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Página da OBRA DA RUA na internet

FOI remodelada a nossa Página Oficial (site) na Internet, 
 estando ainda em desenvolvimento.

A grande novidade é a criação do nosso Jornal O GAIATO 
digital, com a reprodução de todo o conteúdo do Jornal 
impresso em papel. Para poder consultá-lo basta fazer a sua 
inscrição como Assinante da edição digital, após a qual rece-
berá autorização para fazer o Login que lhe dará o acesso às 
edições disponíveis — a partir de 1 de Abril de 2017. Tal como na 
edição impressa, não tem preço a assinatura da edição digital.

Poderá ainda aceder a todas as edições em papel 
d’O GAIATO (em PDF), desde o seu primeiro número.

Poderá também consultar e encomendar os livros da 
nossa Editorial e de outras que acompanhamos, bem como 
as fotos, postais e outras publicações que vamos desenvol-
vendo, e outras novidades.

Resta indicar o novo endereço da Página na internet que 
é www.obradarua.pt, também acessível pelo anteriormente 
usado (www.obradarua.org.pt).  q

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

MUITAS foram as tentativas ao longo da história, para eli- 
 minar da vida das pessoas a sua intrínseca ligação ao 

seu Criador. Grandes revoluções sociais e políticas o tentaram 
inutilmente. De facto, o homem não pode cortar a sua ligação 
existencial a Deus, sob pena de ficar só e cair no vazio.

Hoje, com o mesmo objectivo e desde muito cedo, pretende-
-se reduzir a nada o valor do apelo sobrenatural que ferve em 
cada ser humano. É tanto assim que, na educação das crianças 
e jovens, particularmente nas que estão sob a alçada de orga-
nismos do Estado, não se aceita que na educação das mesmas 
se dê espaço e importância à educação espiritual de cariz reli-
gioso. Este lado da educação é equilibrador da vida. Colocar a 
criança e o jovem no caminho do seu crescimento como criatura 
de Deus, ao invés de o reduzir a mera criatura temporal, abre-
-lhe os horizontes que são seus, pois a dimensão sobrenatural do 
ser humano é-lhe intrínseca; ele não é somente um ser natural.

Se as crianças e jovens em meio normal de vida, podem 
receber nas suas famílias uma educação onde a dimensão reli-
giosa é cultivada, as que pelos condicionalismos das suas vidas 
não vivem nesse meio, porque terão de receber uma educação 
laica, onde a dimensão religiosa é completamente banida?

No que nos diz respeito, de forma livre e em ambiente 
familiar, aos nossos Rapazes é aberto o caminho do seu cresci-
mento pessoal e comunitário aos apelos que os impelem, tanto 
no plano da vida natural como na sobrenatural, esta entendida 
como reconstituição da harmonia de vida com Deus.

Continua  na  página  4

Portas abertas

MALANJE Padre Rafael

A Irmã Quitéria esperava-
-me no aeroporto, para 

me conduzir até à nossa Casa. 
Antes de entrar, aproximámo-
-nos de um pequeno jardim, 
onde se encontram sepultados 
os restos mortais do nosso Padre 
Zé Maria. Dali, pode ver-se a 
Aldeia, construída na ladeira da 
montanha — a rocha é o seu ali-
cerce.

A nossa Casa do Gaiato de 
Moçambique tem uma comuni-
dade 150 rapazes, tudo com sabor 
a Gaiato. A Irmã hospedou-me 
no quarto que pertenceu ao nosso 
Padre Zé Maria — tudo estava 
como ele deixou. Cada recanto 
fala de um autêntico Padre da 
Rua que se deu todo a todos.

A Aldeia foi edificada no cimo 
da montanha para iluminar com 

sua luz de amor e misericór-
dia as aldeias circundantes. Em 
todas elas: infantário e posto 
médico. Noutras, padaria, ser-
ralharia, agricultura… Padre Zé 
Maria não podia ver crescer os 
seus filhos sem abrir o coração 
ao sofrimento do Povo — não 
descansou sem encontrar meios 
de construir centenas de casas 
para famílias desfavorecidas.

Os gaiatos fervilham de ale-
gria e os antigos fazem-se pre-
sentes de um modo muito espe-
cial, neste tempo em que não há 
“Pai”. Impressiona ver como os 
«Batatinhas», depois de cada 
refeição, se levantam e se apro-
ximam para dar um beijo, antes 
de saírem do refeitório. Carinho 
maternal, alimento espiritual 
para estes pequeninos.

Continuamos a rezar para que 
chegue um padre à nossa Casa do 
Gaiato de Moçambique. Entre-
tanto, a Irmã Quitéria dá-nos 
uma lição a todos — como essas 
Mães africanas que cuidam de 
tantos e tantos filhos. Para ser-
mos justos, não podemos esque-
cer todas aquelas pessoas que 
nunca aparecem, mas estão ali 
há muito tempo, como é o caso 
da Maria José e do Raúl… e 
outras tantas pessoas da Funda-
ção Encontro.

Despeço-me com um “até 
breve” e agradecido com todo o 
carinho que trago para Malanje. 
Rezando para que não faltem as 
forças à Irmã Quitéria… — e 
chamando à porta dos corações 
de tantos padres, de Portugal ou 
de qualquer outro lugar.  q

Dez dias na Casa do Gaiato de Maputo – Moçambique

Eucaristia na Casa do Gaiato de Moçambique

cara que não precisavam de cele-
brar a fé, ia dizer como eles, em 
silêncio: passei-me… Há tempo 
para calar e tempo para falar. 
Escutámos, há dias, um Bispo 
dizer que em Portugal os cristãos 
vão levantando a cabeça… Neste 
âmbito, é tão significativo tam-
bém para nós o exemplo do Arce-
bispo emérito de Praga, Miloslav 
Vlk, que partiu a 18 de Março. 
Resistiu às perseguições e chegou 
a trabalhar como limpador de 
vitrinas, exercendo assim o seu 

ministério: confessava nas ruas, 
nos becos, nas salas de espera do 
tribunal e celebrava Missa clan-
destinamente nas casas.

O Padre Américo atravessou 
uma crise difícil de fé (vocacio-
nal), em Moçambique, sendo 
adulto. Nessa época, onde e 
quando foi beber da água pura e 
viva? À família e comunidades 
cristãs onde foi educado e se fez 
homem. Ao ser fiel à fé profes-
sada na pia baptismal, não quis

Continua na página 3

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

FICÁMOS a modos que me- 
 ditativos, melhor, parvos 

(pequenos), uma mão cheia de 
dias antes da Páscoa do Senhor, 
quando testemunhámos o olhar 
tão feliz de dois pequenitos ladi-
nos, entre outros rabinos, prove-
nientes de um cubículo de zona 
perigosa, quando contemplavam 
as pedras de repouso dos Pastori-
nhos. Os miúdos ficaram ainda de 
olhar fito numa contita do Terço 
com que Francisco foi enterrado.

