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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

POR estes dias, há 70 anos, 
 mais precisamente no dia 

27 de Junho de 1947, encon-
trou-se Pai Américo casual-
mente, (o itálico é dele), na 
Basílica da Estrela, com o Car-
deal Cerejeira, que lhe disse 
ter necessidade de lhe falar.

Tratava-se de lhe propor a 
fundação da Casa do Gaiato 
de Lisboa, na quinta da Mitra, 
no concelho de Loures. «O 
senhor D. João Campos Neves 
mais eu fomos a Santo Antão 
do Tojal ver… Andámos por ali 
um ror de tempo. Era um palá-
cio arruinado. Era uma igreja 
arruinada. Um monte de ruínas 
me ofereciam… Encontrava-me 
desanimado interiormente… e 
disse que sem falar com Padre 
Adriano, nada resolvia.»

Era conhecedor do meio 
humano de Lisboa, dos rapa-
zes perdidos nas ruas da 
capital: «As nossas Casas do 
Gaiato do Porto e de Coimbra 
estavam cheias de rapazes 
abandonados. Mais e pior: 
todos os dias éramos obriga-
dos a dizer que não a quem 
nos procurava…»

«Um mês depois, podiam 
ser vistas duas figuras de preto 
naquelas ruínas que foram 
outrora opulência… Regres-
samos a Lisboa. Pedimos a 
bênção a Sua Eminência o 
Cardeal Cerejeira e seguimos 
para o norte: binos…»

Aquele dia 27, «naquele ano 
calhou ser o dia do Coração 
de Jesus». As ruínas, apesar 
de nada aliciantes aos dese-

jos naturais do ser humano, 
podem ser transformadas e 
recuperarem do que parecia 
perdido. Assim sucedeu, de 
facto, tal como com as outras 
Casas do Gaiato, a começar 
em Miranda do Corvo e aca-
bando no Calvário, que do 
nada se fizeram.

Dessas ruínas surgiram obras 
consistentes, que transforma-
ram a ruína esperada de tan-
tos rapazes e pobres em vidas 
bonitas e normalmente felizes. 
«Pois cá estamos. Mais caras 
novas. Caras lavadas que 
andavam sujas pelas ruas. 
Uma destas era o terror nas 
vielas de Lisboa, no dizer de 
quem se interessou. Todas 
as Casas de Assistência lhe
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HOJE, dia da Santíssima Trindade, a Santa Igreja, põe em nossa 
 boca um pedido ao Senhor nosso Deus: que todos reconheça-

mos a dignidade Divina em cada pessoa humana.
Esta oração afundou-se na minha alma, como uma mó de um 

moinho se submerge no alto mar. Saímos da Capela: o povo santo de 
Deus, que connosco celebra o Mistério Sagrado, os Rapazes, eu tam-
bém. Na grande galeria que liga o alpendre da Capela à sala-de-jan-
tar, encontro um casal sentado no banco comprido, com três crianças 
a chilrear à sua volta.

Tinham entrado mais tarde na Capela, presenciando a nossa ora-
ção. Acho que não sabem rezar. Esperavam-me. Só quando cheguei 
junto deles, me apercebi quem eram. Pela terceira vez vieram à minha 
procura. Agora, pediam uma ajuda para alugar a casa, pois, com cinco 
filhos, afirmaram-me, terem sido escorraçados de uma tenda onde se 
abrigavam. Na primeira vez, exigi-lhes o contrato de arrendamento 
para me segurar, pois, apesar de tanta cautela, posso ser enganado. 
Voltaram, então, com um papel branco, escrito a computador, com 
quatro ou cinco linhas, sem assinaturas, nem reconhecimento.

Neste Domingo, apareceram com o mesmo papel, já amachu-
cado, e duas assinaturas a esferográfica, sem qualquer autenticação.

Não me bastou dizer-lhes que aquilo não era nada, não era con-
trato nenhum, nem tinha qualquer valor.

Que saída meu Deus? Que resposta a este confronto que me 
envolvia? O peso da oração era cada vez mais forte dentro de mim.

Fiz-lhes um rápido avio, meti-os todos no carro da nossa Casa, 
e lá vou eu à procura da senhora que lhes alugaria a casa. Não havia 
outro caminho para responder à pressão do Espírito. A dignidade 
Divina, naquelas pessoas humanas, punha-me a prova.

Durante o caminho, falámos deles, que não sabem ler, dos filhos 
que põem no caminho da miséria e da falta de trabalho a que, sobre-
tudo ele, não está habituado, etc.. Conversas que tenho sempre com 
os pobres encontrados em situações semelhantes.

Mas, fomos dar aonde? Sim, à senhora que aluga a casa. Com 
quem falei, garantindo-lhe que pagaria a caução e o primeiro mês. 
Mas encontro mais, muito mais: quem os acolhia há nove dias na sua 
casa? A Janete, que tem cinco filhos, véspera de seis e um marido 
preso!

A criançada toda junta num andar reduzido, seria uma chilreada 
maior do que a de um bando de pardais a gorjear, para se acolherem, 
na mesma árvore, ao fim do dia!

Os pobres são capazes das mais belas e mais sacrificadas ofertas!
Se eles batessem à tua porta, que farias ao sentir a sua dignidade?
Mesmo ferido como estava, naturalmente não os acolheria 

durante tanto tempo nesta Casa. Sinal de que a minha pobreza tem 
ainda muito que avançar.

A Janete viera cá buscar alimentos e roupas, mas não contou 
nada do que se passava na sua casa.

Enquanto o carro deslizava rumo à cidade, fui sabendo deles o 
que acabo de contar. A sua idade ainda não chegou aos trinta. Numa 
sociedade como a nossa, isto parece não ser possível. Ele diz que 
procura trabalho e não encontra.

