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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

ACIMA de tudo, sensibiliza-nos o grande sofrimento a que 
 foram submetidas as pessoas directamente envolvidas 

pelo fogo e pelos seus efeitos colaterais. A nossa percepção 
vê martírio no seu sofrimento e imoralidade nas causas que lhe 
deram origem.

A dor humana, sempre experimentada, não tem outra 
causa senão a imoralidade de uns que a provoca noutros ou 
em si mesmos. Esta imoralidade, em sentido lato, pode sur-
gir da cegueira, mais ou menos consciente, do olhar humano 
sobre a realidade, turvado pelas “traves e argueiros” nele atra-
vessados. É a cegueira que condena inocentes, como o traba-
lhador humilde e incansável de uma vida inteira, dedicada e 
vivida no meio dos simples e inocentes, com uma vida singela 
como a deles, despreocupada em criar defesas como preven-
ção para os passos dados. Lembro-me, a propósito, do nosso 
padre Baptista, vítima da imoralidade de um sistema, também 
ele turvado pelas suas “traves e argueiros” que lhe desfocam o 
olhar e lhe impedem ter uma visão clara da realidade.

Em sentido restrito, a imoralidade anonimamente come-
tida sobre estes mártires do fogo devorador, letal ou só em 
parte, causada por um arrogante egoísmo devorador de bens, 
prazeres, poderes e direitos, completamente cego perante os 
abandonados à sua sorte.

Há dias, ouvi dizer que os portugueses consomem mais 
do dobro do que lhes pertence do seu quinhão dos bens da 
terra. Outros povos, muito mais. Outros ainda, muito menos, 
quase nada, por isso morrem à fome. Para quando um rebate 
de consciência, a dar-nos o sentido do equilíbrio das coisas, o 
desejo da equidade, o querer (muito mais do que com campa-
nhas de solidariedade, cantadas ou não) o bem comum sem 
qualquer sofreguidão provocada pelo egoísmo?

As chamadas tragédias, calamidades, desastres, anu-
lam-se com uma consciência moral, bem formada, em todos 
os membros da sociedade. Ela desperta-nos para o bem de 
todos, para o desejo de paz e de uma vida digna sem margi-
nalizados.

O canto de Francisco de Assis o proclama, irrompido do 
seu mergulho na vida dos elementos do mundo, sintonizado 
com eles. Francisco não anula ou repudia qualquer um deles, 
antes os situa nos seus limites vitais, onde são apreciados e 
queridos. E o homem também tem, deve ter, os seus limites 
vitais, para ser bem-aventurado.  q

Pecados

BENGUELA Padre Manuel António

FUNDADOS no amor! O ali- 
 cerce das nossas vidas não 

pode ser outro. Apesar de todas 
as injustiças, de todos os ódios, 
de todos os egoísmos que nos 
rodeiam, não podemos desani-
mar. Pelo contrário, dia-a-dia, a 
partir da nossa consciência recta, 
bem iluminada pela luz duma 
humanidade digna, temos que ir 
construindo uma terra nova para 
vivermos como irmãos. Como? 
Temos que trazer ao mundo, em 
que vivemos, a bondade e o amor 

possíveis. Solidários, dum modo 
especial, com os mais esque-
cidos, os que mais sofrem, os 
mais abandonados nos seus jus-
tos direitos e aspirações, deve-
mos fazer quanto pudermos para 
melhorar a sua sorte. Há dias, um 
pobre homem estropiado, bate à 
porta da nossa Casa do Gaiato e 
do nosso coração a pedir ajuda 
para a sua alimentação e para o 
seu quarto, onde vive. Vem com 
regularidade quase semanal. 
Sem dúvida, a sua residência é 
indigna dum ser humano. Vamos 
fazer tudo o que pudermos. Uma 
grande multidão de pessoas, com 
a mesma dignidade humana que 
cada um de nós tem, vive em 
barracas, sem o mínimo de con-
dições dignas. Que podemos 
fazer para melhorar a sorte destes 
irmãos? Esta inquietação deve ter 
lugar nos nossos corações, de tal 
modo que façamos uma gestão 
digna e justa dos bens que possuí-
mos. A partilha dos nossos bens 
é o caminho certo e seguro da 
nossa felicidade. A nossa Casa do 
Gaiato vive e realiza a sua missão 
com o fruto desta generosidade 
dos seus benfeitores.

Há um princípio que deve, pois, 
marcar o ritmo da nossa vida: 
Amar sempre, amar a todo o 
custo, amar a todos, em especial 
os mais pobres e abandonados, 
amar com obras, amar a nível 
da nossa própria vida. No nosso 
coração deve haver uma atitude 
de disponibilidade total, como 
quem está à espera de ver o que 
é preciso fazer. Quem dera que 
este ideal esteja muito vivo em 
cada um de nós. A nossa querida 
Casa do Gaiato tem experimen-
tado a generosidade dos vossos
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Corações generosos…

MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

O tempo passa tão rápido 
que só me apetece usar as 

palavras que o Pai Américo costu-
mava dizer: “já não tenho tempo 
de perder mais tempo”.

Os mais pequeninos são um con-
solo. Olhando para eles, esqueço 
do mal que lhes fizeram e a sua 
ternura enche a minha alma; com 
os mais crescidos — com as aven-
turas próprias da idade — a cada 
dia aprendemos as lições da vida 
em defesa deles próprios. Com os 
mais velhos? Ó Meu Deus, só Tu 
sabes quanta oração, fé e perseve-
rança são precisas para fazê-los 
entender que a vida deve ser cons-
truída com dignidade e respeito. 

Ainda não encontrei um manual 
tão perfeito como o da estrada da 
vida!

Todos os dias temos um encon-
tro de oração e avaliação onde 
cada um participa, da sua forma. 
É lindo ver a consciência dos mais 
pequeninos a queixar-se por um 
mano que comeu o lanche, estra-
gou um caderno, na hora do recreio 
não deixou jogar à bola, enfim… 
até as moedas que encontraram 
pelo meio da casa e o momento 
de entrega. Os mais crescidos, 
muitas vezes, resolvem entre eles 
próprios ou guardam para depois! 
Os mais velhos, já não têm o que 
dizer porque o orgulho ferido não 
lhes permite…

Tentamos ajudar cada um con-
soante a abertura do seu coração. 
Costumo dizer-lhes que a chave 
principal está com cada um. Não 
existem medicamentos para a 
vontade nas farmácias! E nem tão 

pouco psicólogo que consiga fazer 
algo quando um não quer. Somos 
únicos e só pela humildade abri-
mos aquela nossa caixa forte onde 
Deus permanece no Seu silêncio à 
nossa espera.

