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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

A vida dos jovens, hoje, organiza-se em volta da actividade escolar. A 
escola é o centro, tudo o mais tem de se adaptar aos tempos lectivos.  

Mas cada um tem os seus próprios gostos, a sua vocação, no exercício da qual 
encontrará a satisfação aos anseios que nele habitam. A escola e o peso desta 
centralidade, nem sempre corresponde ao que nela desejam encontrar.

Por seu lado, aqueles que têm a responsabilidade de educar, exercem-na 
bem se forem capazes de perceber os dons que cada jovem possui e de lhe 
abrir o caminho em que possam pôr as suas capacidades em prática.

Sendo a escola o centro da actividade do jovem e tendo um carácter 
monolítico até certo nível escolar, resulta daqui que se perde a oportunidade 
de descobrir qual é o real interesse do jovem e um correspondente atraso no 
acerto entre a sua vocação e o que realiza na prática. Este tempo de formação 
genérica, apesar de importante, sem dúvida, é também inibidor desse acerto 
numa fase da vida mais precoce, entre o que ele naturalmente deseja e o que 
lhe é dado fazer.

No nosso meio, há algumas décadas, antes que o actual sistema vigorasse, 
os nossos Rapazes tinham diariamente o seu tempo de formação genérica em 
simultâneo com um tempo de descoberta das suas reais inclinações e preferên-
cias naturais. Uma, entre diversas áreas de actividade lhes era dado escolher, 
para assim se poderem determinar, já com alguma responsabilidade, desde o 
início da adolescência.

Hoje, que vemos? Tantos jovens com cursos feitos, muitos deles em ordem a 
um trabalho específico, mais ou menos especializado, após os quais acabam 
por seguir outras actividades para que não se prepararam.

Se neste campo nada podemos fazer, resta-nos actuar no que diz respeito 
à sua formação humana. Ajudá-los a caminhar para a maturidade, para que 
venham a assumir as responsabilidades que as suas capacidades permitem na 
aplicação da formação que obtiveram, muitas vezes de forma inconsciente e 
aleatória.

A vida comunitária em que os nossos Rapazes vivem e o espaço de par-
ticipação que nela têm, é o que lhes resta para que possam voar, e, por 
experiência própria, descobrirem e nos darem a entender quais as suas reais 
inclinações e gostos próprios.

Em última análise, o trabalho humano está orientado para a comunidade. 
É assim que, para que nesta os indivíduos se tornem um bem, tem ela de ser, 
para eles, um campo de acção a contribuir para o seu crescimento. Esta rela-
ção mútua é privilegiada pelo nosso sistema, ou não fosse a nossa uma Obra 
de Rapazes, para Rapazes, pelos Rapazes. Pena é que, outros, de olhos fixos 
no seu umbigo, não se libertem de preconceitos e interesses mesquinhos, para 
poderem aderir ao que Pai Américo intuiu e pôs em prática há oito décadas, 
e que muitos, desempoeirados, sublinham como o melhor caminho para o bem 
das comunidades e dos indivíduos que delas fazem parte.  q

O nosso lema

MALANJE Padre Rafael

HOJE, véspera do dia de Pai Américo, 
 recebemos duas novas crianças. 

Emanuel de 4 anos; até agora vivia com 
uma família de acolhimento que o rece-
beu ainda bebé. Aparentemente eles não 
podiam ter filhos. Agora, nasceu-lhes um e 
dizem não poder continuar com aquele que 
acolheram. Assumimos que o pequeno não 
tem família, seguros de que se o propusés-
semos para adopção, ela apareceria, como 
já nos tem acontecido em outros casos.

O outro, é o Fernandito. Este não tem 
mãe, mas tem pai — a quem por duas vezes 
se insistiu para que viesse a nossa Casa, 
assinar os documentos para que o pequeno 
fique na Casa do Gaiato, até agora… 
impossível. Quando viu que o Emanuel 
ficava e que a ele iriam novamente levá-lo, 
começou a dizer que tinha que ficar, por-
que o carro do padre estava muito sujo e 
tinha que o limpar — este artista passa por 
ter 5 ou 6 anos.
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COM inteira justiça, ainda a tempo de 
 nos congratularmos com um 

velhinho jornal católico, da Diocese de 
Coimbra. Na verdade, na sequência de 
uma Provisão do Bispo D. Manuel Luís 
Coelho da Silva, a 29 de Junho de 1916, 
em que fundou a Liga da Boa Imprensa, 
para divulgar principalmente publicações 
de defesa e propaganda católica, então a 5 
de Novembro o jornal O Amigo do Povo 
iniciou a sua publicação, em circunstâncias 
muito difíceis para a Igreja. O bem que 
esta folha (grande jornal!) tem espalhado 
muitas pessoas o testemunham e só Deus 
sabe!