— Não? —, respondi-lhe — Quem quer trabalhar, arranja sem-
pre alguma coisa para fazer! Procura, procura, procura sempre, até 
encontrares. Graças a Deus, já vai aparecendo onde possas ganhar 
o pão de cada dia, mesmo sem conhecer as letras. Vocês ainda são 
muito novos. Têm muito tempo para viver. Há na cidade, pelo menos, 
duas escolas onde podereis começar a ler. Não é justo gerar filhos 
para os outros governarem. Vós nascestes de famílias miseráveis que 
nem sequer vos obrigaram a ir à escola e, agora, fazeis o mesmo aos 
vossos meninos!

Muito lhes preguei naquela hora de viagem, apertado como me 
sentia, com a Dignidade Divina de cada um.

Pelo que lemos e ouvimos, o Papa Francisco tem experiência 
destas andanças que lhe fortalecem a fé, a coragem e a lucidez para 
indicar à Igreja as periferias da sociedade. Nessa gente e nesses luga-
res, topamos com o presépio, a multiplicação dos pães, as bodas de 
Caná, a Cruz, a Ressurreição e a Vida. Sim, é no meio dos pobres, 
que melhor descobrimos os nossos pecados de omissão e a Pessoa 
Viva de Jesus.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

BENGUELA Padre Manuel António

O nosso caminho seja um caminho de liber-
dade. Por vezes, acontece que o nosso cora-

ção está preso pela ânsia de possuir bens materiais, 
de tal modo que gera situações injustas. Na medida 
em que conseguirmos superar esta paixão, seremos 
semeadores de paz e justiça. É um ideal apaixo-
nante que se manifesta na esmola dada com alegria. 
É, sem dúvida, melhor a esmola com justiça que a 
riqueza com iniquidade. É uma manifestação do 
amor convertido em obras. Quem dera sejamos soli-
dários com todos os necessitados para que possam 
ter uma vida digna. Estar com os pobres de sempre 
seja uma opção obrigatória na vida de cada um de 
nós. É necessária, sem dúvida, muita coragem. As 
grandes obras, ao serviço da humanidade, são fruto 
do amor. Há dias, veio ter connosco um enviado 
da rádio oficial. Queria saber a história da nossa 
Casa do Gaiato de Benguela para partilhá-la com 
o público, em geral. Quis saber, em primeiro lugar, 
donde vinham os meios económico-financeiros para 

a sua manutenção. Disse-lhe que a nossa Casa do 
Gaiato vive das esmolas que lhe são dadas pelos 
corações particulares, cheios de amor. Ficou sur-
preendido, pois julgava que as ajudas oficiais eram 
a garantia da sua existência. A grande maravilha 
está, pois, na generosidade dos corações particula-
res, animados pela fecundidade do amor. É verdade, 
a Casa do Gaiato de Benguela não teria os anos de 
vida que tem, 54 anos, sem a alma do amor que está 
nos corações das pessoas que a amam. Os testemu-
nhos são maravilhosos e são, ao mesmo tempo, uma 
fonte de esperança para o futuro.

Outra pergunta do entrevistador estava relacio-
nada com o tipo de filhos que são acolhidos na Casa 
do Gaiato. Ficou muito admirado, quando lhe disse 
que a Casa do Gaiato não é um internato comum, 
para acolher filhos de famílias normais. É, sim, a 
Casa de Família dos filhos abandonados, da rua, 
sem família. Alguns podem ter uma ou outra pessoa
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Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos Rapazes…

Uma perspectiva da Casa do Gaiato de Malanje que, da precariedade do mundo, ressurgiu várias vezes das ruínas.



PEDRO GRISE — Depois de um tempo em 
sofrimento, o nosso Pedro Grise, filho da Casa do 
Gaiato de Malanje — Angola, partiu para junto do 
nosso Deus. Hoje, mais perto de Pai Américo e de 
outros mais que, ao serviço da nossa Obra, gozam a 
felicidade das maravilhas do Senhor.

A sua morte surpreendeu-nos e, por isso, aqui 
vai o nosso pesar, junto de quem lhe era mais que-
rido. Seus filhos, Nuno e Tita.

Amigo do seu amigo em toda a sua vida, neste 
momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a 
Deus que dê paz à sua alma.

Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que 
será sempre lembrado — a sensibilidade para lidar com as adversidades e 
conflitos humanos. Devemos sempre lembrar-nos que Deus quer ao seu lado 
os melhores e, com certeza, o nosso amigo e companheiro Pedro Grise já está 
ao lado do Senhor, cumprindo a sua nova missão.

Nós, irmãos, deixamos os mais sinceros pêsames ao Nuno, Tita e a todos 
os seus familiares.  q
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO  DE  SOUSA Vicente António

CAMPO — Agora que já acabámos de arrumar a palha para o nosso 
gado comer, agora estamos a tratar dos outros trabalhos. O «Meno» e o sr. 
Jorge começaram a lavrar os campos e a semear o milho, que mais tarde irá 
crescer e servir de comida para as vacas. A nossa horta está fornecida de 
várias hortícolas, do que esperamos boas colheitas.

ESCOLA — Alguns Rapazes têm tido provas escolares. Esperamos que 
eles tenham boas notas que lhes dê passaporte para a próxima jornada, que 
virá no próximo ano lectivo. É claro alguns tiveram pouco aproveitamento, e 
outros conseguiram superar as suas dificuldades. Aquilo que nós todos quere-
mos é que os Rapazes da Casa do Gaiato é que passem todos com boas notas.

PARQUE — No parque temos o nosso galinheiro. Acabámos de perder a 
segunda pata e isso foi um grande desastre para nós mas principalmente para 
o pato mandarim que perdeu a sua segunda companheira, pois estávamos à 
espera que fizessem criação. Não temos tido sorte com os animais do nosso 
galinheiro. Esperamos que no futuro as coisas corram melhor.

