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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

A palavra é um motor que empurra a vida. Ela dá estímulo, impele-nos 
para a realização de obras úteis e necessárias na vida de todos os 

dias. A palavra justa cria comunhão fraterna, levanta os abatidos e põe 
limites aos insensatos.

O GAIATO foi formado neste espírito. Ele é o reflexo da palavra nova 
em acção que é a Obra da Rua, por ele proclamada nestas sete décadas 
em que trouxe à luz o que estava escondido ou marginalizado.

Ninguém melhor que os nossos Leitores para o caracterizarem. As suas 
palavras, algumas impressas neste número aniversário d’O GAIATO, são o 
reflexo do acolhimento com que o recebem, quinzenalmente ao longo do 
ano, e conferem aos que nele partilhamos a nossa vida, um acrescento de 
confiança que outros procuram contrariar.

Pai Américo dizia que quem escreve, escreva como quem reza. Ora 
nada mais verdadeiro na vida do homem que a oração. Ainda que o dom 
de escrever não seja muito grande, desse modo, está imbuído do espírito 
da verdade. Só ela importa porque só ela liberta, e a liberdade é caminho 
para o bem.

Encabeça O GAIATO o lema «Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos 
Rapazes». Ninguém a substituí-los no que eles puderem fazer. Se aqui não 
são só eles a dizer, embora também o façam, são eles que estão presentes 
no que se diz e a razão porque se diz. O GAIATO é o jornal que o retrata 
ou em que o Rapaz se retrata e todos aqueles que lhe são próximos por 
condição: os Pobres. Eles são os Bem-aventurados e estão na primeira 
linha dos preferidos de Deus.

Neste número, que marca o início de um novo ano editorial, lembra-
mos o nosso Padre José Maria e um artigo seu que, à data da publicação, 
não muitos dos nossos Leitores terão percebido a luz do seu sentido metafó-
rico. A génese, a labuta e a actualidade do nosso Padre Baptista, ao longo 
de quase 60 anos, estão nele figuradas.

BENGUELA Padre Manuel António

É o amor verdadeiro que deve 
animar as nossas vidas. Cada 

pessoa tem as suas qualidades. São 
a verdadeira riqueza humana. O 
amor, porém, deve fazer que sirva 
para o bem dos outros tudo o que 
cada um tiver de bom. Deste modo, 
estamos a gerar uma sociedade 
maravilhosa. Os mais pobres, os 
filhos abandonados encontrarão 
refúgio seguro para a salvaguarda 
da sua dignidade, injustamente 
maltratada. Observando esta regra 
indiscutível do amor todos são dig-
nos de respeito, melhor ainda, todos 

têm direito a ser respeitados. Este 
é um princípio que deve animar 
a vida de toda a pessoa humana. 
Porém, não podemos esquecer-nos 
que, dum modo especial, os discípu-
los de Cristo são marcados por esta 
característica do amor. Ele mesmo 
nos disse com toda a clareza: Nisto 
o mundo conhecerá que sois meus 
discípulos, em que vos amais uns 
aos outros. A caridade é o preceito 
maior da Boa Nova. É o cume. 
Vamos, pois, com muita coragem, 
avançar por este caminho.

Continua  na  página  4

“Fazer de cada Rapaz um Homem”
SINAIS Padre Telmo

QUERIDO Gaiato, fazes anos, parabéns!  
 Foi há 67 anos o nosso primeiro encontro. Recordas… Nessa altura 

não podíamos receber jornais no Seminário. O meu colega, Virgílio, 
meteu-te, com jeitinho, por debaixo da porta do meu quarto. Apanhei-te, 
abri, li, reli e tive a impressão que não mais nos separaríamos. Amor à 
primeira vista! E foi. Tanto tempo… e sempre com amor paternal, fraterno 
e amigável… Tu sempre presente — eu com muitas falhas que tu perdoas.

Já pouco tempo estarei contigo, mas tu és ainda um jovem que vais 
proclamar o espírito fiel da tua mãe — Obra da Rua — e de teu Pai 
Américo. Sei que vai ser assim. Continua. Um abraço de parabéns.

Sabes, foi, há dias, o depoimento do nosso Padre Baptista no Tribunal. 
Com muita calma aclarou dúvidas. Se a justiça e o bom senso — tudo 
bem.

Vamos ter fé. Em cada manhã alimentemos a esperança de uma nova 
Primavera!

Se — unidos — a ti, com amor, e a bênção de Jesus, podemos, juntos, 
contemplar de novo das estrelas.  q

«Eu tenho uma aversão a formi-
gas. Sou capaz de esborrachar com 
o pé a mais pequena que vir à minha 
frente. Mas sei dum homem que um 
dia reparou numa formiguinha, que 
no chão, mexia as pernas sem poder 
sair do lugar. Pegou nela com mil 
cuidados, olhou-a, teve vontade de 
a beijar. Alguém passou e com des-
prezo passou-lhe um pé por cima. 
Quase a matou. Mas este homem, 
como o samaritano do Evange-
lho, levou-a consigo, preparou-lhe 
o lugar mais acolhedor que pôde. 
Arranjou comida, talvez açúcar ou 
bolos ela gostasse. Ela refez-se, mas 
ficou sempre aleijada. E nunca se 
soube a que família pertencia. Fora 
abandonada, mas agora acarinhada. 
Não lhe faltava nada. E daí o homem 
pensou que haveria mais formigas 
como aquela e começou a encontrar 

FOI no mês em que Padre 
 João e Padre Carlos viaja-

ram até à Diocese de Saragoça 
para pedir ao meu Bispo que eu 
me juntasse aos Padres da Rua. 
O meu Bispo não compreendia 
bem quem eram aqueles sacer-
dotes e ainda menos o que era 
a Obra da Rua, apenas tinha 
ouvido falar de um tal Padre 
Américo.

A realidade é que comecei a 
entender o meu ministério de 
um modo renovado. Foi como 
uma segunda conversão. Por um 
instante compreendi a realidade 
que vivem dezenas de padres da 
minha Diocese, e, seguramente, 
centenas no mundo. Padres 
que se entregam literalmente 
aos pobres, não para os salvar, 
sim para estar e desgastar-se 
com eles. Padres diocesanos 
cuja vocação é a Caridade. Por 
momentos vi o que Deus fez 
no coração do Padre Américo 
como padre diocesano e a Obra 
da Rua como sua realização.