Esta memória tão grata vem a propósito 
de um testemunho de inquietação sacer-
dotal que desafiámos a ser deixado no 
papel. Na celebração das Bodas de Ouro 
presbiterais do Padre Manuel Ventura 
Pinho, em Julho de 2016, um legítimo 
pedido nosso foi bem acolhido e registado 
pelo Padre Adriano Santo, com a recor-
dação de Padre Américo bem viva no seu 
coração. Estes dois pastores estão ligados 
à história do órgão de comunicação social 
cujo percurso centenário realçamos, enal-
tecendo a sua missão. Ad multos annos! A 
acompanhar o depoimento que transcre-
vemos veio um cartãozinho simpático de 
Chão de Couce, com um abraço amigo: No 
nosso encontro em Ansião, foi-me pedido 
que escrevesse algo sobre o meu relacio-
namento com o Padre Américo. Puxei 
pela memória e escrevi o texto que junto 
envio e poderás usar para o que quiseres. 
Estas palavras escritas dizem muito sobre 
a amizade sacerdotal e o amor à Igreja. 
Aqui ficam, sob este título Padre Américo 
— como eu o conheci e ele me apoiou:

O Padre Américo — de seu nome com-
pleto Américo Monteiro de Aguiar — foi 
um homem carismático marcado pela fé e 
por um amor profundo.

Após uma vida ocupada no comércio e 
depois numa empresa inglesa em Moçam-
bique, ele procurou outro rumo mais feliz 
ingressando no Seminário de Coimbra, 
aos 38 anos de idade. “Não era tarde nem 
cedo: era a hora”, escreveria ele. Orde-
nado sacerdote em Coimbra, em 1929, 
disse ao seu Bispo que… “não sabendo 
fazer mais nada, desejaria agora ocupar-
-se e ajudar famílias pobres e crianças da 
rua”. O Prelado aceitou e assim começou 
o seu trabalho. A partir daí foi surgindo 
aos poucos toda a sua Obra: foram as 
Colónias de férias para crianças da rua, 
as Casas do Gaiato em Portugal, Angola 
e Moçambique, o Calvário — Obra para 
doentes incuráveis — e o Património dos
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Anda prà frente,
confia!

PÃO DE VIDA
Padre Manuel Mendes

GRAÇAS ao Senhor têm sido muitas 
 as pessoas que se encontraram com 

a Fé, por meio da Casa do Gaiato. É para 
nós causa de louvor a Deus e confirmação 
de que o caminho não é errado.

Amar a Deus e deixar tudo por Amor 
d’Ele e dos seus irmãos mais pequeninos 
e desprotegidos, é uma afirmação que faz 
clareiras em todos os corações rectos.

Nunca fomos uma Obra somente de assis-
tência. Nunca. Nem com o Pai Américo. 
Ele era, como se definia, um apaixonado. 
Inflamado, sim, por Aquele que se chamou 
e também se definiu ser caminho! Esta é 
também a predilecção dos nossos leitores e 
amigos. Ele está no centro. Ele é o Senhor. 
Afirmá-lo, é o nosso trabalho até à hora 
derradeira da vida.

«Acabei agora de ler O GAIATO e pen-
sei: Há tanto tempo que nada envio para 
os meninos ou para as famílias mais 
necessitadas (isso fica ao vosso critério).

A última vez foi quando recebi e lhe 
enviei o dinheiro (…). O senhor padre 
publicou-o — claro que não me importei — 
mas não devia ter consentido. ‘Não saiba a 
tua mão direita o que faz a esquerda’. Não 
é habitual a notícia mencionar o nome. Eu 
pensei que há tantas (fulanas) em Portugal 
que não é fácil saber que fui eu. No entanto 
passados alguns meses, alguém que vive 
no centro do País me identificou ao ler O 
GAIATO e mo revelou; eu não neguei, mas 
fiquei um pouco constrangida! Mas isso 
já passou e só peço que nas suas orações 
peça ao Senhor que me ilumine sempre nas 
minhas decisões e que perca o medo de dar 
e de dar-me.»

É uma carta que traz o cunho da ver-
dade, da doação, e do aviso.
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PATRIMÓNIO DOS POBRES
Padre Acílio
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Pelas CASAS DO GAIATO
MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

61 ANOS DA MORTE DE PAI AMÉRICO — Para comemorar o 61.º aniver-
sário (16 de Julho) da partida do nosso querido Pai Américo para o Céu, a 13 de 
Julho, pelas 17.30 horas, fomos também desta Casa à Universidade Católica Por-
tuguesa, no Porto, onde participámos numa interessante homenagem, com a pre-
sença dos senhores Bispo do Porto, D. António Francisco, e Bispo de Bragança-
-Miranda, D. José Manuel Cordeiro, e da senhora Presidente do Centro Regional, 
Doutora Isabel Braga da Cruz. Nesta bela e viva recordação, foram lançados três 
livros: Terra batida, de Padre Telmo Ferraz; O homem que do lodo fez estrelas e 
À volta de Padre Baptista (2.ª edição, apresentada pelo Dr. Fernando Almeida), 
organizados pelo Doutor Henrique Manuel Pereira. Foi uma iniciativa sentida do 
amigo Sr. José Cruz Santos (da Mododeler), em que esteve presente o Sr. Padre 
Júlio, Director da Obra da Rua, no qual participaram muito amigos e amigas, que 
manifestaram muita emoção e também as suas ovações, pelo amor que têm à Obra 
que Pai Américo nos deixou.

