
O Papa Francisco, ansiosamente esperado, finalmente veio a Portugal, em especial a 
Fátima, a 12 e 13 de Maio. E foi calorosamente acolhido, nomeadamente no San-

tuário por cerca de 500 mil pessoas. Como ponto alto, presidiu à celebração da Eucaristia 
no 100.º aniversário da 1.ª aparição da Virgem Santa Maria em Fátima. 

O Sucessor de Pedro, peregrino da esperança e da paz, ficou bem tocado e encantou 
os portugueses, com as suas palavras e os seus gestos, que não deixaram ninguém indi-
ferente. Em Fátima, transparecem os dramas da humanidade e o sofrimento de Deus, 
que apela sempre à conversão. O Papa saiu para vir 24 horas intensas ao nosso encontro 
e quem conseguiu peregrinar fez bem não ficar em casa, pois foram momentos únicos, 
inscritos a ouro na história da Igreja em Portugal. Da ordem ao silêncio orante e à ale-
gria esfusiante, quem testemunhou o acontecimento guardará para sempre grata e feliz 
memória, como nós, pela primeira vez nesse dia, com abrigo das Irmãs Concepcionistas.

Para pedir a intercessão da Virgem Maria em Fátima, há um rio de oração que corre
há cem anos. Afirmou que Ela é a Bem 
Aventurada por ter acreditado sempre. 
E não a santinha a quem se recorre para 
obter favores a baixo preço. O coração de 
todos os peregrinos estremeceu, ao escu-
tar: Queridos peregrinos, temos Mãe, 
temos Mãe, temos Mãe! Agarrados a ela 
como filhos, vivamos da esperança que 
assenta em Jesus. Com a canonização 
dos pastorinhos de Fátima, deu um lindo 
sinal de atenção por todas as crianças, 
sabendo que Francisco e Jacinta, pela ora-
ção e penitência, foram o espelho da luz de 
Deus. Considerou os doentes um tesouro 
precioso da Igreja — Jesus escondido mas 
presente nas chagas dos nossos irmãos 
e irmãs doentes e atribulados. Mais: No 
altar, adoramos a Carne de Jesus; neles 
encontramos as chagas de Jesus. Supli-
cou a paz e a esperança para todos os 
seus irmãos no Baptismo e em humani-
dade, de modo especial para os doentes 
e pessoas com deficiência, os pobres e 
abandonados. Como corolário, disse que 
Fátima é sobretudo este manto de luz que 
nos cobre, aqui como em qualquer lugar 
da Terra, quando nos refugiamos sob a 
protecção da Virgem Mãe para lhe pedir, 
como ensina a Salvé Rainha, ‘mostrai-nos 
Jesus’. Também ficou um grande desafio, 
quando apelou aos peregrinos para que
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ERA uma mulher que, encorajada 
 por uma sua amiga, vinha pedir 

ajuda.
— Senhor padre, ela anda com 

más ideias!...
Olhei a visada, no intuito de ver se 

a conhecia, visto que conhecia a cire-
neia, a cuja família atendêramos já 
no passado.

Inteirado do problema que a afli-
gia, cinco meses em falta ao banco 
para as mensalidades da casa, o que 
provocara penhora já em andamento, 
tomei nota da morada para a visitar 
no dia seguinte, ao mesmo tempo que 
lhe pedia para ir junto do banco cre-
dor buscar documento comprovativo 
da dívida.

A morada em causa acossou-me 
a memória, pelo que fui às centenas 
de registos que me complementam 
a minha insuficiente memória, verifi-
car se era ou não caso de uma nova 
família que a nós recorria. O alerta 
inconsciente tinha fundamento, pois 
tratava-se de uma família que há 
cinco anos tivera o mesmo problema, 
o qual ajudáramos a sanar.

A visita fi-la no dia seguinte como 
prometido, na mesma modesta mas 
asseada casa onde anos atrás esti-
vera, e falamos da situação passada 
e dos acontecimentos que provoca-

Aflições

DA NOSSA VIDA
Padre Júlio

ram a de agora. O marido continua 
no mesmo trabalho, numa pedreira 
fora da localidade, fazendo parale-
los para pavimentar ruas, e ela, por 
questões de saúde, fora obrigada a 
deixar de trabalhar num restaurante 
onde angariava o necessário com-
plemento para o sustento da família, 
completada com os seus três filhos.

Marcamos novo encontro para o 
fim-de-semana seguinte, já com a pre-
sença do seu marido. 

Tudo concorria para que voltásse-
mos a ajudá-los. À paróquia não que-
riam recorrer para que não viesse a 
público a sua situação, e havia espe-
rança firmada de que ela ia regressar 
ao seu anterior trabalho e também um 
dos filhos começaria a acompanhar 
o pai no trabalho das pedreiras. Res-
tava saber se os credores voltariam 
atrás com a penhora, que o marido 
já havia assinado.

Logo que lhes deram a resposta, 
fomos ao saco onde vamos guar-
dando as ofertas que nos vais fazendo 
chegar, e fizemos a transferência 
para a sua conta, com que cobrimos 
a dívida, dando assim alívio e novo 
alento a esta família que trabalha e se 
esforça por uma vida digna, ao con-
trário de muitas que, incentivados por 
certas políticas, entregam-se à ociosi-
dade, levando a vida por caminhos 
de perfeita inutilidade.

Mais uma vez fica comprovada a 
entreajuda atenta e eficaz dos Pobres 
entre si, sublinhando as palavras de 
Pai Américo que transcrevemos n’O 
GAIATO último: «Ai dos Pobres, se 
não fossem os Pobres!».  q

MALANJE Padre Rafael

HÁ alguns meses, vieram, dos Assun- 
 tos Sociais, pedir uma entrevista 

com os menores de 12 anos. Entre outras 
coisas, queriam saber quantos deles eram 
órfãos. Informamos que eram cerca de 15 
e mandei-os ao escritório onde estão as 
fichas dos rapazes com os dados pessoais 
e a informação de como vieram para a 
nossa Casa do Gaiato. Depois, informei 
que era muito difícil saber a verdade 
sobre a situação familiar de cada um 
deles e que, muitas vezes, somente a par-
tir dos 14 anos conseguíamos averiguar a 
sua realidade familiar.

Quando terminaram, as funcionárias 
sociais voltaram à conversa comigo, 
dizendo que o meu arquivo teria de ser 
actualizado, pois nele apareciam 14 rapa-
zes órfãos e elas encontraram 38, entre os 
43 rapazes com menos de 12 anos. Fiquei 
surpreendido e chamei um, dos que sabia 
ter pais, e interroguei-o sobre ao assunto, 
ao que me respondeu que a maior parte 
deles se pusera de acordo para dizer que 
eram órfãos, pois alguém lhes dissera que 
se dissessem que tinham pais, os levariam 
da nossa Casa e os entregariam a famílias 

de acolhimento. De seguida, peguei na 
mão do «Batatinha» e disse-lhe que não 
era bom mentir, pois a mentira tem pernas 
muito curtas e, mesmo que ande rápido, 
avança muito pouco, mas a verdade tem 
umas pernas muito grandes e em pouco 
tempo alcança a mentira… e esta se fica, 
envergonhada.