Em 1917, da descrição sobre 
o Francisco, o Dr. Carlos Aze-

vedo Mendes notou: Bela cara 
de rapaz! Olhar vivo e cara 
agarotada!... Ora aqui está uma 
criança como eles e santa! Foi-
-lhes dado saber que, há cem 
anos, um miúdo se foi tornando 
um grande amigo de Jesus e de 
sua Mãe: Gosto tanto de Deus. 
Rezava o Terço e foi vítima da 
pneumónica, perto dos 11 anos. 
É um modelo acessível para os 
mais pequenos, neste tempo em 
que há sinais de preocupação: 
abundância e egoísmo no hemis-
fério norte, a que se contrapõem 
a miséria e fecundidade no sul. A 
santidade não tem idades e é para 
todos — chamamento universal. 

Entretanto, um daqueles peque-
notes que, pela primeira vez, 
puderam participar na Semana 
Santa, confidenciou o que mais 
gostou: o beijar da Cruz. Do 
agrado geral é sempre o Lava-pés. 
Nem o tilintar da campainha, nas 
suas mãos, em dia de Páscoa foi 
superior àquele gesto. O coração 
tem razões… Não sabemos aqui 
traduzir o que lhes enche a alma, 
ao ver e beijar a Cruz de Jesus. 
Escândalo e mistério da nossa fé: 
a misericórdia de Deus foi o mais 
longe possível para a salvação da 
humanidade. 

Quando, num Estado laico, em 
hora incómoda nos atiraram à 

Pés e Cruz
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Pelas CASAS DO GAIATO

TEM “UM CONTACTO SAN-
TIFICADOR”… O Domingo de 
Ramos, no Calvário, este ano teve 
um brilho muito especial. Particu-
larmente santo. Isto é, destinado a 
fazer ressaltar a Verdade, a Beleza 
e a Bondade. Essa “coisa” que, em 
Deus, “é uma só e mesma coisa”. 
“Coisa” para a qual também, desde 
o ventre materno, todos estamos 
talhados. 

No seu jeito de ESTAR COM 
todos, P.e Telmo imaginou e fez 
assim: Cada um com seu raminho 
de oliveira, reunimos ao cimo 
da rampa, na varanda que une os 
pavilhões e o salão de festas. Aí 

fizemos a Bênção dos Ramos. 
Era o abrir, em beleza, da nossa 
Semana Maior, vulgarmente mais 
conhecida como Semana Santa. O 
dia estava limpo. Generosamente, 
o sol da manhã beijava, sem distin-
ção, os nossos doentes, os nossos 
rapazes, as pessoas da vizinhança 
que sempre se juntam a nós. A 
Mata do Calvário, revestida da 
frescura e das cores da Primavera, 
rescendia a festa de acolhida e de 
louvor. Era enternecedora a imen-
sidão de passarinhos que, neste seu 
paraíso de verdura e de aconchego, 
se juntaram aos cânticos com que 
as Irmãs Franciscanas, do vizinho 

BEIRE  –  Tudo fizemos para que toda ela fosse SANTA… Um admirador

PAÇO  DE  SOUSA Joel

PASSEIO — No dia 17 de Abril, alguns Rapazes, fomos fazer um pas-
seio. Fizemos uma longa viagem, começando por visitar as salinas de Rio 
Maior. Depois de almoçarmos o que trouxemos de Casa, fomos conhecer 
a história destas salinas e percorrê-las. De seguida retomamos a viagem e 
seguimos para Fátima. Visitamos o Santuário e uma exposição. No regresso a 
Paço de Sousa passamos pela nossa Casa do Gaiato de Coimbra, em Miranda 
do Corvo, onde jogamos à bola com os Rapazes. Gostamos da viagem, que se 
deverá repetir mais vezes.

BAPTISMOS — No Sábado Santo, reunimo-nos à noite à porta da 
capela para celebrar a Vigília Pascal. Depois de aceso o Círio, entramos na 
capela. Durante a Missa, o Alziro e o Vicente foram baptizados. No fim da 
celebração fomos tomar o pequeno almoço que o Pina e o «Guga» prepara-
ram. Tivemos também folar feito pelo Bruno «Andróide». Foi a Páscoa da 
Ressurreição de Jesus.  q

CONFERÊNCIA  DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

UMA LIÇÃO TRÁGICA SO- 
BRE O SIGNIFICADO DA PÁS-
COA — Hoje em dia, para muitas 
pessoas, “Páscoa” é igual a “férias” e 
“divertimento” e mais nada. 

Na tarde de Sexta-Feira Santa tive-
mos uma lição trágica sobre o que 
deve ser o significado da Páscoa. 
Nessa tarde fomos encontrar, depois 
de ter posto termo à vida, na casa 
onde morava, mas onde julgávamos 
que já não estava, há cerca de duas 
semanas, uma pessoa que acompa-
nhávamos há já bastante tempo.

Deus manda-nos ter a humildade 
de nos perguntarmos onde pode-
remos ter aqui falhado, quer por 
acção, quer por omissão, mas Ele 
manda-nos, também, sabermos per-
ceber as lições de sabedoria divina 
que devemos aprender nas situações 
com que nos vamos confrontando 
ao longo da vida. Ora há aqui uma 
lição sobre o que deve ser o signi-
ficado da Páscoa, significado esse 
que vai sendo substituído por sig-
nificados mundanos, mesmo numa 
sociedade com raízes cristãs.

A pessoa aqui em questão foi 
vítima de vários choques emocio-
nais, ao longo da sua vida, que lhe 
deixaram feridas muito profundas, 
feridas essas incuráveis e que se 
encadearam e agravaram umas às 

outras, a última das quais muito 
provavelmente pouco antes dessa 
hora funesta em que pôs termo à 
sua vida.

Do primeiro desses choques, 
resultou uma dependência do álcool 
que, apesar de alguns tratamen-
tos, o acompanhou até ao fim da 
vida. Desta dependência resultou a 
desestruturação da sua vida fami-
liar. Também resultou uma situação 
laboral precária, precariedade essa 
que, por razões de que não interessa 
aqui falar, ele resistia a que fosse 
substituída por situações estáveis.