Na nossa Casa, no próprio dia, 16 de Julho, Domingo, pelas 10 horas, foi cele-
brada a Eucaristia, na qual Padre – Pai Américo foi lembrado com muito carinho 
e gratidão, em especial os últimos dias entre nós: partiu a 16 de Julho de 1956, no 
Hospital Geral de Santo António (Porto), depois de acidente de automóvel em S. 
Martinho de Campo (Valongo).

FÉRIAS COM FAMILIARES — Para manterem os laços com os nossos 
familiares, vários Rapazes tiveram a oportunidade de passar alguns dias com eles, 
deslocando-se a maioria para o sul. Depois, venham com vontade de fazer melhor.

FÉRIAS NA PRAIA DE MIRA — Tem sido possível gozarmos vários dias 
de férias na praia, para retemperarmos energias. Os mais velhos deslocaram-se 
para a Praia de Mira, de 14 a 21 de Julho, acompanhados pelo Zé Pinóquio e o 
Prof. Pedro. Foram momentos bem passados, com mergulhos no mar, passeios 
na praia e futeboladas. Depois, de 22 a 30 de Julho, foi a vez dos mais pequenos 
(15 Rapazes), acompanhados pelo casal de Professores Paula e Paulo, D. Odete, 
o mesmo Zé e o Betinho — chefe da casa-mãe.  Ficaram instalados na nossa 
modesta casa — Lar de Férias, para onde foram levados géneros alimentícios e 
roupas. Alguns pequenitos da casa-mãe nunca tinham ido a essa Praia e ficaram 
muito contentes por ver o mar, e brincar na areia e na água.

AGROPECUÁRIA — Neste Verão, as temperaturas vão subindo e os incên-
dios continuam infelizmente em várias zonas do País, como aqui perto em 
Coimbra.

Na nossa horta, regada de manhã, apanhámos boas cebolas, pepinos, tomate e 
feijão. No pomar, colhemos pêssegos e pêras. O campo de milho grão, na terra 
nova, vai sendo regado mecanicamente. Os rebentos de oliveiras, na terra dos 
grilos (campinho), foram cortados. Nesses terrenos foram cortadas as ervas dani-
nhas das margens de um ribeirito, a nascente e junto à linha de comboio (parada 
há cerca de 10 anos…). Depois, foi-se limpar as oliveiras, no terreno do olheiro e 
barroca junta. Temos andado ultimamente na nossa mata próxima daí, com car-
valhos, a cortar as infestantes (silvas, etc).  q

PAÇO  DE  SOUSA Vicente António

GALINHEIRO — Já consegui-
mos duas patas que um senhor amigo 
ao ler a nossa crónica viu a nossa 
necessidade e veio cá nos trazer. As 
patas são da espécie mandarim, mas 
são maiores que o pato que nós temos, 
embora da mesma espécie. Ficamos 
assim a precisar de patos para fazerem 
criação. Já tivemos seis codornizes, 
mas quatro fugiram e só restam duas, 
que esperamos não sigam o caminho 
das outras.

PRAIA — Os nossos mais 
pequeninos já estão em Paço de Sousa, 
vindos das férias que tiveram na nossa 
casa em Azurara. De tantas férias que 
tiveram vêm mais alegres, dando con-
tinuidade à vida da Casa. Com eles 
também estiveram, em vários grupos, 
os nossos Rapazes de Beire. O chefe 
da praia foi o Fadul, e todos os Rapa-
zes colaboraram nas tarefas que lhes 
foram atribuídas sob a sua orientação.

MEMORIAL — O nosso car-
pinteiro sr. Faustino continua a fazer 
os últimos trabalhos de carpintaria 
no nosso Museu Pai Américo / Obra 
da Rua. Depois de montar as portas 
da sala de projecções irá finalizar a 
escadaria interior e o tecto no hall de 

Estamos em tempo de férias que, para muitos trabalhadores, são espera-
das, após um ano de trabalho. Lembra-nos, claro!, que mais um ano passou e 
que estamos chegados a mais um Encontro anual dos Antigos Gaiatos de África 
— que esta ano vai realizar-se no Portinho da Arrábida, na casa de férias da Casa 
do Gaiato de Setúbal, que o nosso Padre Acílio nos cede, para o efeito, nos dias 
2 e 3 de Setembro.

Apareçam todos que passaram pelas nossas Casas de África e tragam a famí-
lia — e as histórias das travessuras passadas em família. Sim, essas que nunca 
prejudicaram ninguém e são contadas aos nossos filhos.

O programa será igual aos mais anos. Se vais, faz um telefonema ao Falcão: 
919316745, para que seja acrescentado mais um prato à mesa; e leva toalha para 
um mergulho na praia.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DE ÁFRICA João Evangelista

ECOS DO 16 DE JULHO Manuel Pinto

O sol já nasceu! O dia apresenta-se 
lindo e calorento. O calendário civil 
brindou-nos, este ano, com o 16 de 
Julho ao Domingo. É o dia “oficial” da 
Obra da Rua.