Durante estes dez anos quis 
agradecer à Obra da Rua, que 
são seus filhos, os gaiatos, entre-
gando-lhes a minha vida, que é 
tudo que possuo. Fui contem-
plando como crianças e jovens 
saem da miséria e se tornam 
homens com letra maiúscula… 
com uma altura humana e espi-
ritual que eu nunca pude alcan-
çar.

Durante estes dez anos tam-
bém quis agradecer aos Padres 
da Rua, o seu testemunho. 
Começando por Padre Telmo, 
que durante este tempo tem 
sido pai, irmão, amigo e confi-
dente… sem esquecer aqueles 
que conheci e não estão con-
nosco, como Padre Carlos e 
Padre Zé Maria. Durante estes 
anos tenho vivido, rezado, medi-
tado e pensado, dias e noites, 
no nosso modo de vida e como 
poderíamos oferecer todo este 
dom a outros irmãos sacerdotes.

Para muitas pessoas a Obra da 
Rua está chegando ao seu fim… 
e os Padres da Rua são a causa. 
É a estes que quero dedicar a 
minha última reflexão. A Obra 
não é nossa, como tampouco 
é nossa vocação… Tudo é de 
Deus. Tudo nasce do Seu Amor. 
Como padres, sempre estare-
mos com os nossos filhos, até 
ao último suspiro.

Por isso, obrigado por estes 
dez anos, e espero celebrar os 
vinte.  q

Este ano
celebro dez anos
na Obra da Rua

muitas. Que fazer? Como era bom 
desenhista pensou num hospital para 
elas. Reparou que nem todas eram 
iguais. Umas pequeninas, outras 
grandes. Umas paralíticas, outras 
já muito destroçadas dos membros. 
Algumas só mexiam a boca a pedir 
comida, outras tão deformadas que a 
um qualquer causariam nojo. Umas 
bebés que só mexiam as mãos como 
sinal de alegria, quando o sentiam 
perto. Pensou num hospital para as 
grandes, noutro mais maneirinho 
para as pequenas, umas casinhas 
isoladas para aquelas que por tanto 
sofrer, precisavam de isolamento. 
Um lugar onde se confeccionasse o 
alimento apropriado. Era uma mara-
vilha olhar como vinham em fila 
para o refeitório aquelas que podiam 
andar. E no fim da refeição a mara-
vilha repetia-se. Levavam: uma, o 

pão num saco; outra, a panela da 
sopa. Outras o conduto e, até, uma 
sobremesa de fruta e doce. Chegadas 
ao hospital, aquelas que se podiam 
mexer, levavam a comida à boca das 
estropiadas. Os olhos riam-se de gra-
tidão. O Samaritano era um homem 
feliz. Ele até era padre. Transfor-
mou, para ele, um velho espigueiro, 
que ali havia, em Capela. Alargou-o, 
rasgou-lhe janelas onde colocou lin-
das pinturas em vitral. Um Cristo no 
Calvário, quase em tamanho natural, 
atrás do altar. O seu segredo estava 
ali. Até as formigas o descobri-
ram depressa. E vinham atrás dele 
quando o viam caminhar para lá. 
Era um lugar maravilhoso, aquele 
formigueiro. Pensou num lugar 
apropriado para quando morressem. 
Aí teve o primeiro desgosto. Foi 
chamado ao tribunal dos homens 

porque sepultava formigas como se 
fossem seres humanos. No tribunal 
segurava um livro na mão e o juiz, 
que até acreditava em Deus, decla-
rou: «Sepultar os mortos é um acto 
de misericórdia e não há lei humana 
superior». Muitos anos se passaram. 
Muito desgaste físico o seu corpo 
suportou. Muitas formigas e formi-
guinhas passaram por suas mãos a 
ponto de já nem poder pegar nelas 
para as tratar, mas eram o seu maior 
tesouro. Aliás, nunca teve outro. Um 
dia, aparece-lhe alguém a dizer: — 
Tem aqui uma pessoa para o subs-
tituir. Por artes do diabo, aparecera 
uma chamada a tribunal. Acusado 
de maltratar formigas. Sentença de 
morte: — Não pode entrar ali, no 
formigueiro. — Morre de pé.»

in O GAIATO, n.° 1867

MALANJE
Padre Rafael

PENSAMENTO Pai Américo

O Gaiato, tem feito tantas descobertas! Alguns têm dado fé 
de si-mesmo, ao ler as suas páginas de sangue.

in Notas da Quinzena, p 21

Eu não queria ser Papa. Mas queria ser um homem vestido de branco que vai aos 
lugares em que as crianças com fome, só vivem o medo da guerra todos os dias, 
onde não há mão que leve pão, mas há bombas a rebentar com elas e a despedaçar 
a ânsia de ter alguém à beira que as aconchegue  e beijá-las, abraçá-las a rir-se 
para elas, com o  coração em festa, para lhes transmitir a alegria de estarem vivas e 
fazer florir o seu coração de esperança.

Padre Zé Maria, in O Gaiato n.° 1854
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C O L A B O R A Ç Ã O
LEGENDAS

«Aos heróis da Casa do Gaiato, 
as minhas saudações. 

Assinante 81711.»

«Para a Obra da Rua, agrade-
cendo a vossa maneira de Ser e 
Estar.

Assinante 72790.»

«Para a Obra do meu coração 
com todo o meu Amor e Respeito, 
por toda a Eternidade.

Assinante 67200.»

«Que a força que vos anima não 
esmoreça. Bem-hajam.

Assinante 29007.»

«O País cada vez precisa mais 
de vós. Aqui, sois incompreendi-
dos e perseguidos!… mas o Mundo 
é assim…

Assinante 56847.»

«Essa Obra maravilhosa é um 
“oásis” na nossa sociedade tão 
materialista…

Assinante 26038.»

«Com muita admiração por esta 
Obra que sinto ser um bálsamo 
nos dias que vivemos.

Assinante 31585.»

«A Casa do Gaiato é um presé-
pio vivo no seio de um mundo a 
clamar por testemunhos de Fra-
ternidade e Verdade.

Assinante 29146.»

«Vou em peregrinação até ao 
Santuário da Misericórdia, que é 
a Obra da Rua.

Assinante 42602.»

«Venho renovar a assinatura do 
Actos dos Apóstolos dos nossos 
dias, O GAIATO.