Cuidou-se de se lhe arranjar um 
alojamento condigno, sem pagar 
renda. Quando lá íamos, embora 
soubéssemos do desalinho em que 
estava o interior da casa, reflexo 
do turbilhão que devia ser o seu 
espírito, ou não nos abria a porta, 
ou quando a abria, deixava-a só 
entreaberta e atendia-nos na soleira 
da porta. Era como se traçasse uma 
linha vermelha que não podíamos 
atravessar.  Respeitamos sempre 
isso. O que ele queria que nós vísse-
mos era a sua atitude sempre afável, 
que não disfarçava uma profunda 
tristeza, e a camisa quase sempre 
lavada que colocava quando nos 
atendia. Mesmo para os seus esta-
dos de embriaguez, desenvolveu 

PASSEIO A FÁTIMA — Depois dos médios e grandes, foi a vez dos 
pequenos irem até Fátima, a 10 de Abril, Segunda-feira da Semana Santa, 
para rezarmos no Santuário, em cujas Igrejas estivemos, e vermos os túmu-
los de Francisco, Jacinta e Lúcia; e visitarmos a Casa das Candeias, em que 
se guardam relíquias dos Pastorinhos e de S. João Paulo II. Almoçámos e 
merendámos do farnel que levámos. Gostámos muito desse dia e recebemos 
um Terço!

PARTILHA — Vários amigos e amigas da nossa Obra fizeram-nos che-
gar as suas partilhas nestes dias de Páscoa, como géneros alimentícios, vindos 
de Espite e Mata Mourisca, e os tradicionais folares da Pampilhosa e de cá. 
Chegaram-nos, pessoalmente, por carta e e-mail, os melhores votos, que agra-
decemos e retribuímos.

AGROPECUÁRIA — Vai um ano seco, mas não temos falta de água. 
Tem-se aproveitado para ir limpando a zona florestal junto à nossa mina, 
em cuja tarefa colaborámos nas férias. Antes da Páscoa e depois, deu-se um 
arranjo nos jardins; e fomos varrendo as folhas nos nossos arruamentos. 
Foram apanhados mais pés de alfaces para as saladas. Cortou-se semente de 
batata para plantar na nossa horta, que foi lavrada. As nossas árvores de fruto 
e alguns arbustos estão muito floridos.

ESCOLAS — O terceiro período deste ano lectivo começou a 19 de 
Abril, Quarta-feira. No 1.º Ciclo, os resultados são positivos. Nos outros 
ciclos, há Rapazes que têm de levantar as notas para passarem de ano, con-
forme deve ser, como estudantes.

RAPAZES DE PAÇO DE SOUSA — Os nossos irmãos da Casa sede 
da nossa Obra, de Paço de Sousa, em viagem, vieram visitar-nos e jogar uma 
futebolada, a 17 de Abril, com o Sr. Padre Júlio. Foi muito agradável e agra-
decemos este bom encontro!

TRÍDUO PASCAL — As celebrações destes dias grandes da fé cristã 
também aconteceram na nossa Casa. Em 13 de Abril, Quinta-feira Santa, 
pelas 19 horas, na nossa Capela, participámos na Missa Vespertina da Ceia do 
Senhor, em que o nosso Padre Manuel lavou os pés a 12 Rapazes da casa-mãe, 
que sorriram nessa cerimónia! Na Sexta-feira Santa, pelas 15 horas, foi cele-
brada a Paixão do Senhor, na qual escutámos esta história segundo S. João, e 
adorámos e beijámos a Santa Cruz. Pelas 19.30 horas, fizemos uma Via Sacra, 
na parte de cima da nossa quinta, desde o antigo portão até ao nosso Cruzeiro, 
no largo. Depois da Vigília Pascal, no Domingo de Páscoa da Ressurreição 
do Senhor, no nosso salão (cheio), participámos na Missa do Dia, com muita 
alegria por Cristo ter ressuscitado! Alguns Rapazes da catequese leram textos. 
Na despedida, houve o beijar da Cruz com o tilintar da campainha! A meio 
da tarde, recebemos a Visita pascal com o perfume da laranjeira; e merendá-
mos muito bem. Ao cair da tarde, ainda rezámos o Terço. Vários parentes de 
Rapazes têm-nos visitado, aos Sábados. Alguns padrinhos visitaram os seus 
afilhados. Feliz tempo pascal!  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

Colégio de Bairros, vieram brindar 
a nossa celebração festiva. 

Entre cânticos de Hossana, 
Bendito Aquele que vem em nome 
do Senhor, sozinhos ou ajudados 
por algum cireneu, cada um do 
jeito que podia foi descendo, em 
procissão, até à nossa emblemática 
Capela Espigueiro. Aí celebramos 
a Eucaristia, a recordar já o sinal 
de contradição em que decorreu 
esse, festivo e trágico, final da 
Vida de Jesus. Uma vida que 
se desgastou em Mais Vida e 
Vida em abundância. Para que 
o PRO+jecto que orientou a Sua 
vida não desmerecesse do Projecto 
Humanizador do Pai.

QUINTA FEIRA DA CEIA 
DO SENHOR. Porque a nossa 
missão aqui é “lavar não só os pés” 
(…) mas tudo o que nestes nossos 
irmãos pede cuidados de higiene 
(do corpo e da alma…), prescin-
dimos do ritual do “Lava-pés”… 
Proclamamos a Palavra que dá 
Vida, como desafio a que a nossa 
vida seja cada vez mais orientada 
por esse dinamismo evangelizador 
que actua por atracção.

Ao jantar, procuramos dar um 
QUÊ de festa especial. — Quem 
é que faz anos hoje?!... Era a 
pergunta que andava no ar. Em 
momento próprio, explicamos: — 
Hoje, faz anos que, pela primeira 
vez na História dos homens por 
Deus amados, se fez um “jantar 
de amigos” para testemunhar a 
Força de um Amor que se revelou 
Mais Forte que a Morte…

Não sei o que esta gente entende 
de tudo isto. Sei que também eu 
nem sempre entendo tudo o que 
alimenta a minha Fé. ISSO que 
sinto que me chama para a frente e 
dá tanto sentido à minha vida. Sei 
é que preciso lembrar-me que sem-
pre que, entre nós, cultivamos um 
gesto de amizade que dá vida ao 

outro, estamos a construir o Reino 
de Deus; a construir um mundo 
onde Deus (encarnado nesses nos-
sos gestos) possa reinar, fazendo de 
nós uma Grande Família de gente 
que se ama.

A VIA SACRA NO CALVÁRIO. 
Esta devoção, que faz parte dos 
rituais da Sexta-Feira Santa, ao 
longo da história tem conhecido 
tónicas diferentes. Via Dolo-
rosa!... Devemo-la um pouco aos 
Padres Franciscanos (séc XIII), na 
sequência das devoções de S. Fran-
cisco de Assis à meditação sobre 
os sofrimentos da Paixão e Morte 
de Jesus.