Há pouco tempo, fui visitar uma famí-
lia que vive numa casa de barro. Afinal, 
a casa tem 3 quartos e em cada quarto 
vive uma família… e cada família tem 
3 ou 4 filhos. Fazendo as contas, eram 
18 pessoas, as que viviam na casa, e eu 
levava comida para 6… Mas o melhor 
é que fizeram comida para todos e 
mesmo os vizinhos, amigos das crian-
ças que por ali apareceram, comeram 
também. A realidade que ninguém quer 
ver, é que mais de metade da população 
come apenas uma vez ao dia — para não 
dizer que há outros que comem dia sim, 
dia não.

Brevemente vamos começar as obras 
de reabilitação dos telhados das nossas 
Casas, com a ajuda da Obra e o trabalho 
dos nossos rapazes, vamos tentar fazer o 

máximo. Como dizia Pai Américo «pou-
par, poupar, e depois, poupar»…, e pou-
co-a-pouco se faz muito. Primeiro, vamos 
começar pelo Posto de Saúde; depois, a 
casa das Irmãs; depois, a casa 2, depois… 
depois… até onde chegar.

A Obra da Rua abriu um novo site: www.
obradarua.pt. Nele, podes inscrever-te 
como assinante do Jornal O GAIATO em 
versão digital gratuita e conhecer a Obra 
um pouco mais.  q

PENSAMENTO Pai Américo

A sociedade costuma ver 
no Pobre um fardo, quando 
ele é, na verdade, uma ala-
vanca. Gosto da Bênção dos 
Pobres, digo. Sinto o bem 
que me fazem. Ditosos olhos 
que sabem ver na pessoa do 
Pobre que passa, o próprio 
Jesus de Nazaré.

in Notas da Quinzena, p 50.

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Dois peregrinos

«Ai dos Pobres, se não fossem os Pobres!» – Pai Américo.
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Pelas CASAS DO GAIATO

A NECESSIDADE DE ORGANIZAR MELHOR O DAR — Na crónica 
anterior falou-se das dificuldades do dar. Podia fazer-se muito mais por um 
mundo melhor se houvesse mais disponibilidade de cada pessoa para ajudar os 
outros, mesmo que esta ajuda possa ser muito “pouco”. O “pouco” de muitos, todo 
junto, faz muito, mas, às vezes, nem é o muito que é preciso para fazer a diferença 
para melhor na vida doutras pessoas.

Hoje continuamos com este assunto, para falar sobre uma outra dificuldade 
do dar com que nos confrontamos por aí todos os dias, na acção vicentina, e 
noutros espaços de acção social. O dar precisa de ser melhor organizado. Veja-
mos qual é a situação em que estamos. Temos os Vicentinos e outros grupos 
ditos “socio-caritativos” orientados principalmente para a ajuda de emergência, 
num trabalho de contacto pessoal e directo com as pessoas que precisam dessa 
ajuda. Temos, também, as IPSS e outras organizações do género muito focadas 
na produção de serviços sociais que, se a missão dessas organizações estiver a 
ser cumprida, deverá ser preferencialmente para pessoas que não os podem pagar 
ao seu preço de custo. Temos o Estado que comparticipa parte dos custos dessas 
organizações e que as regula de uma forma que, muitas vezes, está erradamente 
eivada de atitudes de “comando e controlo”. Temos, também, associações e outras 
organizações que, alavancadas ou não por alguma oportunidade de financiamento 
público, ou doutras entidades que querem fazer “investimento social”, lançam 
projectos, certamente com interesse, na generalidade dos casos, mas que, depois 
acabam quando o financiamento acaba. Temos, ainda, organizações que lançam 
campanhas de recolha de géneros, de fundos, ou doutros recursos que duram um 
dia, ou dois e depois acabam.

Poderíamos acrescentar mais a esta lista, mas isto chega para o problema 
principal que queremos aqui trazer. Esse problema é que, sem pôr em causa a 
generosidade e o mérito destas e doutras iniciativas, alguma experiência que 
temos destas actividades mostram-nos que se poderia fazer muito mais e muito 
melhor se houvesse mais colaboração entre todos, de uma forma organizada e 
continuada. Não será por má vontade que essa colaboração não existe, embora isto 
também aconteça. Será, talvez, mais porque não há a comunicação que deveria 
haver entre todos e espaços onde efectivamente possam partilhar os seus recur-
sos em ordem a projectos comuns que possam ir ao encontro da complexidade 
dos problemas sociais que é preciso resolver e que tenham a continuidade que 
é necessária para se conseguir chegar a reais mudanças nas vidas das pessoas 
que precisam de ajuda. Cada organização, cada grupo, cada iniciativa vive muito 
“para dentro” e perguntam-se pouco o que poderiam fazer para, em conjunto com 
outros, conseguir mais e melhor. Também há falta de “espaços” que incentivem 
e organizem esta partilha de recursos de uma forma que não seja temporária. O 
lugar natural desses “espaços” só pode ser o das comunidades onde os problemas 
sociais existem, nomeadamente, o bairro, a freguesia, ou outro nível territorial do 
género. Terá que ser a este nível local, com as pessoas e organizações que aí estão 
em permanência, que esses espaços de motivação e de organização da partilha de 
recursos em ordem ao Bem Comum terão que ser criados. Estes “espaços” tam-
bém precisam de lideranças servidoras e não de gente que se queira servir deles 
para benefício próprio, ou de “consultores”, ou “especialistas” que por lá passam 
para debitar a sua ciência.

Os Vicentinos têm características que poucos mais têm para serem um 
alfobre destas lideranças servidoras e desses “espaços de partilha”: o seu nível 
de acção é o nível local e, mais ainda do que o local, é o do contacto pessoal e 
directo com as pessoas que precisam de ajuda; a sua motivação não pode ser o 
seu benefício individual; os Vicentinos não estão de passagem nas comunidades 
onde trabalham; as Conferências Vicentinas são pobres, não tendo património ou 
outros recursos que queiram egoisticamente defender. Por tudo isto, talvez valha 
a pena o movimento vicentino reflectir mais, suscitar novas ideias e experimentar 
iniciativas concretas que vão no sentido atrás referido. Não há aqui nenhum “guia 
de instruções”, nem nenhum “mapa de estradas” pré-definidos sobre o que fazer 
e como fazer. Isso terá que ser encontrado em cada comunidade. A única coisa 
segura que se pode dizer e que vale para todos os sítios é que se o dar for melhor 
organizado, nesse sentido de mais e melhor partilha de recursos, poderemos fazer 
mais e melhor por um mundo mais justo. Os Vicentinos podem e devem dar o seu 
contributo neste sentido.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

PAÇO  DE  SOUSA Júnior

BAR — Cada dia que passa, as coi-
sas ficam mais velhas, por isso o sr. 
Padre Júlio mandou regenerar o nosso 
bar, para melhorar o seu aspecto e o 
agrado dos que nos vêm visitar. O tra-
balho dos trolhas tem sido fundamental 
para o objectivo pretendido. Assim, nos 
dias de semana, desenvolvem o seu tra-
balho.