Assinante 59584.»

«O vosso Jornal, as vossas 
publicações, são uma verdadeira 
pérola.

Assinante 54312.»

PAI AMÉRICO

«Do coração, desejo que tenham 
saúde para continuarem a gerir 
essa Casa, que eu sinto que Pai 
Américo continua lá do Céu, a 
ajudar todos os seus filhos.

Assinante 16297.»

«A leitura d’O GAIATO, para 
mim, é um donativo muito grande 
que vem ter às minhas mãos, pois 
leio-o com avidez e muito gosto, 
pois são muitas as lições que me 
dão. Peço a Deus por todos vós, 
rapazes e sacerdotes, que fazem 
esta Obra tão grande.

Tenho a graça de ter conhecido 
o Pai Américo, pois a minha que-
rida Mãe e irmãos mais velhos 
eram muito seus amigos.

Assinante 26791.»

«Já tenho bastante idade e sou 
de Coimbra, onde nasci, cresci e 
estudei, conheci o P. Américo pes-
soalmente e sempre o recordo com 
muita emoção.

Assinante 79591.»

«Acompanho-vos constan-
temente através d’O GAIATO, 
alegrando-me com os vossos 
êxitos e sofrendo com as vossas 
impossibilidades de resolver os 
problemas que surgem, que não 
são fracassos.

Entristece-me o facto do Pro-
cesso de Beatificação de Pai 
Américo não andar, como é 
vontade de todos nós, e só Deus 
sabe porquê, não me faltando a 
esperança de poder assistir a esse 
acto, antes do Senhor me chamar.

Assinante 27537.»

«Quero associar-me à come-
moração dos 60 anos da morte do 
Padre Américo. Não posso estar 
na Eucaristia e outras realizações. 
Quero lembrar o 16 de Julho, em 
que toda a vossa Família está 
em festa… envio cheque para a 
Obra.

Assinante 68471.»

«Esta pequena quantia é para ajudar o pequeno Grande Jornal O 
GAIATO a continuar a ser um testemunho da solidariedade, da partilha, 
da comunhão com os mais frágeis desta sociedade de consumo. É sempre 
um gosto lê-lo, comê-lo às vezes até com muita amargura.

Assinante 3098.»

«Para pagamento da assinatura, e desculpe pelo atraso, mas por 
favor nunca deixem de me enviar esse precioso jornalinho, que tanto 
me tem ajudado, não só a mim mas também ao meu marido. Obrigada e 
bem-hajam por nunca desistirem face a tanta dificuldade.

Assinante 26038.»

«Adoro ler o vosso simpático Jornal, ele é escrito com a alma e o 
coração, com sentimentos sinceros, o que nos deixa a pensar o quanto 
sofrem, para que todos que vivem com vocês, tenham todos os dias as 
respectivas refeições, os livros e a roupa necessária. Que Deus vos 
recompense em saúde e que todos se lembrem das vossas necessidades 
diárias. Admiro de todo o coração a vossa Obra.

Assinante 50315.»

«Fiz transferência para pagamento do vosso Jornal. O vosso Jor-
nal, depois de lido, é deixado num transporte ou numa qualquer sala de 
espera, para que outras pessoas o leiam.

Assinante 10684.»

«A pedido do meu Marido, impossibilitado de escrever, venho cum-
prir o grato dever de enviar a nossa modesta contribuição para o único 
jornal que vale a pena ser lido.

Muitos jornalistas deviam vir ao Gaiato colher lições de ética jor-
nalística.

Assinante 28951.»

«Agradeço-vos, uma vez mais, o vosso exemplo de vida, que fazeis 
chegar até mim, através do vosso Jornal O GAIATO (o maior de entre os 
maiores). Ele desperta as consciências… — evangeliza.

Sinto como minha a vossa causa.
Assinante 2884.»

«Junto uma pequena ajuda para a assinatura de um grande Jornal, 
que me ajuda e dá forças para que possa suportar melhor o meu isola-
mento.

Assinante 9917.»

«Mais uma vez atrasada para vos agradecer o envio do Jornal, que 
continuo a ler, sempre com muito interesse.

Senti a falta do que escrevia o Padre José Maria!…
Assinante 19818.»

SINAL DE CONTRADIÇÃO

«Foi com muita mágoa que tomei conhecimento das acusações 
(difamações) que atingiram a vossa Obra. Na minha opinião, o inverso é 
que deveria ser divulgado, como seja a pedagogia que foi implementada 
pelo Padre Américo na educação dos rapazes e que pode e deveria ser 
aplicada nas instituições oficiais, pois seriam muito mais eficazes os 
resultados obtidos.

Assinante 15575.»

«Sempre que sois perseguidos por esta sociedade sem valores, 
a minha fé fica um pouco abalada. Logo me aparece S. Lucas com o 
recordo: — Quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la. Assim se com-
preende melhor que estas coisas aconteçam.

Assinante 11345.»

«Rogo a Deus que continue a derramar as Suas bênçãos sobre esta 
Obra, tão vilipendiada nos últimos tempos, através da perseguição aos 
seus obreiros e aos seus métodos, baseados numa vivência espiritual 
cristã, que o mundo actual não é capaz de compreender, tão envolvido 
está no materialismo e tecnicismo desumanizado. Cristo foi condenado 
mas estava inocente… O que resta desses que o martirizaram? Nada! 
Mas a Sua mensagem torna-se imorredoura, até ao fim dos tempos.

Assinante 47518.»

«Com votos de que parem as blasfémias contra essa Casa, e para 
ajuda das vossas despesas, junto pequena gota de amor, em cheque.

Assinante 22436.»

INQUIETAÇÕES

«Envio junto uma página da 
Agência Ecclesia com referência à 
“Casa do Gaiato” de Lisboa.

Solidarizo-me consigo e com os 
outros padres e com todos os leito-
res d’O GAIATO e amigos da Obra 
do P. Américo.

Não sei do que se passou com o 
fim da Casa do Gaiato de Lisboa. 
O GAIATO não disse nada, mas 
soube-se que o Patriarcado tomou 
conta da Casa…

Não vou demorá-lo. Certamente 
que, pelas reacções que houve, o 
Patriarcado já estará a tratar da 
regularização do problema. Sendo 
assim, era bom que viesse n’O 
GAIATO uma informação sobre 
isso. Todos os leitores e amigos da 
Obra da Rua estão à espera que o 
assunto se resolva o mais depressa 
possível.

