todos, sem 
excepção. A começar pelos últimos. 

Assim, desta COM+versa com o 
Resende, nasceu esta descoberta: a 
parábola de Jesus (um fariseu e um 
publicano que, juntos, subiram ao 
templo, Lc 18, 9-14) e a parábola das 
tentações a que “o espírito” submeteu 
Jesus no deserto (Mt 4, 1-11; Mc 1, 

12-13; Lc 4 1-13) convergem nisto: 
ambas apontam para a mesma necessi-
dade de estarmos atentos à tentação 
de querermos parecer os maiores… 
Pedir palmas aos nossos ouvintes e/
ou espectadores. É o nosso complexo 
de superioridade que sempre tenta 
esconder(-nos d’)esta verdade real: 
todos somos tão pequeninos em tanta 
coisa que não dá mesmo para armar 
aos cucos… Que ridículos somos! Até 
do nosso “fazer bem” nos servimos 
para armar… É que Jesus bem sabia 
que “certas coisas” (as mais maravi-
lhosas!...) o Pai só as revela aos sim-
ples e puros de coração (Mt 11, 25; Lc  
10,21)…

OS MEUS PROFESSORES. 
Chegado aqui, cumpre-me agrade-
cer ao Resende pelo empurrão que 
me deu. Um obrigado também aos 
nossos rapazes e doentes, pelo seu 
habitual ser e agir sem o filtro das (in)
conveniências sociais… E ainda um 
obrigado muito sincero aos voluntá-
rios e assalariados, por aquelas vezes 
em que, fora de si, com os nervos, 
também rompem os filtros do seu 
verniz emocional... Porque aí me 
mostram, em grande ecran, aquilo 
que habitualmente me recuso a ver no 
pequeno ecran do meu quotidiano. 

Assim, quando me paro a ruminar 
estas cenas de busca de pináculos 
(…), sempre tão frequentes entre nós, 
mais me dou conta do quanto pre-
ciso de crescer(-me) ainda para vos 
merecer. A uns e a outros.  Aí se me 
torna mais evidente que, nas vossas 
misérias (comuns às minhas), sois 
meus professores. A dizer-me, cada 
um a seu jeito, que por aí, Abel, não 
vais longe…  q

BEIRE  –  O complexo do velho fariseu… Um admirador
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e não tem mais rendimentos. A outra mulher, que também 
acolheu, foi posta fora da família. O rendimento mínimo que 
recebe, ainda não a ajudou a sanar uma pequena dívida que 
terá sido a causa para o abandono familiar.

Esta situação muito pobre tem andado a bailar no meu 
pensamento. Talvez na paróquia ainda haja uma casa do 
Património para elas. Elas não têm meios para arrendar uma 
casa.

São muitas as pessoas que acompanhamos sem estabili-
dade na habitação, muitas vezes vivem do rendimento mínimo. 
Quando a dívida da renda não tem solução, mudam de casa. 
Andam de casa em casa, onde se vão aguentando enquanto 
podem.

Como é inglória a luta contra a pobreza. Os desequilíbrios 
humanos encarregam-se de multiplicar os casos. O amor aos 
Pobres é a maior vitória. É neles que Cristo quer ser amado.  q

DA  NOSSA  VIDA Padre JúlioCONFERÊNCIA  DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

“QUERO UM BOLO REI!” — 
Na Véspera de Natal fomos visitar 
alguns “presépios vivos” que há por 
aí, à volta das nossas casas. Não foi 
para levar nada de material. A todos já 
tinham chegado nessa altura “cabazes 
de Natal” e outras coisas do género. 
Embora coisas materiais pudessem 
fazer jeito a alguns, não era disso que 
mais precisavam naquele momento.