A festividade divide-se em duas par-
tes:

De manhã, assuntos vários da Asso-
ciação dos Antigos Gaiatos e Familia-
res do Norte. O fim da manhã termina 
com o coração da nossa Festa — a 
Eucaristia. Aqui vão preces de grati-
dão ao Senhor, a Pai Américo, Padre 
Carlos e a todos os outros Padres que 
já “partiram” e que se consumiram 
em favor da Criança abandonada, do 
Pobre e do Doente. Lembramos, tam-
bém, todos os Gaiatos e toda a enorme 
família da Obra da Rua, que nos acom-
panha ao longo de tantos anos.

Segue-se o almoço, que é sempre 
bem-vindo e apetitoso, como é habi-
tual e que decorre com alegria e bal-
búrdia…

E já estamos a caminho da tarde. 
Como sempre, a tocata da Associação, 
sob a batuta do Miguel, faz-se ouvir. 
Os inúmeros trechos tocados e canta-
dos foram longamente aplaudidos.

Seria pouco mais das 16:00h, 
quando passei pela Capela. Túmulo de 
Pai Américo ornado de flores e vários 
círios acesos atestam a data festiva. 
Aqui, respira-se paz e humildade. 
Muito gosto de entrar e de me sentar 
e, em silêncio, meditar e rezar… Sin-
to-me bem!

A tarde vai caindo… Aqui e ali 
aparecem caras que ainda não tinha 
visto. Eis o Fernando («Linhas»), 

quási tão velho como eu e do tempo 
da Casa Pia. Um longo abraço selou 
o nosso encontro. Surge, agora, o João 
da Rocha («Bombeiro»), que se colou 
junto a mim para ver se o conhecia. 
Mais além, o Bartolomeu, que se 
lembrou do início da nossa “velha” 
tipografia. E muitos outros foram sur-
gindo e cumprimentando, mostrando 
contentamento e boa disposição neste 
nosso convívio. Como Pai Américo se 
sentirá feliz com a felicidade da Obra e 
dos seus continuadores! Vi Padre Júlio 
também contente, atendendo visitantes 
no salão da casa-Mãe.

E o fim aproxima-se, já começou a 
debandada. Alegres e felizes partem, 
com a promessa de voltarem no pró-
ximo ano. Deus vos guarde.  q

entrada. Entretanto estamos a recolher 
todos os objectos que serão expos-
tos no Museu e a organizar o mesmo. 
Mais uma vez pedimos a todos os nos-
sos Amigos que tenham algum objecto 
relacionado com o Pai Américo ou a 
Obra da Rua, que muito gostaríamos 
que os pusessem à nossa disposição. 
Desde já o nosso muito obrigado.

CAMPO — Já acabamos a apa-
nha da batata e, embora poucos a fazê-

-lo, terminamos o nosso trabalho. A 
batata saiu variada, e ficou guardada 
no respectivo celeiro. O sr. Jorge andou 
a fazer a poda verde à nossa vinha, e 
todos os dias vai à nossa horta regar e 
colher várias hortícolas para as nossas 
refeições diárias. O «Meno» andou a 
regar os nossos pomares, e todos os dias 
cuida do nosso gado, tirando o leite às 
vacas que é servido no nosso pequeno-
-almoço, e dando-lhes a ração de palha, 
silagem e farinha apropriada. Um dia 
em que chegou de manhã, encontrou 
mais um vitelinho recém-nascido, que 
o deixou muito contente.  q

DIA DE PAI AMÉRICO — Estamos todos contentes por vos voltar a ter 
junto de nós. Antigos e actuais Gaiatos de Paço de Sousa juntam-se na nossa 
Aldeia, neste dia especial e consagrado à memória do nosso Pai Américo e da 
sua partida para o Céu. A Associação dos Antigos Gaiatos e Familiares do Norte, 
juntamente com a directoria da Casa, empenha-se para que este seja um dia bem 
passado, para que se recorde este evento e convívio fraternal no futuro por toda 
a Família Gaiata.

O programa decorreu como previsto, iniciado com a Assembleia da Asso-
ciação. Fomos em seguida ao cemitério de Paço de Sousa, onde depositamos um 
ramo na campa do nosso falecido Padre Carlos, prestando assim a nossa home-
nagem. Chegou a hora da Eucaristia e a nossa Capela encheu-se de fiéis, gaiatos, 
familiares e amigos, para assim homenagearem, no local mais sagrado da Aldeia, 
perante Deus, aquele que foi “Pai e Mãe” para tantos de nós, rapazes abandona-
dos.

Todos os presentes enaltecem o trabalho, em meio ano, do nosso presidente 
Miguel, que ensinou os atuais Gaiatos a tocarem diversos instrumentos, que com 
os persistentes ensaios deram uma cor mágica aos cânticos da Missa, que nos 
apraz registar e agradecer com emoção! 