Abrir os olhos aos “cegos”, de 
olhos abertos às ambições e às 
vaidades do mundo, não é tarefa 
fácil. O mundo não está preo-
cupado com o Bem-Fazer, mas 
sim com o que é mais fácil e não 
importa como.

Nesta Casa construímos vidas 
sobre a rocha, todos os dias. Mas o 
mal que habita dentro de cada um 
de nós, de repente, destrói o que 
é mais sagrado: o esforço infindá-
vel daqueles que querem sempre o 
nosso bem.

Ser pai e mãe tem um preço 
muito alto: lutar até às últimas 
consequências pela dignidade dos 
nossos filhos.  q

Em busca permanente
do manual de vida perfeito

SINAIS Padre Telmo

PADRE Rafael anda atarefado com o começo das obras de 
 renovação da nossa Aldeia de Malanje. Começámos pelo Posto 

Médico. O telhado era um remendo de chapas e telhas. Já é de telha 
lusa a luzir ao sol. É a vez da casa das nossas Irmãs — que tanto nos 
têm ajudado na condução dos nossos Rapazes…

Também já está no chão o telhado da casa-dois e o serralheiro está 
colocando vigas novas de ferro. Vamos com fé.

] ] ]

RENOVÁMOS a horta na margem do rio Lombe. Já crescem 
 com vigor as cebolas, o tomate, as couves e mais… Ao longo da 

horta uma forte vedação de arame farpado, pois é forte a tentação do 
verde para os bois neste tempo de sequidão.

Continua  na  página  3

Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Água,
que é tão útil e humilde, e preciosa e casta.
(Cântico das Criaturas, S. Francisco de Assis).
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO  DE  SOUSA Júnior

PRAIA – Começámos por ir fazer limpeza à nossa 
casa da praia de Azurara, para preparar tudo antes que 
os meninos cheguem. Na Azurara cada um também tem 
as suas tarefas, antes de ir à praia ou à vila. Quando che-
gamos à praia, começamos por saber o horário de fun-
cionamento da casa. Às vezes de manhã com nevoeiro, 
os meninos da casa-mãe costumam ir passear à vila ou 
à beira-mar, acompanhados pelo sr. Resende. As pes-
soas que vão à praia, vão para descansar, divertirem-se 
e conhecer novas coisas. Os mais velhos costumam 
ir jogar na vila, futebol, com os meninos de Vila do 
Conde.

ESCOLA – Neste ano houve mais empenho por 
parte dos Rapazes na Escola. Esse esforço e dedica-
ção trouxe mais sucesso neste ano lectivo, visto que 
todos os Rapazes passaram de ano. Depois de já ter 
terminado a Escola, para os alunos do quinto ao oitavo 
ano, os alunos do nono, o Fausto e o Gibril, tiveram 
que preparar os seus estudos para o exame de por-

tuguês e matemática. Os alunos do Porto ainda têm 
tido aulas e estágio, nos seus cursos. No último dia de 
aulas dos alunos da Primária, tiveram festa de final 
de ano, para satisfazer os finalistas do 4.º ano e criar 
mais convívio entre os encarregados de educação e os 
alunos.

GRUPO CORAL – Os Rapazes da música, junta-
mente com o Miguel, têm preparado os cânticos para 
a festa do Pai Américo no próximo dia 16 de Julho. 
Os Rapazes já sabem os seus deveres para a festa cor-
rer bem. Mas para isso necessitam de tocar melhor 
nos ensaios finais, para que tudo possa correr bem na 
festa, particularmente na celebração da Eucaristia. O 
grupo é composto por dois guitarristas, o Júnior e o 
Joel, um cavaquinho tocado pelo Quintino, o órgão 
tocado pelo Alziro e o batuque batido pelo Daniel. O 
Miguel, antigo gaiato, também é guitarrista, maestro e 
ensaiador, a quem agradecemos o trabalho e dedicação 
connosco.  q

MOÇAMBIQUE Carlos da Flor

NOTÍCIAS DA NOSSA CASA — O nosso muito obrigado à UNI-
CEF e à Senhora Administradora de Boane, por virem até à nossa Casa e 
juntarem-se a nós para juntos comemorarmos o Dia da Criança Africana. 
Foi um dia muito feliz para todos e único pois sentia-se nos olhos de cada 
um a emoção em conhecer a nossa realidade.

Um grupo de 50 dos nossos manos foi convidado pelo Pe. Cristiano, 
Secretário da Nunciatura, para ir conhecer a Nunciatura na Cidade de 
Maputo. Em forma de agradecimento, apresentaram 4 faixas musicais. A 
emoção de todos os participantes ao ver a organização e a concordância 
nos cânticos apresentados, foi grande.

Recebemos em nossa Casa, cerca de 85 responsáveis das Comunida-
des da Paróquia Santíssima Trindade de Maputo, que vinham passar o dia 
connosco em Oração pelos mais carenciados. A nossa gratidão especial a 
todos paroquianos por este dia.

Foi uma alegria muito grande poder rever o nosso mano Leonardo 
João, que está na Espanha dando continuidade aos seus estudos. Veio 
de férias para estar connosco e ficará muito pouco tempo em Moçam- 
bique.  q

UM MISTÉRIO QUE 
RE+LUZ… A presença do Misté-
rio seduz-me e encanta-me. Faz-
-me mergulhar nele. Crio grelhas 
de leitura que me dão a ilusão de 
que estou a entender… Fico feliz. 
Como quem se banha em cheio 
num mar sem fim. Mas logo vejo 
mais além. Vejo que, afinal, ainda 
não vejo… E dou razão a S. João 
Evangelista quando nos diz que 
“aquilo que somos ainda está 
para acontecer”. Salta-me o velho 
Isaías — … ah ah ah ah que eu 
não sei falar.