FEIRA DO LIVRO — Desta vez estivemos na de Coimbra, onde expuse-
mos os livros da nossa Editorial e de publicações de outras, relacionados com 
a nossa Obra. Estivemos representados pelo Santana no stand que a Câmara 
Municipal de Coimbra nos disponibilizou, onde teve a visita de muitas pessoas 
que adquiriram livros e com ele mantiveram conversas sobre nossa Obra, que 
continua bem viva no coração e no conhecimento das pessoas.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — Natural-
mente, o calor veio no final desta 
Primavera. A palha de aveia, depois 
de ter secado alguns dias nos vários 
campos (poço novo, lameiro, terra 
dos grilos, Ti Jaime e olival dos 
poços), foi sendo enfardada. Con-
cluiu-se esta tarefa a 8 de Junho, 
dando no total 770 fardos! Entre-
tanto, foi-se arrumando no nosso 
palheiro. Na horta, algumas culturas 
estão boas (batateira, feijão rasteiro, 
cebolo, tomateiro, pepino, couve ser-
rana) e são regadas com frequência, 
pelo Sr. Emídio. Na terra nova, a 
cultura do milho grão não germinou 
conforme era desejado e veremos se 
é possível recuperar, com a sacha, 
rega e mais sementes. Limpou-se 
o sistema de rega junto aos cedros, 
à volta do nosso campo de futebol. 
Foram colhidos alguns alperces. Na 
nossa passareira, nasceram algumas 
rolas. 

ESCOLAS — Com o aproximar 
do final do ano lectivo 2016/17, já 
saíram as avaliações do 3.º período 
dos Rapazes do 9.º ano, antes dos 
exames a efectuar. Estes e os outros 
Rapazes que têm provas de aferição 
andam mais nervosos e a prepara-
rem-se, nas Escolas e nosso Centro 
de Estudo. Era bom que as notas, em 
geral, fossem positivas. Quanto aos 
Rapazes do 1.º Ciclo, irão passar de 
ano.

PISCINA — No início de Junho, 
com a temperatura a subir, começá-
mos a tomar banho na nossa piscina, 
que vai sendo bem cuidada (aspirada 
e tratada) pelo José Fagundo. Temos 
água suficiente para a renovar. É pre-
ciso respeitar o horário e as regras de 
funcionamento. Gostamos muito de 
mergulhar e nadar!

ARRANJOS — Sendo necessá-
rio garantir água quente nas zonas 
da copa, cozinha e dois quartos, pois 

uma caldeira avariou, teve de ser 
comprado e instalado um termoa-
cumulador de 100 litros. Quando for 
possível, é preciso aproveitar a ener-
gia solar para haver poupança nas 
outras energias.

VISITANTES — A 4 de Junho, 
Domingo, recebemos a visita de 
crianças, adolescentes, pais e cate-
quistas da Paróquia de Pedrógão 
Grande. Chegaram em dois auto-
carros, bem organizados, e parti-
ciparam na nossa Eucaristia das 10 
horas, ficando o nosso salão de festas 
cheio de amigos. De véspera, o Sr. 
Pedro com alguns Rapazes, cuidou 
bem dessa zona e foram montadas 
mesas na latada dos kiwis. Visita-
ram a nossa Casa, jogaram futebol 
e brincaram connosco. Entretanto, 
foi organizado o almoço partilhado, 
que decorreu em alegre convívio, 
ficando todos satisfeitos. Ainda nos 
deram uma boa merenda e trouxe-
ram vários bens, recolhidos numa 

campanha. Depois, regressaram feli-
zes à sua comunidade e nós ficámos 
muito gratos. Bem-hajam!

A 10 de Junho, Sábado, vieram 
ao nosso encontro crianças, pais e 
catequistas do 5.º ano da Paróquia da 
Lousã. Pelas 15 horas, foi a chegada 
das várias famílias, seguida da visita 
à nossa Casa, enquanto decorria o 
treino do nosso Grupo Desportivo. 
Vários rapazes do grupo visitante 
também mergulharam na nossa pis-
cina. Depois, foi servida uma agra-
dável merenda em frente ao salão. 
Ainda nos deram bens alimentares. 
Muito obrigado!

Em 12 de Junho, segunda-feira, 
vários alunos do 2.º ciclo, da Escola 
Básica 2,3 de Gouveia, no âmbito 
da disciplina de Educação Moral e 
Religiosa Católica, fizeram-nos uma 
visita simpática, na qual procuraram 
conhecer a vida e Obra do nosso Pai 
Américo, em especial a nossa Casa. 
Trouxeram géneros alimentícios, 
que agradecemos!  q

MOÇAMBIQUE Rapazes de Moçambique

NOTÍCIAS DA NOSSA CASA — Minibasquete Millennium bim está a 
ser organizado pelo Comité Moçambicano de Minibasquete em parceria com 
o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, nos escalões de 6 a 11 
anos, e a nossa Casa foi convidada a participar. Temos treinado bastante para 
vencermos o campeonato.

Recebemos mais um convite para participar da Festa da Comunidade 
Portuguesa, na Escola Portuguesa de Moçambique, em Maputo, para juntos 
celebrarmos o Dia de Portugal, participámos com o nosso apoio à equipa de 
organização do evento e artesanato.

À Academia do Bacalhau de Maputo, o nosso obrigado por mais um jan-
tar. Desta vez, os nossos manos mais novos, com o apoio do professor de 
música, Júlio Maheho, apresentaram 4 números musicais. Foi muito gratifi-
cante ver a emoção de todos os participantes.

Às mamãs do Stique, da Comunidade Maometana, vai o nosso muito 
obrigado pela doação de roupas e material escolar. Foi um momento único e 
sentia-se, nos olhos de cada mamã, a emoção em conhecer a nossa Casa e a 
nossa realidade.