Ao início, foi depositada a coroa de flores na campa de Pai Américo e o 
celebrante e Director da Obra da Rua, Padre Júlio Pereira, terminou a Eucaristia 
falando a todos os presentes um pouco da actual situação da Casa do Gaiato e 
das injustiças que esta IPSS tem sido vítima por parte da controversa “justiça 
dos homens” que não compreendem ou não desejam a continuidade desta Obra 
para os propósitos que o seu fundador criou: «…acolher o rapaz desamparado, 
os pobres e doentes incuráveis que nada têm na vida e que ninguém quer cuidar 
e amar…»

Saídos mais fortalecidos espiritualmente da Capela, entrámos no antigo 
refeitório dos grandes na casa-Mãe e deu-se lugar ao repasto do agrado de todos 
pela saudável confraternização e ensurdecedora cavaqueira que sempre acontece. 
Daqui, deslocámo-nos ao Bar para o saboroso cafezinho da ordem e logo aí ao 
lado a Tuna Musical montou palco e actuou durante a tarde, fazendo vibrar e 
dançar os presentes com as canções do seu fascinante reportório. De destacar no 
início da actuação, a entrega do prometido prémio (portão da Casa de Paço de 
Sousa em tela, pintada pelo Gaiato José Ponte) ao vencedor do passatempo cul-
tural “Saber ou Sorte” sobre o tema «Paço de Sousa ao longo dos tempos» em 30 
perguntas, que decorreu na nossa página do facebook “Nova Associação Gaiatos. 
Parabéns, José Gabriel Ferreira!

Alguns, deram uma escapadela à piscina para um refrescante banho como 
nos velhos tempos e outros ficaram a matar saudades com o «Sê» Manuel Pinto, 
com o «Neca», João «Bombeiro», etc., da “velha guarda”. Veio a hora do lanche 
em jeito de despedida, com o apetecível caldo-verde que quase todos não dispen-
sam. Ficou a promessa de “até prò ano” se Deus quiser e agradecemos à Casa de 
Paço de Sousa e à Associação dos Antigos Gaiatos e Familiares do Norte todo o 
empenho e dedicação na realização deste carismático evento anual.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

OUTROS FRUTOS DA CASA DO GAIATO DE MOÇAMBIQUE

Padre Américo Monteiro de Aguiar 
ou simplesmente Pai Américo, nascido 
a 23 dias de Outubro de 1887, e este ano 
celebra 130 anos do seu nascimento, deu 
sua vida ao serviço dos mais carenciados, 
os abandonados, sem lar e sem família. 
Gesto tornado visível ainda em tenra 
idade, quando tirava das prateleiras de 
casa pão, para dar aos meninos da sua 
idade que nada tinham para se alimenta-
rem.

Quando sacerdote, o zelo pelo outro 
ganhou cada vez mais raízes, no servir 
da sopa aos idosos, jovens e crianças sem 
ninguém. O que aos pequeninos foi reve-
lado, escondidos aos sábios e ricos, pre-
cisava de ganhar lugar e partilhado por 
muitos Padres, Pai Américo tinha para 
dar o AMOR, dado sem medidas, tornou-
-se pioneiro e único, fazendo diferença. 
Movido pelo amor infinito fundou Casas, 
Lares, Famílias para os sem Família, e 
graças a essa espiritualidade, estamos nós 
também, aqui a celebrar, não a sua morte, 
mas a sua vida, pois ele vive na Obra que 
criou. Vive porque na Casa do Gaiato 
“vende-se” amor por amor, paga-se amor 
por amor, sua criação e seu ensinamento.

Que não falte pão, água nem a Pala-
vra de Deus, e Massaca teve e tem tudo 
de graça a força de Deus em Padre José 
Maria, que a Obra do Pai Américo che-
gou, junto com o seu coração carinhoso, 
humilde, sincero e amável, que nada dei-
xou faltar à aquela que à sua porta bateu, 

até quem batia em silêncio dava o que 
necessitava pois sabia.

Hoje 16 de Julho de 2017 não queremos 
lembrar a pessoa que foi mas celebrar os 
frutos dos seus feitos que sua imagem 
viva do Pai Américo é, porque o seu amor 
pelos carentes continua na sua Obra e ele 
à sua frente.

Obrigado padre Pai Américo pelo seu 
grande amor, que a semente vista em 
Chinde, tenha seus frutos aqui. Obrigado 
Pai Américo, pelo padre José Maria, pela 
Irmã Quitéria, que tudo fizeram e fazem 
para que na Massaca não falte amor, fé, 
tranquilidade espiritual a todos sem dis-
tinção da crença religiosa.

Obrigado Pai Américo, a quem implo-
ramos a sua intercessão junto de Deus 
para a contínua manutenção da nossa 
fé, fortalecimento de todos que estão ao 
serviço da Obra da Rua, para serem per-
severantes ao serviço amoroso aos mais 
necessitados.

A Casa do Gaiato de Maputo, na pes-
soa da Irmã Quitéria, mãe zelosa deste 
doce lar, a Comunidade Pai Américo da 
Massaca filha desta mística Obra, estende 
a mão para o que e no que pode participar 
contribuindo para o crescimento humano 
e intelectual dos meninos aqui acolhidos.