Encanta-me poder ler coisas 
assim: “Jesus chamou Pai ao Mis-
tério da Vida que nos envolve”. 
Saído da pena de um grande teó-
logo, ainda vivo — J. A. Pagola. 
Claro que Jesus nunca falou em 
mistérios… Falou de VIDA — eu 
sou a Vida. Falou do Pai — eu e o 
Pai somos UM. (…) Vim para que 

sejais UM com o Pai. É-nos, pois, 
legítimo falar deste Grande Mis-
tério como “Pai / Mãe em quem 
somos e vivemos”. Que sedução 
esta! Que sedução ISTO!

O que mais me encanta aqui no 
Calvário e C. do G. de Beire é o 
esbarrar contínuo neste “Mistério 
da Vida que nos envolve”. Uma 
Vida de que também sou parte, 
mas que me ultrapassa. Porque 
estou talhado, nascido para ser 
/ dar Mais Vida. Vida em Abun-
-dância.

COM DEUS, ELE ATÉ 
“FALA”… Hoje na capela do 
Calvário, porque temos cá P.e 
Telmo, não há o Terço das 17:00h. 
Presidido pela menina Alice — a 
ceguinha dos olhos do corpo, que 
vê mais longe com os olhos do 
coração. Hoje há Missa. E, como 
é habitual, o sr. Manuel lá está. 

Mas atrás da porta… Como que 
escondido dos homens. Sempre 
atento a tudo. Com os rituais de 
todos. Até o ir ao banco que lhe 
fica em frente, para ajoelhar, 
no momento da Consagração. 
(…) Será que ele se esconde dos 
homens para se sentir mais perto 
de Deus?!…

Discretamente, observo-o. En- 
terneço-me. À hora da comunhão, 
quase me apeteceu ir buscá-lo. 
Levá-lo, para comungar con-
nosco… Mas não sei como fazer. 
Ali, Deus e sr. Manuel, há um 
outro mundo que me é vedado. 
Recordo o que já escrevi, sobre 
ambos, n’A festa dos musgos 
no Calvário… (Ver J188O de 
02.04.16). E recordo também 
outras cenas que não escrevi, mas 
gostaria de ter escrito. Por exem-
plo, o seu ar angélico a rezar o Pai 
Nosso, em coro, pausadamente — 

BEIRE  –  Flashs do quotidiano…  Um admirador numa liturgia perfeita. Bem inte-
grado no grupo. Foi lá em cima, 
ao nosso Campo Santo, em Dia de 
Fiéis Defuntos…

Sempre solitário, se o tempo 
assim o permite, num frenesi 
constante, sr. Manuel percorre 
todos os caminhos e atalhos da 
nossa quinta. E, se apanha a porta 
da rua aberta, logo sai e estende 
o passeio até Bitarães, Beire, 
Louredo. O bom humor do sr. 
Júlio comenta — … Lá vai o conta 
quilómeros… — Rimos, sauda-
velmente. Mas, o sr. Manuel não 
para. Se nos aproximamos, foge… 
Quando cruzamos ou se esbarra 
connosco, dá meia volta e des-
parece… Se metemos conversa, 
estamos sujeitos a uma sara-
banda, nem sempre pacífica… Às 
vezes, coisa rara, sorri e aceita que 
nos aproximemos. Parece até que 
agradece e quer falar. Mas logo 
tropeça, lá por dentro, não sei 
em que obstáculos. E foge como 

que para, ainda a tempo, escon-
der as quedas da sua vulnerabi- 
lidade…

Com Deus não é assim. Parece 
que, a sós com Ele, os dois se 
entendem bem. Até sorri. Como 
quem se sente compreendido e 
aceite. Irradia proximidade e 
parece nimbado pela candura 
das crianças. Tudo flui com a 
abundância e serenidade de um 
místico ou, se quisermos, de um 
crente normal. Desses que caiem 
dentro da norma dos 80% que a 
sociometria pede…

Para a sociometria, ele não cabe 
aí. Não atinge o mínimo dos 10%. 
É um a+normal. Mas, ao vê-lo 
diante de Deus, aí tudo muda. É 
uma média superior, a puxar para 
cima… Por isso me apeteceu ir 
buscá-lo e levá-lo a comungar. 
Sei que nem ele nem eu estamos 
preparados. Mas também sei que, 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

MEMORIAL PAI AMÉ-
RICO — No edifício das anti-
gas escolas da Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa, bem arranjado com 
as obras, vai ser organizado um 
Museu sobre Pai Américo e a Obra 
da Rua. É uma excelente iniciativa, 
para a qual se pedem objectos e 
documentos com interesse histó-
rico. É um memorial cheio de sig-
nificado para todos nós.

ENCONTRO DOS ANTIGOS 
GAIATOS — A 25 de Junho, 
Domingo, na nossa Casa, reali-
zou-se o Encontro dos Antigos 
Gaiatos e Familiares do Centro, 
como é tradição. Na semana ante-
rior, varremos as nossas calçadas, 
cuidámos dos jardins e da horta, e 
preparámos a zona do salão de fes-
tas para a Missa e o almoço. Logo 
de manhã, foram chegando anti-
gos gaiatos e familiares, mais do 
que anteriormente. Pelas 10 horas, 
foi celebrada a Eucaristia, presi-
dida pelo nosso Padre Manuel, na 
qual rezámos por todos aqueles 
que viveram nesta Casa que Pai 
Américo fundou há 77 anos. Tam-
bém se lembraram as vítimas dos 
incêndios. Veio um grupo de ami-
gos de Cantanhede que deram e 
assaram carne, o que agradecemos. 

O almoço ao ar livre e na latada de 
kiwis deixou-nos muito satisfeitos. 
De tarde, jogámos uma futebolada 
renhida, participámos num peddy 
paper sobre a nossa Casa, mergu-
lhámos na piscina e merendámos 
bem. Bem organizado, foi um bom 
encontro da família desta Casa do 
Gaiato, a primeira da Obra da Rua.

AGROPECUÁRIA — Os incên-
dios na região, em especial Pedró-
gão Grande, deixaram o céu cheio 
de nuvens de fumo e cinzas. Foi 
uma tragédia que sentimos muito, 
estando perto, na qual partiram e 
ficaram feridas muitas pessoas, e 
foram queimadas muitas matas.