Mais uma reunião com os pais e/ou encarregados de educação foi reali-
zada para a análise do aproveitamento pedagógico dos alunos da nossa Escola 
e houve muita participação. Os manos aproveitaram para lembrar aos pais o 
quanto é importante respeitar as crianças. E agradecemos pelos nossos pais e 
mães do coração que nos amam. Nós, os gaiatos, somos privilegiados por ter 
tantos pais e mães que nos amam.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DE ÁFRICA Júlio Silva

AS “UTOPIAS” DE PAI AMÉ-
RICO. N’O GAIATO nº 1910, 
de 10.06.17, tentamos aclarar a 
diferença entre “utopias que dão 
mais Vida à vida” e muitas outras 
utopias que roubam toda a Vida 
à já tão pobre vida de um pobre 
quotidiano sem sonhos. Depois 
de falar das Utopias de Jesus de 
Nazaré, abri portas às Utopias de 
Pai Américo e prometi falar-vos 
delas hoje. Já conhecemos a histó-
ria dessa “martelada” que, defini-
tivamente, curou Pai Américo de 
uma certa “miopia mental” que o 
não deixava ver claro os caminhos 
que Deus queria que trilhasse. 
Para, mediado pela sua entrega 
à grande Causa do Reino, liber-
tar Seus filhos desprotegidos. A 
começar pelos mais desprezados, 
pelos mais pobres. Presos, crian-
ças abandonadas, entregues à rua, 
sem eira nem beira. Num mundo 
que não conhecia os valores do 
alto. E aí, Pai Américo começa 
a vislumbrar que uma Obra da 
Rua, nas suas múltiplas valências, 
poderia ter o seu papel peculiar na 
construção do Reino dos Céus…

Já falámos do Último Sonho 
de Pai Américo (ver os nos 1888 

a 1891 d’O GAIATO). Chegou a 
hora de, através do que escreveu 
e do que deixou gravado em fita 
magnética que guardamos reli-
giosamente, auscultar o que terá 
sido esse seu mundo interior em 
que a “verdade do amanhã” o 
arrastava. Qualquer coisa como 
essas “saudades do futuro” de que 
falam os poetas e os místicos. Por-
que também Pai Américo, como 
S. João Evangelista, acreditava 
que “aquilo que somos, ainda não 
aconteceu”. E mais: acreditava 
que “o Filho do Carpinteiro de 
Nazaré” o chamava a ele, um filho 
de gente do campo, para que ISSO 
pudesse ir acontecendo. Naquela 
porção de espaço e naquela por-
ção de tempo que lhe iam sendo 
confiados. Para que a Obra da 
Rua pudesse sair da utopia (do 
não-lugar) ao milagre do ex+(s)
istir. Que então começou e ainda 
está acontecendo…

HÁ “MARTELADAS” QUE 
DÃO VIDA. Como grande artista 
da palavra que cedo se revelou, os 
escritos de Pai Américo sobejam 
de imagens que nos falam do seu 
jeito de dizer o indizível. Já todos 

nós experimentamos uma ou 
outra “martelada” que nos deixou 
azoratados. A ver o que tardá-
vamos em ver. E depois… Tudo 
passa pela (in)fidelidade à luz que 
se nos abre. Como quem busca 
novas luzes que lhe indiquem o 
caminho a seguir, Pai Américo, 
mesmo sem saber ainda o que 
fazer, arranca por caminhos não 
andados que esperam por alguém. 
Fazendo lembrar os jovens do 
Maio de 68, nas paredes da Uni-
versidade de Paris – Sorbonne: 
— Não sabemos ainda o que que 
queremos, mas já sabemos o que 
não queremos. Ao vê-lo entrar 
num convento, os amigos assus-
tam-se e tentam demovê-lo. Res-
posta dele, agradecida, mas firme: 
— Deixai ser feliz quem pensa 
que o é… São as respostas da Fé 
a quem fala outra linguagem que 
não a desse jeito original de enca-
rar o mundo e a vida. Respostas de 
quem, frente ao precipício, em vez 
de se deixar cair, escolhe o voar, 
porque sente as asas a nascer-lhe 
por dentro… Respostas de quem 
vê que a utopia (o não-lugar) 
precisa tornar-se eu+topia — 
um lugar onde o BEM (do grego 

BEIRE  –  A Utopia do Calvário / C. do G. de Beire (cont.) Um admirador

eu…) possa tornar-se a boa nova 
da chegada de um “recoveiro dos 
pobres”…

VIVER EM PRO+CESSO DE 
TORNAR(-SE)… Abriu os olhos 
para começar a “ver” o que ainda 
mais ninguém via: crianças da rua 
— a maior escola de malfeitores. 
À luz dessa sua utopia, acredita 
que dali, da rua, também se 
podem fazer portugueses de lei… 
De experiência em experiência, de 
Tui ao Porto, onde não encontra 
“estalagem” para tanto sonho 
que traz dentro, bate às portas do 
Seminário de Coimbra. Aí encon-
tra um Bispo que, se não percebe 
ainda bem de utopias, como que 
acredita que delas pode nascer o 
novo. Diz sim a esse “peregrino” 
que ali busca a luz. E logo, na 
sua ordenação de diácono, tudo 
começa a aclarar-se. Dentro e fora 
dele, com a ajuda dos seus “supe-
riores”, em quem via os “represen-
tantes de Deus” para o ajudar.

É aí que se atira de cabeça, 
fazendo um “voto de pobreza”, 
pela entrega de todos os seus have-
res para uma mútua sacerdotal… 
“Ninguém se atira à água sem 

saber nadar. (…). Mas, primeiro, há 
que despir-se”, dirá ele mais tarde, 
referindo-se a esse momento. E, 
como Francisco de Assis, pobre 
como Job, entregou-se totalmente 
ao serviço e descoberta de sempre 
novos caminhos na construção 
da PAZ — que já entende como 
repor a justiça junto daqueles a 
quem tinha sido negado o direito 
de viver de cabeça erguida. Com 
a d’IGNI+dade dos “filhos Deus”.

