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NOTA PASTORAL D. António Francisco, Bispo do Porto

“CHEGOU a hora de dar notícia de uma Obra que há muito tra- 
 zemos no peito, a saber: um abrigo onde possam morrer 

cristãmente legiões de inválidos sem morada certa. Vai-se-lhe dar 
o nome de Calvário” – anunciava o Padre Américo no Coliseu do 
Porto em 2 de Junho de 1955.

O “Pai Américo” já “sonhara aquilo que Deus queria”: uma 
“obra de doentes para doentes”; a oferta à Obra da Rua da quinta da 
Torre, em Beire (Paredes), foi o momento do anúncio. Depois foi o 
idealizar uma aldeia “onde pudessem viver” aqueles que, de outra 
forma, também não teriam “onde morrer”. O arquiteto riscou e a 
Obra “começou a nascer”, com cerca de 100 operários a dar as suas 
mãos a um coração de caridade ativa e de saber crente.

A primeira moradia foi a casa “Graças a Deus”, destinada a 
homens doentes mas que haviam de ajudar e confortar os vindou-
ros. Depois, a casa “Esperança” para casal de inválidos ou senhoras. 
Seguiram-se instalações para cozinha, sala de jantar, dormitórios, 
moradias térreas, pavilhões, edifício dos serviços médicos, salão 
de convívio, espaços de repouso e paz… De um velho espigueiro, 
“monumental em seus cogumelos de granito e colunas oitavadas”, 
brotou a Capela (casa do Pão vivo), servida por larga escadaria, que 
trepa sobre tapete de relva macia - a sua inauguração, em 16 de 
Julho de 1957, marcou o primeiro aniversário da morte daquele que 
sonhou e amou em primeira mão o Calvário.

Desde então - e sempre - o Padre Baptista tem sido a alma daquela 
aldeia, acolhendo, inovando, orientando e dando-se. Um Pastor, sim-
ples e determinado, que está sempre no meio das suas ovelhas, conhe-
ce-as nas suas histórias, trata a cada uma pelo seu nome e, quando 
“chega a hora”, o Padre Baptista recomenda-as ao Pai.

Ao longo de todos estes anos, mais de mil pessoas ali encon-
traram guarida: gente sem família, rejeitados que se arrastavam, 
paralíticos, vítimas de uma pobreza escandalosa, doentes incuráveis 
e deficientes profundos (a primeira casa em Portugal para ambas 
as situações), pessoas acamadas e com doenças não identificadas, 
“lixo” que a sociedade repelia e que tudo fazia por esconder. 

Os portões da aldeia estão continuamente abertos para receber 
quantos, uma vez acolhidos, se veem renascer - apenas os pedintes 
preferem seguir o seu caminho de porta em porta. Quantos por ali 
ensaiam uns passos que nunca antes deram, uma atividade que se 
julgara impossível, uns abraços que jamais tinham sentido e uns 
sorrisos que, doravante, permanecerão sentidamente retidos! Ver-
dadeiros milagres...

Também, lá, onde encontraram repouso reconfortante mas em 
família, muitos “entregaram o seu espírito nas mãos do Pai”. Parti-
ram com a certeza de que a “família”, que ali deixavam, os perpe-
tuaria nas afetuosas orações do Padre Baptista.
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MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

É tempo de Fé, é tempo de 
esperança. Por vezes, fico 

incomodada quando perguntam 
“como estás, e a Casa do Gaiato, 
e os rapazes?”. Respondo com 
confiança: caminhando, estamos 
bem. Só Deus sabe o quanto me 
custa dar estas respostas. A Obra 
é de Deus e Ele continua presente 
em todos os momentos da nossa 
vida. 

Sr. Padre José Maria era um 
homem de fé e profunda união 
com Deus. Sempre tinha em 
mente o hoje, o amanhã e o 
depois. É assim que olhamos para 
o futuro.

Todos os dias no refeitório 
diante dos rapazes, com os olhos 
neles, a minha alma fica inquieta. 
Questiono-me: como devo fazer 
para garantir a estes rapazes 
comida, medicamentos, água, 
luz, educação... Logo me vem à 

mente uma resposta: Confiança, 
serenidade, não estás só. Porque 
te preocupas com o dia de ama-
nhã se Deus cuida até dos pás-
saros. É importante continuar a 
envolver toda a sociedade pois os 
pobres são de todos.

Quantos pedidos aparecem 
em nossa Casa. Por vezes sinto a 
amargura em ter que dizer não, e 
em alguns momentos tenho que 
parar e ir à procura dos pais, tios 
e avós para chamá-los à respon-
sabilidade. 

Lembro-me em 1998 quando 
o Sr. Padre Baptista esteve em 
nossa Casa, e perante o que viu 
alertou-nos para perigos que a 
sociedade moçambicana pode-
ria vir a enfrentar. E dizia-nos 
“preparem-se para acudir mui-
tos casos de turberculose, des-
nutrição e outras doenças, pois 
conforme vejo vocês estão em 

perigo”. Isto parecia algo impos-
sível, mas perante o nosso dia-a-
-dia realmente ele tinha motivos 
para fazer esta colocação. Este 
ano, dos 24 rapazes que rece-
bemos 18 carecem de cuidados 
especiais. Um deles foi tirado de 
um esconderijo com 14 anos e 
tinha apenas 13 quilos. Hoje é a 
alegria da nossa Casa.

Estamos perante uma socie-
dade de extremos. Nas refeições 
com os nossos rapazes mais 
velhos, que estudam na cidade, 
os comentários fazem-se sentir. 
Aparecem jovens de 18 anos que 
chegam a ter 6 viaturas e diaria-
mente ostentam esses bens aos 
colegas mostrando a sua prepo-
tência. E dizem que não gostam 
de pobres. Outros, que estudam 
em faculdades no exterior, che-
gam a servir grandes banquetes
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PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

APARECEU no fim do dia, nestas 
 tardes já com horário de Verão, um 

homem tostado pelo trabalho, poeira e pelo 
sol. Com aspecto humilde, transparecia 
seriedade, pobreza e verdade. Queria falar 
com o senhor padre: — Então diga lá o 
que lhe quer —, disse sem me identificar.