No campo de milho, na terra 
nova, tem-se regado a nova semen-
teira, germinada, que também foi 
mondada. A nossa horta está um 
mimo e apanhámos bons pepinos 
para as saladas. Abriram-se covas 
à volta das árvores de frutos para 
serem regadas. Colhemos pêssegos 
e ameixas. Andámos a ancinhar a 
encosta, os bataréus, de frente para 
a rotunda Pai Américo, tirando as 
ervas daninhas e as folhas secas. 
Tem-se andado a limpar também 
as infestantes no quintal novo, no 
nosso quintal da Tia Adelina e no 
olival dos poços, com a fresa e a 

roçadoura. A relva dos vários jar-
dins foi cortada e vai-se regando 
com o sistema de rega. No jardim 
de Pai Américo tem-se plantado 
grama. A terra do jardim a sul do 
campo de ténis preparou-se para 
semear relva.

ESCOLAS — A 16 de Junho, 
para os Rapazes do 5.º ao 8.º anos, 
e a 23 de Junho, para os Rapazes 
do 1.º Ciclo, terminaram as aulas 
nas várias Escolas que frequen-
tam, começando as férias escola-
res de Verão. Saídos os resultados 
das avaliações, no panorama geral, 
houve um grande sucesso escolar 
nas passagens de ano. Os Rapa-
zes da Primária participaram nas 
festas das suas Escolas, em Rio de 
Vide e no Centro Educativo. No 
nosso Centro de Estudo, nas férias 
escolares, há Rapazes que têm as 
suas actividades.

ARRANJOS — Continuou-se a 
arranjar a rede do nosso campo de 
futebol, a poente, ao lado da horta. 
Foi colocada uma rede de sombra 
por cima da zona da fonte, para 
proteger do calor; e é aí que meren-
damos. Foram consertados uma 
motoserra, o motor do poço novo e 
alguns pneus.  q

DIA DE PAI AMÉRICO — É já no próximo Domingo, a 16 de 
Julho. O programa é o habitual, começando pela Assembleia da Associa-
ção, pelas 09:00h, seguido da homenagem ao Pai Américo, assim como 
ao Padre Carlos, e aos antigos gaiatos falecidos, na nossa Capela, com a 
deposição de uma coroa de flores. Segue-se a Missa ao meio-dia, seguin-
do-se o almoço partilhado com os Rapazes mais novos. Fica o aviso para 
não se esquecerem de trazer uma sobremesa por cada família, assim como 
efectuar a prévia reserva para o almoço.

PASSEIO — Este ano o passeio da Associação rumou até Guima-
rães, no Domingo 2 de Julho. A visita incidiu nomeadamente sobre o cas-
telo de Guimarães. Daremos mais pormenores em próximas edições d’O 
GAIATO.

SARDINHADA DE S. JOÃO — A Associação organizou uma sar-
dinhada na véspera do dia de S. João, para assinalar a data. Houve sardi-
nhas assadas e febras partilhadas por todos os que se quiseram associar. 
Depois a Tuna ficou pela noite dentro a marcar o ritmo com músicas a 
condizer.

CONVOCATÓRIA — Nos termos do artigo 12º dos nossos estatu-
tos e para os efeitos do artigo 10º e 11º, convocam-se os associados para 
a Assembleia Geral, a realizar no domingo, 16 de Julho de 2017, pelas 09 
horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 —  Leitura e ratificação da ata da assembleia anterior;
2 —  Apreciação, discussão e votação das contas referentes ao exercício 

do ano anterior;
3 —  Apresentação, discussão e votação do orçamento e plano de activida-

des para o período 2015/2016;
4 —  Discussão de outros assuntos de interesse.

Se há hora marcada não estiver presente o número de associados 
previsto no nº 1 do artigo 13º, dos nossos estatutos, a assembleia funcio-
nará trinta minutos mais tarde, em segunda convocatória, com qualquer 
número de associados presentes com direito a voto.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE Maurício Mendes
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SETÚBAL Padre Acílio

Castelo Branco

AS nossas Amigas de Castelo Branco 
 voltaram, de novo, em peregrina-

ção a esta Casa. Algumas, trouxeram os 
maridos. Outras, pela primeira vez, vieram 
sozinhas ou porque os esposos não quise-
ram e, ainda, algumas viúvas.

— Se me quiser cá, virei ajudar. — 
Expressavam, assim, a alegria própria sen-
tida pela beleza do ar que respiravam, pela 
paz que sentiam e pela atracção de fazer 
o bem.

A romagem começou aos pés do Senhor, 
com a Santa Missa, abrilhantada com os 
cânticos dos Rapazes e a quem (O Senhor) 
todos, em seu coração, ofereceram o que 
eram, o que tinham e o que traziam para 
a Casa do Gaiato, por amor d’Ele: Vários 
garrafões de azeite daquela zona, azeito-
nas, petiscos caseiros da região, mimos de 
toda a qualidade que lhes brotavam espon-
taneamente do íntimo, muita roupa e cal-
çado, numa alegria quase transcendente.

Dei-lhes ordem para revistarem tudo, 
que a Casa do Gaiato era sua, tanto o bom 
como o mau.

Toda a gente me perguntou pelo António. 
Este era uma criança semicega que o tri-
bunal entregou à mãe, a qual a D. Isaura 
criara como um filho seu. Menino muito 
afectivo, simpático e inteligente!.. «Que 
será dele?!» Lamentavam! «Quanto vos 
terá custado?!» Deus poupou a sua mãe 
adoptiva a este desgosto, levando-A para 
um novo Céu e uma nova Terra.

Naturalmente que não esquecemos a D. 
Maria do Rosário que encetou, há mui-
tos anos, esta peregrinação; nem o padre 
Horácio que, pelas beiras, com os vende-
dores d’O GAIATO semeou tão frutífera 
seara.

O dinheiro é muito caro. Custa muito 
a arranjar por gente que não é rica, mas 
mesmo assim, iam chegando aos cinco 
mil euros, fruto das e dos peregrinos, bem 
como de muitas e muitos que a eles confia-
ram as suas ofertas.

Da Diocese de Setúbal, só o Seixal, pelos 
dias natalícios, no tempo do Padre Zé 
Augusto, fez romaria deste cariz.

Espero e peço ao Senhor que estes Cris-
tãos, isentos ainda de muita influência 
laica, se não deixem cair em desalento ou 
desleixo e que, quando a D. Fernanda per-
der as forças, haja alguém que lhe tome o 
leme.