Nas ruas de Coimbra, tacteando 
pela sopa dos pobres, visita aos 
presos, apoio à pobreza envergo-
nhada e colónias de férias para 
os garotos da rua, (…) começa 
a vislumbrar que deverá tomar 
novos rumos até encontrar “um 
sentido” que lhe preenchesse 
aquele excesso de Vida que o 
remexia por dentro. A partir daí 
vinculou a sua vida aos últimos 
— em seus diferentes extractos 
sociais. Não para dominá-los ou 
aproveitar-se deles… Mas para 
fazer deles o que ainda ninguém 
tinha feito: gente com vida. Gente 
feliz. A espirrar esperança. — Ele 
me ajudou a tornar-me pessoa, 
ouço eu da boca de muitos.  q
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SETÚBAL Padre Acílio

Baptismo

ERAM cinco, os preparados 
 para o Baptismo. Os cate-

quistas, um casal que me acom-
panha há perto de quarenta anos, 
apresentaram-mos como idóneos, 
capazes de se orientarem na vida 
pelo Espírito de Deus.

Fizeram com eles um pequeno 
retiro e convidaram um sacerdote, 
seu conhecido, para conversar 
com eles em particular, dado que 
o Sacramento perdoa os pecados, 
mas não dispensa o arrependi-
mento e a dor de ter ofendido a 
Deus!

Vestidos de branco, pela ternura 
e amor da D. Conceição, rodeados 
dos seus padrinhos e alguns fami-
liares, os neófitos, já conscientes, 
estavam radiantes e comunica-
vam alegria a quantos com eles 
renovavam o seu compromisso 
baptismal.

Servimos um almoço de festa, 
não só aos rapazes, como também 
aos seus padrinhos e familiares.

A ampla e magnífica sala de 
jantar, que já em tempos passados 
acolheu mais de cento e quarenta 
rapazes, encheu-se de convivas 

nesse Domingo da Ascensão do 
Senhor.

O nosso azevém

É terceira vez, este ano, que 
o vamos cortar e ensilar. 

É também o primeiro ano que 
semeamos, sem qualquer mistura, 
esta erva, recomendada pelos nutri-
cionistas de animais como um ali-
mento substancioso para as nossas 
vacas leiteiras. O primeiro corte 
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de família, o que é normal. Porém, vivem como se não a 
tivessem. A Casa do Gaiato tem como objectivo ajudar 
cada rapaz, cada filho a ser um homem normal. É, sem 
dúvida, um direito fundamental de todo o ser humano. 
São criadas as condições familiares essenciais para a 
realização deste projecto maravilhoso. Um dos fac-
tores essenciais é a colaboração dos próprios rapazes 
com mais capacidade. Por isso, a Casa do Gaiato é 
uma Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos Rapazes. 
Está aqui o segredo duma educação verdadeiramente 
activa. É, sem dúvida, uma fonte da responsabilidade 
inerente a uma formação verdadeiramente humana. 
Todas as fases das suas vidas, de acordo com as ida-
des, são ocupadas, como factores educativos, nas mais 
variadas actividades. Desde a actividade escolar, à 
actividade ligada à vida da própria Casa, à actividade 
da aprendizagem profissional, à ocupação de tempos 
livres com actividades recreativas.

BENGUELA Padre Manuel António

MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

Todos os dias são Dia da Criança

O mês de Junho começa com o Dia Internacional da 
Criança. Em Moçambique celebra-se uma quinzena 

da criança, pois aproveita-se também para lembrar o dia 
16 de Junho, como o Dia da Criança Africana. Nós costu-
mamos dizer aos nossos rapazes que todos os dias são Dia 
da Criança. As crianças precisam de amor, respeito, edu-
cação, família, alimentação, saúde e tudo mais segundo a 
Declaração Universal dos Direitos da Criança. Este ano 
um grupo dos nossos rapazes foi convidado a conhecer as 
oficinas  standard do Grupo Entreposto de Moçambique 
e conviver com os seus colaboradores durante algumas 
horas. Foram recebidos num ambiente de muita alegria e 
descontracção. Fizeram uma visita acompanhada e partici-
param de alguns concursos e, no final, tiveram um lanche 
e saíram encantados. Dando continuidade ao programa do 
dia, também foram convidados a conhecer a Nunciatura 
Apostólica de Maputo, e lá tiveram a oportunidade de visi-
tar as instalações onde, com muito carinho, o Secretário 
do Núncio, Padre Cristiano, mostrou o significado de tudo 
o que iam vendo. Após a visita, mais um lanche e o retorno 
a Casa, felizes por terem aprendido muita coisa. Outro 
grupo foi convidado a assistir a um filme na Matola, nunca 
tinham entrado num Cinema com ecrãs tão grandes. Tudo 
lhes parecia um mundo diferente. Ficaram maravilha-

dos. A Casa, durante o dia, permaneceu vazia. O silêncio 
tomou conta, mas o meu coração estava inquieto, a pensar 
nas crianças à nossa volta e em outras que nos têm apare-
cido através da Acção Social, Polícia, Paróquias e amigos. 
Quantos inocentes que no dia-a-dia são esquecidos! Que 
no meio de tanta injustiça, onde os mais pequeninos são 
as vítimas, haja pessoas capazes de acolhê-las como Jesus 
acolheu: “Deixai vir a mim as criancinhas”. 

O Espírito de Deus desceu sobre nós

DURANTE a Quaresma e Páscoa, intensificámos a 
 nossa preparação e preparámos os mais pequeninos 

para o Sacramento do Baptismo. Todos os dias, tínhamos 
uns minutos de catequese e oração. Neste tempo, as per-
guntas não faltavam e as respostas, muitas vezes, eles pró-
prios as davam. Uma grande aprendizagem para os adul-
tos. Momentos de reflexão e abertura para Deus, que só 
quem está junto dos mais pequeninos consegue perceber. 

Cada um escolheu o seu padrinho e, para a nossa sur-
presa, os escolhidos foram os manos mais velhos, que 
convidaram os seus padrinhos de Baptismo para acom-
panhá-los.

O dia do Baptismo coincidiu com a festa de Pentecostes. 
Cânticos e alegria pela Celebração da festa da descida do 
Espírito Santo. As nossas crianças não precisam de muita 
motivação para demonstrar gratidão e alegria. 