P.e Telmo tem um jeito típico 
de humanizar divinizando. Ou, 
se quisermos, divinizar humani-
zando. Um contacto “santificador”. 
Assim, fez uma coisa que nos 
tocou a todos: Começando com 
a explicação introdutória junto à 
cruz que preside à nossa Aldeia 
dos Doentes, agradeceu a presença 
das Irmãs Franciscanas que, com 
seus cânticos próprios, estavam ali 
para solenizar este nosso Acto de 
Culto. Depois, procurou que, em 
cada estação, por detrás da Cruz 
que o Carlinhos (trissomia 21) 
transportava, houvesse um fundo 
de azáleas floridas. Na fonte, lá ao 
cimo, foi a Sétima Estação, tendo 
como música de fundo o plac pic 
ploc pum da canção da água… A 
Última Estação foi já ao fundo 
das escadas que levam à porta de 
entrada na Capela. Dois melros, 
parece que combinados, cantavam 
ao desafio… Era a Mãe Natureza 
que, no seu saber ESTAR COM-
nosco, lembrava que sempre quer 
aliviar as nossas dores.

Dentro da Capela foi a Adora-
ção da Cruz e a Comunhão das 
Sagradas Espécies. E a despedida. 
Só que, antes de partirmos, alguém 
se lembrou de chamar a atenção 
para o sucedido — Cruz e flores e 
cânticos e fonte e passarinhos… 
Um lembrar que tudo o que aca-
bávamos de fazer era um desafio a 

que nossa vida, aqui no Calvário, 
seja sempre um aliviar as dores 
uns dos outros. Pe Telmo era a 
última celebração, antes de par-
tir para Angola onde tem os seus 
meninos…

O COMPASSO FOI AO CAL-
VÁRIO. Mesmo antes de começar 
a Via Sacra apareceu um carro. — 
Aquele senhor quer falar com P.e 
Telmo. Porque já estava paramen-
tado, mandei dizer que agora não 
pode ser. Mas o senhor subiu, foi 
ter com ele e foi atendido… Cha-
mou-me e ouvi o recado: — Tenho 
ali umas coisinhas para a Obra e, 
porque sou o Juiz da Cruz, gos-
tava de trazer aqui o Compasso 
aos Doentes e Rapazes. Pois sim 
senhor, que venham.

Estava longe de imaginar o que 
iria acontecer. O dia estava lindo. 
Desde o solene portão de entrada, 
um tapete de verduras e flores 
indicava o caminho. A música 
parou ao portão. Entraram as três 
cruzes, engalanadas, cada uma 
com o seu séquito. Dentro do salão 
tudo a postos: Rapazes e Doen-
tes, acompanhados por amigos e 
voluntários que quiseram juntar-se 
a nós. Para ajudar e dar mais brilho 
à Festa da Páscoa. Tudo com a 
d+IGNI+dade do momento. Quem 
foi capaz de beijar, beijou. Ainda 
enternecido, estou ver a o beijo do 
Valdemar. E do Sr. Manuel. Do 
Chiquito e D. Alice (ceguinhos). A 
D. Maria do Carmo e a Luisinha…

Uma breve explicação, antes 
da retirada: — A Visita da Cruz é 
para lembrar aquilo que hoje, na 
Eucaristia, ouvimos: Aqueles que 
primeiro caíram na conta de que 
Jesus está vivo foram a correr 
levar a Boa Notícia aos amigos. 
Nós, hoje, vemos Jesus vivo aqui 
nestes nossos doentes. Obrigado 
por terem vindo.

Houve palmas agradecidas e 
alguém voltou atrás, de olhos hume-
decidos: — Em nome da equipa que 
trouxe o Compasso, obrigado por 
nos terem recebido assim.  q

uma capacidade de os dissimular o 
mais que podia.

Pessoas assim têm muitas vezes 
quase nada com que se possam 
agarrar à vida. Esses tubinhos de 
soro que os alimentam são frágeis 
e podem-se entupir, ou romper a 
qualquer momento. Por vezes, só 
a própria pessoa os conhece e nin-
guém mais consegue descobri-los. 
Podem ser coisas materiais a que a 
pessoa se agarra, mas mesmo neste 
caso e noutros têm sempre que ver 
com sentimentos profundos que não 
é fácil conhecer e penetrar.

O problema está quando esse 
pouco com que a pessoa se vai agar-
rando à vida é vivido como se não 
houvesse mais nada para além disso 
e sem a perspectiva de fazer disso 
instrumentos para ajudar a vida de 
outros. É, possivelmente, por isso 
que, quando acaba esse pouco que 
estas pessoas têm para se agarrar à 
vida, também acaba a sua vontade 
de viver.

Nunca saberemos o que aconte-
ceu no final da vida desta pessoa. 
O que sabemos ao certo é que, 
depois, de uma mão amiga lhe ter 
proporcionado uma situação laboral 
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não precária que não resultou, essa 
mesma mão amiga proporcionou-
-lhe uma nova oportunidade. Era 
numa localidade fora de cá, com 
“cama, mesa e roupa lavada”, mais 
a remuneração devida pelo trabalho 
que ia realizar. No dia a seguir a ter 
sabido desta oportunidade a pessoa 
ligou ao filho, dando-lhe conta, todo 
contente, deste seu novo trabalho. 
Esse telefonema foi duas semanas 
antes de Sexta-Feira Santa. Por isso, 
família, vizinhos que viviam porta 
com porta com ele e nós, todos o jul-
gávamos nesse novo local para onde 
teria ido trabalhar, quando o que, de 
facto, aconteceu foi ele ter desapa-
recido, mas por ter posto termo à 
vida, muito provavelmente no dia a 
seguir, por razões que nunca iremos 
saber ao certo, mas que não foram 
essas da falta de trabalho, de rendi-
mento, ou de alimento.  

Na tarde de Quinta-Feira Santa 
fomos ao lugar onde essa pessoa cá 
morava ver um vizinho que tam-
bém acompanhamos há bastantes 
anos. Esse vizinho, tal como nós 
e os outros vizinhos, davam essa 
pessoa como estando a viver e a 
trabalhar no tal novo local fora de 
cá. Por isso, nem sequer batemos 
à porta da casa onde ela cá tinha 
vivido. Foi na noite de Quinta Feira 
Santa que soubemos que, afinal, ele 
não tinha comparecido nesse novo 
local de trabalho. Por isso, era nosso 
propósito nessa Sexta Feira, ou no 
Sábado irmos voltar a procurá-lo 
na casa onde cá tinha morado. Esse 
nosso propósito foi apressado pelo 

alerta de um vizinho sobre indícios 
estranhos que lhe vinham dessa 
casa. Fomos a correr e chamamos 
a GNR que depois conduziu o resto 
das operações.