Num desses “presépios” estava 
alguém que já vive só há muito tempo 
e que, na freguesia, é conhecido por 
uma alcunha que carrega com ela 
uma marca de exclusão social. Obvia-
mente, não é por essa alcunha que o 
tratamos, mas é dessa alcunha que 
essa pessoa muitas vezes nos fala 
para lhe contrapor o seu modo de 
dizer que é uma pessoa autónoma, 
“como as outras”, mesmo quando 
agora a saúde e outras capacidades 
lhe vão faltando. Por exemplo, nesse 
dia em que o fomos visitar, estavam 
bem à vista as batatas e a hortaliça 
bem fresca que muito provavelmente 
ele mandou comprar, porque tem pos-
sibilidades económicas para isso, mas 
já não era visível que fosse cozinhar 

esses alimentos. Perguntamos-lhe 
por isso e se precisava que lhe fizesse 
alguma coisa nesse sentido, mas ele 
não quis. Ficamos com a ideia de que 
já teria alguém que lhe iria cuidar 
desse assunto, ou de quem ele estaria 
à espera para isso. Não insistimos, 
mas já nas despedidas ele fez-nos um 
pedido: “Quero um bolo rei!”.

Tal como com as batatas e a hor-
taliça que por lá tinha, esta pessoa 
certamente que também tinha pos-
sibilidades de comprar esse bolo rei 
que estava a pedir. Por isso, a maneira 
como sentimos cá por dentro esse 
pedido não foi para o bolo rei, como 
tal. O que sentimos cá por dentro e 
vimos nos olhos dessa pessoa foi a 
vontade de querer ser tratada “como 
os outros” que têm bolo rei, ou a 
quem dão bolo rei nessa altura. Foi 
a vontade de não se sentir uma pes-
soa socialmente excluída, na situação 
simbolicamente marcada pela alcu-
nha que a freguesia lhe atribuiu.

Talvez estivéssemos a interpretar 
mal o pedido que essa pessoa nos fez, 
mas foi assim que o entendemos, tanto 
mais que na conversa que tínhamos 

tido essa alcunha foi invocada por ele 
muitas vezes. Por isso, fomos comprar 
o bolo rei. Quando voltamos a casa 
dele, estava deitado. Levantou-se. Ajei-
tou-se como pôde e fez questão de nos 
tornar a receber com a dignidade pos-
sível naquelas circunstâncias. A con-
versa voltou ao mesmo sítio por onde 
já tinha andado na vez anterior em que 
lá estivemos, de novo com a alcunha 
a vir à baila várias vezes. Estimou o 
bolo rei que lhe deixamos, mas não foi 
claro se realmente o ia comer, ou não. 
É até mais provável que pouco ou nada 
tenha comido desse bolo rei. Pouco 
importa. Se o ter recebido o bolo rei 
ajudou a que ele se tivesse sentido 
menos só naquela noite, é o que mais 
conta, mas também não queremos ter 
a presunção de que assim foi. Podemos 
mesmo termo-nos enganado redonda-
mente no que era mais preciso ter feito 
naquela altura. Se nos enganamos que 
essa pessoa e Deus nos perdoem e que 
Deus nos ajude a ter melhor discer-
nimento em próximos encontros com 
Ele por aí.

Votos de um Bom Ano de 2017 
para todos os leitores!  q
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BENGUELA Padre Manuel António

ESTOU a escrever na tarde 
 desse dia maravilhoso! É o 

Salvador que chega. Esta vinda 
produz uma avaliação completa 
e nova dos valores humanos. Os 
fracos e abatidos, os mais pobres 
e desprotegidos ocupam o centro 
da Boa Nova anunciada com o 
nascimento de Jesus Cristo. Os 
nossos corações devem abrir-se 
à mensagem do autêntico liberta-
dor da Humanidade. Quem dera! 
Abrem-se novas perspectivas à 
vida humana, com base nas rela-
ções verdadeiramente fraternas, 
entre as pessoas. É necessária 
uma mudança em nossas vidas. 
Não tenhamos dúvidas. Qual é 
o nosso apreço pelos que têm 
menos, pelos mais pobres, pelos 
que mais sofrem? Pelos filhos 
abandonados? Que esforço faze-
mos para melhorar a condição dos 
que se encontram em situações 
de injustiça? Quem dera tenha-
mos coragem para sair do nosso 
egoísmo, mudando as nossas ati-
tudes com respeito aos nossos 
irmãos mais necessitados. Esta 
proposta de vida nova tem uma 
relação profunda com a Festa 
do Natal. Vamos para a frente 
com muita esperança num futuro 
melhor. Esta é uma verdade que 
deve animar a nossa vida. Não 
vamos cair no desânimo!