— É o senhor não é?
— Sou, sim senhor.
— É que eu tenho quatro filhos e sou 

sozinho a ganhar para a família. A casa 
onde moramos é muito pequena e tenho 
as mais novas a dormir no meu quarto. 
O senhorio vai aumentar uma casa, 
ampliando-a com mais dois quartos, 
abrindo uma porta para outra casa anexa 
aquela em que vivemos, mas quer aumen-
tar-me a renda. Vinha ver se era possível 
dar-me uma ajuda para a caução.

Isto foi no sábado a uma hora, impossível 
de me certificar das boas impressões e do 
pedido que me era feito.

— Olhe, o melhor, é eu ir lá ver amanhã.
Não ficava longe. O pedinte combinou 

comigo um sítio conhecido de ambos e, 
após a missa dominical, dirigi-me àquele 
lugar onde ele me esperava com uma 
motoreta.

— Eu vou à frente e o senhor segue-me 
—, disse despachado.

Sim, no carro da Casa fui atrás do meu 
amigo uns quinhentos metros. Mal se des-
montou da motoreta veio informar-me com 
toda a simplicidade que a sua mulher já 
tinha um filho quando se juntaram.

Não sei se casou, nem fiz tal pergunta, 
pois faltava-me à vontade para lhe falar em 
tal assunto. Ficará para mais tarde.

— Pois muito bem —, disse-lhe. — Você 
recebeu-a como ela era e com a sua natu-
ral responsabilidade. O filho é fruto do 
seu ventre e a sua obrigação agora, é ser 
pai dele.

— E sou com muita alegria. — Respon-
deu jubilosamente.

Também esta confidência me despertou 
ainda mais vontade de ajudar, quem assim 
se aventura no amor, a sarar feridas, de 
outro modo, insanáveis. Uma mãe solteira 
é como uma pessoa sem uma perna. Difi-
cilmente aguentará hoje, um filho na ado-
lescência.

A casinha situa-se à borda da água. Não 
a beija o Sado nas suas ramificações e 
lagunas porque um caminho a separava e a 
terra a erguia cerca de um metro acima da 
maré cheia. Com duas águas teria sido uma 

construção clandestina onde se abrigaram 
três ou quatro famílias pobres, com renda 
barata.

Tem água de um furo e energia eléctrica.
Ao chegar, um dos mais pequenos, atra-

vessou-se à frente do meu carro, em cima 
de uma bicicleta, obrigando-me a uma 
atenção redobrada.

Gostei do ambiente. As crianças, duas 
meninas ainda pequenas e dois rapazes, 
gozam de ar livre e espaço para brincar, 
fora do bulício automóvel e dos perigos 
que lhes são inerentes.

A água ali perto empresta ao local um 
ar agradabilíssimo nos dias de sol. A 
mulher foi preparar o almoço, mas ao ver-
-nos prontificou-se logo a mostrar a casa.

Continua  na  página  3 
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

BATATA — Alguns dos nossos Rapazes andaram na sementeira da batata, 
que é feita nesta época da Primavera. A batata foi semeada nos Campos Novos 
pelo «Meno», o Paulo, o Vicente e o «Bruninho». Enquanto o «Meno» guiava 
o tractor, os Rapazes iam pondo a batata na máquina de semear, que enterrava 
as sementes na terra. Daqui a poucos meses teremos batatas para apanhar. 
Depois ficará no celeiro e será servida nas nossas refeições.

RAPAZES — O Pina começou a trabalhar fora, numa empresa de trans-
portes. É o trabalho de que ele mais gosta. Desejamos-lhe boa sorte. O 
Bruno «Andróide» fez exame de código que lhe correu mal. Esperamos que 
à segunda tentativa consiga passar. O Zé Reis também está a tentar obter a 
carta de condução. Boa sorte.

CONTENTOR — O nosso querido Padre Telmo, com a ajuda do Júlio 
Silva, andaram a preparar coisas para mandar para a nossa Casa do Gaiato 
de Malanje num contentor. São bens alimentares, escolares, roupa e calçado, 
materiais de construção, etc., que na nossa Casa de Malanje fazem muita falta. 
Agradecemos aos nossos Amigos que nos deram as suas ofertas para o con-
tentor. Com a ida do nosso Padre Telmo a Malanje, aproveitei para mandar 
algumas cartas para o nosso querido Padre Rafael e para alguns Rapazes de 
Malanje, bem como para alguns familiares. Um abraço aos nossos de Malanje.

PÁSCOA — Alguns dos Rapazes andaram a preparar-se para o Baptismo, 
que receberão na nossa Celebração Pascal. Nas sessões da catequese falaram 
sobre o dom que Jesus nos deu em sermos filhos de Deus, e aquilo que é 
preciso fazer para ser cristão. Os Rapazes que pediram o Baptismo foram o 
Vicente, o Alziro, o Quintino, o Ratzinquer e o Diogo.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

SEMANA SANTA — Teve início 
a Semana em que os cristãos cele-
bram o mistério pascal de Cristo, 
de forma especial. A celebração do 
Domingo de Ramos na Paixão do 
Senhor, entre nós, começou com a 
bênção dos ramos de oliveira (temos 
muitas!) e outros, no largo do nosso 
lindo Cruzeiro, em granito, pelas 10 
horas, no dia 9 de Abril; e depois 
escutámos a narração do Evangelho 
da paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. O Tríduo pascal é o culminar 
da Quaresma, pois Cristo venceu a 
morte e o pecado!

CONFERÊNCIAS QUARES-
MAIS — Com o tema central Cem 
anos das aparições de Fátima, vários 
Rapazes assistiram a algumas pales-
tras, no salão paroquial de S. José, em 
Coimbra, às quintas-feiras, às 21.15 
horas, nos dias 9, 16, 23 e 30 de Março 
e 6 de Abril, cujos oradores foram: Dr. 
José Milhazes, Dr. Marco Daniel, Sr. 
D. António Marto — Bispo de Lei-
ria-Fátima —, Irmã Ângela, A.S.M. 
(das Causas dos videntes de Fátima) 
e Sr. D. Virgílio Antunes — Bispo de 
Coimbra. Participaram muitas pes-
soas e valeram bem a pena!