Nunca ninguém sabe o que se 
passa na alma de uma pessoa até ao 
seu último sopro de vida. Desta pes-
soa e do seu final de vida não quere-
mos guardar a imagem do corpo que 
tivemos que reconhecer para a emis-
são da certidão de óbito, mas sim a 
imagem de um gato, com um lindo 
pêlo branco, que ele tinha trazido 
pequenino para casa, há cerca de um 
ano, e que criou desde então. O gato 
estava na soleira da porta da casa, 
quando lá chegamos nessa tarde de 
Sexta Feira Santa. O gato vai ser 
agora cuidado pelo tal vizinho que 
acompanhamos e que também teve 
uma vida de marginalização social.

Que este lindo animal a que ele 
carinhosamente deu vida e a bran-
cura do lindo pêlo que o reveste 
sejam o sinal de que este nosso 
irmão possa ter encontrado uma 
passagem para a Vida Eterna, 
mesmo que tenha sido uma passa-
gem muito estreita, muito dolorosa e 
muito nos últimos segundos da sua 
vida. Tal como no Calvário, com os 
que foram crucificados com Jesus, a 
mão de Deus está sempre estendida, 
até ao último momento da nossa 
existência terrena, para nos ajudar a 
fazermos bem a nossa última pas-
sagem, mesmo que seja no meio 
dos sofrimentos mais dolorosos, 
e qualquer que tenha sida a nossa 
história de vida. Para Deus somos 

todos iguais e somos todos Seus 
filhos. A todos nós Ele estende a 
Sua mão amiga, até ao nosso último 
sopro de vida. Queremos acreditar 
que foi assim com este nosso irmão. 
Queremos acreditar que, apesar 
do desespero e da terrível dor dos 
seus últimos momentos de vida, ele 
tenha conseguido ver e agarrar essa 
mão amiga que Deus lhe estendeu 
para o ajudar a fazer a sua última 
passagem. Queremos acreditar que 
Deus agora o tenha junto d’Ele, dei-
xando atrás de si, como sinal disso 
para nós vermos, o lindo animal de 
cor branca que recolheu pequenino 
e ao qual carinhosamente deu vida, 
vida essa que, agora, outros cuida-
rão de continuar por cá.  

É isto que a Páscoa deve signifi-
car para todos nós: 

— ao longo da nossa vida, deve-
mos ir ajudando a vida das pessoas 
e das outras criaturas que Deus vai 
colocando no nosso caminho;

— devemos fazer isso sem nos 
agarrarmos ao que é só deste mundo 
e que, por isso sempre acaba;

— se assim fizermos, quando che-
gar o último momento da nossa exis-
tência terrena, estaremos com a alma 
e com as mãos livres para podermos 
agarrar a mão amiga que Deus nos 
estende para fazermos essa última 
passagem para a vida Eterna;

— o sinal que fica neste mundo 
dessa nossa eternidade é essa vida 
que ajudamos a dar às pessoas e às 
outras criaturas que por cá ficam 
quando partirmos e que caberá a 
outros continuar.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Páscoa
A celebração da nossa Pás-

coa foi muito bonita na 
sua expressão ritual. Os rapazes 
ensaiaram as leituras e proclama-
ram-nas com clareza, compreen-
são, e tonalidade. As palavras que 
se deveriam juntar, associaram-
-nas, e toda a pontuação foi rigo-
rosamente observada. Pareciam 
actores pela forma como viviam as 
magníficas lições Divinas.

Os salmos, cantados com o 
domínio de voz, uma beleza incom-
parável, entravam na alma de toda 
a assembleia, elevando-a. 

Prepararam o lume, uma brasa a 
brilhar na escuridão da noite, para 
ser abençoado e origem da luz, 
para o Círio pascal.

Como não sou seguro no canto, 
foi o Danilo, que é mestre, quem 
entoou “a luz de Cristo”, repetida 
três vezes, em tom sempre cres-
cente, a que o povo responde: “gra-
ças a Deus”.

O precónio não foi cantado. 
Em Casa, ninguém conhece o 
gregoriano, e eu não sou capaz 
de ensinar esta música litúrgica 
aos Rapazes, mas nem por isso 
deixámos de o saborear, dada 
a forma incarnada com que foi 
expresso.

O Tríduo Pascal começou na 

Quinta-Feira à tarde, com o Man-
damento Novo, o Lava-pés, o 
sacerdócio e a Eucaristia, prolon-
gando-se pela Sexta-Feira, com a 
Via Sacra, às 3 da tarde, e, às 6, 
com a Leitura da Paixão, as Ora-
ções Universais e o ritual da distri-
buição Eucarística.

Na sala de jantar viveu-se o 
mesmo ambiente, não faltando, 
como nunca ao longo destes 60 
anos, quem nos oferecesse os bor-
regos, que os Rapazes assaram no 
forno a lenha, de cozer o pão.

As batatas novas e as ervilhas, 
primícias da nossa horta, foram 
bem apreciadas e comidas como 
prenúncio pascal.

O melhor da festa é sempre o 
que eles chamam “abono”, quan-
tia de dinheiro que lhes ponho nas 
mãos, para seu uso particular, de 
acordo com a idade, a maturidade, 
o empenho na vida e a colaboração 
nas responsabilidades da Casa.

O grupo de Senhoras

REFIRO-ME àquelas senhoras 
 que, todas as semanas, vêm 

até nós, dar um pouco do seu tra-
balho e carinho.

À segunda ou terça-feira, con-
forme lhes convém, aparecem duas 

ou três e um casal, a dar-nos um 
dia de trabalho. O seu auxílio é 
precioso.

Normalmente, da parte da 
manhã, ordenam a roupa lavada. 
Da parte da tarde, preparam legu-
mes, abóbora, cebolas, alhos e 
hortaliças, que metem em sacos 
de plástico, em quantidades cor-
respondentes à sopa de cada dia. A 
cozinha fica, assim, facilitada, pois 
estes produtos, congelados, ficam 
prontos para meter na panela. Estas 
mulheres têm aglutinado outras 
duas, nossas vizinhas, que lhes 
fazem companhia no trabalho e no 
ideal e levam para fora de nós, o 
bom ambiente que aqui saboreiam.

À quarta-feira, é dia das senho-
ras da Quinta do Anjo, Palmela e 
Aires, as quais são ajudadas, às 
quinzenas, por um grupo de Sesim-
bra. Outra gente muito boa que nos 
ama de verdade e nos beneficia, 
também, com o seu esmero, esmo-
las e serviço.

A Junta de Freguesia de Sesim-
bra faculta-lhes o transporte, cola-
boração valiosa que só fica bem 
àquela autarquia, e é de salientar.

Claro que todas estas pessoas 
são gente da igreja, vêm de graça e 
pela Graça de Deus.

Para quem quiser juntar-se a es- 
tes grupos, aqui fica esta nota.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

AS grandes organizações da 
 igreja ajudam os pobres, 

mas nem sempre pregam o Evan-
gelho com o que lhes facultam.