Fátima

NESTE centenário das aparições de 
 Nossa Senhora, quisemos também, 

ir àquele Santuário Religioso com os nos-
sos Rapazes e Catequistas. Cinco Rapazes 
não quiseram ir, mas, os que aceitaram o 
convite, regressaram cheios de alegria pelo 
que viram, rezaram e sentiram.

Era quinta-feira, dia do Corpo de Deus! 
Um feriado bem fundo na alma portu-
guesa, dava liberdade até aos que estão 
empregados e trabalham fora.

Os Catequistas tomaram a direcção da 
romagem, já que os Rapazes, habituados à 
minha voz e às minhas prelecções, sabo-
reiam melhor outra forma e outro tom 
de lhes ser pregado o mesmo Evangelho. 
Mais, ainda, os Catequistas não têm com 
os Rapazes os atritos educacionais a que 
eu, como pai de família, estou sujeito. O 
seu carinho é mais leve e os seus convites 
mais aceites.

O Nosso autocarro e o nosso Hélio 
transportaram-nos todos juntos, rezando 
o Terço, com intervalos para explicarmos 
aos Rapazes a característica das regiões, as 
espécies de culturas e a beleza da paisa-
gem, até perto do Santuário. Num desvio 
de autoestrada parámos para lanchar, ir à 
casa-de-banho e esticar as pernas.

Chegados, dirigimo-nos à Capelinha 
das Aparições, onde pensávamos celebrar. 
Porém, indicaram-nos que dentro de breves 
minutos, haveria missa na Basílica da San-
tíssima Trindade. Então, rapidamente nos 
dirigimos para lá e concelebramos com o 
Sacerdote do Santuário e uma grande mul-
tidão.

O presidente da Eucaristia, teve a deli-
cadeza de me apresentar no fim da Missa. 
Esta fala provocou alguns Lisboetas pre-
sentes que me lêem n’O GAIATO e vie-
ram contentes, à Sacristia conhecerem-me 
de perto e manifestarem-me alegremente o 
seu empenho nas minhas causas, com cari-
nho e aplauso.

Fomos ainda, antes do almoço, à Basí-
lica Velha, onde os Rapazes e eu, de novo, 
admirámos não só a majestade do Templo, 
mas, também, as maravilhosas pinturas do 
tão nosso amigo autor que, ao longo dos 

anos tem enriquecido com a sua arte, não 
só a nossa Capela e a nossa Casa, como nos 
tem dado trabalho de carpintaria e acom-
panhado com uma afeição única e perene.

O almoço, uma salada fria de feijão-
-frade com cenoura, atum, cebola verme-
lha da nossa quinta a mistura com salsa, 
foi um regalo, à sombra de uma magnífica 
cobertura moderna, com mesas e bancos 
para acolher os peregrinos, num dos par-
ques alcatroado e dirigido para veículos.

A mesma comida sobrou para o jan-
tar, num estacionamento da via, já em 
Santarém ao pôr-do-sol.

Após o tardio almoço, os Rapazes com 
os seus Catequistas, fizeram a Via Sacra, 
pelos Valinhos até ao Calvário Húngaro, 
meditando os passos dolorosos do Senhor 
que tanto atraíram os Pastorinhos.

Como o Sambinha sofre de deficiência 
motora, alguns, à vez, levaram-no às cos-
tas, lembrando — diziam eles — o Cireneu 
de Jesus.

Encontrámo-nos em Aljustrel — os 
meus joelhos não permitem sacrifícios tão 
longos — nas casas dos Santos Videntes.

Verifiquei que todo este ambiente reli-
gioso, tem influência benéfica, não só em 
toda a gente, mas, também, nos nossos 
Rapazes, oriundos, alguns deles, de meios 
ímpios.

Fátima, é Fátima. Naquele Santuário, 
respira-se o odor Celeste da Mãe de Jesus 
e Nossa.

Que Ela ajude os nossos Rapazes a 
estruturarem-se, como Cristãos, no mundo 
laico, cada vez mais desumano.

Agora, o nosso Terço ao fim do dia, tem 
mais eco!  q

Continuação  da  página  1

corações. Vive e subsiste, graças  
às ajudas dos corações genero-
sos. Experimentamos esta alegria, 
podemos dizer, nas várias dimen-
sões da sua vida. Há dias, por exem-
plo, fomos à busca de peixe, para a 
nossa alimentação, em várias pes-
carias, na Baía Farta. Encontrámos 
abertos todos os corações dos res-
ponsáveis. Fazemos este percurso 
sempre que temos necessidade. 
Encontramos, de igual modo, a 
mesma disposição. Outro sector 
da nossa vida: para satisfazer a 
necessidade de adubos para a nossa 
agricultura, seguimos o cami-
nho de qualidade igual. Fomos ao 
armazém do Eng. Belo, no Lobito. 
É irmão dum filho muito querido, 
criado na nossa Casa do Gaiato 
de Benguela. Agora, em Portugal, 
numa missão sublime. O Eng. Belo 
deu-nos o adubo que lhe pedimos. 
Outra necessidade, muito fre-
quente, está relacionada com a acti-
vidade escolar dos nossos filhos. 
Todo o material escolar necessário 
está na empresa O. L., em Benguela 

BENGUELA Padre Manuel António

e Lobito. Sempre que batemos à sua 
porta, abre-se-nos com muita ale-
gria. É, sem dúvida, uma ajuda pre-
ciosa, tendo em conta os custos ele-
vados do material escolar. Os filhos 
continuam a fazer a sua caminhada 
escolar. Necessitam, como todos 
os filhos, dum acompanhamento 
regular para o bom resultado que 
se espera. Têm os tempos de estudo 
para os vários níveis. Ajudar cada 
Rapaz a ser um homem digno é o 
princípio básico da Casa do Gaiato.

Os pedidos para o ingresso de 
filhos abandonados, na nossa Casa 
do Gaiato de Benguela, continuam. 
Ainda não tem sido possível qual-

quer novo acolhimento. O emprego 
para o grupo dos mais velhos, fora 
da Casa do Gaiato, com a sua auto-
nomia, ainda não foi alcançado. 
Continuamos com esperança. É, 
sem dúvida, um problema aflitivo.