PREGAÇÕES EM S. JOSÉ — 
Nos dias 25 e 26 de Março, como é 
tradição, alguns Rapazes foram com 
o nosso Padre Manuel à comunidade 
cristã de S. José, em Coimbra, tão 
amiga da nossa Obra, sendo muito 

bem recebidos pelo Pároco, Sr. Padre 
João Castelhano e pela comunidade 
cristã, em todas as Missas do IV 
Domingo da Quaresma. É o chamado 
Dia do Gaiato, em que os ofertórios 
se têm destinado à nossa Casa. Bem-
-hajam! Nas práticas das celebrações, 
à luz da Palavra de Deus, também foi 
referida a Causa de Beatificação do 
servo de Deus Padre Américo, que 
tanto serviu os pobres nesta Diocese 
e Portugal inteiro.

RECONCILIAÇÃO — Como 
tem acontecido e bem, nos últi-
mos anos, dada a proximidade de 
Fátima e pela oportunidade de um 
mini retiro, os Rapazes desta Casa 
foram no dia 5 de Abril até àquele 
Santuário para se confessarem, na 
Capela da Reconciliação. Percorre-
mos ainda todo o recinto, rezando na 
Capelinha das Aparições, na Basí-
lica e na Igreja da Santíssima Trin-
dade. Comemos uma bucha à sombra 
de azinheiras. Gostámos muito desta 
saída espiritual, pois regressámos 
mais felizes! Estamos a cerca de um 
mês da visita do Papa Francisco ao 
Santuário de Fátima, como pere-
grino, e notam-se bem os sinais de 
preparação para este grande aconte-
cimento, marcado pelo anúncio da 
canonização dos pastorinhos Fran-
cisco e Jacinta. Bem-vindo, Papa!

SAÚDE — É um sector que exige 
atenção e cuidados, pois temos con-

sultas necessárias em várias espe-
cialidades, no Centro de Saúde e em 
especial no Hospital Pediátrico e em 
Medicina Dentária do Centro Hos-
pitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC), sendo os Rapazes acom-
panhados diariamente pelo Sr. Prof. 
Alberto Bogalho. Na Casa de Saúde 
das Irmãs Hospitaleiras, em Con-
deixa, temos consultas de Psicologia 
(Dr. Paulo Santos), sendo levados 
pelo Sr. Prof. Paulo Sousa.

ESCOLAS — O 2.º período deste 
ano lectivo terminou a 4 de Abril. 
Nas férias escolares, também apro-
veitámos para fazer os trabalhos de 
casa, no nosso Centro de Estudo — 
Escola. A 7 de Abril, os nossos pro-
fessores destacados foram receber as 
avaliações dos Rapazes, nos vários 
ciclos e escolas, sendo o panorama 
suficiente. Na recta final, é preciso 
pedalar…

AGROPECUÁRIA — Estamos 
mesmo em plena época primaveril, 
mas a chuva tem sido pouca. Nas cal-
çadas dos nossos arruamentos, com a 
roçadoura, tem-se andado a limpar as 
ervas daninhas. Também foram cor-
tadas as ervas do pomar e da horta, 
e fresados estes terrenos. O couval, 
de couve serrana, tem sido bom para 
as sopas. Já comemos alfaces de um 
talhão. Cortou-se lenha, no alpen-
dre do nosso quintal da tia Adelina. 
Vamos tendo alguns ovos.  q

DOUTRINA Pai Américo

Em um dos últimos dias da semana que findou, trouxe o car-
teiro à porta do número dezoito da rua da Trindade, uma carta 
de Lisboa, registada. Abri. Era uma nota de cem escudos e num 
papel branco, sem data nem nome, vinha assim: «Pela primeira 
vez na minha vida, que me lembre, sobejou alguma coisa no fim do 
mês, em vez de me faltar. Vai já para os seus Pobres». Não havia 
dentro da carta em questão, nada que indicasse o nome ou título 
do oferente; e se afirmo a procedência como sendo da Capital, é 
informação colhida no carimbo do correio e nada mais.

Há tantos anos que lido com a Obra da Rua, nas ruas, e ando 
tão afeito às dádivas dentro de cartas sem nome e às entre gues em 
mão na rua e nos comboios e nos eléctricos, também sem nome; 
ando tão afeito — dizia — que já tinha obri gação de tomar estas 
coisas à conta de banalidade e passar adiante; mas não. Fico sem-
pre deslumbrado!

Quem daria ao homem mortal, portador e sujeito de misérias 
de toda a ordem; quem lhe teria dado o poder imenso de com-
padecer-se e a força divina de esconder a mão compadecida? — 
cobardia às avessas!

Aquela soma de dinheiro não saiu dos rendimentos nem das 
sobras de um bom negócio. Foi do próprio, do necessário à famí-
lia, da paixão de fazer bem. A mão que se escondera por detrás da 
nota deixou ver um coração ardente, de onde se mede a altura e o 
valor de toda a esmola.

«Vês lá ao fundo aquela mulher a deitar dinheiro na caixa?… 
Pois ninguém deu tanto como ela!»

E os discípulos não compreenderam como lançara tanto, quem 
tão pouco tinha dado. Naquele tempo só o oiro é que reluzia; e 
ainda hoje é assim para a mediocridade onde se encontram as 
maiorias. Sim; fico sempre deslumbrado.

Estas esmolas são a espinha dorsal da Obra e o penhor da sua 
continuação. Cerro os olhos da cara para assim ver melhor o sítio 
de onde elas vêm; e, ao abri-los, tal como no Tabor, Pedro, Tiago e 
João, eu não vejo mais ninguém senão somente Jesus — nisi solum 
Jesum.

Senhor, dai que eu me deslumbre todos os dias no Altar, Tabor 
vivo e escondido; e que saiba viver unicamente dele, para ele, a fim 
de que todos me vejam quando eu passo e me respondam quando 
eu chamo!

Do livro Pão dos Pobres, 3.° vol., pp 204-205. 

O Bem bem feito nunca seca

PECADOS DE OMISSÃO… 
Escrever “como quem reza” (Pai 
Américo) ou “em serviço do povo 
mais oprimido” (Gandhi) é uma 
arte que sempre invejei. Porque, 
desde muito cedo, intuía ser este 
o caminho que deveria seguir. 
Como uma “arte literária” e uma 
“arte divina”. Em que nunca se é 
suficientemente mestre. E que não 
deveriam nunca andar muito afas-
tadas uma da outra. Pai Américo 
e Gandhi foram grandes, de uma 
estatura que ainda hoje nos impres-
siona (um santo e outro mahatma 
— alma grande). Porque souberam 
ligar uma “arte” à outra. Cada um 
fiel às suas circunstâncias — de 
tempo e de lugar.