A primeira missão da igreja, é a 
difusão da Mensagem Divina, pela 
palavra confirmada pelas obras. 
Este mandato, realizado segundo 
as leis do mundo, perde o seu 
pendor apostólico, por mais pro-
paganda que se lhe faça, por mais 
esforço que se lhe despenda ou até 
pelos maiores elogios que as auto-
ridades eclesiásticas lhe atribuam. 
Pela grandeza, pela amplitude de 
mão-de-obra, tantas vezes pouco 
apurada, que abraçam e, até, pela 
dependência, conhecida e indis-
pensável do Estado, desvalorizam 
muito o efeito apostólico da sua 
finalidade.

As sombras levam-nos a apreciar 
melhor a luz.

Nunca me pareceu tão valorosa a 
profecia e a recomendação, lúcida 
e apostólica, de Pai Américo: Cada 
freguesia cuide dos seus Pobres.

O significado de freguesia, no 
conceito daquele sacerdote, não 
abrange a realidade social a que, 
hoje, chamamos paróquia, mas 
somente a comunidade eucarística 
que celebra os Mistérios Divinos. 

Não me entendam mal, a minha 
opinião e experiência na relação 
com os Pobres e no verificar o raro 
fruto apostólico de tanta institui-
ção eclesial, leva-me a pensar que 
o que falta aqui é mais pobreza do 
que a organização.

Certa manhã, já sol alto e quente, 
os Rapazes vêm dizer-me que estão 
ali uns senhores, para falar comigo.

A organização do dia, em férias 
dos Rapazes e outras solicita-
ções espontâneas, facilitaram-me 
o esquecimento do recado, e as 
pessoas esperaram pacientemente 
que lhes aparecesse. Era um casal 
de doentes. Tanto um como outro, 
exibiam sinais de sofrimento.

Afligia-os, ainda, o atraso no 
pagamento da renda da casa, umas 
receitas médicas por aviar e o corte 
da água.

Moram perto da igreja paroquial. 
A pergunta impôs-se-me e saiu-me 
da boca quase sem reflexão: — Já 
foram ter com o senhor padre de 
lá? — E a resposta foi triste: — 
Não nos atendeu.

Não sei se falavam a verdade, 
mas o que conheço daquele senhor, 
é que o vejo afogado em problemas 
e em conhecimentos de sabedoria 
social que me constrange.

O Património dos Pobres, como 
pensam estes sacerdotes, não faz 
orçamentos. A nossa receita não 
está em nossas mãos, mas nas de 
Deus. Distribuímos o que vamos 
tendo, procurando ajudar sempre 
os mais necessitados. 

Agora deixo esta pergunta: Se 
não conheço a situação das pes-
soas, para me assegurar da sua ver-
dadeira necessidade, a quem devo 
pedir informações? Será ao presi-
dente da Junta de Freguesia? Será à 
Segurança Social? Algum médico 
ou professor ali perto? Não me 
devo dirigir, em primeiro lugar, ao 
Pároco? Não é ele a cara da Mise-
ricórdia e da Justiça de Deus? Sim. 
A quem me dirigir?

Como faz bem ir à casa dos 
pobres! E…, pelo bem que recebo, 
gostaria que todos os sacerdotes 
beneficiassem de toda esta graça 
pascal! Ir à casa do Pobre, é visi-
tar “o mais pequenino dos meus 
irmãos”, assumir as suas dores 
e necessidades, é descobrir “o 
tesouro escondido” e é ganhar 
capacidade para responder à sua 
penúria.

Mas quem acredita nestas pági-
nas plenas de beleza evangélica? 
Quem? A doença daquele homem 
é uma enfermidade rara, a enorme 
barriga que ostenta é sinal de grande 
sofrimento. — Se eu arranjasse o 

remédio para isto dava tudo o que 
podia. — Desabafa em lágrimas.

Vivem de uma pensão de trezen-
tos e poucos euros e pagam, em 
renda de casa, 350,00€.

Incitei-os a mudar a sua morada 
para outro local mais barato, que 
ajudá-los-ia dando-lhes os móveis 
necessários. E, mesmo que poupas-
sem 100€ por mês, eram 1200,00€ 
ao ano. O dinheiro é muito caro. É 
preciso aprender a poupá-lo.

Ela, também doente e, ainda por 
cima, com duas filhas.

Ora, estas informações recolhi-
das pelo pároco, e o seu eco, não 
valeriam mais do que muitas homi-
lias eloquentes, e não lhe trariam 
ofertórios mais avultados, nas mis-
sas dominicais?

O Papa Francisco bem prega 
o evangelho da proximidade, 
mas quem o ouve? Sim. Quem o 
entende? Ele vem aí, a Fátima, 
Santuário onde Nossa Senhora 
pediu a conversão, mas para esta 
gente incrédula, está tudo con-
vertido. A conversão não é para 

os Cristãos, nem para os sacer- 
dotes, etc.. A transformação é só 
para o povo ímpio, incrédulo e 
afastado da igreja. As pessoas reli-
giosas já estão todas convertidas.

O Papa Francisco bem pode ser, 
pregar e fazer. Isso é para os outros.

Exceptua-se, naturalmente, o 
pequenino rebanho, que não se 
cansa de caminhar para Deus, atra-
vés dos Pobres e pela Pobreza. 
Este, alegra-se pelas exigências do 
Papa Francisco e não para de pro-
curar a conversão.  q

Continuação  da  página  1

deixar outra herança, no cerne do seu Testamento, com o ande lá da Hierar-
quia, dado a conhecer a 8 de Janeiro de 1949: A vida religiosa, nas nossas 
Comunidades, seja o centro. […] Os sacramentos. Pôr-lhes a mesa. Cha-
má-los ao banquete e chorar, se eles não quiserem vir. Chorar os nossos 
pecados. Era forte o seu desejo de homem de fé, para conduzir outros ao 
verdadeiro Caminho: Eu quisera que a vida do Senhor fosse contada às 
crianças, inculcada aos homens e vivida por cada um. 

Seria de reflectir seriamente sobre que instrução e valores os mais 
novos (e não só) estão a ser (de)formados, dos conteúdos curriculares ao fre-
nesim  do digital, quando se aponta o ter mais e o sucesso fácil como metas. 
Parece que Deus se vai eclipsando… Será um estranho que incomoda na 
Páscoa e se desvirtua no Natal ou ainda de quem se ouve falar nas festas? 