Entretanto, alguns departamen-
tos da nossa Casa do Gaiato neces-
sitam de ser renovados. Esperamos 
as ajudas financeiras necessárias 
para levar este projecto para a 
frente. Temos confiança. Os meios 
necessários hão-de chegar, através 
do vosso amor. Recebei um beiji-
nho dos filhos mais pequeninos da 
nossa e vossa Casa do Gaiato de 
Benguela.  q

se Jesus se fez “pão descido dos 
céus” (“carne eucarística”…), não 
foi só para os “normais”… Ele se 
faz Pão para todos. (Lembrem-se 
da Tinita. Ver J1899, de 24.12.16). 
Fez-Se pão por amor de nós — 
pobres pecadores. Em quem sabia 
descobrir insuspeitadas riquezas 
de amor (casos de Zaqueu, Maria 
de Magdala, …). E, graças a Ele, 
até eu vi que o sr. Manuel rezava, 
sozinho, na mata, frente ao nascer 
do sol; e vi também que, lá em 
cima, no Campo Santo, rezava em 
coro o Pai Nosso, com o seu grupo 
de pertença. Ele, o solitário.  q

PENSAMENTO Pai Américo

Senhor dos Céus!, eu hei-de morrer. Fica este jornal O Gaiato 
nas mãos de infinitos coleccionadores como protesto vivo e 
doloroso contra um mundo gozador, feito de inimigos da Cruz.

in De como eu fui…, p 19.

Continuação  da  página  1

IRMÃ Quitéria que se deu, e dá, à nossa Casa de Moçambique 
 com todo o seu amor de Mãe e, agora, depois da partida do 

nosso Padre José Maria — com todo o seu amor de Pai — rece-
beu da autoridade eclesiástica o pedido de urgência para colocação 
de um sacerdote que fosse ajuda, entrega e doação total — como 
padre da Obra da Rua.

Estatutos? Segurança? Futuro? Deus Pai mandou Jesus. Jesus 
deu o salto e mergulhou… O nosso Padre José Maria é um santo… 
vamos pedir-lhe que peça ao Senhor um bom sacerdote. Ele vai 
pedir e o Senhor vai dar.  q

SINAIS Padre Telmo

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

“MISSA DOS DOENTES” — No Domingo passado, dia 25 de 
Junho, a Eucaristia das 11:00h foi o que cá na gíria local se conven-
cionou chamar a “Missa dos Doentes”. Como esta Eucaristia costuma 
ser seguida de um almoço de convívio com os nossos irmãos idosos e 
doentes que ainda têm forças para participar nela e como, este ano, a 
Junta de Freguesia decidiu pagar este almoço, por mútuo acordo entre a 
Autarquia e a Conferência Vicentina que é responsável por esta “Missa 
dos Doentes”, juntou-se este evento com a celebração do aniversário da 
Elevação de Paço de Sousa a Vila.

Sem diminuir em nada à relevância da celebração deste aniver-
sário, é muito importante nunca esquecer que o que faz e dá vida e 
perenidade às comunidades humanas, sejam elas a de Paço de Sousa 
ou outras, são as pessoas que as constituem. Por isso, os nossos irmãos 
mais idosos e os doentes são um símbolo excelente dessa perenidade 
e da luta contra as dificuldades e as dores porque sempre passam as 
comunidades humanas e que ameaçam a sua continuidade e desenvol-
vimento.

Por isso, nessa Eucaristia de Domingo passado, estes nossos irmãos 
mais idosos e doentes estavam ali, certamente cada um por si próprio, 
a merecer a nossa atenção personalizada, mas também como símbolo 
colectivo desta comunidade a que pertencemos, que vem de há muitos 
séculos atrás, resistindo contra ventos e tempestades, muitas vezes gra-
ças à solidariedade de que esta “Missa dos Doentes” é um sinal, e que 
irá continuar por muitos mais anos, se possível, também mantendo e 
renovando estes laços de proximidade e de solidariedade. 

Sem, de maneira nenhuma, pretender ter o exclusivo deste sentido 
de solidariedade, a nossa Conferência Vicentina, também já com uma 
bonita idade (67 anos), quer contribuir para que na nossa Comunidade 
de Paço de Sousa este sentido não se perca e seja consequente na ajuda 
aos nossos irmãos mais vulneráveis. Por isso, lá estivemos no Domingo 
passado, com muito gosto, e assim estaremos nos anos futuros, mesmo 
que seja só para conversarmos com estes nossos irmãos e eles poderem 
saber que nos lembramos deles e estamos disponíveis sempre que pre-
cisarem da ajuda que estiver ao nosso alcance.  q
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VINDE VER! Padre Quim

CELEBRÁMOS o 16 de Junho, Dia da Criança 
 Africana. Vários grupos vieram festejar no 

ambiente natural da nossa Aldeia, aproveitando 
a tranquilidade, o sossego e a paz para a realiza-
ção das suas actividades. Um dos momentos ficou 
marcado pela generosidade de um dos grupos de 
meninos e meninas de uma escola vizinha da nossa 
Casa, que nos surpreenderam com a oferta  que nos 
fizeram. Na sua festa também estavam presentes, 
espiritualmente, todas as outras criança que vivem 
no meio de grandes dificuldades. Há no coração da 
criança tesouros escondidos aos olhos dos adultos. 
A frase de Antoine de Saint-Exupéry enquandra-se 
perfeitamente aqui nesta passagem: “o essencial é 
invisível aos olhos só se vê bem com o coração”. 
Este bem que vem do interior da criança virá a ser 
maior, se a sociedade colaborar, cooperar, com 
meios eficazes de educação apropriada à idade e aos 
contextos em que a criança está envolvida. A escola 
hoje não dá tudo. “Não podemos ensinar, apenas 
podemos facilitar a aprendizagem”, afirmava Carl 
Rogers, autor da teoria da aprendizagem centrada na 
pessoa. A família tem uma grande responsabilidade 
nesse processo. O trabalho de casa, bem feito, é que 
marca a diferença. A representação que a criança 
faz quando pertence a um grupo, reflecte o quadro 
familiar.

A nossa África, sofrida nas entrelinhas em que se 
encontra descrita na sua verdadeira história, procura 

De Crianças, para Crianças…

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

A correspondência com os meus leitores é uma riqueza que não 
pode ficar só para mim. É de todos. Somos o corpo místico de 

Cristo, como nos diz o Apóstolo, embora muitos de nós, tendo os mes-
mos sentimentos, não saibamos exprimir tão bem uns como os outros.