Gosto de viajar em transporte 
público, porque assim posso ler, 
escrever e contar… E, se ainda o 
não tiver lido todo, gosto de levar 
comigo O GAIATO. Ele conti-
nua a fazer bem a muita gente. A 
começar por mim. Pela partilha 
das experiências vivenciadas dos 
seus Padres, colaboradores e dos 
seus leitores. Também pelo lugar 
que me dá para partilhar-me con-
vosco. Nesta experiência divinal, 
vivenciada aqui no Calvário em 
terreno propício para poder deixar-
-me sentir na pele a “verdade real” 
que a parábola d’O Trigo e o Joio 
(Mt 13, 24-30) nos põe por diante. 
Como filhos de Adão — bons e 
maus (Abel e Caim); e filhos de 
Noé — maus e bons (Cam e Sem).

Tudo como dantes. Bons e maus 
/ maus e bons. Mas nós, armados 
em juízes, levados não sei por que 
fraqueza, gostamos de separar — o 
trigo do joio; os bons de um lado e 
os maus do outro… Contra a Pala-
vra do Mestre que sempre nos diz 
para não nos precipitarmos; para 

deixar crescer juntos até que… Sin-
to-me dividido. Por um lado o mis-
tério desta fome de amar, deixar-me 
amar e tudo pôr em amor; por outro 
lado e ao mesmo tempo, tantos 
entraves que também eu ponho ao 
amor. Nas difíceis relações intra e 
interpessoais — doentes, rapazes, 
voluntários/as e demais pessoal que 
recebe salário. Fácil é deixar correr. 
Como se nada fosse connosco. Mas 
é connosco.  Mexe em nós. Porque 
o mundo não é de quem o governa, 
mas de quem o ama.

Urge-me é aprender a amarmo-
-nos uns aos outros. Neste difícil 
PRO+cesso de aprender a SER. 
Porque pregar o “mandamento 
novo” é-me fácil. Só que: Nin-
guém aprende a amar por man-
damento… Só por ensaio e erro, 
como quase toda a aprendizagem 
humana. Mas acredito que ainda 
posso aprender. Encontro-me aqui 
num bom campo de treino…

Desta feita, n’O GAIATO de 18 
de março, n.º 1905, o P.e Acílio — 
Património dos Pobres — volta 
a merecer-me um lugar especial. 
Aquela cena ali relatada, com 
aquela maneira de terminar, na 
pág. 4, ficou-me a picar como um 
aguilhão: “Toda a gente se encosta 
na ignorância destes problemas 
pensando que tudo está remediado. 
São pecados de omissão de que 
nem sequer temos consciência”.

A INTELIGÊNCIA E A VON-
TADE. Pego naquele “toda a 
gente se encosta” e vou até uma 
carta que, em tempos recebi de 
P.e Baptista — “… Nós, os padres, 
também precisamos de ajuda”. 
Porque, na sequência dos ataques 
à Casa Pia, também andavam no 
ar os ataques à Obra, o que então 

percebi do seu “precisamos de 
ajuda” foi escrever umas coisinhas 
a defender a Obra da Rua. E, nesse 
então, fiquei-me por aí. Mais tarde, 
P.e Baptista voltou ao ataque e 
pediu-me uma intervenção, numa 
mesa redonda sobre Pai Américo 
(Casa Diocesana, Junho 2013). A 
partir daí, naquele COM+versar 
difícil em que somos mestres, 
fui-me apercebendo que aquele 
grito de alma me chamava mais 
longe. Passei a visitar o Calvário 
e a Casa dos Rapazes com alguma 
frequência. Fui-me apercebendo 
das necessidades de um Padre da 
Rua. Mal sabia eu o que A VIDA 
me estava a pedir. Muito menos 
sabia ao que, agora já dois anos 
depois, disse sim. Mas sinto que A 
VIDA CONTINUA…

Porque acredito que, nós huma-
nos, somos mesmo seres de ajuda 
— a precisar de ajudar e de sermos 
ajudados. Obrigado, P.e Baptista 
pelos desafios que me tem feito. 
O Projecto Humanizador do Pai 
tocou-o a si. Já lá vão 80 e tais, 
P.e Baptista começou a aprender 
a dizer SIM. Como Maria. Como 
José. Como Jesus. Como milhões 
de seguidores Seus. E eu, um 
bocadinho mais novo e menos 
generoso, comecei a sonhar sonhos 
que, vindos de Pai Américo, iam 
chegando a mim saídos da caneta 
que a sua mão manejava, conduzida 
pelo último sonho de Pai Américo. 
E cá estamos juntos. Pelo sonho é 
que vamos…

A nível da inteligência, eu sei 
que “a omissão é o acto destrutivo 
mais poderoso”. E também sei que 
“o que não se torna consciente 
vira destino”. E também sei que 
inventamos “carmas” e “destinos” 

BEIRE  –  Encostar-se na ignorância do problema… Um admirador
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para exibir o quanto são importantes. Que a justiça 
de Deus não tarde!

Há dias atrás fomos à Igreja de Santo António da 
Polana agradecer aos paroquianos o gesto de soli-
dariedade que têm tido para com a nossa Casa. Um 
grupo de rapazes fez uma apresentação e sentimos o 
calor humano daquela comunidade cristã. Era uma 
grande manifestação do Amor de Deus por nós. O 
Sr. Padre José Maria desejou muitas vezes ter ido até 
lá, mas não foi possível. Hoje fomos nós, que damos 
continuidade ao que ele iniciou, com tanto carinho 
em nome de Deus. Tendo sido um fiel discípulo de 
Padre Américo, de certeza que no Céu ficou muito 
contente em ver os seus filhos numa atitude de gra-
tidão e humildade. O jornal O GAIATO tem sido 
distribuído naquela comunidade. Fizemos um apelo 
para que as pessoas fossem assinantes e a resposta 
veio de imediato.