No dia da Celebração, os padrinhos chegaram muito 

cedo e tiveram todo o cuidado em prepará-los bem. Foram 
recebidos à entrada principal da nossa Capela e cada um, 
junto dos padrinhos, foi questionado pelo Sacerdote — o 
que vinha pedir à Igreja e o nome que traziam. Cada um 
deles respondia com muita firmeza e, assim, de uma forma 
muito festiva a cantar e a dançar, deu-se início à grande 
festa. As pessoas da comunidade fizeram-se presentes, 
os nossos amigos e os rapazes mais velhos também, para 
com os nossos mais pequeninos renovar os compromissos 
do Baptismo.

E como estamos na quinzena da Criança, também não 
faltou um momento para surpresa. À nossa saída estavam 
os nossos amigos do BCI, acompanhados pelos filhos do 
Ex.mo Presidente da República de Moçambique, que tam-
bém queriam prestar solidariedade dentro do programa da 
quinzena da Criança.  q

deu-nos pouco mais de meio silo. 
O segundo, atulhou com enorme 
monte ao meio, outro com as mes-
mas dimensões do primeiro. Espe-
ramos também, que a última corta-
dura, encha bem o terceiro silo.

Estes armazéns de forragem, 
levam cada um, mais de duzen-
tas toneladas, de forma que 
ficamos bem fornecidos até à 
próxima colheita de milho, que 
iremos semear muito rapidamente, 
durante este mês de Junho.  q

Os pedidos de ingresso são muitos. É, sem dúvida, 
um sinal de que a situação social, neste sector, continua 
muito grave. Muitos pais abandonam os filhos, gera-
dos em condições anormais, sem estabilidade mínima 
familiar. As mães sentem-se impossibilitadas, pelas 
várias situações humanas e económicas. Os filhos, à 
medida que vão crescendo, geram inquietações. Estas 
mulheres acabam por esquecer o seu amor maternal 
e deixam-nos cair no abandono. É, na verdade, uma 
situação social muito preocupante. A Casa do Gaiato 
mergulha, com todo o seu amor, e só por amor, neste 
oceano de miséria social para salvar estes filhos. Por 
isso, todo o auxílio material que nos vem do coração 
generoso de cada um de vós, ganha um valor humano 
extraordinário. Estes filhos entram, também, nos vos-
sos corações que, deste modo, se transformam em 
salvadores humanos. Quem dera a consciência desta 
dignidade vos leve a ser sempre generosos para com 
a nossa e vossa Casa do Gaiato de Benguela. Recebei 
um beijinho dos filhos mais pequeninos.  q

DOUTRINA Pai Américo

No Inverno passado fui òs teatros. Este é na igrejas. Todo o 
Verão levei nas praias e casinos monumentais a falar à gente da 
nossa melhor sociedade, como diriam os jornais de categoria. Não 
importa classe ou credo dos auditórios. Todos entendem.

No dia de Pentecostes estavam Partos, Medas e Elamitas. Estava 
gente da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, Frígida, 
Panfília, Egipto, Líbia e os vindos de Roma. Várias línguas — e 
cada um compreendeu na sua a palavra do Apóstolo!

Hoje é na mesma. O Espírito Santo sopra onde quer. Os dos 
casinos, os dos teatros, os das praias, os das igrejas, os das ruas. 
Vários credos e até nenhum, mas todos escutam e guardam no cora-
ção a palavra do Apóstolo. É um alerta. Uma hora de resoluções. 
As almas vibram. Quantos amortecidos pelo pecado, não tentam 
despertar para a Vida, quantos?! «Eu sou a Ressurreição e a Vida!» 
Vamos estender a mão ou vamos dar a mão? Eu cuido que a derra-
deira é a função dos pregadores do Evangelho.

Há muita gente que vê neste modo de vida um desgaste quo-
tidiano e lamenta, por simpatia, tantas horas de trabalhos. É um 
erro! Perdeu-se o sentido das realidades divinas. Não se acredita 
no sobrenatural. Cuida-se que Jesus Cristo ficou na sepultura e que 
os cristãos são herdeiros de um epitáfio. Gosta-se, em regra, desta 
fezinha de meias tintas e de panos quentes. É mais cómoda. Não 
obriga. Outros erros! A verdade toda é que não existe no mundo 
vida mais consoladora do que a dos homens que semeiam e colhem 
unicamente para o Bem total do seu semelhante, no esquecimento 
da sua pessoa e bens.

Ninguém tenha dó, nem chore, as penas dos mártires do Evan-
gelho.

Do livro De como eu fui…, pp 64-65. 

Corrida às igrejas



PENSAMENTO Pai Américo

A maior prova de que o Amor basta para realizar obras, está na nossa Obra. 
«Um arranha céus social», (…) Apesar dos que ostensivamente não dão para 
ela, e até por causa desses, ela é um gigante em marcha a dizer que não à 
doutrina do século e que sim à do Evangelho.

in Notas da Quinzena, p 139.
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fecharam a porta, com medo. É faiscante, simpático, rasgado. 
Tomou logo posição de comando. Hoje, quando passava eu 
pelas camaratas, manhãzinha, ouvi-o dar leis! É ajudante do 
cozinheiro. Falei-lhe. Tornei a falar. — Então quando foges? O 
detestado levanta os olhos do serviço e exclama: “Nunca!”…»
Esta Casa, completaria agora 70 anos de fundação se tivesse 
permanecido unida à Obra que lhe deu origem. Foi em 2006 
que dela foi desligada. «O homem põe e Deus dispõe». As ruí-
nas sobre as quais assentou a construção desta Casa foram as 
mesmas sobre as quais assentaram as outras Casas do Gaiato. 
Então?... «O Governo deu-nos a quinta do Tojal a título pre-
cário. Está bem. Precário é o próprio Governo. Precários são 
os homens. Precário é o mundo. Mas aquela Restituição, não; 
não senhor. Quem trabalhar, quem auxiliar, quem se consumir 
por ela não é precário.»  q

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

VINDE VER! Padre Quim

ESTAMOS justamente em pleno mês dedicado à criança. Tantas 
 vezes, na televisão e na rádio, soam bem alto as palavras apon-

tando-as como o futuro da Nação. Por isso, grande é a tarefa que pesa 
sobre os educadores, para corresponder àquilo que a sociedade espera 
das jovens gerações. A criança é um ser novo, inocente, inacabado 
como qualquer outro homem. Como acreditavam os existencialistas 
— a criança é um ser em construção, cuja sustentabilidade do edifício 
dependerá dos alicerces que lhe forem colocados pelos adultos. Toda 
a sociedade é responsável pelo crescimento saudável e harmonioso da 
criança; e quando, por negligência, falha nesta missão, então não fica 
isenta de colher os prejuízos causados pelos futuros criminosos que, se 
tivessem sido ajudados, quando criança, seriam o orgulho da Nação.