Nestes últimos dias, véspera 

do Natal, chegaram ofertas de 
várias empresas que foram con-
soladoras para a vida da nossa 
Casa do Gaiato. São um sinal de 
amor e carinho para com estes 
filhos que vieram do abandono 
familiar. É, sem dúvida, uma ver-
dadeira ajuda para que se façam 
homens válidos e normais para 
a nossa sociedade. Um dos prin-
cípios básicos da vida da Casa 
do Gaiato é ajudar cada um dos 
filhos a serem homens. Por isso, 
cada membro da sociedade, mais 
rico ou mais pobre, em qualquer 
situação, deve sentir-se compro-
metido com este projecto mara-
vilhoso. Não há dúvidas! Muitos 
mais, como temos referido várias 
vezes, esperam a oportunidade 
de poderem ser acolhidos. Há 
pouco tempo, levei os nomes de 
quatro rapazes mais velhos a uma 
empresa de grande vulto, na ten-
tativa de serem recebidos como 
trabalhadores. A sua partida abri-
ria as portas da nossa Casa do 
Gaiato ao acolhimento de novos 
filhos abandonados. Não será 
fácil um resultado positivo, dado 
que há uma multidão de pedi-
dos, na empresa, que aguardam 
o momento oportuno. Contudo, 
temos esperança animadora, 
dada a situação em que se encon-
tram estes nossos rapazes. Sem 
dúvida, neste momento, uma das 
ajudas, mais preciosas, a prestar à 
nossa Casa do Gaiato é a abertura 
da porta para o emprego dos mais 

velhos. Devem estar, já, no gozo 
da sua autonomia. São necessá-
rios, porém, meios para uma vida 
digna. auto sustentável.

Os filhos mais pequeninos da 
nossa Família da Casa do Gaiato 
mostraram, durante a Festa do 
Natal, todo seu amor e carinho. 
Os beijos com que cobriam os 
nossos rostos, todos os dias, eram 
uma manifestação da sua ale-
gria. Não se sentiam defrauda-
dos, enganados. Viviam como se 
estivessem na sua própria família 
natural, queridos e muito ama-
dos. Aliás, este é um gesto que se 
verifica diariamente. Por isso, as 
ajudas que recebemos dos nossos 
queridos benfeitores são gestos 
de ternura para com os seus pró-
prios filhos também. A propósito, 
um telefonema chegou, ontem, de 
Luanda, dum coração de pessoa 
muito amiga da Casa do Gaiato. 
Com os votos dum Natal, cheio 
de paz e felicidade para a nossa 
família, anunciava o depósito 
duma quantia em dinheiro, na 
nossa conta bancária, para aju-
dar a vida familiar da Casa do 
Gaiato.. Aguardamos outros auxí-
lios, sem os quais não é possível 
a subsistência com vida digna da 
nossa e vossa Casa do Gaiato de 
Benguela. Com os votos da con-
tinuação da paz e felicidade, fru-
tos do Natal, recebei, com muita 
gratidão, um beijinho dos filhos 
mais pequeninos da nossa Casa 
do Gaiato de Benguela.  q

É Natal!