Hoje, Jesus convida Pedro, Tiago e João para o 
monte e lá acontece a primeira revelação da ressur-
reição, a Transfiguração. Que Jesus nos ensine no 
meio das incertezas a ter a coragem de continuar-
mos firmes a servir os mais pobres e abandonados, 
dando continuidade ao carisma do nosso fundador, 
Padre Américo.  q

Continuação  da  página  1

Comigo e com os pais, andaram os filhos do meio, 
uma menina e o ciclista. A mais pequenina ainda 
dormia e o maior já anda no quinto ano e é colega 
de alguns Gaiatos.

Pela forma como estava a casa, via-se que não pre-
pararam a visita. Era tudo tal e qual como é todos 
os dias. Não estava suja nem muito arrumada. Daí 
eu ter visto a necessidade de dois guarda-roupas e 
uma cama.

Fiquei de lhe dar a caução e o primeiro mês.
É gente que veio do interior à procura de trabalho 

que lá escasseia. Aventuram-se à vida, não se encos-
tam nem matam os filhos antes de eles nascerem.

Ganhando pouco mais de 600€ e sendo a única 
fonte de rendimento para a família, para pagar a 
renda da casa, a luz e o gás, pouco sobra ao pai, para 
as despesas obrigatórias. Vale-lhes o peixe que lhe 
dão os pescadores e algumas ajudas dos vizinhos.

Na despedida o pai foi buscar a mais pequenina 
para ma mostrar. As crianças atraem-nos e a gente 
beija-as instintivamente mesmo que não estejam 
muito limpas.

Com a menina ao colo, o pai ia beijando a criança 
enquanto me confidenciava:

— Esta veio sem a gente contar, mas agora está 
cá e temos-lhe muito amor.

É uma alegria e um gosto indescritível, o Patrimó-
nio, por amor de Deus, ajudar quem vive pobre-
mente com tanta dignidade.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES
Padre Acílio

MOÇAMBIQUE
Quitéria Paciência Torres

SETÚBAL Padre Acílio

Feira e festa do pão, queijo e vinho
OS produtos mais dominantes do trabalho esforçado das pessoas 

 da Quinta do Anjo resultam na produção do queijo, do vinho e 
do pão.

O pão que a Quinta do Anjo fabrica em muitas padarias, é o melhor 
que se come nesta zona e dá trabalho a muita gente.

Há décadas que lá vamos buscar o pão para a nossa mesa, dar aos 
pobres, sendo as sobras para o gado.

O queijo de ovelha é dos melhores do País, se não do mundo! Nesta 
aldeia-cidade encontram-se os maiores rebanhos e as mais alargadas 
salas de ordenha.

Os vinhos de Palmela são fabricados, também, na Quinta do Anjo, 
onde se situa uma das maiores adegas do Concelho. Com toda a razão, 
as gentes desta terra fazem festa e feira ao fruto do seu trabalho e 
inteligência.

A comissão que preside e orienta este evento tem facilitado, gra-
tuitamente, à Casa do Gaiato uma banca onde temos vendido boa parte 
das nossas laranjas.

Este ano, aproveitamos a oportunidade para negociarmos outros 
frutos da nossa quinta, produtos quase biológicos porque criados à 
base do esterco das vacas, porcos e galinhas, gostosíssimos, como 
caldo verde, grelos de nabo, espinafres, lombardo, coração de boi e 
batatas novas.

Estiveram à frente da banca o Octávio, antigo Gaiato, e a sua 
mulher, a Mafalda, coadjuvados pelo Marco Aurélio, os quais foram 
incansáveis, mostrando ao numeroso público mais uma originalidade 
da Casa do Gaiato: — o sabor, hoje raro, da matéria-prima com que 
confeccionamos boa parte das nossas refeições.

A comissão dispensa o nosso agradecimento. Basta-lhes que 
demos graças a Deus, mas cada ano semeia em nós um peso acrescido 
de gratidão.

Conduta de água para Moçambique
TEM sido alvo de poucas, mas grandes, generosidades a causa da 

 conduta d’água para a agricultura da nossa Casa de Moçambique.
Só Deus conhece o valor sacrificial de cada colaborador(a) e mede 

a sua magnanimidade. Nós registamos números e, às vezes, pelas car-
tas ou pelo silêncio gravamos impressões elevadas no nosso íntimo, 
mas Deus conhece em plenitude a realidade total.

Insiro hoje a sugestão do Amigo em carta vinda de Oeiras: 
— Senhor padre Acílio junto cheque de 2000€ sobre o Banco 
Millennium, sendo metade para o Património dos Pobres e a outra 
metade para a conduta da água da Casa do Gaiato de Maputo.

Sugiro que, em relação à conduta, seja referido no Jornal o saldo 
já existente e o que ainda falta para atingir o compromisso assumido, 
o que poderia ser feito mensalmente.

Acompanho quinzenalmente o que nos vai dizendo, não tenho 
dúvidas sobre a boa gestão do que lhe é confiado para os pobres.

Obrigado, meu senhor. Tem razão. Vou ser mais assíduo em falar 
desta campanha, sem prometer fazê-lo todos os meses. O saldo vai 
crescendo devagarinho com a heroicidade dos nossos Leitores. Não sei 
quanto, para este fim, chegou a Paço de Sousa. Para aqui veio 40435€.

O que falta? Centenas de milhares, embora contemos com o que o 
nosso amigo do Canadá nos arranje, quantia que, por enquanto, desco-
nhecemos ou o que darão os nossos devotos de Espanha e os irmãos 
de Inglaterra.

Contamos com todos, pois o empreendimento é gigante, embora 
sublime.  q

Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa,
Deus não muda, a paciência tudo alcança; 

quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta.
Santa Teresa de Jesus

PERTINHO da Luz da manhã de Páscoa, já com 
 as aleluias floridas, a nota que a seguir se ilu-

mina é um verbete interessante de Padre Américo, 
saído em Julho de 1947. Diz-nos que tal testemunha 
(o próprio?) ficou indelevelmente marcada por um 
quadro orante vivo, no qual viu uma religiosa a con-
versar com Deus. Eis: Era de uma vez um senhor de 
sociedade, a quem a Graça tocou e fez estremecer. 
Quis recalcitrar, mas a voz vinha do Alto! Conta-se 
que em maré muito difícil pareceu ao tal senhor ter 
visto, em oração, uma religiosa professa de certo 
convento, cuja visão fixou na memória. Mais tarde 
professa ele também e vai ao tal convento certifi-
car-se. Pede à Superiora. Quer ver a comunidade. 
Estavam todas, menos a que ele vira./ — Estão 
todas? Pergunta. A Superiora olha em redor./ — 
Sim, estão todas. Falta uma, mas essa não conta. 
É a que trata dos porcos. O visitante insiste. Ele 
viu, outrora, uma religiosa posta em oração, ali, 
naquele mesmo convento. Viu-a em hora cruciante. 
Foi um quadro interior, onde esteve a alma inteira. 
Queria certificar-se. Foi-se chamar a religiosa dos 
porcos. A tal que não contava. Era ela! Foi ela, a 
dos porcos, que foi vista a conversar com Deus e 
com aquele homem.