MÚSICA — Devido ao nosso che-
fe-maioral, Hugo Pina, ficar a trabalhar 
fora, surgiu um grupo de rapazes da 
casa-Mãe para serem os futuros rapa-
zes dos cânticos d’O GAIATO. São 
eles o Joel, o Alziro, o Quintino e eu. 
O grupo de início não tinha vontade 
de andar na música, assim com a moti-
vação do sr. Padre Júlio e do Miguel, 

estamos a amadurecer a música que há 
dentro de nós. Recentemente juntou-se 
ao grupo um novo elemento chamado 
Daniel, este não teve dificuldades 
em adaptar-se visto já ter aprendido 
música no passado. Ele é importante 
em termos de animar o grupo. O nosso 
futuro está nas nossas mãos, quando o 
procuramos devemos acreditar, quem 
sabe se no futuro seremos alguém na 
vida.

LIMPEZAS — O Paulo «Mudo» 
juntamente com outros rapazes, tem 
estado a preparar a chegada do Verão. 
Assim, começaram a fazer limpezas 
dos terrenos onde as ervas estão gran-
des: lavandaria, adega e piscina. As 
ervas cortadas são depois levadas para 

a vacaria, para serem dadas ao nosso 
gado. Também as ruas da nossa Aldeia 
estão a ser varridas, devido à queda 
de folhas das árvores e de pequenos 
ramos que caem com a ventania.

MUSEU – Enquanto se fazem os 
trabalhos no interior do museu, tam-
bém estão a ser melhorados os espaços 
à volta, no exterior. Foi pavimentado o 
terreno entre a capela e o museu com 
paralelos, para que não haja poeiras 
no local e também não haja infiltra-
ção de águas para o museu. O nosso 
serralheiro tem estado a preparar uma 
rampa para o acesso ao museu de pes-
soas com deficiência, para que estas 
possam também ter acesso ao nosso 
museu.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO CENTRO José Martins

Realizámos, como tínhamos pla-
neado, a nossa romagem à capela de 
Paço de Sousa, em 25 de Abril. Junto 
às relíquias corporais de Pai Américo, 
demos graças a Deus pela dádiva 
de sua vida aos mais carenciados; 
os pobres, os doentes e as crianças. 
Agradecemos, ainda, a entrega gene-
rosa dos Padres e das Senhoras que 
têm mantido a Obra da Rua a prosse-
guir a sua missão e os seus objectivos. 
Pedimos a Deus a beatificação de Pai 
Américo e apresentámos as nossas 
intenções. Celebrámos a Eucaristia, 
presidida pelo senhor Padre Júlio. No 
momento da homilia foi-nos dada uma 
perspectiva da acção de Pai Américo, 

mais no sentido do espiritual e não 
tanto no social, o mais conhecido.

Chegada a hora do almoço, fomos 
para o refeitório. Colocaram-se os 
farnéis nas mesas e almoçámos em 
Comunidade.

Fomos muito bem recebidos e aco-
lhidos e, após o almoço, convidados a 
tomar um bom café no bar. Soube-nos 
muito bem e muito o agradecemos.

Pretendíamos fazer uma visita ao 
Memorial de Pai Américo e de sua 
Obra, o que não foi possível por se 
encontrar em remodelação. Ficámos 
um pouco decepcionados, mas com 
a esperança de uma nova oportuni- 
dade.

Agradecemos a colaboração das 
Casas do Gaiato de Miranda e de Paço 
de Sousa e dos seus responsáveis, que 
tudo fizeram para o sucesso da nossa 
romagem. 

O grupo não era muito grande, mas 
todos ficámos satisfeitos por termos 
vivido, em família, um dia de alegre 
convívio. 

Mudando de assunto, relembro o 
nosso encontro anual que se realizará 
em Miranda no dia 25 de Junho. A seu 
tempo enviaremos o respectivo pro-
grama aos associados. Caso não sejas 
membro da Associação, mas queiras 
integrar-te, aparece. Serás certamente 
bem recebido.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

PAPA FRANCISCO EM FÁ- 
TIMA — Os dias 12 e 13 de Maio 
foram muito importantes para a Igreja, 
pois o Papa Francisco veio como pere-
grino a Fátima. Foi recebido muito 
festivamente por muitos milhares de 
pessoas ao seu encontro, nas ruas e 
no Santuário. Rezou na Capelinha das 
Aparições de Nossa Senhora, presidiu 
à Santa Missa do Centenário e canoni-
zou os pastorinhos Francisco e Jacinta. 
Nós também acompanhámos pela tele-
visão, muito felizes, esses momentos 
inesquecíveis. A visita correu muito 
bem e com certeza levou-nos a todos 
no seu coração. Bem-haja Papa Fran-
cisco e rezamos por si!

VISITANTES — A 14 de Maio, 
Domingo de tarde, um grupo de cris-
mandos da paróquia da Ega, acompa-
nhado pelo Padre Germano, veio ao 
nosso encontro para nos visitar e trazer 
bens que angariaram. Veio também a 
Tuna de Cantares, com músicas típi-
cas. Depois, no refeitório, partilharam 

connosco uma boa merenda. Muito 
obrigado!

DIA DA MÃE — A 7 de Maio, em 
que rezámos pelas vocações, lembrá-
mos também todas as mães. No fim da 
Missa, alguns Rapazes da catequese 
leram um texto sobre este dia e sauda-
ram a senhora D. Nazaré. Cada um de 
nós gosta muito da sua mãe e alguns de 
nós escreveram palavras muito lindas. 
Vivam as nossas queridas mães!

AGROPECUÁRIA — A chuva 
veio perto de meados de Maio. Tirá-
mos o estrume das ovelhas; e depois 
tirou-se o da estrumeira. A terra nova 
foi capinada, estrumada, lavrada e fre-
sada; e a 16 de Maio semeou-se milho 
grão nesse campo. Vamos debulhando 
milho. As batateiras foram sacha-
das. O olival da mina foi fresado. Foi 
semeada relva no jardim Pai Américo. 
Tem-se cortado a relva nos vários jar-
dins. As roseiras têm lindas flores, 
de várias cores! A 4 de Maio, foi a 

matança de um porco. Temos 6 patos 
brancos que são uma beleza!

REUNIÃO DOS PADRES DA 
OBRA DA RUA — Como é costume, 
calhou desta vez à nossa Casa receber 
os Padres da nossa Obra para a sua 
habitual reunião, sobre os assuntos das 
várias Casas, em Portugal e África, 
que terminou com a Eucaristia. É de 
pedir a Deus vocações de serviço à 
Igreja, nos pobres.