No primeiro dia de Junho acompanhámos carinhosamente os nos-
sos pequenos, houve lanche na mochila, para compartilhar com outros 
pequenos no recinto escolar. A festa foi grande na nossa escola. Na 
véspera, foi o «Chicambi», ao volante da carrinha, comprar bolachas, 
sumos e pipocas, que faziam falta para a ocasião. Toda a comunidade 
estudantil estava a celebrar a data com actividades educativas, fora da 
sala habitual de aulas. Música e danças ao ar livre, à moda antiga, 
como se festejava nos bairros, no tempo em que não era necessário alu-
gar um salão de festas. Vieram pedir o microfone e disseram bem alto 
que assim estava melhor a festa. Os nossos, não cabiam ao alcance dos 
meus olhos, foram ofuscados pela multidão. Não é de estranhar, é que 
neste ano, a nossa escola interna que foi construída para apoiar os rapa-
zes da nossa Casa, chegou a matricular, segundo dados do seu gabi-
nete, 1392 alunos. Rapazes e raparigas vindos dos arredores da nossa 
zona. Os pais desejam dar o melhor para os seus filhos e, em busca da 
qualidade, deram-se com a nossa escola. Que a quantidade numérica 
não venha nunca roubar o brilho da qualidade e da excelência.

Já se avizinha a outra data marcante para a criança africana. O dia 
16 de Junho! O continente africano é jovem, sinal de futuro e de vita-
lidade. Mas existem inúmeros problemas ligados à família onde a vida 
nasce: doenças, guerras, a fome, a falta de escolarização, grande número 
de mortalidade infantil. Pois, constitui-se como uma data de reflexão 
para todos, de modo especial para os que governam as Nações africanas 
e que gastam rios de dinheiro em jóias e festins, lá fora, quando em seus 
países morrem crianças por falta de assistência médica ou por anemia 
e malária. Vamos todos cuidar do que é nosso, a criança é nossa e de 
todos necessita do apoio para viver com dignidade, como qualquer filho 
desta terra. O futuro é imprevisível, mas nós podemos aperceber-nos 
dele e concebê-lo em função do quanto estamos a preparar o hoje, para 
ser erguido amanhã. A criança é o amanhã de qualquer sociedade. Cui-
dá-la, como dever ser, é prognosticar um futuro seguro. Não há fórmu-
las escritas, há, sim, o amor, que transpõe barreiras, quebra as fronteiras 
e transforma a vida dos seres humanos na face da terra.

A conclusão é de Pai Américo, no seu coração a criança encontrou 
o amor que transformou as suas vidas e continua ainda hoje a transfor-
mar através da sua Obra. «Senhor Jesus — eu não troco por nada deste 
mundo a suprema ventura de curar com panos de linho os membros 
doentes do vosso Corpo considerados sem cura. E ninguém pergunta 
como se faz: faz-se.»  q

A Criança é de todos
PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

A Virgem Maria mostrou o 
seu Filho descarnado, a viver 
com animais, como os animais!

Padre Américo

AS deficientes condições ha- 
 bitacionais e alimenta-

res de grande parte da popula-
ção, nomeadamente em Portugal 
e na Europa, notórias na primeira 
metade do século XX, agravadas 
pelas conjunturas da I e II Guer-
ras Mundiais, foram um rastilho 
incandescente para que o Padre 
Américo, como Procurador dos 
Pobres, ajudasse a desinstalar men-
talidades e interesses sobre uma 
necessidade premente, de justiça 
social, e procurasse deixar semen-
tes aos vindouros: uma casa digna, 
para restituir dignidade aos Pobres 
sem abrigo, à luz do Evangelho: 
era peregrino e recolhestes-Me.

Para conseguirmos um retrato 
o mais fiel possível deste dina-
mismo profético, impõe-se aqui 
dar à estampa ainda a outra parte 
substancial da tal oração de dez 
minutos, do Padre Américo, em 
Fátima, a 13 de Maio de 1952, tam-
bém transcrita da gravação que a 
registou para a posteridade. Ora, 
eis: E dilatando mais um bocadi-
nho a nossa oração em conjunto, 
vamos a ver o que é que vos trouxe 
aqui?/ Oh, certamente pedir cada 
um para si. O mundo pede assim. 
É uma maneira subtil de justi-
ficar o nosso pedido: Senhor eu 
quero, Senhor eu preciso, Senhor 
eu desejo. Não basta, nem o Mes-
tre ensinou assim. Venha a nós 
o Vosso Reino. Irmãos, peçamos 
para os outros e assim fazemos 
justiça […] no mundo como se 
não as usássemos. E assim faze-
mos todos justiça. E peçamos 
como vou hoje aqui pedir a todos, 
uma coisa do tempo, necessária. 
Abrigar os nossos irmãos, liber-
tá-los das moradias imundas e 
impróprias em que vivem. Vamos 
construir casas pequeninas para 
a vida pequenina dos nossos 
irmãos que com tão pouco se 
contentam. Há dias procurou-me 
uma viúva de seis filhos e disse-
-me: “Se Você me der 50$ por 
mês, se me garantir, eu crio, eu 
crio com o meu bafo estes filhi-
nhos que tenho.” Não é preciso 
mais nada, a mãe faz milagres. 
O amor da mãe santifica os filhos 
e opera milagres. Assim, aqueles 
que vivem nas tocas vamos bus-
cá-los para casas próprias. Eu sei 
que desde Abril do ano passado a 
Abril deste ano se construíram 26 
casas que estão já subidas e ocu-
padas por Pobres. Não importa 
saber onde, nem importa saber 
como. É inspiração de Deus. É 
fazer justiça. E também sei que 
muitos sacerdotes à frente das 
suas aldeias em vários distritos de 
Portugal comunicam-me a dizer 
como é que se começa. E eu digo: 
AMAR, AMANDO!!! E como se 
arranja dinheiro? AMANDO! E 
a quem se vai pedir? A ninguém: 
AMA-SE. O Pobre, as chagas do 
Pobre, beijam-se as chagas do 
Pobre como fazia Francisco de 
Assis no seu tempo e não foi pre-