É de mestre este naco, exemplar sobre uma ver-
dade tão clara como a água límpida: mesmo nos 
serviços mais baixos e pestilentos (por amor de 
Deus), as mãos de pessoas em comunidades orantes 
e de serviço aos últimos não deixam cair a espe-
rança do mundo e interpelam-nos, neste tempo em 
que se disseminam mentalidades e práticas sobre a 
vida humana e a família como coisas descartáveis, 
ao arredarem Deus.

A cidade do conhecimento bem precisa, e cada 
vez mais, de rectaguardas radicais na vida eclesial e 
social, como as comunidades de Clarissas (no Lou-
riçal) e de Carmelitas (em Coimbra), cuja missão 
nos é grato enaltecer. Dedicam-se à vida contem-
plativa, dando testemunho da primazia de Deus, ao 
apresentarem-Lhe as intenções da Igreja e as maze-
las do mundo.

Das Carmelitas Descalças não perdemos de vista 
a Irmã Maria Celina de Jesus Crucificado, cuja 
páscoa aconteceu por padecimento oncológico a 
poucos dias de celebrar 60 anos. Gloria Dei vivens 
homo — A glória de Deus é o homem vivo. Vem 
de duas décadas atrás este fio de vida, quando nos 
confiou umas linhas publicadas sobre Santa Tere-
sinha do Menino Jesus. De pastora em Cinfães, 
aos 19 anos, encontrou-se seriamente com o único 
Pastor. De pequena, queria ser como a pastorinha 
Lúcia, dizendo da sua vocação: Era muito grande 
para mim! Com ela privou muito de perto. Também 
pôs nas nossas mãos uma nota biográfica, autogra-
fada com amizade: Irmã Lúcia — a memória que 
dela temos. A cada passo, no locutório, passavam as 
angústias do mundo e as preocupações da Igreja. Ao 
serviço da sua comunidade, como Prioresa, também 
nos desafiava para colaborar sacramentalmente, de 
que é sinal o último recado: pelas melhoras de… O 
seu humor conseguia sobrepor-se à sua dor, quando 
olhávamos para o seu braço. Porém, as Irmãs segre-
davam-nos: — Reze pela nossa Madre. Vimos ainda 
o seu sorriso a 13 de Fevereiro, no seu Carmelo 

de Santa Teresa, feliz pela conclusão do Processo 
diocesano da Avó de que também ajudou a cuidar 
até aos 97! Numa mensagem aos jovens, em 2007, 
escreveu assim: Nos meandros deste mundo com 
tantos escolhos e precipícios, sede tochas lumino-
sas que indiquem aos outros o verdadeiro caminho. 
Que cada um propague, por onde passar, aquele 
Fogo que Cristo veio trazer à terra. Nestes dias que 
nos é dado viver, eis pois um verdadeiro exemplo de 
confiança e busca perseverante da presença viva de 
Jesus no mundo. Não olhava para as suas feridas, em 
tormentos difíceis, mas para a humanidade ferida, a 
curar — fazendo o bem. Com Sebastião da Gama, 
diria: Quero morrer em pujança. Seguiu o caminho 
do Ressuscitado, que percorreu Maria Madalena, 
Pedro e o discípulo amado. Há palavras para a 
morte?… E Jesus chorou. Numa colina sagrada do 
Mondego, outra luz se acendeu no Céu. 

Feliz Páscoa de Jesus, o Vivente, pois só Deus 
basta!  q

Só Deus basta

PÃO DE VIDA
Padre Manuel Mendes

PENSAMENTO Pai Américo

Ande lá, meu senhor. Chama-se. Assina-se. Tenha-se 
nessa conta: «Ninguém». Só pela nossa humildade é que 
o mundo acredita e ama.

in Notas da Quinzena, p 25.

e “vontade de Deus” e outras mentiras que nos tornam 
mestres na arte de nos enganarmos a nós mesmos… 
Só para apaziguarmos a nossa consciência mal for-
mada. Anestesiando-a frente à dura verdade real.

Sei. E até quero mudar-me. A nível da inteligência. 
Mas a nível da vontade de mudar-me, tá quieto… Aí 
a coisa pia mais fino. É que o comprometer-me faz 
doer. É-me mais fácil não ver, não pensar, não ligar, 
Enfim, se calhar, ainda não quero mesmo. Esta é a 
minha verdade real. Mas já em vias de conversão…  q
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PERANTE testemunhos de vida fortes, quando 
 se é desconhecedor dessa realidade de vida, 

é-se invadido por um sentimento de incompreen-
são para o qual não se encontra saída. Assim 
sucedeu com Pilatos perante a afirmação de Jesus 
de que «todo aquele que é da verdade ouve a 
Minha voz.» Focado no centro da afirmação, Pila-
tos perguntou: «Que é a verdade?» Se ele fosse 
da verdade escutaria Jesus, confirmada no Seu 
testemunho de vida e obras. Não sendo da ver-
dade não escuta Jesus nem a Ele adere e, embora 
nada encontrando n’Ele de condenável, permite a 
sua condenação.

Certo é que Pilatos era livre de aderir ou não a 
Jesus. Ser ou não da verdade de que Jesus fala, 
não era exclusivo da sua vontade. Tendo o poder 
decisivo sobre a sentença a aplicar a Jesus, deveria 
aplicar a absolvição porque nada encontrara n’Ele 
de condenável. Apesar disso não o fez, e condenou 
Jesus.

Há de facto muitas situações na vida das pes-
soas que escapam ao sentir comum dos outros e 
até daqueles que julgam. Muitas vezes a lei dos 
homens não se compatibiliza com o pensamento 
de Deus, que se espelha na vida e obras de Jesus 
e na daqueles que são d’Ele. Ou seja, não se com-

patibiliza com a verdade presente em Jesus, e, 
assim sendo, não a contempla nos seus veredictos.