Esta leitora, há muitos anos comprometida, dizia-me numa carta 
pela Páscoa: «peço que nos dê notícias pel’O GAIATO, das necessi-
dades dos nossos irmãos mais desfavorecidos para não esquecermos 
aqueles que sofrem». Acompanha sempre as suas mensagens, escritas 
à mão, com trezentos euros, agora que a sua capacidade económica 
diminuiu muito, dantes dava mais.

Nestes dias, escreveu-me de novo: «Sinto-me mal amigo, ao ler os 
vossos artigos, do Património dos Pobres. A situação de tantas famí-
lias a viverem em condições desumanas, faz-me pensar porque é que 
eu tenho o conforto necessário, enquanto tantos irmãos vivem pior 
que alguns animais. Sinto-me mal senhor padre Acílio. Não deixe de 
nos lembrar que há tantas injustiças que nos esquecemos, porque não 
as vemos».

Como o Espírito de Deus trabalha em corações abertos!
As gritantes injustiças socais, deixa-os em mau estado.
É própria da Obra da Rua, apurar a consciência do mal, sobretudo 

aquelas injustiças que poderíamos evitar ou corrigir, também para 
diminuir a instalação clerical, religiosa, política e social. Não é o caso 
desta senhora, ela reparte o que pode. Mas, quantos vivem tão bem, 
enquanto outros não têm um mínimo? A indiferença é cada vez mais 
larga…

A sociedade laica, propicia este adormecimento nas pessoas mais 
bem instaladas e insensíveis ao sofrimento alheio.

Querida amiga, aproveite a Luz santa do Espírito Divino e dê-Lhe 
graças, pois outros vivem num mundo de cegos e a Senhora vê.

Por e-mail, um leitor a trabalhar no estrangeiro, fala assim: «Desde 
há muitos anos, sou leitor d’O GAIATO, vivo e trabalho na Alemanha. 
Acabei de ler o jornal de 29 de Abril e, tocou-me muito o seu artigo 
Património dos Pobres.

Quero oferecer e dizer-lhe, que me diga caso a caso, onde posso 
financeiramente intervir em casos deste género, e aliviar-lhe as suas 
preocupações. Sou uma pessoa normal com a minha família e vivo 
do meu trabalho numa empresa, como milhares de pessoas o fazem. 
Tenho duas filhas; uma casada, vive aqui na Alemanha da qual, tenho 
um netinho, a outra, formou-se há pouco em Coimbra e vive na nossa 
casinha em Portugal. Fiquei infelizmente viúvo a 25 de Maio de 2016. 
A minha esposa foi vítima de negligência médica ao fazer exame de 
cateterismo.

Sempre fui sensível às dores e sofrimento dos outros e, agora, 
com a morte da minha esposa, mais me apercebi de que Deus e Jesus 
Cristo, apesar das dores que me proporcionou, me faz mais forte-
mente compreender que o Amor de Deus é assim mesmo “DAR-SE 
A ELE”. Assim, em seus braços lhe entreguei a minha esposa, e vivo 
feliz, sabendo de que Ele lhe dá a felicidade que eu, marido, nunca 
lhe poderia».

Desejo as graças de Deus para continuar a escutar a voz do deserto.
Meu amigo, entendo a sua preocupação em me pedir caso a caso, 

as infelizes situações que encontro à minha volta e também, em muita 
partes de Portugal, de famílias arrasadas pela indiferença e falta de 
recursos materiais. Sei que hoje há muita exploração, semelhantes 
àqueles que alugam aleijados para pedir nas ruas. Os casos vão-se 
resolvendo com as ajudas dos cristãos activos e, sempre que possível, 
com a colaboração das pessoas sujeitas à pobreza e à miséria.

Há casos em que resolver as situações, demora muito tempo. A 
minha atenção tem de se distribuir por muitas preocupações.

Se quiser juntar-se às pessoas que confiam na acção da Obra 
da Rua, faça como entender. A nossa direcção é: Casa do Gaiato, 
2910-281-Setúbal. O deserto ainda não entrou em todos os corações 
humanos.

Daqui vai também um abraço para si e para todos os que à sua 
volta puder despertar.

No Altar do Senhor, tenho a sua esposa e a sua família.  q

arrumar a casa para garantir estabilidade e autono-
mia aos seus filhos, na condução do seu percurso 
junto dos outros povos do mundo. Nestas paragens 
do globo, a criança é vítima dos inúmeros conflitos 
e convulsões sociais. Desde muito cedo são sujei-
tas a experimentar o desconforto de uma infância 
insegura e, muitas vezes, traumatizante, que com-
promete a saúde mental para o resto do desenvol-
vimento humano. Grande parte das crianças passa 
fome, quer nas ruas dos grandes centros urbanos, 
quer no interior das aldeias, onde os campos foram 
abandonados com a chegada ilusória dos mercados 
ambulantes. A falta de pão para os necessitados, 
representa a fragilidade das instituições sociais, que 
assim deixam escapar uma grande oportunidade 
para exercitar o humanismo.

Numa edição da Audácia, do mês de Dezembro de 
2012, vinha a seguinte expressão: “Cada criança é 
um sorriso de Deus”. E como é encantador ver este 
sorriso em cada uma das crianças, mesmo vivendo 
em situações difíceis, em que arrancar um sorriso 
no rosto significa quase um acto de coragem, do que 
propriamente motivado pela alegria.

A criança encanta o mundo!
Juntos vamos assegurar o seu crescimento saudá-

vel e integral. A conclusão é de Pai Américo: “Pela 
graça de Deus, muito encostadinho a ela, qual-
quer mortal pode erguer um irmão da lama sem se 
sujar”.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

“Não temais, pois valeis 
muito mais do que os 
passarinhos” (Mt 10,31).