Bem-haja à Casa do Gaiato de Maputo.
Comunidade Pai Américo
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(…) QUERO É QUE OS DOEN-
TES E RAPAZES… Telefonou a 
dizer que precisava de conversar. 
Queria desfazer confusões que a 
assustavam. Por falta de ideias cla-
ras, no meio de alguma boataria, 
sobre as mudanças no Calvário. 
Precisava reencontrar aquela Paz 
que — diz-no-lo muitas vezes — 
sempre leva daqui. A cada vez 
que, primeiro na preparação lá em 
casa e depois cá dentro, entre os 
residentes, lhe ressalta de se sentir 
a prestar um serviço que, em total 
gratuidade, dedica a esta Grande 
Causa. Porque já sabe ver a Causa 
dos Pobres como a Grande Causa 
de Deus. É a sua sabedoria de 
mulher crente e empenhada no 
Projecto Humanizador de Jesus.

Ali, ao telefone, aquela volun-
tária, talvez sem disso ter grande 
consciência, testemunhou aquilo 
que é o corolário de todas as leis 
das relações interpessoais: 

a) Ninguém pode evitar ser 
influenciado pelo comportamento 
dos outros. Se ele é realista, ade-

quado, conforme ao aqui e agora, 
esse comportamento gera paz e 
harmonia. Ajuda-nos a crescer — 
como cidadãos e como crentes. 
Mas, se é irrealista, inadequado e 
fruto de estereótipos de murmura-
ções e maledicências, gera confu-
são, mal-estar, revolta e falta de paz.

b) Todo o mundo pode evitar ser 
determinado pelo comportamento 
dos outros. Como se houvera algum 
destino superior (determinismo!…) 
que nos obrigasse a ir por ali. Não. 
Porque os outros não estão dentro 
da nossa cabeça. Somos sempre 
nós os responsáveis pelas nossas 
decisões — as acertadas, que nos 
conectam com a realidade e as 
outras, as que nos afastam dela e 
nos criam fantasmas que dão cabo 
de nós e das nossas relações com o 
mundo à nossa volta. 

A ARTE DE FALAR E DE 
CALAR… Marcamos dia e hora. 
Veio. Conversamos. Procurando 
fazê-lo com uma inteligência sen-
sível e um coração inteligente… 

BEIRE  –  A Paz vai correndo como um rio… Um admirador

SETÚBAL Padre Acílio

ESQUECI-ME de dar notícias sobre o encontro dos Antigos Gaiatos 
 no primeiro Domingo de Julho, mês em que esta Casa faz anos, no 

dia um. Este foi o seu sexagésimo segundo.
Também não se anunciou, com antecedência, no nosso quinzenário, 

na confiança de que os Gaiatos que querem aparecer, se apresentam sem-
pre.

A Missa costuma ser às 10:00 h. da manhã e, este ano, até adiamos 
o começo da praia para que todos os novos se encontrem com os mais 
velhos.

Com profundo desgosto, verificamos que alguns se esquecem do 
dever semanal de estar com Deus, ouvir a Sua palavra, para a pôr em prá-
tica, dispensando-se, até, neste dia destinado a dar graças a Deus por tudo 
o que a Obra nos tem dado.

Outro pormenor que não me foge, é que aqueles rapazes que atingi-
ram um certo grau no preconceito social, evitam também este encontro, 
para não se humilharem ao convívio com outros menos evoluídos e mais 
pobres.

A Casa do Gaiato trata a todos como filhos e deseja que os rapazes se 
sintam irmãos. Não exclui ninguém ao seu carinho, a não ser aquele, ou 
aqueles, que recentemente a deixaram, por mau comportamento, envergo-
nhando a Obra. A esses não admira que ponhamos reticências.

A reunião foi mais um convívio de mesa, de recreio e amizade que 
outra coisa, pois a Associação dos Antigos Gaiatos está praticamente 
inerte.

Pusemos mesas junto à piscina, dois assadores para o peixe e carne 
e as sombras das árvores fizeram sala frente ao bar, ao lado da água azul 
e atraente da piscina. A presença de cada rapaz é um dom para os outros.

As nossas forças têm diminuído, mas tem havido sempre, entre os 
mais velhos, alguns que, com as suas mulheres e filhas, se sacrificam pelos 
outros pondo as mesas, servindo com delicadeza a todos, sem esperar 
qualquer agradecimento público.

O primeiro Domingo de Julho, de cada ano é, nesta Casa, o vosso dia.

Conduta para Moçambique

TÊM vindo alguns donativos para o nosso sonho Moçambicano, como 
 lhe chama um aveirense que já mandou três mil euros a perguntar-

-me se será abuso saber quanto custará a obra. O seu orçamento é alto. 
Passa de um milhão e meio de euros mas nós iremos pedir muitos auxílios 
que diminuirão o seu custo.

De Avintes o assinante 79482 aparece com uma gota de 5€. Com mais 
alguns que não tenho presente a soma ainda não chegou aos 60.000.00€.

A irmã Quitéria escreveu que em Moçambique, cada tubo de 5,80m 
custaria 800€. Consultei aqui uma empresa que nos fará, cada um, por 
95€. Claro que teremos de arcar com o transporte e lá, com as imposições 
alfandegárias. Assim, estamos a pensar comprá-los cá e enviá-los para 
Moçambique. Lá teremos oferta de uma máquina que nos abrirá a vala 
para enterrar a conduta.