A verdade contempla o bem supremo do 
homem. Na verdade não se encontra o que quer 
que seja que vá contra o bem do homem. Mas 
a verdade também não é imediatista — tem em 
conta o bem maior do homem que é a vida, e 
não só a temporal mas a eterna. Por isso, pode 
acontecer que o bem de uma pessoa num dado 
momento possa consistir em algo que a penalize, 
em algo que a obrigue a um esforço maior para 
alcançar o seu bem… É esta a condição do ser 
humano, num crescimento que se desenrola por 
escolhas, por vezes pouco claras, afirmando as 
suas opções que determinarão o seu futuro. Onde 
o padrão de referência? Na verdade que leva a 
escutar Jesus e a segui-Lo.

Contrariamente a Pilatos, aqueles homens, que 
estavam prontos a executar o castigo sobre aquela 
mulher adúltera, de acordo com as suas leis, eram 
afinal da verdade. Tanto assim, que colocaram 
acima delas a verdade que os conduzia inte-
riormente e, por isso, não as aplicaram naquela 
mulher, recuando na sua prevista condenação.

De todos estes acontecimentos, sai claro que um 
ajuizamento correcto das situações implica que 
na aplicação lei dos homens se tenha em conta o 
bem supremo que é a defesa da vida humana e a 
sua dignidade, e que o infligir da letra das normas 
não significa infligir o espírito com que as mesmas 
foram constituídas em lei. Só a verdade permite 
fazer a distinção entre a letra e o espírito, entre a 
letra que mata e o espírito que dá vida.  q

A lei

DA NOSSA VIDA
Padre Júlio

BENGUELA Padre Manuel António

QUANDO vossos olhos poi- 
 sarem nestas Notas, a festa 

 da Páscoa estará à porta 
do vosso coração. A Vida Nova, 
celebrada neste acontecimento, 
anime os nossos corações. Na 
manhã deste dia, que é Domingo, 
em que estou a escrever-vos, 
houve a nossa reunião dos chefes. 
É sempre um momento impor-
tante da nossa vida comunitária. 
O grupo dos chefes, eleitos para 
serem os orientadores e anima-
dores dos seus irmãos, desem-
penham um papel essencial na 
vida ordinária da nossa Casa do 
Gaiato. São uma vertente essen-
cial do seu dinamismo educativo. 
Pelo cumprimento da sua missão, 
a “Obra de Rapazes, para Rapa-
zes e pelos Rapazes”, o lema da 
Obra da Rua, cumpre-se na vida 
diária. O tema central do nosso 
encontro presente foi a neces-
sidade do amor sacrificado, na 
doação constante das suas vidas, 
sobretudo, pelos mais fracos e, 
portanto, com mais dificuldades 
no caminho para serem homens 
dignos na Sociedade. É, sem 
dúvida, um serviço maravilhoso 
que lhes pede muito amor. Numa 
família normal, os irmãos devem 
ser formados, também, nesta 
linha da co-responsabilidade 
educativa familiar. Aproveitamos 
o momento para um exame da 
situação, relativa a alguns casos 
de rapazes que, pela sua tendên-
cia indisciplinar, são um factor 
que perturba o bom funciona-
mento familiar. Numa comu-
nidade de mais de cem filhos, é 
necessária uma atenção especial, 
no sentido de proteger os mais 
novos e mais pequeninos dos 

maus exemplos que podem surgir 
dos irmãos mais velhos. Daí, a 
atenção especial e muito preocu-
pante dos chefes, neste sector da 
vida familiar da nossa Casa. Por 
isso, é necessário muito amor no 
coração destes filhos, com a mis-
são de chefes. A vida familiar da 
nossa Casa do Gaiato será tanto 
mais educativa e eficiente nos 
seus resultados, em vários secto-
res, quanto mais dedicados forem 
os seus chefes. Temos muita con-
fiança, animadora de muita espe-
rança, também, na eficácia da 
doação por amor dos chefes aos 
seus irmãos. A coragem é neces-
sária, porque as resistências, por 
vezes, são persistentes e fortes. 
Que estes filhos não desanimem 
e o seu amor pela Casa que está a 
criá-los, também, seja o alicerce 
do seu edifício humano. Deste 
modo, estão a experimentar uma 
formação e exercício que os pre-
param para a sua vida futura.

No coração de cada ser humano 
deve estar presente a solidarie-
dade fraterna. O grande inimigo 
é a ambição egoísta, que se opõe 
à disposição individual que cada 
um de nós deve ter, para cons-
truir uma sociedade animada 
pelo amor fraterno. Deste modo, 
estamos a construir uma Huma-
nidade digna. Devemos procurar 
os meios concretos e práticos, ao 
nosso alcance e pôr em comum 
os recursos disponíveis de cada 
um de nós. É maravilhoso e 
necessário que o coração de cada 
um de nós, em particular, esteja 
disposto a sustentar com a sua 
ajuda, o seu dinheiro, as obras 
organizadas a favor dos mais 
débeis da sociedade. Os corações 

bons sentir-se-ão tanto mais feli-
zes, quanto mais amam com as 
suas doações por amor. Recebi, 
há dias, a comunicação da nossa 
irmã Leonor, responsável pela 
administração dum sector da sua 
empresa, a informar-me que tinha 
depositado na conta da Casa do 
Gaiato de Benguela a quantia de 
setecentos e cinquenta mil kwan-
zas. Foi motivo de muita alegria, 
porque as necessidades são mui-
tas. Ficou viva a esperança da 
renovação deste gesto de amor. A 
Firma Oliveira e Ligeiro tem as 
suas portas sempre abertas para 
a doação do material escolar de 
que necessitamos para os nossos 
filhos. Outras doações anónimas, 
mas reais, completam e permi-
tem, deste modo, a nossa sobre-
vivência.