ARRANJOS — No abrigo do nosso 
quintal, foram arrumadas as telhas que 
temos suplentes. A lenha cortada do 
olival da mina e desse sítio foi arru-
mada no barraco junto ao ovil. As can-
celas da cerca ovelheira foram conser-
tadas e alguns vidros substituídos. A 
caldeira da copa teve de ir arranjar. Foi 
retomada a pintura exterior da nossa 
Escola – Centro de Estudo. A 18 de 
Maio, o nosso reservatório do gás foi 
inspeccionado. A carrinha Ford foi à 
inspecção, depois de ir à oficina.  q

SABER OUVIR A VOZ DE 
DEUS… São as 07:30h da manhã. 
Estou na praia de Leça. É o meu 
passeio matinal/meditacional. A maré 
está vaza. As rochas emergem da água 
e das areias de maré. Olham-me como 
quem quer falar-me. Neste meu silên-
cio e quietude (tanto ao gosto de Jesus 
de Nazaré, naquele tempo), paro-me a 
escutá-las. Lembro o Prof. Eng.º Ale-
xandre Leite que, durante tantos anos, 
fez um fecundo voluntariado aqui, no 
Calvário. E muitas vezes me falava do 
seu amigo P.e Baptista. Daquela sua 
dedicação à causa dos deserdados da 
sorte — eufemismo que usamos para 
falar daqueles que, talvez, estejamos a 
rejeitar…

O Alex (assim lhe chamam os ami-
gos) ia do Porto, aos sábados, para, com 
o Sr. Pacheco, D. Maria dos Anjos e 
Prof. Doutor Luís Amaral, ajudar nos 
pequenos-almoços, higiene diária, 
barbas e banhos dos doentes mais 
limitados. Por ali ficavam todo o dia, 
divididos entre atender os doentes e 
prestar algum serviço útil, quer no Cal-

BEIRE  –  Pedras que me falam do Calvário…
Um admirador

vário quer nos Rapazes. A vida pediu 
novos rumos ao Alex. Mas os outros 
voluntários do Porto ainda ali estão 
de pedra e cal. Agarrados ao remo, 
como quem tenta salvar o barco que 
ameaça perder-se, se não lhe botarmos 
uma mãozinha. Prestam um óptimo 
serviço e dizem-se altamente compen-
sados, porque precisam disto como 
de pão para a boca… Testemunham, 
a si e aos outros, que nem só de pão 
vive o homem (Lc 4,4). Testemunham 
que todo o homem, para realizar-se 
como humanizando e humanizante, 
precisa de aceitar-se e revelar-se como 
um ser-de-ajuda. Isto é, ora ajudando 
ora deixando-se ajudar. Talvez por isso 
mesmo é que “quem lida com pessoas 
precisa de, periodicamente, rever os 
seus conceitos de Pessoa e de Ajuda”…

… PORQUE ME LEMBREI DO 
ALEX. A nossa ligação vem de longe. 
Dos acampamentos do CNE — Centro 
Nacional de Escutas. É que ele, na 
sua dedicação quase genética (…) aos 
Escuteiros, sempre gostava de lhes 

repetir, citando um velho professor 
seu, lá nas cátedras de Engenharia de 
Minas: — Oh, se nós soubéssemos 
ouvir o sermão das pedras!… Com o 
Alex, nos muitos Acampamentos de 
Verão em que acompanhava os meus 
filhos, aprendi a escutar as pedras. Na 
sua maravilhosa unidade, diversidade 
e (porque não dizê-lo?!) também na 
sua subjectividade…

Foi assim que aqui, na praia, com 
rochas multifacetadas e as memórias 
do Alex, voei de Leça da Palmeira 
para o Calvário. E senti alargarem-se 
em mim os meus horizontes de Ser. 
De aprendiz de vivente. E de aprendiz 
de relacionante… A precisar muito 
de saber olhar. Saber escutar. Escutar 
(Auscultar!) aquelas pedras vivas 
que, ali naquela outra dimensão da 
Obra da Rua — Calvário e C. do G. 
de Beire — esperam por mim. Como 
Corpo de Cristo chagado. Tantas 

vezes, no dizer de Isaías, mais pare-
cendo vermes que homens. É fácil dar 
sedativos… Sem ouvir que suas vidas 
gritam por Verónicas e Cireneus que 
saibam COM+doer-se e botar uma 
mãozinha…

Porque, afinal, ali, no Calvário e Casa 
do Gaiato de Beire, aquilo que para 
muitos não passa de calhaus amorfos, 
gente que faz pena e, às vezes, até mete 
nojo (físico e emocional…), ali há 
muita VIDA EM ABUNDÂNCIA (Jo 
10,10). Capaz de alimentar gente culta 
que, já num invejável top sócio-profis-
sional e económico, todas as semanas, 
fiéis a uma voz interior que os chama, 
vai do Porto, para dar e receber MAIS 
VIDA. Cientes de que é dando que se 
recebe… (Ver O GAIATO nº 1875, 
Manicómios para o coração…).

Do SER PEDRA ao SER PESSOA… 
Este clic de que vos falo, deu-se-me 

quando, de repente, os meus olhos 
poisavam numa espécie de bolsa de 
quartzo. Que logo se estende em veio 
tortuoso por rochas além. A brilhar, 
quase transparente. Beijando e deixan-
do-se beijar pelo sol que se alevanta, 
vindo lá de Castela… Que bonito! Que 
bonita é esta nossa Mãe Natureza! 
Com suas imanências e seus apelos à 
TRANS+(as)cendência…

… E é assim que me encontro com 
os olhos do Faneca — que nunca sabe-
mos se nos vêem ou se apenas buscam 
algo a que bote mão para levar à boca; 
com o Xico, invisual e corcunda acen-
tuado que, às vezes, parece cantar e 
repetir o nome de quem o serve; com 
o Valdemar que… Não sei que mundo 
interior o iluminou, no Domingo de 
Páscoa, ao beijar a Cruz. Interrom-
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SETÚBAL Padre Acílio

Êxito

AOS olhos do mundo foi um sucesso que o Ivanoel Tavares con- 
 corresse de novo para um programa “Let’s Dance” de um canal 

televisivo. Não faltaram telefonemas, nem elogios à Casa do Gaiato por ter 
proporcionado a um rapaz esta carreira artística tão fascinante, nem ainda 
repórteres que viessem à Casa do Gaiato conversar comigo e conhecer 
melhor o percurso do jovem bailarino para o pôr em evidência nas revistas 
libertinas da nossa praça.

Quando se aproximava o fim da competição e o rapaz chegava a 
casa, perguntava-lhe sempre: — Então? – Ao que o Ivanoel respondia: 
— Fiquei!

Animado com as últimas respostas prometi: — Se chegares ao fim, 
vou acompanhar-te. — Porque assim aconteceu, fui com mais seis Gaia-
tos. 

Não me deslumbrei com a moderna técnica de luzes nem com a 
maneira fácil como se criam e mudam os cenários, surpreendentes no 
estúdio; espantou-me sim a forma despudorada e vaidosa como as pessoas 
expunham à fotografia.

Ganhou a competidora do nosso rapaz, mas não luziu a isenção dos 
juízes os quais, logo no princípio, sem ver o Ivanoel actuar começaram a 
dizer que a rapariga seria a única vencedora tentando desta forma levar os 
espectadores à sua preferência.

A dança como a música, foram para mim sempre, ferramentas precio-
sas na educação e auxiliadores do desenvolvimento total dos rapazes, uma 
escola de autonomia e persistência.

Quantas manhãs me deixei fascinar contemplando os meus pequenos 
numa aula de dança, logo no princípio do dia?! A esticar os músculos ao 
som de música agradável. Que admirável ginástica, os rapazitos recebem 
nesta Academia — falava comigo.