E pronto amigos, se a vida e a saúde me permitirem, confio na ajuda 
de todos para me abalançar à encomenda e ao transporte da tubagem.  q

VINDE VER! Padre Quim

MUITAS vezes, e de vários 
 modos, o verbo “aprovei-

tar” é utilizado no sentido menos 
bom da palavra. E facilmente o 
caro leitor poderá surpreender-se 
com o título desta crónica e que-
rerá ler até ao fim, para encontrar o 
sujeito que conjuga o verbo, apro-
veitar neste caso. E, se calhar, com 
uma visão de leitura e interpreta-
ção de juiz, sentado no tribunal à 
espera do acusado para se fazer ao 
banco do réu. Não é neste sentido 
que pretendemos partilhar a nossa 
comunicação. É, sim, no sentido 
em que o próprio rapaz é o sujeito 
desta acção. É ele que aproveita, ou 
não, o quanto lhe é colocado nas 
mãos pela Casa do Gaiato. Qual 
tesouro de garantia apontado para 
a sua autonomia, quando chegar a 
hora certa e derradeira, para o ine-
vitável autogoverno do rapaz! Se 
ele soubesse espremer a laranja que 
a vida lhe está a oferecer, faria dela 
uma laranjada! Escola à disposi-
ção, mesmo nos seus olhos a cha-
mar pelo recruta. Oh! Academia da 
vida! Oficinas ao seu dispor, para 
se preparar com maiores argumen-
tos para enfrentar as demandas de 
uma sociedade cada vez mais com-
plicada no enquadramento social 

condigno. A educação religiosa, na 
sua pujança, Santa Missa, oração 
diária do Terço, Sacramentos, con-
fessor à espera da hora do arrepen-
dimento. “Se em Sodoma tivessem 
visto os milagres que foram feitos 
dentro dos teus muros, subsisti-
ria até hoje”. (Evangelho – Mt 11, 
20-24). A Palavra de Deus é luz, 
verdade e guia.

Na Obra da Rua — como em 
outras instituições de apoio social 
—, assistência e educação consti-
tuem dois focos importantes por 
onde se concentram os esforços e 
se desprendem energias para a con-
cretização do objectivo central, ou 
seja, a razão pela qual nasceu e está 
vocacionada a Instituição. Os ser-
viços e benefícios oferecidos, con-
figuram-se como oportunidades 
para os membros constituintes da 
comunidade. Bens e serviços que 
lhes eram negados pela rua ou por 
outros contextos desfavorecidos. A 
generosidade de tantos benfeitores 
é grande. Por isso, as obras sociais 
se mantêm de pé. De longe e de 
perto, conhecidos e não conheci-
dos fisicamente, poupando o que é 
seu por direito, abrem a mão a outra 
mão estendida, para dar àquele que 
não tem quem peça por ele. E como 

gesto de maior expressão de agra-
decimento, é o aproveitamento que 
se tirar destes recursos que che-
gam a nossa Casa. E quando vejo 
o chefe em grande aflição com 
uma lista daqueles que faltaram 
aos seus deveres de estudar ou de 
trabalhar, o meu pensamento con-
duz-me a dobrar os joelhos diante 
do Sacrário e pedir perdão pelas 
graças oferecidas e não aproveita-
das. Outros tantos são um regalo 
ao fim do dia, apresentam pessoal-
mente seus frutos, colhidos depois 
do trabalho, muitas vezes, regados 
pelo suor do rosto… «Olha o que 
eu tirei na escola!» «Olha o que o 
mestre me ensinou!» «As minhas 
contas!» «Os meus desenhos!» O 
rapaz, quando aproveita e trabalha, 
é feliz, alegre e apaixonado pelo 
seu dever. Sonha e deseja alcan-
çar seus ideais de realização. O 
trabalhador apresenta-se e mostra 
o que colheu no seu caminhar. O 
preguiçoso anda escondido, não 
tem nada para apresentar, triste e 
sozinho caminha. Não quer ser 
visto. O chefe pergunta pelo faltoso 
e ninguém sabe dele. E outra vez 
fazemos recurso ao Evangelho — 
vamos em busca da ovelha perdida. 
E quantas vezes ela não é rebelde 
ao convite para voltar a Casa, ao 
lugar que deixou em falta, por não 
querer fazer-se um homem?!… 
Aqui é que está o nó. A conclu-
são é de Pai Américo: Mas, a par 
disso, temos igualmente lampejos 
do Céu.  q

Aproveitamento

(Ver I Reis 3-4). Como quem intui 
que “amar não é olhar um para o 
outro, mas ambos na mesma dire-
ção” (Exupery). COM+versar / dia-
logar / Amar! Num exercício mútuo 
de acerto, de busca da verdade real 
que nos ultrapassa e sempre chama 
por nós. Para nos UNIR — longe 
dessa pós-verdade que tanto anda 
na moda, tanto nos divide e tanto 
vai minando a nossa juventude. 
Porque nos fecha em nós mesmos. 
Encandeados pelos falsos brilhos 
do nosso próprio umbigo. Como 
se cada um fosse dono e senhor de 
toda a verdade. Incapacitando-nos 
para COM+versar / COM+vergir 
na mesma direção (mesmo verso, 
desse UNI+verso de que todos 
somos parte…). Incapacitando-
-nos para ver mais longe. Lá onde 
a com+UNI(h)+ão é. E com ela 
a Paz. Porque para isso (para a 
comunhão!) estamos talhados por 
nascimento. 