(…) Depois do que referi na 
carta, surgiu o problema do P. 
Baptista. Ou me engano muito ou 
está aqui uma tentativa para des-
truírem a Obra da Rua. Tudo me 

leva a crer que estamos num pro-
cesso de estalinização do Governo 
e do País. Tudo o que for privado… 
E coisas da Igreja…

Oxalá que isto não passe de um 
episódio sem efeito.

Assinante 39477.»

«Quando chega O GAIATO, 
leio-o de fio a pavio, num fôlego. 
E sinto-me tão chocada com as 
injustiças, as más interpretações, 
o “minar” da Obra que sempre 
lutou pelos rapazes, com rapazes! 
É caso para dizer: — Não fazem, 
nem deixam fazer…

Assinante 19536.»

«Sou assinante do Jornal O 
GAIATO e grande admirador da 
Obra da Rua, fundada pelo Padre 
Américo.

A verdadeira Obra da Rua é 
gerida por pobres e para os pobres, 
tendo os seus padres, os verdadei-
ros padres, gerido e mantido esta 
Obra apenas pela vontade de Deus, 

pois se fosse apenas por vontade 
humana, há muito que teria desa-
parecido.

Quero com isto dizer e mani-
festar a minha indignação para o 
facto de ainda não terem alterado o 
nome da Obra do Gaiato de Lisboa 
para outro nome qualquer, pois só 
devia ter esse nome, se comungasse 
dos mesmos valores iluminados 
pelo Padre Américo. Peço que 
alterem o nome, pois a Casa do 
Gaiato, as verdadeiras, entenda-
-se, não podem estar associadas a 
comportamentos menos próprios, 
como os recentes denunciados pela 
Comunicação Social.

Assinante 83396.»

«Todos os dias (ou quase) rezo 
para que surjam vocações genero-
sas, para que a nossa Obra possa 
continuar a ser um verdadeiro 
Testemunho do Amor e da Mise-
ricórdia de Deus, e uma chamada 

N.R.: —  “QUEM QUISER SALVAR A 
SUA VIDA HÁ-DE PERDÊ-LA” (LC. 9,24) 
– Quando, no nosso dia a dia, pensamos 
bem no porquê do que nos fazem de mal, 
do que fazemos de mal aos outros e do 
que há de mal entre os seres humanos 
em geral, encontramos sempre a mesma 
razão: isso é por causa de haver pes-
soas que andam a querer “salvar” a sua 
vida, sem se importarem realmente em 
saber se isso está ou não a prejudicar a 
vida dos outros e sem se importarem em 
fazer alguma coisa para ajudar a vida dos 
outros que precisam delas.

Mudar esta atitude exige muito sacrifí-
cio. Custa muito! Exige que ponhamos de 
lado essa atitude de querer, em primeiro 
lugar, “salvar” a nossa vida, para sermos 
capazes de perceber que a nossa vida 
só se salva se formos capazes de ajudar 
a dar uma vida melhor aos outros. Esses 
outros são os familiares ao nosso cuidado e 
todas as pessoas que Deus vai colocando 
próximo de nós, ao longo do caminho da 
nossa vida, a quem podemos ajudar das 
formas que estiverem ao nosso alcance. 

Note-se que isto também não é só cui-
dar da vida dos outros, sacrificando outras 
pessoas para cuidarem das coisas das nos-
sas vidas que podemos e temos o dever de 
cuidar. Fazer isto também é uma maneira 
de prejudicarmos os outros. Há dias pre-
senciamos uma magnífica actividade de 
desenvolvimento de capacidades “solidá-
rias” onde os seus participantes e organiza-
dores não fizeram tudo o que deveriam ter 
feito para tratar de coisas tão simples como 
varrer o chão e limpar o lixo que fizeram, 
deixando isso para outros fazerem.

Deus não nos manda sermos de exage-
ros: nem pensarmos só em “salvar” a nossa 
vida, nem andarmos só aparentemente a 
salvar a vida das outras pessoas, deixando 
para outros fazerem o que podemos e 
temos o dever de fazer pela nossa vida 
e pelas vidas dos que estão ao nosso cui-
dado.

Os testemunhos aqui reproduzidos dos 
nossos queridos leitores dizem-nos que “O 
Gaiato” os vai ajudando e vai ajudando 
outros nesta atitude que a passagem dos 
Evangelhos aqui reproduzida nos reco-
menda. Enquanto assim for, o nosso jornal 
estará a cumprir a sua função essencial. 
Quando deixar de ser assim, chamem-nos 
à atenção porque estaremos a perder essa 
nossa alma.

Américo Mendes
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21450

AMIZADE QUE NÃO ESMORECE

«Hoje, dia em que completo 91 anos, envio esta simples oferta para 
pagamento d’O GAIATO, e o que vai além, é para ajudar essa Obra 
que muito admiro e que muitos criticam injustamente. As Obras de 
Deus são sempre muito perseguidas.

Assinante 5552.»

«Sou assinante do Famoso desde os meus 28 anos. Já vou nos 84, 
com a graça de Deus.

Às vezes, em conversa com amigos/as, ouso dizer que me fui for-
mando na “escola do Padre Américo”, graças à leitura e reflexão de 
tudo quanto escreveu. Os padres da Rua são uns heróis ao serviço 
dos pobres, dos doentes, dos marginalizados. Deles, alguns já foram 
para o Pai… Há dias, foi o Padre Zé Maria que a Obra da Rua per-
deu. O facto emocionou-me… Eu creio que Deus há-de prover (não é 
Ele a Providência?), quem continue a Obra em Maputo.

Assinante 17478.»

«Eu já tenho muita idade, dificuldades em escrever e em ler. Mesmo 
assim, não dispenso o vosso Jornal.

Assinante 28452.»

«Como de costume, cá venho, por esta época, pagar a assinatura 
d’O GAIATO, Jornal cuja leitura me ajudou desde a minha ado-
lescência e que agora, infelizmente, por falta de visão, dificilmente 
saboreio.

Assinante 10699.»

«Quero muito a esta Obra, desde que em menina ouvi falar dela, em 
casa, à minha Mãe e Irmãos. Creiam-me muito amiga e grata pelas 
inúmeras lições que O GAIATO me proporciona.

Assinante 28392.»