ciso mais nada, para ainda hoje 
ele ser o mesmo que foi há dez 
séculos, o Homem revolucionário. 
/ É uma oração que eu faço aqui 
diante de todos e é tal a minha 
veemência que eu estou conven-
cido, mais do que isso, eu sei de 
certeza que alguns hão-de ir para 
as suas paróquias e para as suas 
terras por um caminho diferente 
daquele que vieram para aqui; 
quero dizer, pensando de outra 
maneira, talvez arrependidos de 
se encontrarem só consigo mesmo 
nos pedidos que fazem e não sabe-
rem dizer a oração do Mestre: 
“Venha a nós o Vosso Reino”./ O 
Reino da Justiça e isso basta. Sem 
justiça não há paz; sem justiça 
não há amor; e o amor e a paz 
que se proponha sem justiça pode 
ser um nome bonito, apresentado 
lindamente, mas é um nome e não 
passa daqui./ E dinheiro para as 
casas? Não perguntes; essa per-
gunta é profana; isso fazem os 
publicanos e os pecadores. Então 
quê? AMA e AFLIGE-TE. E a 
justiça sendo uma força imanente 
e viva produz o milagre./ Para 
terminar esta oração: A semana 
passada contaram-me e eu não 
quis acreditar e fui ver, irmãos, 
fui ver com estes olhos [que a 
terra há-de comer]./ Eu fui ver 
e num curral, juntamente com 
os animais que lá estavam, vivia 
uma família de seis e uma criança 
no berço. E quando eu entrava 
diziam: “olhe que cheira aí muito 
mal, não entre”. Mas eu ia justa-
mente para tirar o mau cheiro, e 
já está uma casa quase em meio 
ao pé daquele curral. Aquela 
família de sete já vê pôr vidros 
nas janelas, já vê outras casas 
semelhantes onde têm outros a 
mesma sorte [e] contentes com a 
certeza./ Quem operou o milagre? 
A Justiça./ Onde está o dinheiro 
para pagar essa casa? Não é da 
minha conta. Da minha conta é 
sim colocar lá aquela família./ 
Irmãos queridos vou-me embora./ 
Perdoai-me o atrevimento, mas eu 
termino como comecei. Eu não sei 
viver mais nada, eu não sei dizer 
mais nada, eu não sei sentir mais 
nada, senão somente o Pobre 
e este crucificado./ Louvado 

seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim podemos compreender 

melhor o movimento nacional de 
construção de casas para pobres, 
cuja chama ateou no Santuário de 
Fátima. Ainda da sua pena, veio 
à luz no jornal O GAIATO, a 27 
de Fevereiro de 1954, esta revela-
ção: Nós estamos na presença de 
um facto extraordinário. Não lhe 
vamos naturalmente dar o nome 
de milagre, mas apreciá-lo à Luz 
do Céu, isso sim. Isso devemos 
fazer para dar alimento à alma. 
O Património dos Pobres nasceu 
em Fátima, a treze de Maio de há 
dois anos. A semente foi lançada 
por um padre da rua. Alguma 
dela foi comida pelos passari-
nhos. Outra nasceu, mas veio o 
sol e queimou-a. Houve dela que 
resistiu e chegou a crescer, mas 
a erva ruim também e afogou-a. 
Houve ainda muita semente que 
o Diabo apanhou. Finalmente, 
vem o oiro mai-lo azul. Terra boa, 
pronta, sequiosa. A semente não 
se discute. Dá com o seu elemento 
e rende a cento por um. Estamos 
na presença de um facto maravi-
lhoso. 

Quanto à personalidade jurí-
dica das habitações que se foram 
construindo, no seu pensamento 
e na época, acertou e encontrou 
a solução: a Igreja. Com o rolar 
dos anos, acontece que as situa-
ções das casas não regularizadas, 
a conservação das moradias e a 
promoção (desejada) de pobres 
moradores foram exigindo e 
urgem novas medidas e responsa-
bilidades, inclusive dos próprios. 
Também as temos sentido, na 
região centro, nomeadamente em 
Coimbra. Para além da doação ou 
venda aos seus moradores, pare-
ce-nos que a figura jurídica do 
contrato de comodato (gratuito), 
previsto no Código Civil (Artigos 
1129 a 1141), pode enquadrar as 
situações ainda de matriz eclesial. 

Sobre os primórdios deste sonho 
real de Padre Américo, veremos 
as causas mais profundas da sua 
inquietação, que remontam aos 
seus encontros de Recoveiro dos 
Pobres, com chagas vivas em 
Coimbra e que narrou de forma 
magistral n’O Ovo de Colombo.  q

Da oração de Fátima

Página da OBRA DA RUA na internet

Em www.obradarua.pt, os nossos Leitores podem encontrar todo 
o conteúdo do nosso Jornal, depois de se inscreverem como assinan-
tes. Tal como na edição em papel, não tem preço a assinatura da edi-
ção digital.

Na nossa página, podem ser consultados todos os jornais publi-
cados desde o primeiro número em formato PDF.

Poderá também consultar e encomendar os livros da nossa Edi-
torial e de outras que acompanhamos, bem como as fotos, postais e 
outras publicações que vamos desenvolvendo, e outras novidades.  q
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