VINDE VER! Padre Quim

A boa notícia chegou ao coração dos filhos da Igreja quando, 
em plena noite jubilosa, os anjos anunciaram aos pastores 

o nascimento do Salvador do mundo. Os pobres e marginalizados 
foram os privilegiados, na ordem inversa daquela que o mundo está 
acostumado, receberam em primeira mão a alegria e a paz que o 
Deus Menino veio trazer à Terra, aos corações dispostos ao acolhi-
mento da Palavra, que se fez carne para habitar no meio do Povo. 
Palavra que assumiu a condição humana e se tornou participante 
da nossa História, excepto no pecado. A sonolência do egoísmo 
e do materialismo das sociedades consumistas, continuam a não 
O reconhecer nos pobres, e nos abandonados. A criança é um ser 
frágil, carente de cuidados primários de sobrevivência. Deus quis 
assim manifestar o seu Rosto de amor para com todos os homens e 
mulheres do mundo inteiro.

Os nossos Rapazes souberam preparar-se convenientemente 
para a Festa do Natal do Menino Jesus. Desde a participação no 
Sacramento da Confissão, até à vivência da Liturgia da Festa do 
Natal. Foi montado, num canto do refeitório, um presépio feito 
pelos Rapazes! Que lindo estava! E a árvore, mesmo em frente ao 
cruzeiro! E as Casas do Gaiato, todas expostas nas paredes do refei-
tório, em cartazes. Nas casas dos mais pequeninos, também houve 
a beleza do presépio, na sala. Os bolos e as gasosas! Só a família 
vive e compreende momentos tão altos como estes. Procuramos 
livrar o Rapaz das ideias tóxicas que entram em nossa Casa através 
da televisão e de outros meios de comunicação, quanto ao modo 
de celebrar o Natal. Buscamos, em primeiro lugar, a fraternidade, 
a solidariedade, a partilha, o perdão, a paz e o amor entre todos os 
membros da família de dentro como os de fora de casa. Tivemos 
gestos muito edificantes e generosos dos nossos amigos e benfeito-
res, que compreendendo o significado verdadeiro do Natal, mesmo 
em tempo de carência de bens, vieram deixar para os Rapazes 
alguma lembrança. «É Natal todas as vezes que ofereces um sorriso 
ao teu irmão e lhe estendes a mão acudindo às suas necessidades». 
À hora da ceia, tivemos mesa posta como convém em dia grande, na 
companhia dos Leigos para o Desenvolvimento, que estando longe 
das suas famílias encontraram no calor da nossa família o acolhi-
mento na noite em que nasceu o Salvador do mundo. A conclusão é 
de Pai Américo: A nossa Obra é uma família. O Natal é a festa da 
família. A ceia do Natal é vínculo.  q

Ainda é Natal

PENSAMENTO Pai Américo

Os próprios médicos dizem à gente que a má circulação 
do sangue perturba o organismo. Assim faz o dinheiro 
nas sociedades: perturba — e que perturbar! O Gaiato, 
à laia de brincadeira, traz a mensagem divina que os 
Galileus ouviram em primeira mão. Quem não semear 
aqui, desperdiça.

in Notas da Quinzena, p 12
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tal qual ella os deixou, tendo na véspera da sua 
morte, até as onze horas da noite, fiado o fio que 
envolve o fuso. Por serem a roca e o fuso objec-
tos do seu particular affecto e paixão, aquelles a 
que ella sempre dedicou uma grande parte da sua 
vida, nós, marido e filhos, ao presente todos vivos, 
pedimos aos nossos successores para guardarem 
esta caixa, em logar seguro e conservarem com 
estima o que ella encerra como recordação eterna 
d’aquela que soube ser esposa e mãe./ Reconheci-
dos à sua memória, firmamos as nossas assigna-
turas estando todos presentes./ Ramiro Monteiro 
d’Aguiar/ P.e José Monteiro d’Aguiar/ Joaquim 
Monteiro d’Aguiar/ Maria Monteiro d’Aguiar/ 
Jayme Monteiro d’Aguiar/ João Monteiro d’Aguiar/ 
António † 18 Janeiro de 1916/ Zeferino Monteiro 
d’Aguiar/ Américo Monteiro d’Aguiar/ 18-10-15.