«Aqui estou, mais uma vez, (será a última?), Deus o sabe. Eu, ape-
nas sei que os meus 93 anos se fazem sentir muito. Contudo, enquanto 
viver, não esqueço uma Obra tão grandiosa! Só lamento os que a 
querem caluniar ingratamente.

Assinante 22419.»

PASSAGEM DE TESTEMUNHO

«Sou a esposa de …, o qual tinha 
o gosto de enviar todos os anos 
uma pequena quantia para ajudar 
tão prestimosa Obra. Acontece que 
faleceu há poucos meses. Eu, sua 
viúva, quero honrar a vontade do 
meu marido e continuar a enviar 
uma pequena ajuda, pedindo a 
Deus que continue a abençoar a 
vossa Obra. Agradeço que o vosso 
Jornal seja enviado agora no meu 
nome.

Assinante 67693.»

«Recebo o nosso Jornal há 
muitos anos. Já a minha Mãe e os 
meus irmãos mais velhos comuni-
cavam com o saudoso P. Américo.

Hoje venho efectuar o paga-
mento do nosso Jornal, que venho 
recebendo com tanto gosto e 
apreço.

Assinante 28392.»

«Eu, filha de …, venho pela 
presente dar a triste notícia do seu 
falecimento.

Gostaria de ficar no lugar da 
minha mãe e receber o vosso lindo 
Jornal. Obrigada.

Assinante 19465.»

«Tenho um amor muito grande 
por esta nossa Obra, mas já estou 
com muita idade (85 anos) e com 
poucas posses, mas é com muita 
alegria que sei que o meu filho 
mais novo também tem um grande 
apreço pela Obra do Gaiato, do 
nosso querido Pai Américo e que 
também manda os seus donativos 
para a Casa do Gaiato.

Este amor que tenho à vossa 
Casa, já é antigo, pois foi-me 
transmitido pela minha querida 
Mãe…

Tento transmitir aos meus 

filhos, que ainda cá estão (são 
4) este amor que tenho por esta 
tão grande Obra do nosso muito 
querido Pai Américo, que tive a 
felicidade de conhecer e estar com 
ele. Peço muito a Deus que o nosso 
querido Papa Francisco lhe dê a 
Beatificação, pois foi um grande 
santo que viveu no nosso tempo e 
cá deixou esta grande Obra, que é 
seguida por tão bons sacerdotes.

Assinante 26791.»

«Junto envio a minha oferta ao 
nosso querido O GAIATO, que 
tanto prazer me dá quando leio as 
suas novidades.

Os meus netos, no fim-de-se-
mana, gostam também de o ler, 
sobretudo as notícias dos rapazes 
sobre os trabalhos que muito 
admiram.

Assinante 59491.»

UNIÃO SACERDOTAL

«Como em anos anteriores, é o resultado do ofertório de “Beijar 
o Menino” nas minhas paróquias. Assim, este ósculo na imagem, 
passa a ser um carinho com os meninos de carne e osso em que Jesus 
incarnou.

Assinante 30824.»

«Li, com interesse, a informação no verso do rótulo d’O GAIATO. 
Estou, absolutamente, de acordo. Creio, porém, que o local da infor-
mação é muito discreto. Porque não vem no Jornal?

Quanto à notícia referida, na informação, que se diga, neste caso 
o Patriarcado de Lisboa, a “verdade na caridade”.

Como vós, também considero que o nome “Casa do Gaiato” deve 
ser substituído, uma vez que o Patriarcado de Lisboa dirige e admi-
nistra a “Casa do Gaiato do Tojal”.

Aproveito esta oportunidade para vos dizer que tenho um grande 
carinho pela Obra da Rua. Sou padre diocesano. No meu tempo do 
Seminário estávamos bastante orientados para a Obra da Rua… Esta 
grande Obra e Pai Américo é, para mim e outros colegas, padres e 
não padres, a grande referência.

Assinante 9382.»

«Certamente que os problemas e contratempos deste ano irão 
passar para o novo ano. Mas, como sacerdotes e homens de fé, espe-
ramos que o Menino Deus dará força e alento para a Obra continuar 
a sobreviver com o mesmo espírito e em todas as valências.

Assinante 71669.»

«A vossa Obra “bate” forte em 
mim. Quando vinham vender o 
Jornal à minha cidade, os gaiatos 
almoçavam muitas vezes em nossa 
casa e ficavam a brincar com meus 
filhos. A Casa do Gaiato está em 
meu coração. Se eu tivesse menos 
15 anos, queria ir trabalhar para 
a vossa Casa, fazendo o que fosse 
preciso.

Assinante 68729.»

«Não tenho palavras para lhes 
transmitir o quanto os admiro!…

Desde que conheço a Obra do 
Gaiato, sempre tive pena de não 
morar perto de uma Casa, pois 
gostava de poder dar uma mãozi-
nha naquilo que pudesse fazer.

Hoje, com 83 Primaveras e com 
pouca saúde, resta-me louvar a 
Deus por tudo o que me tem dado 
e rezar muito, em especial para 
que o “Menino” que está para 
chegar, traga com Ele muitas e 
santas vocações para preencher 
as lacunas das vossas Casas, que 
tanto necessitam.

Assinante 70614.»

«Venho, mais uma vez, mandar 
uma migalhinha para a vossa Obra, 
que classifico como magnífica.

Só com a ajuda do Pai do Céu 
e a intercessão do vosso santo, e 
mestre, Pai Américo podereis con-
tinuar a vossa missão.

Assinante 3642.»

«Com a minha profunda admira- 
ção e agradecimento pelo testemu-
nho que dais em nome do Evangelho 
e de toda a pessoa que é injustiçada 
e marginalizada pelas estruturas 
sociais, envio uma pequena “miga-
lha”, tendo bem presente que muito 
é o pão que tendes que partilhar 
com o próximo.

Quanto mais vou conhecendo o 
mundo, mais forte é o meu senti-
mento fraterno pela Obra da Rua, 
por tudo aquilo que representa, 
face à permanente desumanização 
com que o mundo é confrontado 
todos os dias e em todos os lugares.

Assinante 29146.»

«Envio cheque para pagamento 
d’O GAIATO. O excedente é um 
donativo para o que entenderem.

Abençoado Jornal que nos 
faz meditar e interpela. Obra 
magnífica que o nosso querido 
P. Américo nos deixou e que os 
senhores padres mantêm viva com 
abnegado amor.