Há mais de trinta anos que levo e trago rapazes para a dança, pago 
trimestralmente à Academia e, só agora, consigo um bailarino.

Quando chegavam à adolescência com um excepcional desenvolvi-
mento físico, o sonho do futebol matava-lhes o entusiasmo e os rapazes 
desmotivavam-se. Queriam era ser jogadores.

Êxito sinto eu quando contemplo centenas de rapazes, criando filhos e 
dando-lhes até formação Académica superior, lideram grupos de colegas 
nas empresas e se familiarizam por gerações, pondo os seus filhos a cha-
mar aos seus colegas Gaiatos tios e primos numa familiaridade admirável. 
Sim é um êxito.

Como seria bom para o Ivanoel que cursa em Lisboa a escola supe-
rior de Dança um prémio daqueles: — Estadia e frequência de uma das 
melhores escolas do mundo, em Londres.

Que amanhã, quando ele for convidado para júri desta arte, se não 
deixe influenciar pelo estatuto social, pelo sexo ou beleza do artista, mas 
seja justo.

Não se mostrou agastado com o seu afastamento. Foi sorrindo e 
manifestou bom senso.  q

ENCONTRO DE FUTEBOL 
ENTRE ACTUAIS E ANTIGOS 
GAIATOS — «Para que a Obra da 
Rua – que é do Amor de Deus – res-
plandeça e converta, saibam esconder-
-se em seus escritos, suas falas e tudo 
quanto seja expressão», Pai Américo. 
Ora, estas palavras dizem-nos que, não 
são necessários exageros de protago-
nismo. Mas, entendemos que devemos 
dar a conhecer, por sermos Gaiatos e 
por ser imprescindível, a partilha de 
espaço comum e atitudes de convívio 
e de Fraternidade, dos Antigos com 
os Actuais Gaiatos. No caso da nossa 
Associação diz mais directamente res-
peito aos Eventos com esta Casa do 
Gaiato, em Paço de Sousa.

Por iniciativa do presidente Miguel, 
em dar forma e seguirmos a este espí-
rito e lição de Pai Américo, a nossa 
Associação, depois do Evento na tarde 
do 25 de Abril, no centro da Vila, veio, 
no 1º de Maio, conviver com os irmãos 
que actualmente vivem na Casa, orga-
nizando, em Comunidade, um encon-
tro de Futebol, que se disputou salu-
tarmente entre todos. O Miguel foi 
incansável para que tudo desse certo.

Aguardou-se pela chegada da malta 
e pelo Maurício com os equipamen-
tos. O Elísio, deu um “toque à selec-
cionador” e o operador de som da 
Tuna musical, Soares, foi o homem do 
apito (deixava passar tudo e marcou 
penaltis pròs dois lados. Tá-se bem! 
Diga-se que o jogo foi renhido e bem 
disputado, tendo o resultado sofrido 
constantes alterações. 1-0 logo aos 5 
minutos para os Actuais. Os Antigos 
(onde jogaram muitos dos pequenitos 
da Casa, mais o Júnior e o Pina) empa-
tam e passam para a frente, o Pina a 
marcar. Assim chegou o intervalo de 
duas partes de 40 minutos. Mais três 
golos, na segunda metade, e resultado 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

final: 3-3… com direito aos penaltis, 
a pedido de todos. Toca a “molhar a 
sopa” nos remates e no final: 8-8 ou 
9-9… diz o cronista/seleccionador.

Foi tão belo e emocionante vermos 
no final que já não havia duas equi-
pas, mas só uma, de irmãos Gaiatos 
de várias gerações, que quiseram con-
viver neste Dia do Trabalhador. Obri-
gado a todos pelo empenho e dedica-
ção, esperando nós que estes encontros 
se repitam mais vezes e que os laços de 
proximidade nunca se desfaçam.

PASSEIO ANUAL DA ASSOCIA-
ÇÃO — Conforme vem sendo habitual, 
a Associação organiza o seu passeio 
anual, destinado aos sócios e seus fami-
liares. Todavia, e para dar continuidade 
à boa recepção e solicitação de pessoas 
do exterior que connosco querem con-

viver, resolveu, este ano, a Direcção 
estender o convite também aos não 
sócios. Assim, o passeio será no pri-
meiro Domingo de Julho, dia 2, a Gui-
marães, com visitas ao Castelo, Paço 
dos Duques e Montanha da Penha, este 
último já em hora de repasto. Da parte 
da tarde e para o lanche, (onde todos 
devemos levar a nossa multa gastronó-
mica para partilhar) antes do regresso, 
uma passagem por Vizela.

Ora, s.f.f. toma nota: O encontro 
para embarque no transporte, é às 7:30 
horas, junto à sede da Associação (edi-
fício dos CTT de Paço de Sousa). Para 
efectuar a inscrição e saber todos os 
pormenores logísticos, deve-se contac-
tar o Maurício para o nº de telemóvel: 
917 414 417. Vem conviver e divertir-te 
com a Família Gaiata, que te acolherá 
sempre com carinho.  q

O EURICO Manuel Pinto

A notícia chegou-nos via telefone. 
Depois de muito sofrimento, o Senhor 
chamou à Sua presença o Eurico do Carmo 
Moreira. Tinha 76 anos e era natural de S. 
Sebastião da Pedreira, Lisboa — entre nós, 
era o Eurico.

Veio para a Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa com 7 anos. Cá fez a Instrução Pri-
mária e se fez homem. Mais tarde, regres-
sou à terra da sua naturalidade. Traba-
lhou, casou e vivia feliz. Mas a doença traiu-o e várias vezes esteve internado.

Era um bom companheiro, amigo do seu amigo. Recordo as muitas vezes 
que me telefonou, a saber da minha saúde, pois eu tinha sido hospitalizado.

Que o Senhor lhe dê o descanso Eterno, e para a sua família o nosso sentido 
pesar.  q

peu o seu baloiçar autista, deixou os 
fios com que sempre se entretém e, 
com uma unção que me fez saltar as 
lágrimas, por instantes olhou a Cruz 
que lhe ofereciam. E logo a beijou 
como quem sabe “ver”, em realidade, 
o que ali está apenas em símbolo; 
com a Rosita que, segundo mo dizem, 
parou no seu fadário de sempre a cor-
rer de um lado para outro, e também 
beijou a Cruz. E com a Glória que, 
alheada a tudo, continuou agarrada 
à toalha que sempre traz consigo, 
para meter na boca e viver comendo 
toalha. (…). Tudo isto e o mais que 
aqui não cabe me fala, à maneira do 
velho Professor do Alex: — Oh, se eu 
soubesse entender o mundo destes 
rapazes e destes doentes aqui, do 
Calvário! Obrigado, P.e Baptista e P.e 
Júlio, pelo vosso repto para botar uma 
mãozinha…   q

MOÇAMBIQUE Rapazes de Moçambique

NOTÍCIAS DA NOSSA CASA — Os nossos rapazes participaram da Pere-
grinação à Namaacha. Os mais pequenos foram pela manhã e à tarde, os mais 
crescidos à noite. Durante todo o mês de Maio temos a Imagem de Nossa Senhora 
no Refeitório, onde juntos pedimos a Maria Santíssima por todas as crianças do 
mundo.