No Dia que o Senhor fez, vamos ruminando sobretudo nisto, picado 
por um petizito: o beijar da Cruz atraiu-o tanto que o marcou nesta Semana 
Maior. Na verdade, é mesmo preciso tocar as mãos e o lado, como Tomé, 
para O ver. É de ver o carinho com o seu mano mais pequeno e o outro disse 
uma vez: — Não temos casa, não temos comida, não temos nada… 

O Homem das dores carregou a nossa cruz e junto à Cruz de Jesus 
estava de pé sua Mãe. Tanto sofrimento indizível e perseguições atrozes 
explicam-se (saberão o que fazem?) nesse madeiro. Nas nossas mãos somos 
chamados a ajudar a crescer no bem e pegar nos feridos e caídos. Sem o dom 
da própria vida até ao fim, não há ressurreição.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes
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MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

A nossa Casa é uma porta aberta conforme dizia o Padre Américo. 
Só fica quem estiver aberto à mudança. A vida da rua é aliciante. 

Ultimamente o número de crianças na rua tem aumentado, promovida 
muitas vezes pela nossa sociedade. Muitas pessoas, para ter a cons-
ciência tranquila preferem dar a sua ajuda em dinheiro, comida, roupa, 
sapatos e continuar o seu dia-a-dia. Algumas organizações até ofere-
cem comida na rua, tratando-os como coitadinhos e pobrezinhos. O 
mais importante são os bens materiais e livrarem-se deste incomodo, de 
ter à sua frente uma criança com fome, suja, com feridas ... e não se dão 
conta do grande mal que fazem a esta pobre criança, que foi para a rua 
sem pensar no seu amanhã. Assim, continuamos a alimentar este mal.

Diariamente recebemos telefonemas para internar o seu filho, 
argumentando que não vai à escola, não respeita os pais, anda com más 
companhias.... Respondo com uma pergunta: é o seu filho? A nossa 
Casa não é um internato e sim uma família para quem não a tem. Os 
pais devem ter tempo para conhecer os seus filhos e os filhos tempo 
para poderem partilhar a sua vida com os seus pais. Numa família é 
um constante dar e receber.

Esta semana um dos nossos rapazes, perante uma exigência da 
vida de casa, resolveu fugir. Os colegas correram ao seu encontro e 
tentaram convencê-lo a voltar, mas não conseguiram. O rapaz foi até 
ao portão e lá ficou todo o dia a olhar para a frente e para trás. No fim 
do dia, um dos mais velhos aproximou-se e pediu para ir ao seu encon-
tro. Foi e voltou contente com o seu irmão. Conseguiu convencê-lo e 
trazê-lo de volta a Casa.  Jantaram juntos e depois cada um saiu para o 
seu quarto a descansar. Que alegria se via nos seus rostos. Um porque 
precisava de ser ouvido e entendido e, o outro, porque conseguiu ouvir 
e convencer o seu irmão. Que lição de vida.

Na nossa Casa, todos os dias temos um momento de partilha. Mui-
tas vezes são os pequenos que mais participam. Expressam os seus 
sentimentos perante  o que sentem, a divisão do lanche, a compreen-
são dos professores, o respeito entre irmãos... Os mais velhos também 
colocam as suas preocupações. Mas é nesta troca de experiência que 
vamos partilhando a vida. Assim, nesta Quaresma, todos os Domin-
gos, Jesus nos tem ensinado o verdadeiro amor.

A justiça de Deus que é muito especial e só é capaz de a entender 
aqueles que vivem os seus ensinamentos. Quem diria que o Sr. Padre 
Baptista, que viveu toda a sua vida a acolher os mais pobres, a ir ao 
encontro dos rejeitados e escondidos, fosse hoje motivo de tamanha 
falta de respeito perante a justiça humana.  Jesus continua a ser cruci-
ficado. De certeza que o Padre Baptista, hoje, neste anonimato em que 
vive, cumprindo ordens da justiça humana, continua a lutar pelos seus, 
nas suas orações e sofrimento. Que junto de Deus, todos que adorme-
ceram de forma digna nas suas mãos, intercedam por ele e o consolem. 
Pois como dizia São Paulo, de certeza que hoje dirá todos que servem a 
Deus de Corpo e Alma: “Para mim viver é Cristo e morrer é lucro”.  q

BENGUELA Padre Manuel António

ESTOU a escrever no Do- 
 mingo de Páscoa. É o dia 

maior de todo o ano! Recebi 
uma mensagem dum filho mais 
velho da nossa Casa do Gaiato 
de Benguela. Neste momento, 
com mais de 50 anos. Quero par-
tilhá-la com os vossos corações, 
pois também é vosso filho. Sem 
a ajuda que nos deram e conti-
nuais a dar, hoje, não seria pos-
sível criá-lo. Diz estas palavras: 
“Querido Pai de todos os Gaia-
tos! Sou um dos seus filhos. Fui 
chefe-maioral na época de 1981 
a 1982. Quero desejar-lhe uma 
Santa Páscoa, juntamente com 
todos os Gaiatos que se encon-
tram consigo, em nossa Casa do 
Gaiato de Benguela. Sou o Jorge 
Pedro.” Este filho muito querido 
é também filho do vosso amor. 
Na nossa oração diária, antes de 
nos sentarmos à mesa, no refei-
tório, para o jantar, lembramos 
todos os nossos benfeitores. Estes 
filhos sabem, deste modo, que a 
nossa Casa do Gaiato de Ben-
guela, a sua casa de família, não 
poderia sobreviver sem a ajuda 
económica e financeira dos nos-
sos benfeitores. Dependemos dos 
que partilham connosco os seus 
bens. A nossa gratidão é mani-
festada na entrega incondicional 
da nossa vida, animada pela con-
fiança generosa dos benfeitores. 
Temos testemunhos admiráveis. 
Por isso, a mensagem deste filho 
querido, que nos foi enviada, a 
propósito da Festa da Páscoa, 
é partilhada por todos os cora-

ções que nos dão a sua ajuda por 
amor.

A propósito, não podemos 
esquecer-nos que levamos no 
nosso coração uma vocação de 
amor. Uma entrega de parce-
las das nossas vidas aos irmãos, 
sobretudo os que vivem em situa-
ção de necessidade para pode-
rem sobreviver. Não deixemos o 
nosso coração viver encerrado 
num egoísmo estéril e prejudicial 
para o resto dos irmãos, em gran-
des necessidades. É, sem dúvida, 
nesta esperança que a nossa Casa 
do Gaiato de Benguela vive. 
Todos os dias, como temos refe-
rido, os pobres muito necessitados 
e os doentes continuam a bater à 
nossa porta. Há momentos, por 
exemplo, veio ter connosco um 
jovem desempregado, ameaçado 
de ser posto na rua com a sua 
família, porque não tem possibi-
lidade de pagar a renda da casa, 
onde habita. É um tipo de pobre 
muito frequente, no momento 
actual. Estamos, sem dúvida, a 
viver numa situação social muito 
difícil. Há falta de empregos, 
por exemplo. O despedimento 
do local de trabalho é, também, 
muito frequente. Por isso, a nossa 
Casa do Gaiato é muito procu-
rada, também, por este género de 
necessitados. O nosso coração fica 
aflito. Que fazer? Vamos até onde 
for possível. Não queremos ter um 
coração fechado. Assim deve ser 
o coração de cada pessoa, perante 
a situação de irmãos que batem à 
nossa porta. 