Assinante 33552.»

«É sempre com emoção que 
recebo um “Jornal Especial” que 
fala ao meu coração e o sacode 
para a sensibilidade afectiva e 
solidária.

O GAIATO é um mensageiro que 
devia ser lido por políticos, abas-
tados, não-crentes e insensíveis 
sociais.

Admiro também o desempenho 
de todos os Padres da Rua que não 
ficam indiferentes ao sofrimento 
do próximo. Por isso, dedico-lhes 
esta pequena tentativa poética.

Poucos conhecem o seu trabalho,
Abnegado, duro, inconformado…
Dividem pão, amor e agasalhos
Reis sem trono ou ducado,
Elevam corações abandonados
Sofrem p’lo pobre, órfão ou refugiado.

Dura e exemplar a sua vida
Anónima, persistente, intensiva…

Rodeados de gente, e tão sós no viver!
Unicos serviçais que não regateiam
  [horário,
Ajudá-los, sem dúvida, é um dever.

Há quem interprete o contrário,
É mais fácil não perceber!

Assinante 74935.»

«A muita gratidão pelo grande 
testemunho evangélico da Obra da 
Rua, à qual tanto devo na minha 
formação, desde o tempo da 
juventude, nunca me esquecendo 
do sermão do Bem-aventurado P. 
Américo em Fátima, quando era 
estudante liceal.

Assinante 21103.»

«Acompanho com carinho e 
oração, na rectaguarda, o mara-
vilhoso trabalho apostólico que 
realizais, através da Casa do 
Gaiato, e dou graças a Deus pelas 
maravilhas que Ele realiza atra-
vés de vós, junto desses jovens e 
dessas crianças, sem esquecer o 
Calvário. Bem-hajam.

Assinante 80209.»

de atenção para sairmos do nosso 
egoísmo e olharmos mais à nossa 
volta.

Assinante 58073.»

«Tenho 86 anos (quase 87…) 
e pelos problemas que a idade 
nos traz, especialmente a minha 
esposa, vou tendo pouca disposi-
ção para escrever e quase me ape-
tecia repetir o que escrevi no ano 
passado, quando enviei a minha 
habitual oferta.

(…) Só me resta lamentar a 

partida para o Céu do Padre José 
Maria e os ataques desenfreados 
que vão fazendo à vossa (nossa) 
extraordinária Obra, na pessoa 
do Padre Baptista. Que o Senhor 
Jesus, por intercessão do Pai 
Américo, continue a dar-vos for-
ças para continuar a “semear” 
(apesar da “seara ser grande e 
os trabalhadores muito poucos). 
O cheque é do mesmo valor e 
repito, distribuam como for mais 
necessário.

Assinante 39113.»

«Admiro muito esta Obra admi-
rável que tanto bem faz aos rapazes 
e aos mais carentes da sociedade. 
Bem-hajam e que Deus vos dê 
saúde e a Sua força para prosse-
guirem sem desfalecimento.

Quando ouvi a notícia sobre a 
Casa de Lisboa também pensei: 
Oxalá não haja confusões. Porque 
não mudaram de nome? Eu eluci-
dei logo os familiares que estavam 
comigo. Deus está convosco e 
nunca falta.

Assinante 30428.»
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SETÚBAL Padre Acílio

Maria do Céu

PASSOU há uma semana para o lado transcendente da Vida a nossa 
 antiga professora e, depois, muitos anos catequista, a senhora D. 

Maria do Céu.
Com a D. Ermelinda, dedicada docente, foram não só professoras, mas 

mais ainda educadoras, psicólogas e mães de centenas de rapazes que lhes 
passaram pela alma.

A D. Maria do Céu — que nome tão lindo! — Após dispensada pelo 
Ministério da Educação de ensinar na escola da Casa do Gaiato, não nos 
deixou, antes pelo contrário, com a sua vocação maternal acolhia na sua 
casa os vendedores do jornal aparando-os com seu carinho e conselho e, 
veio, durante largos anos, como quem cumpre um dever, dar catequese ao 
grupo que lhe era destinado, quase sempre os que se preparavam para a 
primeira comunhão.

Transmitir a fé é o dom mais excelente que se pode dar a alguém.
Tempos em que as professoras tinham largueza para se imporem ao 

respeito pela dedicação, competência e autoridade e, eram para os alunos 
ideais de referência.

Com os anos e a diminuição do número de rapazes nesta Casa, a nossa 
catequista Maria do Céu abrandou as suas visitas, mas não nos largou. 
Com a sua magra reforma aliviou, muitas vezes, a pressão das nossas des-
pesas.

Debilitada, sem forças e a precisar de transfusões de sangue, lançou-me 
um desabafo que lhe brotou do fundo da sua sinceridade: — o Senhor 
nunca mais me chama para o Céu.

— Há-de chegar um dia! — Respondi-lhe.
Não pensava que o chamamento fosse tão rápido.

Memórias do Padre José Maria

APARECEU num Jornal do Alentejo — não sei se já transcrição — 
 uma referência ao nosso padre José Maria que me pediram para 

reproduzir no Gaiato, o que faço com muita alegria, pois este meu Irmão, 
após ter partido para a eternidade tem estado muito presente em mim.

O texto é de Carlos Santos e diz assim:
«A pedido, escrevo umas palavras sobre a figura do padre José Maria, 

que fundou e tutelou a Casa do Gaiato de Maputo, até à sua partida para 
a Casa do Pai, em 30 de Setembro deste ano.

A primeira palavra que me veio à mente foi “santo”. Quem sou eu 
para escrever sobre a vida doada aos outros por um ser humano assim? 
E digo santo, porque viveu uma vida de santidade, agradável a Deus 
e na entrega aos homens, aos mais desfavorecidos, aos excluídos, aos 
rapazes que acolheu como um pai, na Casa do Gaiato de Maputo.

Conheci o padre José Maria em Agosto de 2008, a bordo do avião que 
me levava a Moçambique, acompanhado então pelo diretor da APARF, o 
prof. João Ferreira. Fazíamos essa viagem para verificarmos, “in loco”, 
a forma como os apoios financeiros da APARF, aos projetos naquele 
país, eram aplicados e a deteção de outras carências.