É chegado o tempo do inverno. O frio faz-nos andar mais agasalhados. Nesta 
altura do ano aproveitamos a pouca água para lançar as sementeiras de hortícolas 
e outras como mandioca, batata-reno e batata-doce.

Na semana passada a nossa equipa fez um jogo muito bonito com os Semi-
naristas Salvatorianos. Ganhámos 6-1. Vamos continuar a treinar para iniciar o 
nosso campeonato.

O nosso muito obrigado ao Banco Único que nos ofereceu uma carrada de 
troncos. A nossa carpintaria vai aproveitar ao máximo. A todos/as que nos têm 
apoiado o nosso muito obrigado!

Muito obrigado a todos Paroquianos da Igreja Santo António da Polana, que 
fizeram a subscrição para o Jornal O Gaiato. Prometemos durante este mês fazer 
chegar a todos.  q

CONFERÊNCIA DE S. FRAN-
CISCO DE ASSIS — «Este é o cami-
nho, caríssimos, em que encontramos 
a nossa salvação, Jesus Cristo, o pon-
tífice das nossas oblações, o defensor 
e protector da nossa debilidade. Por 
Ele se voltam os nossos olhos para as 
alturas dos Céus; por Ele contempla-
mos, como num espelho, o rosto purís-
simo e sublime de Deus; por Ele se 
abrem os olhos do nosso coração.

Sirva-nos de exemplo o nosso 
corpo. A cabeça nada vale sem os pés, 
nem os pés sem a cabeça. Os membros 
do nosso corpo, ainda o mais insig-
nificante, são necessários e úteis ao 
corpo inteiro; mais ainda, cada um 
contribui, em perfeita subordinação, 
para salvar todo o corpo.

Asseguremos, portanto, a salvação de 
todo o corpo que formamos em Cristo 
Jesus e cada um se submeta ao seu pró-
ximo segundo o dom de graça que lhe 
foi concedido. O forte proteja o fraco e 
o fraco respeite o forte; o rico seja gene-

LAR  DO  PORTO Casal vicentino

roso para com o pobre e o pobre louve a 
Deus por lhe ter proporcionado alguém 
que o auxilie na pobreza.

Sabendo, portanto, que tudo isto 
recebemos de Deus por tudo Lhe 
devemos dar graças.»

Vamos dar notícias daqueles que o 
Senhor pôs no nosso caminho: — A 
mãe dos 7 filhos continua andar sem-
pre aflita para manter a sua família, 
nós continuamos ajudar mas, agora, 
menos, porque também não temos 
muitas possibilidades. O pai dos filhos, 
cada vez está mais doente. O filho que 
lhe foi tirado, agora já está em casa, 
anda a tirar um curso, com Deus está 
com mais juízo.

A mãe dos 4 filhos e 3 netos, tem 
a vida dela bastante complicada: o 
marido tem estado internado no hos-
pital. Temos feito chegar até eles os 
medicamentos necessários, a nossa 
limitação financeira obriga-nos a 
comprá-los, fiado. Sentimo-nos cada 
vez mais limitados na ajuda que 

damos, muitas das vezes temos que 
dizer não.

CAMPANHA TENHA O SEU 
POBRE — D. Isabel Magalhães, 
60€. D. Aurora Silva, 20€. Mais, 
20€, do senhor Adelino Bar. Idem, 

dum Anónimo. Mais, 100€, doutro 
Anónimo. Sr. António Gerado, 25€. D. 
Maria Inês Silva, 50€. D. Carminda, 
150€. Ainda outro Anónimo 120€.

Muito obrigado, em nome dos 
Pobres, pela ajuda que nos dais.  q

VINDE VER! Padre Quim

A educação para a positividade é 
uma novidade espantosa, que 

pode inverter a tendência humana 
propensa ao negativismo brutal, que 
tem acompanhado a trajectória das 
sociedades desde a pré-histórico. O  
mundo em que vivemos, adoptou o 
formatado para a corrida ao poder, 
pela ânsia de ser grande e importante, 
muitas vezes pisando tudo e todos. A 
construção de bases sólidas de uma 
educação para a positividade, apre-
senta-se como um desafio para as 
novas gerações. É um caminho novo 
florescente de amor, de esperança, de 
felicidade, de optimismo, de sabedo-
ria, de bem-estar e de satisfação com 
a própria vida. Os bens materiais não 
respondem a tudo. A partilha, pode 
trazer significado à abundância dos 
bens deste mundo. A proposta de 
uma saída passa pela fraternidade e, 

Fraternidade

com ela, virão todos os outros senti-
mentos de positividade.

O termo Frater em (latim) = a 
irmão em português, está carregado 
de significados que constituem a 
harmonia no seio familiar  O modo 
de vida dos irmãos. E “como é bom 
os irmão viverem em harmonia”. 
A fraternidade universal designa 
a boa relação entre os homens, em 
que se desenvolvem sentimentos de 
afecto próprios dos irmãos.

Fraternidade, é o laço de união 
entre os homens, fundado no res-
peito pela dignidade da pessoa 
humana e na igualdade de direitos 
entre todos os seres humanos. Onde 
cada um oferece e recebe o perdão, 
conserva a paz e garante o bem-es-
tar da comunidade.

Hoje, quando regressei da 
Missa, veio o «Cassinda», o «Mes-
sias», o «Agostinho», o «Manuel 
pequeno», todos contentes comu-
nicar que era o dia de aniversario 
deles. 15 de Maio, assinala o calen-
dário. Aqui temos quatro rapazes 
que vieram para a nossa Casa, cada 
qual com a sua história de vida, sua 

data de entrada, mas o mesmo dia 
de aniversario natalício. Que agra-
dável surpresa a vida prega. Ontem, 
desconhecidos na rua. Hoje, irmãos 
com o mesmo dia de festa de anos. 
Da Casa das Irmãs Cooperadoras 
Paroquiais de Santa Maria da Feira, 
nossas vizinhas, no Cavaco, vieram 
dois bolos que enchiam os olhos 
dos pequeninos de alegria. Mais a 
vela acesa no centro para cada um 
deles, conforme o costume. Mais 
doces que apareceram nas gavetas 
do refeitório pequeno. Alegria, uma 
caixa de fósforo, ali colocada, e uma 
faca para partir e repartir por todos. 
Casa 1 de cima e casa-Mãe e casa 
3, os privilegiados do costume. São 
os «Batatas», apreciados por todos. 
Uma senhora Doutora telefonou-
-me, um dia deste, e perguntou: “e 
os Batatinhas estão bem?” Passei o 
telefone a um deles para confirmar 
a resposta. É assim a fraternidade, 
cria espaço de convívio e harmonia 
para todos. E todos têm lugar nesta 
expansão do amor em acção. A 
conclusão é de Pai Américo, “Sem 
beleza toda a pedagogia é morte”.  q
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BENGUELA Padre Manuel António