AINDA na retina com ima- 
 gens horrorosas de um 

incêndio na Torre Grenfell, em 
Londres, a 14 de Junho, que pro-
vocou 79 mortes, eis que Portu-
gal foi sobressaltado na tarde do 
dia 17 de Junho por um incêndio 
pavoroso que assolou o Concelho 
de Pedrógão Grande e se propa-
gou rapidamente, alastrando a 
Castanheira de Pêra, Figueiró 
dos Vinhos e Góis. Depois de 
soarem as sirenes dos abnegados 
soldados da paz, noite dentro, 
foi-se percebendo a dimensão 
da tragédia. Foi o incêndio mais 
mortífero registado no nosso 
País, com 64 mortos, mais de 
200 feridos, cerca de 150 famí-
lias desalojadas e 53 mil hecta-
res de floresta ardida. Na estrada 
nacional 236-1 pereceram 47 
pessoas, quando tentavam fugir 
desesperadamente das chamas. 

O Papa Francisco, no Ange-
lus, na Praça de S. Pedro, do dia 
18, exprimiu também a sua dor: 
Manifesto a minha proximidade 
ao querido povo português pelo 
devastador incêndio que está a 
atingir as florestas à volta de 
Pedrógão Grande, causando 
numerosas vítimas e feridos. 
Rezemos em silêncio.

Onde bate um coração portu-
guês e amigo, a todos esta des-
graça feriu profundamente. O 
Bispo de Coimbra, entre outros, 
deixou a todos uma palavra 
de conforto, na comunhão e na 
oração pelos que sofrem e per-
deram a vida. Dois meses antes, 

os Bispos portugueses, na linha 
da Carta Encíclica Laudato si, 
sobre o cuidado da casa comum, 
tinham posto o dedo na ferida: 
Cuidar da casa comum — pre-
venir e evitar os incêndios.

Foi um cenário lunar, que cal-
correámos por estes dias dolo-
rosos nas serranias de Pedró-
gão, de dor grande que feriu 
estas gentes humildes e labo-
riosas: Nodeirinho, Vila Facaia, 
Pobrais… As labaredas impie-
dosas deixaram um rasto de 
destruição que nos enche de tris-
teza medonha. O nosso pequeno 
Marcelino atalhou, ao passar no 
IC8: — Como é que isto acon-
teceu?… A zona dita do Pinhal 
ficou ainda mais deprimida, sem 
recursos e sofrida com tantas 
vidas humanas sufocadas (e as 
crianças, Senhor?…). Fomos, 
pois, ao encontro dessas comuni-
dades tão próximas, ao cuidado 
de um filho da terra, Padre Júlio 
Santos, que fala a linguagem 
do povo e está com ele. É pre-
ciso, agora, fazer o luto e cuidar 
dos que sofrem, com os olhos 
no Alto. Numa Eucaristia, na 
Matriz, com o Senhor da Vida, 
sentimos que não morreu a alma 
deste povo, também ao desfiar as 
contas. Com Portugal em cho-
que, o que falhou nesta tragé-
dia não é da nossa lavra. Quem 
arriscou a vida para salvar outras 
vidas e bens, sem medo, desceu 
àquele inferno pedregoso como 
gente grande.

Vem aqui dizer que há duas 
semanas muitos amigos nossos 
e ovelhas suas tinham alegrado 
esta comunidade, despedindo-se 
ao som de acordeão nas mãos de 

rapazito da catequese. E, depois, 
foi o céu a fechar-se, todo car-
regado de nuvens espessas de 
fumo, escondendo o astro da 
manhã, às portas do Verão — 
Sábado de cinzas…

Se os portugueses deram a 
volta ao mundo e o homem che-
gou à lua, porque se vai perdendo 
a Terra? Em Portugal, a floresta 
tem sido destruída de forma 
alarmante e o toque a rebate vai 
deixando em debate questões 
sérias, em política florestal, na 
problemática dos incêndios, sua 
prevenção e combate. Seja-nos 
permitido uma observação, ape-
nas: nesta região, se botarmos 
os olhos atentos às serranias a 
nível de ordenamento florestal, 
o pinhal vai sucumbindo, o lucro 
espreita mais com a monocul-
tura da árvore gasolina. Quem 
investe nas árvores autóctones 
e de crescimento lento (carva-
lhos, castanheiros…), em novas 
plantações, como barreiras de 
contenção? Vai ficando para trás 
o velho adágio, em que se des-
vanece um sonho: a floresta dá 
despesa ao avô, trabalho ao pai 
e rendimento ao filho. No rol 
de dificuldades, surgem a falta 
de limpeza das matas, e as difí-
ceis condições de acesso, para 
além dos guardas florestais e 
cantoneiros que se foram, como 
sinais de um pesadelo florestal. 
Seria bom perspectivar o futuro, 
incentivando os produtores indi-
viduais e associativos. Quando 
tocam as sirenes, os bombeiros 
estão sempre na linha da frente, 
com o lema vida por vida; daí 
que, bem apetrechados e coman-
dados, são insubstituíveis nesta 
luta sem tréguas, em colabo-
ração com outras autoridades 
e entidades, responsáveis pela 
nossa sustentabilidade ambien-
tal, para que as nossas florestas 
não fiquem mais enegrecidas e 
não se percam vidas humanas 

Grande dor

nas cinzas. Há males evitáveis e 
a prevenir.

Se Jesus sentiu pavor e angús-
tia, onde está (o que faz) Deus, 
diante do sofrimento humano 
(inocente) e nas catástrofes? A 
desgraça tem mil e um rostos, 
mas quando nos atinge é única, 
como a Cruz de Cristo, e Deus 
pode parecer-nos silencioso. É a 
grande pergunta de Job, no seu 
sofrimento. Jesus fez-Se pre-
sente aos feridos da vida com os 
Seus gestos e palavras. As pes-
soas, amparadas, levantam-se 
contra o sofrimento. O Cardeal 
Veuillot, Arcebispo de Paris, que 
padeceu de cancro, deixou este 
recado: Sabemos dizer palavras 

formosas para falar do sofri-
mento. Eu próprio dediquei-lhe 
palavras calorosas. Dizei aos 
sacerdotes que não digam nada 
dele: ignoramos o que é, chorei 
por isso. De nada valem palavras 
vãs ou abstractas. 

Às famílias destroçadas, um 
abraço de muita coragem, nesta 
grande dor. Valeis muito mais 
do que todos os passarinhos, que 
deixaram de cantar nestes dias 
negros. Mas, até quando anda-
rei angustiado, com o coração 
apertado todo o dia?

Ao chegarmos daquelas terras 
em cinzas, encontrámos caídos 
dois passarinhos, próximos do 
refeitório e da casa-mãe…  q
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