A falta de empregos gera, tam-
bém, na nossa vida familiar da 
Casa do Gaiato problemas muito 
sérios. Temos um grupo de rapa-
zes que, pela sua idade e prepara-
ção, estão na fase de começarem a 
trabalhar, fora da Casa do Gaiato, 
em ordem à sua vida autónoma. 
Desta forma, haveria lugares para 
o acolhimento de muitos pedidos 
de filhos abandonados. O pro-
blema social do abandono dos 
filhos, nesta nossa querida Angola, 
aflige a nossa vida. É, sem dúvida, 
um dos problemas mais aflitivos. 
Fazer de cada rapaz um homem 
é o coração vivo e dinâmico da 
Casa do Gaiato. Primeiro, tirá-lo 
da rua, do abandono. Porém, a 
Casa do Gaiato não é um arma-
zém deste tipo de filhos. Daí a 
razão pela qual não pode acolhê-
-los todos. Foi com muita alegria 
que acolhemos a proposta duma 
empresa amiga, disposta a aju-
dar a nossa Casa do Gaiato, neste 
ramo da sua actividade, com a 
oferta de empregos. Oxalá a pro-
posta se concretize, em breve. 
Vamos, entretanto, continuar na 
busca de novas oportunidades. É 
o bem comum da família humana 
que está em causa. 

A Casa do Gaiato de Benguela 
conta sempre com a ajuda do 
coração de cada um de vós. Rece-
bei um beijinho com muito cari-
nho e com votos da continuação 
da Páscoa feliz com os corações 
novos, ressuscitados, dos filhos 
mais pequeninos que vivem feli-
zes nesta sua Família.  q

Vamos até onde for possível

VINDE VER! Padre Quim

A preparação para a celebra-
ção da Páscoa, em nossa 

Casa, tornou-se mais intensa na 
Semana Santa, veio o confes-
sor de costume, que atende os 
Rapazes neste nobre serviço de 
oferecer aos irmãos o perdão 
de Deus. A graça do perdão dos 
pecados! Assim acontece na pre-
paração da festa de Pai Américo, 
por ocasião do Natal ou quando 
os rapazes vão receber algum 
sacramento. Na Páscoa é uma 
exigência vital. Abandonar a 
desordem causada pelo pecado e 
colocar a vida em ordem, é uma 
meta que se deve alcançar antes 
da celebração das festas pascais. 
Foram três comunidades aten-
didas. A prioridade vai sempre 
para os mais pequeninos, assim 
como fez o Mestre; “deixai vir a 
Mim as criancinhas”. Os nossos 
olhos estão continuamente volta-
dos para os nossos «Batatinhas». 
Quando se abre a porta do refei-
tório pequeno, lá está sempre 
um grupo deles, a pedir doces 
ou fruta, quando é tempo delas. 
Depois, foi o grupo dos médios e 
finalmente os maiores.

O Domingo de Ramos tinha 
deixado uma grande marca de 

tudo quanto o Mistério da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Cristo 
representariam na nossa vida. 
Na véspera, houve bastante cria-
tividade. Ramos de palmeira, os 
pequenos corriam a aldeia toda 
em busca de flores para enfei-
tar. Depois veio o Tríduo Pas-
cal. Tudo vivido na acolhedora 
Capela das Monjas Dominicanas, 
vizinhas de longa data com quem 
partilhamos a Eucaristia, nas 
Solenidades.

O ponto mais alto foi naquela 
noite escura, quando se acendeu 
o lume novo, donde o Círio Pas-
cal recebeu a luz que representa 
Cristo Ressuscitado dos mortos. 
A coluna de fogo que condu-
ziu outrora os Israelitas quando 
passavam da escravidão para 
a liberdade de filhos de Deus. 
Despontou o sol, que nasce das 
alturas, e começou a iluminar 

todos os homens de todos os 
tempos.

O Ressuscitado sai vitorioso do 
túmulo. O ódio dá lugar ao amor, 
o pecado dá lugar à graça, a morte 
dá lugar à vida. Esta é a vitória do 
Crucificado. A fé é a nossa lâm-
pada no tempo de vigilância. Sem-
pre alerta! Condição para tomar 
parte do banquete eterno.

Os nossos leitores tiveram mais 
trabalhos. Mais leituras, os acó-
litos de igual modo, mais vela 
pra levar. Turíbulo mais incenso! 
Na cozinha houve mais trabalho: 
a batata, os bolos, a carne. No 
refeitório o chefe teve de procurar 
controlar a euforia ao distribuir as 
gasosas, os sambapitos. Assim é a 
Páscoa. Cheia de vida, ela mesma 
é portadora da vida perene. A 
conclusão é de Pai Américo: 
“Foi-lhes pregado o facto. Que 
sim. Que Jesus Ressuscitou! Que 
os discípulos viram. Que se cha-
mam por isto mesmo os Apósto-
los da Ressurreição”.  q

Raios de Luz

PENSAMENTO Pai Américo

Dentro dos muros da nossa quinta, a Capela da Aldeia dos Gaiatos 
será a escola normal onde o «Cisco» das ruas vai encontrar o seu 
valor e a dignidade dos verdadeiros adoradores de Deus. Às avessas 
da poeira que se vê dentro das nossas igrejas, nas grandes babilónias.
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É, por isso, hábito nosso, particularmente no Tempo litúrgico em 
que se celebra o Dom comunicado por Cristo Salvador, na Sua Pás-
coa, de questionar os nossos Rapazes sobre o seu desejo de recebe-
rem este Dom pelo Baptismo, e assim começarem a empreender o seu 
caminho de crescimento como filhos de Deus.

A sua adesão, inteiramente livre, condição sine qua non para ser 
autêntica e verdadeira, foi desta vez desejada por cinco dos nossos, 
mas só dois puderam receber o sacramento da vida nova pelo qual se 
nasce de novo, ficando os restantes para mais tarde devido a impedi-
mentos involuntários de ordem familiar.

Assim como na ordem natural da vida não é fácil o crescimento, 
também na vida sobrenatural muitas provações e lutas se encontram 
no caminho para a plena realização. Sejam por isso importantes, 
neste campo, os cuidados a ter, que Pai Américo ilustrou ao dizer: «a 
vida religiosa nas nossas comunidades seja o centro».  q

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

O Baptismo do Vicente e do Alziro