A cidade de Benguela está, 
neste momento, a cele-

brar os 400 anos da sua vida. É, 
sem dúvida, um acontecimento 
histórico, vivido com a partici-
pação vibrante do povo e dalgu-
mas organizações. A Unitel, um 
organismo telecomunicativo, por 
exemplo, marcou para esta data a 
festa da Família, com a participa-
ção de muitos pais e filhos, com 
um numeroso número de crianças. 
A Família é, sem dúvida, o valor 
humano que deve ocupar o pri-
meiro lugar na sociedade. É o seu 
coração. Infelizmente, é afectado 
por uma crise muito grave. Uma 
multidão de crianças nascem e 
vivem fora do seu ambiente natural 
que é a família. Encontro nas ruas, 
com muita frequência, mulheres 
jovens com os seus filhos ao colo 
e levados pela mão. Pergunto-lhes, 
com muita naturalidade, se os pais 
estão a viver com os filhos e com as 
mães. A resposta é negativa, nor-
malmente. Os pais fugiram! É uma 
situação muito dolorosa! Aqueles 
filhos estão sujeitos ao abandono, 
mais cedo ou mais tarde. À medida 
que vão crescendo, os problemas 
no comportamento, nas despesas, 
levam estas crianças ao aban-
dono. A nossa Casa do Gaiato de 
Benguela é a Casa de Família dos 

filhos que vieram destas situações. 
É a Casa de Família dos filhos 
sem família ou tendo-a é como se 
não a tivessem. Por isso, a Famí-
lia é um valor humano, social, a 
merecer toda a atenção e carinho. 
Esta reflexão vem a propósito da 
Festa da Família, marcada para 
esta data pela Unitel. Quase todos 
os filhos da nossa Casa do Gaiato 
foram à Festa, com o respectivo 
convite. Oxalá este tipo de celebra-
ção, muito popular, sensibilize os 
jovens, homens e mulheres, para 
o respeito por este valor humano e 
social que é a Família.

A população, em geral, da 
Cidade de Benguela acolheu com 
muito carinho a nossa chegada, há 
cerca de 54 anos, para a Fundação 
da Casa do Gaiato. Recordo, a pro-
pósito da celebração festiva dos 
400 anos, a participação activa do 
elevado número de portugueses, 
com mais capacidade financeira, 
na ajuda para a construção das 
várias residências que formam 
o conjunto da nova Aldeia. Dou-
tra forma não seria possível levar 
para a frente, em poucos anos, 
este projecto, sonhado por Pai 
Américo. Toda a nossa querida 
Benguela esperava a sua realiza-
ção. Ao longo dos anos, mesmo 
nos momentos mais difíceis, 

como foram os tempos das lutas 
pela Independência e fratricidas, o 
respeito e o amor pela nossa Casa 
do Gaiato de Benguela estiveram 
sempre vivos. Associamo-nos, 
pois, com alegria e muita gratidão 
à vivência dos 400 anos que está a 
ser celebrada. A prova mais signi-
ficativa desta experiência está no 
acolhimento e na Porta Aberta, 
dentro das possibilidades, para os 
filhos queridos, mas abandonados.

É frequente a pergunta que mui-
tas pessoas nos fazem: «donde che-
gam os meios financeiros da Casa 
do Gaiato de Benguela para a sua 
vida?» A resposta está nas ajudas 
que os benfeitores estão a dar. Não 
há outra fonte mais segura, onde se 
possa apoiar a confiança e a espe-
rança que animam a nossa vida. É 
o amor dos que nos ajudam que nos 
leva a amar com todo o custo, amar 
com obras, amar até dar a vida por 
estes filhos e pelos mais necessita-
dos que nos batem à porta. Há dias, 
em hora de grande aflição, che-
ga-nos um telefonema da grande 
amiga da Casa do Gaiato de Ben-
guela, a comunicar-nos um depó-
sito no banco duma quantia admi-
rável. É um coração a lutar por um 
mundo mais justo. Que cada um 
de nós pergunte ao seu coração 
o que pode fazer para ajudar os 
mais necessitados. Despedimo-nos 
com um beijinho dos filhos mais 
pequeninos da Casa do Gaiato de 
Benguela para a grande amiga D. 
Leonor e para todos e cada um dos 
que nos dão a sua ajuda.  q

Festa da Família…

Continuação  da  página  1

sejamos, no mundo, sentinelas da madrugada que sabem contemplar o 
verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que brilha na Páscoa.

Há 65 anos, também chegou a Fátima um peregrino, dos pobres, 
pregando a Luz. É uma dessas sentinelas da madrugada, com espe-
rança em novos tempos, tão em sintonia com o Papa Francisco. Do Padre 
Américo, numa coluna do seu punho, um tónico de fé em Cristo Vivo. 
Eis:

Uma das notas para mim mais consoladora, foi a imensa alegria 
dos pobres, ao terem conhecimento da minha oração; uns porque 
tiveram a ocasião de escutar, outros porque outros lha disseram. Nas 
minhas frequentes visitas aos barredos, os meus visitados não tinham 
outra palavra: nós fomos falados por si em Fátima. Nós fomos defendi-
dos por si em Fátima. Alguns dos rapazes visitantes dos outros pontos 
da cidade e de outros pobres, trazem-me deles notícias semelhantes. 
De um pobre de S. João da Madeira, soube que ficou tão comovido 
ao ouvir a oração, que pediu para fechar o rádio: eu não posso mais! 
Quando iremos nós deixar a caricatura e dar às almas o Cristo Vivo 
que se fez sangue — quando?!

Mas há mais. Como eu tivesse pregado as tocas e dito que tendo 
visto numa, de animais, uma família com os animais, eu afirmei que ao 
pé se estava erguendo uma casa e esta já com vidraças. Lembro-me de 
ter pregado as vidraças. Lembro-me de ter pregado a luz. Eu quero que 
a luz do sol chegue e aqueça todos os homens. Pois bem; uma vez em 
casa, fui propositadamente ver se as janelas já estavam postas. Gosto 
de me encher da verdade que prego. Estavam sim senhor. Estavam as 
janelas e estava mais isto que eu vou dizer: um aglomerado de gente 
pobre, mal eu chego, vêm todos ter comigo e com os seus olhos, mais 
do que a boca, dizem-me o que e como eu tinha pregado. Foi das nossas 
casinhas novas. Foi das vidraças. Nós ouvimos falar em vidraças. V. 
falou dos pobres. Falou de todos nós. Louvado seja o Senhor.

Preguemos o Cristo Vivo. Impregnemos o mundo de Verdade e já 
ela, a Verdade, não causará espanto. Façamos que os coxos andem, 
que os cegos vejam, que os ricos se compadeçam, que os surdos ouçam. 
Como? Pregando os pobres sem medo nem reticências. Pregar para 
melhorar a situação de cada um. Ampará-los para que não venham 
a cair na miséria. Aquela oração de dez minutos foi dos pobres aos 
pobres. Milhares e milhares deles escutaram. Quanto alívio! Quanta 
esperança! Nunca Fátima foi tão Fátima. E sê-lo-á ainda mais, 
quando, ao lado do Santuário de hoje, se vier a erguer o Preventório e 
o Sanatório e outras modalidades de assistência conduzidas e manti-
das pela Igreja. Ela não se pode demitir destas suas responsabilidades; 
o homem total é o objecto da Redenção. Quem sabe se e quando eu ali 
tornar com outros dez minutos, haja mais este milagre — quem o pode 
dizer?!  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel MendesPATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

AINDA me sinto envolvido  
 pela transcendência do 

ambiente, criado pelo Papa Fran-
cisco, na sua visita ao Santuário 
de Fátima. A sua Pessoa, seus ges-
tos, as suas preferências e a sua 
palavra trazia-nos a figura ímpar 
de Jesus Cristo.