E eis que chego à Casa do Gaiato onde sou logo abordado e “tocado” 
por inúmeros “olhitos” de crianças lindas. Fomos recebidos pelo pai, 
o padre José Maria, que nos mostrou a “sua” amada Obra. Ao almoço 
partilhámos a refeição na mesa do padre José Maria. Ele apresentou-nos 
e agradeceu à APARF o apoio concedido para que a Obra pudesse sus-
tentar-se. O almoço foi servido por rapazes mais velhos, tudo numa dis-
ciplina bela e com um respeito imenso pelo pai daquela Casa de família.

Sob a condução do prof. Alberto, partimos ao encontro das comunida-
des mais distantes (cerca de 80 kms), que foram sendo criadas e edifica-
das sob a inspiração e apoio da Casa do Gaiato. Visitámos também uma 
obra apoiada pela APARF – espaço de informação, diagnóstico e trata-
mento da lepra. O que ficou daquela visita à Casa do Gaiato de Maputo 
é difícil de descrever, tal a abundância de emoções e sentimentos.

Mas o que sobressaiu foi a personalidade impar do padre José Maria, 
carinhosamente tratado pelos seus rapazes por “papá”.

Nas suas deslocações a Portugal e mesmo em Moçambique, o padre 
José Maria falava da Obra, solicitava apoios e recolhia ofertas de ami-
gos que conheciam bem a sua missão.

De todas as ajudas recebidas o padre José Maria prestava contas com 
total rigor.

Era um sacerdote que não tratava apenas das almas dos que lhe esta-
vam confiados, abordava e tratava o homem todo – alma e corpo. E 
assim foi em 2008…

Em 2015, volto a Moçambique, na companhia dos diretores da APARF, 
Dr. Vítor Borges e Ir. Alfredo do Rosário. E o reencontro com o padre 
José Maria é inesquecível. Apesar dos anos passados, já com 81 prima-
veras, embora mais debilitado, a mesma serenidade, a mesma memória! 
A sua gratidão à APARF, mais uma vez, bem como a delicadeza e o cari-
nho com que nos recebeu.

Visitámos parte da Obra e despedimo-nos com um “até sempre”, após 
uma reunião de trabalho. E foi uma despedida (até já) mesmo, agora que 
partiu para o Pai, quando o seu estado de saúde disse basta.

Como era sua vontade, foi sepultado na Casa do Gaiato de Maputo, 
onde viveu uma boa parte da sua vida e fez viver outros.

Mas não desapareceu, fica no coração, no coração daqueles que o 
conhecem e daqueles a quem amou.

Que lição de vida! Um padre modelo para os padres, à semelhança 
do fundador da Obra da Rua — Casa do Gaiato — o saudoso padre 
Américo.

Que Deus o cumule das bênçãos e graças que justamente merece.
Até já meu querido Amigo Padre José Maria!»  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

De uma vez houve um homem que O 
definiu e disse que Deus é Amor!

Padre Américo

A Conferência Episcopal Por-
tuguesa divulgou, em 10 de 

Novembro de 2016, uma oportuna 
Nota Pastoral sobre os 400 anos 
do carisma de S. Vicente de Paulo 
e os 3 séculos da presença vicen-
tina em Portugal, que se celebram 
em 2017: O coração do carisma 
vicentino é o exercício da caridade 
cujo modelo foi dado pelo divino 
Mestre. E a sua actualização passa 
hoje pelo compromisso com os 
mais pobres, que de todos os cris-
tãos exige acções concretas que, 
em espírito de missão de serviço 
à Igreja, se hão-de traduzir em 
obras mais do que em palavras.

Vem mesmo a propósito desta 
memória tão grata a mensagem 
para esta Quaresma do Papa Fran-
cisco, que actualiza a parábola 
evangélica do homem rico e do 
pobre Lázaro, cujo nome significa 
Deus ajuda: a Quaresma é um 
tempo propício para abrir a porta 
a cada necessitado e nele reconhe-
cer o rosto de Cristo. O rosto da 
misericórdia é Jesus crucificado e 
vivo, bem presente naquelas pes-
soas cuja dignidade é ferida e urge 
promover.

Com redobrada alegria, também 
queremos associar-nos ao júbilo da 
Família Vicentina, pois nomeada-
mente a Congregação da Missão e 
as Conferências Vicentinas mar-
caram indelevelmente a vida do 
Padre Américo, da Obra da Rua 
e do Património dos Pobres, que 
vão surgindo e crescendo da sua 
tarimba e da visita domiciliária 
aos Pobres. São lapidares e faróis 
estas máximas dos fundadores 
que se ligam neste ano jubilar: O 
Amor é inventivo até ao infinito 
(S. Vicente de Paulo). Gostaria de 
envolver o mundo inteiro numa 
rede de caridade (Beato Frederico 
Ozanam).

Américo Monteiro de Aguiar 
(AMA) viveu inquieto desde cedo, 
de belos sonhos e de realidades 
com Deus e o próximo. No seu 
itinerário pessoal (vocacional), é 
notório que conheceu o legado de 
santidade de um modelo deter-
minante, na história da Igreja, de 
evangelizador dos pobres. Aconte-
ceu aos 12 anos, quando foi rece-
bido no Colégio de Santa Quitéria, 
em Felgueiras, da Congregação da 
Missão, orientado para o comércio 
por seu pai Ramiro. Aí, em 8 de 
Dezembro de 1899, foi admitido na 
Associação dos Filhos de Maria. 
E, 31 anos depois (16-XI-1930), 
em Coimbra, significativamente, 
foi nomeado Director diocesano da 
Medalha miraculosa, da revelação 
privada, em Paris, a Santa Catarina 
Labouré, das Filhas da Caridade. 
Do tempo do Monte da Santa, em 
Junho de 1902, chegou-nos o teste-
munho seguro de sua mãe Teresa: 
ele tem muita vontade de ser 
padre. Afinal foi chamamento con-
firmado sacramentalmente 27 anos 
depois, no Seminário de Coimbra. 
Entretanto, foi mergulhando mais 
nas misérias de tantos pobres em 
horas dolorosas, dos quais se fez 
próximo, confidente, recoveiro e 
amigo!