Este documento terá saído da pena do historiador 
Padre José, pela caligrafia usada. Há uma divergên-
cia na data de nascimento de Teresa Rodrigues, em 
relação à que vem no seu registo de baptismo (25 de 
Janeiro de 1847), já transcrito. E faria 67 anos no 
mês seguinte ao seu passamento.

Em Junho de 1929, na revista Lume Novo, dos alu-
nos do Seminário de Coimbra, num belíssimo texto 
intitulado O Cantador, em vésperas da sua ordena-
ção de Presbítero, Américo de Aguiar não deixou de 
rememorar a alegria esfusiante das colheitas de boa 
terra: Nunca me lembro de ter faltado o cantador 
em nossa casa, no dia da arranca do linho e ceifa 
do centeio. Para estas festas vinha também a canta-
deira de Canelas, que chegava de véspera, a convite 
da minha Mãezinha.

Mais tarde, em Isto é a Casa do Gaiato, teceu 
mais loas ao convívio salutar da vida dos campos, 
como num inciso sobre a malha à moda dantes: Os 
malhadores mais falados. Os manguais. O cantar 
a pedir infusas. A sopa seca. O arroz de forno. O 
presunto cozido em caldo de repolho. As larachas. 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Os ramos de cravos. Os lenços garridos das moças. 
Vem a viola. Começa a festa: A viola quer que eu 
cante/ As cordas querem que eu padeça/ O moço 
que está tocando/ Quer que eu por ele endoideça.

Sobre o ciclo do linho, um lindo recorte: À tardi-
nha, depois do linho feito e enquanto se espera pela 
ceia, forma-se no terreiro uma roda de espadela-
deiras. Os tocadores acompanham, afinados. Os 
nossos gaiatos rodopiam, aos grupos. Ao varrer do 
sol acabou a festa, que não a alegria./ Foi assim a 
nossa espadelada. Temos agora umas mulheres ocu-
padas em assedar o linho. Contamos dar aqui notí-
cia de todos os tormentos que ele vai passar até ser 
pano que cubra os filhos da Casa. Era assim in illo 
tempore, em meados do século XX. Tendo desejado 
vivamente o Paraíso para os seus filhos, quanta ale-
gria no reencontro com os seus avós e pais e tantos 
filhos, revestidos de linho, que criou como verdadeiro 
pai e foram já chamados para a casa do Pai celeste!  q

SINAIS Padre Telmo

Natal!
A televisão nos mostrou a super-abundância: de comer, de 

beber, de vestir, de brincar e de tudo o que nos faz sonhar… 
Diferente o sonho de Jesus: A Mãe no seu estado — é rejeitada, 
entra na gruta dos pastores com José e, lá, Jesus nasceu ao bafo 
dos animais… As estrelas brilham na noite, acodem os Anjos que 
proclamam aos pastores:

—Nasceu Jesus!
Eles acorrem em direcção à gruta. Jesus já sorri… Um sorriso 

que abarca o mundo.

] ] ]

COMO foi o nosso Natal? Tantos amigos vieram com os seus 
 presentes — como os pastores e os Magos de volta do Pre-

sépio. No rosto do Menino — os rostos: do «Chico», ceguinho; da 
face sem luz do «Faneca»; da baba da Rosinha. Enfim, de todos os 
doentes e dos rapazes representados pelo Carlitos que continua a 
sua tarefa diária — apanhar lixo e folhas para o contentor.

Perto do presépio, também, a nossa vaquinha que dá leite…
Para todos os amigos que vieram, um sorriso lindo do Menino 

Jesus. O mesmo sorriso para as Senhoras, D. Lúcia e D. Luísa, que 
prepararam as nossas refeições e a ceia de Natal…

E veio a manhã! O céu todo azul e o sol que beija os campos 
gelados.  q

Pais de Américo — Teresa Ferreira Rodrigues 
e Ramiro Monteiro de Aguiar (sentados); e 

padrinhos (de pé).