Eu só ouvi a exortação dirigida 
aos doentes, antes de lhes dar a 
bênção, com o Senhor Vivo, na 
Eucaristia.

Em poucos parágrafos conta-
giou os doentes com a teologia 
do sofrimento humano e o seu 
valor garantido pela Fé em Jesus 
Crucificado. Senti o conforto e o 
consolo de alguém que não fala de 
cor, não puxa pela razão mas pelos 
sentimentos vividos e comunga-
dos, para animar os doentes, lhes 
abrir perspectivas novas e sempre 
actuais e lhes semear a Esperança 
no coração. Na simplicidade trans-
parente o Papa Francisco mani-
festou-se como cópia de Jesus que 
faz d’Ele a sua Força! 

Que bom modelo para toda a 
Igreja e especialmente para os 
que, como Ele têm a missão de 
anunciar o Reino Novo que Jesus 
nos trouxe. Modelo para padres, 
espelho para bispos, exemplo para 
religiosos e eleitos e molde para 
todo o homem de boa vontade. O 
homem vestido de branco deixa-
-nos a imagem sonhada, de uma 
Igreja a reluzir de brancura.

Contava ver pela TV com os 
rapazes, a transmissão do que iria 
acontecer no Santuário mas, um 
deles adoeceu, fui para o hospital 
tive de o acompanhar durante lon-
gas horas ouvindo somente pela 
rádio uma ou outra passagem.

É uma figura que arrebata e 
transmite o sobrenatural. 

A propósito tenho à mão a carta 
de um padre do Norte do País, a 
pedir ajuda para uma família da 
sua paróquia.

Como fico feliz quando um 
pároco assume os seus pobres 
e não podendo fazê-lo sozinho, 
solicita ajuda ao Património. Infe-
lizmente é uma excepção. Mas 
vamos à carta: «Vimos por este 
meio solicitar ajuda à vossa ins-
tituição para uma família neces-
sitada a quem já apoiamos todos 
os meses com alimentos e despe-
sas de saúde. Composta por três 
pessoas, mãe e dois filhos, todos 
com doença crónica. Com apenas 
283 euros por mês e uma despesa 
mensal fixa em medicamentos, 
junto enviamos comprovativos, 
que por vezes não são comprados 
e meses em que surgem medica-
mentos mais dispendiosos. Como 
é o caso deste mês em que a filha 
tem de tomar duas vacinas, uma 
que custa 200 euros e outra 35 
(esta que é mensal).

Sabemos que é dever da paró-

quia ajudar os seus paroquianos 
mais necessitados, no entanto em 
virtude de haver muitas carências 
na paróquia estamos com dificul-
dades em prestar este auxílio. Por 
isso estamos a pedir esta especial 
ajuda pois, para fazer face a esta 
despesa a mãe pediu um emprés-
timo. O Pároco, padre tal.»

Minha resposta: «Senhor padre. 
Muito me consola o seu interesse 
pelos pobres.

Sabe que a única fonte de 
riqueza que nós temos é a nossa 
pobreza? Porque somos pobres, o 
povo de Deus acredita em nós, e 
colabora.

Faça assim e verá que não lhe 
faltarão recursos para acudir aos 
seus pobres.

Entretanto envio-lhe 500 euros 
para essa sofredora família.»

Ora eis! Diria Pai Américo. Se 
assim fizessem todos os párocos, os 
pobres passariam melhor e o Amor 
de Deus tornar-se-ia mais sensível 
aos olhos de todos os homens, como 
tanto insiste Francisco.  q

Página da OBRA DA RUA na internet

Em www.obradarua.pt, os nossos Leitores podem encon-
trar todo o conteúdo do nosso Jornal. Depois de se inscreve-
rem como assinantes, ficam com acesso a O GAIATO digital, 
que está sendo publicado desde 1 de Abril de 2017.  q

MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

É tempo de Páscoa. O Cristo Ressuscitado nos dá coragem para 
os momentos difíceis. O nosso querido Francisco Gimo foi cha-

mado para junto do Pai. Tinha 14 anos de idade. Era portador de doença 
crónica. No dia 1 de Maio, fomos sepultar o seu corpo junto dos pais 
no cemitério da Matola. Tudo muito rápido. A sua família não queria 
incómodos. Os rapazes saíram tristes pela indiferença daqueles que 
se diziam seus familiares. Saíram da Casa do Gaiato com mensagens, 
canções e ansiosos para fazer a despedida, mas não lhes foi concedido 
tempo para o fazerem. O Francisco era um menino que assumia o sofri-
mento no silêncio. Gostava de brincar com todos e nunca manifestava 
a sua tristeza para os demais. No dia 6, Deus chamou para junto de Si 
outro dos nossos rapazes, o nosso querido Mateus Armindo. Muito que-
rido por todos e com muita vontade de viver. No Hospital já era muito 
conhecido, não só pela sua permanência mas principalmente pela sua 
capacidade de ajudar os outros doentes, quando se sentia melhor. O seu 
estado era grave e precisava fazer uma cirurgia. A caminho do bloco 
operatório, acompanhado por um dos rapazes, brincava com quem pas-
sava e quando lhe perguntavam se queria fazer a operação, com muita 
alegria e convicção Mateus respondia: “Está aí a minha vida! Eu quero 
viver bem”. Foi este o seu adeus aqui na terra. A quem o conheceu, o 
seu olhar era uma porta aberta para o mundo em que vivemos. Chegou a 
nossa Casa, vítima de maus tratos dos seus familiares. Na hora da despe-
dida, apareceu o seu pai e a sua mãe, como se o Mateus já não existisse 
há muito tempo. Ficou sepultado no cemitério da aldeia de Massaca. O 
pai perguntou se podia visitar a sua campa, logicamente dissemos que 
sim, mas os nossos corações lamentavam que ele não tivesse sido capaz 
de ter dado carinho ao seu filho em vida. O Francisco e o Mateus conti-
nuam presentes nos nossos corações. Todos os dias são lembrados pelos 
rapazes. Com estes acontecimentos aproveitamos para renovar a nossa 
Fé e Esperança no Cristo Ressuscitado. 

Tem sido uma aflição para acudir a tempo e horas à saúde dos rapazes 
e dos que estão a nossa volta. Temos uma ambulância há mais de 10 anos 
que presta serviços à Casa do Gaiato e às Comunidades que nos rodeiam. 
No mês passado teve uma grande avaria e encontra-se parada na oficina e 
não sabemos até quando. Quem nos dera que alguém ouvisse o nosso grito 
de Socorro. Actualmente são 152 rapazes e 62 estão fora a continuar os 
estudos que dependem totalmente da Casa. Só em Deus colocamos a nossa 
confiança pois sabemos que Ele nunca abandona os que o amam.  q