Como tenho referido, várias 
vezes, os pedidos de ingresso em 
nossa Casa do Gaiato são cada 
vez mais numerosos. Há momen-
tos, pouco antes de iniciar estas 
Notas, o pedido duma criança 
de 7 anos, abandonada pelo pai 
e com a mãe incapacitada, bateu 
à porta do nosso coração. Como 
já o temos dito, o problema prin-
cipal reside na falta de emprego 
para um grupo de rapazes mais 
velhos, na idade de viver a sua 
autonomia fora da Casa do 
Gaiato. É uma Cruz da nossa 
vida que levamos com esperança 
de colher os seus frutos. Como 
disse, no princípio, quando vos-
sos olhos poisarem nestas Notas, 
a Festa da Páscoa está à porta do 
vosso coração. Recebei um beiji-
nho dos filhos mais pequeninos 
da nossa e vossa Casa do Gaiato 
de Benguela, com votos da Pás-
coa cheia de felicidade, com o 
coração novo e cheio de Amor.  q

Gestos de amor

VINDE VER! Padre Quim

ERAM quatro irmãos, quando vieram para a nossa Casa do Gaiato 
 de Malanje e estiveram durante vários anos, fazendo parte 

daquela grande família dos filhos que foram resgatados do abandono e 
da vadiagem que, embora tendo perdido o afecto e o apoio da família 
biológica, não perderam, de jeito nenhum, o desejo de serem amados. 
O maior destes quatro rapazes, depois de ter feito o ensino médio e ter 
aprendido a trabalhar, foi o primeiro que deixou a nossa Casa, pas-
sando a viver no regime do autogoverno. Na família nuclear, também é 
assim: os filhos nascem, crescem, “ganham asas” e voam ao encontro 
da sua própria realização. O segundo irmão, é o «Luís», esse perma-
neceu mais tempo e chegou a ser chefe-maioral. Há três anos, também 
deixou a Casa, para começar uma nova experiência. E veio para Ben-
guela, procurou trabalho e encontrou. Procurou um quarto, para repou-
sar a cabeça no fim do dia, e encontrou. Procurou um curso superior e 
encontrou, pagando ele próprio a mensalidade, quer da casa, como da 
escola. E este é já o terceiro ano do curso de Direito. E tem sido muito 
generoso para com a nossa Casa. Sempre que me vê aflito, telefona e, 
em tal dia, pede para levar a carrinha e nos dá o que tem no seu tra-
balho. O seu chefe assegurou que apoia a iniciativa do Luís e virá um 
dia destes visitar a nossa Casa. Foi por amor que o rapaz foi ajudado 
e hoje, por amor, ajuda os seus irmãos. Haverá no mundo sinais tão 
claros, tão reais de fraternidade, como este? Tudo acontece no silêncio. 
O rapaz nunca tocou a trombeta. O amor é força geradora de vida. E 
quando uma família exclui do seu seio o amor, de seguida colhe os fru-
tos desta desastrosa sementeira — a desestruturação, a incompreensão, 
a violência e, por fim, o incumprimento das responsabilidades dos seus 
membros, deixando as crianças à sua sorte — inocentes sem eira-nem-
-beira.

Ajudar cada rapaz a fazer-se um Homem, é tarefa árdua e pede a 
colaboração de todos os membros da família e de toda a sociedade. A 
escola, em idade correspondente, é promissora na construção de um 
edifício humano equilibrado e saudável socialmente.

O trabalho é fonte de tamanhos benefícios em várias dimensões 
da vida humana, é uma terapia convincente, viável e oportuna para 
resgatar a dignidade perdida. 

A vida comunitária é bálsamo para sarar chagas físicas e emocio-
nais que a experiência de uma vida traumatizada carrega.

A conclusão é de Pai Américo; “quantas vezes não vê a gente nas 
ofertas mais insignificantes grandes faúlhas de amor”.  q

Gestos familiares

Continuação  da  página  1

Presentemente, residem naquela “aldeia” cerca de 70 pessoas. Respi-
ra-se lá toda uma filosofia de vida: “os doentes tratam dos sãos” para cul-
tivar a saúde, não a doença. Como voluntários, são bem-vindos aqueles 
que “precisam do Calvário” (não é o Calvário que precisa deles). E são 
bastantes: só ao fim de semana, habitualmente, cerca de duas dezenas 
ali cuidam do seu espírito enquanto, entre outros serviços, dão banhos e 
recebem sorrisos.

Do Estado também por lá chegam pedidos de acolhimento. E mais 
nada. “Nem um tostão” (houve um Ministro que para ali destinou “cinco 
contos”, mas logo lhe foram devolvidos). Mesmo assim nunca falta nada 
– também nada se perde, tudo se aproveita. E quanto maior é a crise 
tanto maior parece a abundância!

“Temos obrigação de meditar nestas coisas”, concluía o Padre 
Américo no Coliseu...

Este conselho do Padre Américo, que traduz com inteireza a sua 
acção, compreendeu-o e interiorizou-o absolutamente o Padre Baptista. 
Tem feito da sua vida uma generosa dádiva àqueles irmãos mais frágeis 
com os quais convivemos quotidianamente, mas que nem sempre mere-
cem a atenção de cada um de nós e da sociedade em geral.

Abdicou de muita coisa e talvez tenha abdicado muito de si, bus-
cando apenas servir. Nunca foi fácil em tempo algum e muito menos 
na nossa contemporaneidade, assumir coerentemente aquilo em que se 
acredita e preparar-se para arcar com todas as consequências que daí 
resultam: o reconhecimento, a incompreensão, a humilhação e a nossa 
própria desadequação.

Somos assim desafiados a salvaguardar este testemunho da única 
forma que fará a justiça justa, ou seja, preservando o Calvário de Beire, 
obra de um Homem Bom.

Há momentos em que parece que só nos cabe o direito de rezar 
e apenas nos assiste a liberdade de tudo colocar no coração de Deus. 
Rezo também hoje com o Padre Américo pela Obra da Rua, pelos seus 
rapazes, pelos seus doentes, pelos seus beneméritos e pelos seus padres: 
“ Senhor Jesus, eu não troco por nada deste mundo a suprema ventura de 
curar com panos de linho os membros doentes do Vosso Corpo, conside-
rados sem cura!” (Pão dos Pobres, 3º ed., 3º vol., p.214).

Isto mesmo nos pede o Papa Francisco, quando nos diz: “ Às vezes 
sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo uma prudente distância 
das chagas do Senhor. Mas Jesus quer que toquemos a miséria humana, 
que toquemos a carne sofredora dos outros.” (Evangelii Gaudium, 
n.º 270)  q
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