Não admira que, no Outono de 
1947, como Padre da Rua, tenha 
sentido uma legítima nostalgia 
dos tempos vividos com os vicen-
tinos em Santa Quitéria e com os 
franciscanos em Vilariño de la 
Ramallosa. Entre outras, são face-
tas da sua vida que se intercruzam 
e plasmaram no carisma que aca-
bou por legar à Igreja, no século 
XX, como Padre diocesano. Medi-
temos, pois, nestas suas: Confidên-
cias/ Ao regressar a casa de um dos 
recentes peditórios, lembrei-me de 
passar por certa aldeia, aonde 
sabia estar um religioso professo 
dos Padres da Missão. É uma casa 
pequenina e solitária na vertente 
de um monte, destinada a servir 

os padres e irmãos da Congrega-
ção, cansados de servir. Encontrei 
quem procurava. Não lhe quis per-
guntar a idade: parece mal. Mas 
deve estar à porta, se não tiver 
já entrado na casa dos oitenta. 
Dois carros, como dizem os velhos 
destas terras. Logo que soube 
da minha presença, o religioso 
professo veio ao meu encontro, 
a rir-se, cheiinho como um ovo! 
Está colhendo o que semeou: Paz. 
Gozo. Alegria. Entrou na posse 
antecipada da promessa divina. 
Fez render os seus talentos./ Eram 
os olhos. Eram as falas./ Era um 
singular não sei quê no semblante 
do religioso a revelar o mistério 
da vida com Deus! Desci o monte 
com inveja. Também eu quisera 
gozar. Bati de uma vez às portas 
dum convento, em cata precisa-
mente desta vida. Mandaram-me 
embora. Não me quiseram. Não 
que fosse melhor do que eu a pes-
soa que assim fez, nem nessa conta 
se tem. Mas a verdade é que essa 
pessoa tinha a palavra. Ela era a 
palavra; e eu não tive outro remé-
dio senão desandar. Cá ando em 
trabalhos forçados, dos quais só 
a morte me há-de libertar. Tenha 
eu ao menos uma casa de repouso. 
Um retiro de silêncio, onde possa 
esperar e preparar-me para a hora 
derradeira!

Tendo deixado Moçambique, a 
vida conventual de paz e alegria 
que procurou com a martelada 
decisiva, em 1923, foi de curta 
duração; pois, o Bom Pastor foi 
conduzindo Américo pelas ruas da 
amargura, ao serviço dos Pobres 
— seus senhores, no Caminho da 
Luz que o seduziu desde peque-
nino: Nasci com esta devoção. 
Revelou-se assim, especialmente 
em Portugal e África, como um 
exemplo vivo e tão próximo dos 
carismas vicentino e franciscano, 
sempre actuais, de amor aos pobres 
e pobreza. A caridade nunca 
acaba!  q

De servos e amigos dos Pobres

Continuação  da  página  1

A nossa Casa do Gaiato de Benguela acolheu, há dias, 
mais três filhos abandonados. Como temos anunciado, 
muitas vezes, os pedidos são muitos. A dificuldade prin-
cipal para o atendimento familiar da multidão de crian-
ças abandonadas está na falta de emprego, na sociedade, 
para os filhos mais velhos que estão na idade de viver 
com dignidade a sua autonomia. Estamos a tentar resol-
ver este problema aflitivo, com a ajuda de pessoas ami-
gas que entendem a gravidade da situação. Entretanto, 
conseguimos espaço digno para receber estes três filhi-
nhos novos. Vieram do Abrigo dos Pequeninos,  uma 
Instituição maravilhosa que se dedica à missão de aco-
lher os bebés abandonados, até aos seis anos de idade, 
normalmente. Os meninos, quando atingem esta idade, 
são transferidos para a Casa do Gaiato. As meninas 
ficam e crescem, no Abrigo, até serem mulheres. A his-
tória resumida destes três filhos é a seguinte, com os 
respectivos nomes: 1 — Lourenço Mateus, nascido a 14 
de Fevereiro de 2011. Foi encontrado na cidade vizinha, 
Catumbela, e levado para o Abrigo dos Pequeninos pela 
Autoridade administrativa, por abandono familiar. Não 
há notícias de qualquer membro da família. 2 — Feli-
ciano Cassivela Jango,nascido a 12 de Outubro de 2010. 
É órfão de mãe e pai desconhecido. Foi para o Abrigo, 
apenas com 10 dias de vida. 3 — Eduane Lagrife 
Eduardo, nascido a 22 de Abril de 2011, sem condições 
familiares.

A nossa e vossa Casa do Gaiato de Benguela acolheu 
estes três corações novos, como um verdadeiro tesouro. 
A nossa missão fundamental é “Fazer de cada Rapaz 
um Homem”, segundo o pensamento de Pai Américo. 

Estes três corações novos entram na torrente de amor 
que os vai gerar filhos dignos da nossa sociedade. Que 
o coração de cada um de vós, queridos leitores, se una 
com toda a vossa ajuda, na realização deste projecto. 
Muitos mais filhos abandonados aguardam a hora de 
ser acolhidos para serem salvos da desgraça em que se 
encontram.

O ano lectivo de 2017, iniciado há poucas semanas, 
continua o seu curso normal. Uma desgraça, porém, 
afecta milhares de crianças. Não frequentam a escola, 
por falta de condições de vária ordem. A escola da 
Casa do Gaiato de Benguela procura dar a sua ajuda, 
até aos limites da sua capacidade. Neste momento da 
sua história, mil cento e cinquenta e sete crianças estu-
dam, debaixo da sua responsabilidade. É, sem dúvida, 
uma forma de promoção positiva, a favor da socie-
dade digna. Há factos, verdadeiramente chocantes 
que põem o nosso coração a sangrar. Hoje, de manhã, 
ouvi a notícia do abandono duma criança, ainda bebé, 
debaixo da ponte do rio Cavaco, o rio de Benguela, 
onde foi encontrada já morta. Que fazer? As autorida-
des estão a investigar. É necessária uma autêntica inva-
são de Amor contra a crueldade de que são vítimas as 
crianças inocentes. Vamos ter sempre o nosso coração 
aberto para acolher e ajudar os filhos abandonados. Os 
doentes, sem recursos para buscarem a salvação das 
suas vidas, batem-nos à porta, todos os dias. Queremos 
ajudá-los com o pagamento das consultas e a compra 
dos medicamentos. Dentro dalguns instantes, vamos à 
farmácia vizinha para cumprir esta missão que é pos-
sível, graças às ajudas que vêm dos vossos corações. 
Recebei com muito amor um beijinho dos filhos mais 
pequeninos da nossa Casa do Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António