Fez-se-nos luz. Porque “com o 
passaporte da verdade não haverá 
caminhos intransponíveis”. Ambos 

saímos revitalizados desta nossa 
conversa esclarecedora. O Senhor 
está connosco. Aleluia. 

PORQUE O AMOR É “DIFU-
SIVUM SUI”… Pouco depois 
voltou a telefonar. Queria um novo 
encontro. Agora com mais duas ou 
três voluntárias. Porque «fulana e 
sicrana estão muito baralhadas. 
E seria uma pena perdê-las. São 
muito boas voluntárias. Os rapazes 
e doentes gostam muito delas e 
andam sempre a perguntar quando 
vêm». 

Enquanto espero o tal encontro 
já mais alargado, fico-me a remoer 
a Força do Amor. Que, de sua pró-
pria natureza, é como o perfume 
— difusivum sui. Isto é, tende a 
espraiar-se. Comunicar-se. Como, 
aliás, é apanágio de Deus — de que 

é a ESSÊNCIA, no dizer autorizado 
de João Evangelista: Deus é Amor. 
Deus é com+UNI+dade. Não pode 
viver fechado em si mesmo. Tem 
de dar o que tem de melhor. Por 
isso nos deu o Seu Filho Unigénito 
— Jesus de Nazaré. E nós, que nas-
cemos revestidos da Sua bondade, 
quando nos deixamos ser aquilo 
para que estamos talhados, somos 
também assim: gostamos de nos 
expandir em festa para os outros. 

Por isso é que esta voluntária 
quer que O BEM de que disfruta se 
derrame pelas colegas de doação 
voluntária a esta Grande Causa. 

No silêncio e quietude desta hora 
em que escrevo, apetece-me can-
tar: A paz vai correndo como um 
rio // Vai correndo de mão para 
mão // Vai correndo para o deserto 
// Libertando o meu irmão…  q

NOVOS LIVROS

Um, sobre padre Telmo, 
organizado pelo Dr. Henrique 
Manuel Pereira; outro, do padre 
Telmo; e o já anunciado no 
último O GAIATO À volta do 
Padre Baptista. Saíram juntinhos 
e foram apresentados, na Uni-
versidade Católica do Porto, no 
pretérito 13 de Julho.

Para os interessados deixamos 
o como e onde encontrar estes 
livros.

O homem que do lodo fez estre-
las, pode ser pedido à Diocese de 
Bragança-Miranda ou ao organi-
zador da obra.

Terra Batida, pode ser pedido à 
Editora Alforria.

E todos eles à nossa Editorial.



4/ O GAIATO 5 DE AGOSTO DE 2017

BENGUELA Padre Manuel António

CELEBRÁMOS, há oito dias, 
 a Festa da Obra da Rua e de 

Pai Américo. No dia 16 de Julho 
de 1956, há 61 anos, Pai Américo 
partiu para o Céu. Deixou-nos o 
Amor que consumiu o seu coração, 
ao serviço dos Pobres, dos Filhos 
abandonados. A propósito, pode-
mos citar, neste momento, a Palavra 
de Deus que está diante dos meus 
olhos: “O Amor é forte como a 
morte e a paixão é violenta como o 
abismo. É uma chama ardente, um 
fogo divino. As águas torrenciais 
não conseguem apagar o Amor, 
nem os rios o podem submergir”. 
Pai Américo viveu a verdade con-
tida neste tesouro divino. A sua 
vida, após a sua entrega pessoal ao 
chamamento de Deus no sacerdó-
cio, não teve outro exercício senão 
derramar amor, confiança e ajuda, 
sem nunca desanimar. É um teste-
munho de que as nossas vidas, sem 
caridade, perdem todo o seu sen-
tido e razão de ser. É, sem dúvida, 
uma conclusão muito forte. Aju-
de-nos, porém, a governar a nossa 
vida, a partir do Amor. É um con-
vite a sermos corajosos, na verdade 
e na caridade, com a partilha do 
que somos e temos.

O acontecimento central da cele-
bração festiva, na nossa Casa do 
Gaiato de Benguela, foi a celebra-
ção da Santa Missa. O Sr. D. Óscar 
Braga, digníssimo Bispo Emérito 
de Benguela, presidiu à Celebração, 
como tem sido habitual, ao longo 
dos anos passados. A sua ligação 
com a Obra da Rua e Pai Américo 
vem do seu início, na querida terra 
de Angola. Quando, há 54 anos, os 
grupos fundadores das Casas do 
Gaiato de Malanje e de Benguela 
saíram de Lisboa, de barco, D. 

Óscar, ainda estudante no Seminá-
rio, foi despedir-se de nós. Quando 
terminou o seu curso, veio para 
Malanje, onde os seus pais viviam. 
Por isso, o seu amor a Pai Américo 
e à Obra da Rua, em Angola, sobre-
tudo, nasceu e manteve-se muito 
vivo, desde o princípio. As suas 
palavras, no momento da celebra-
ção, dirigidas à assembleia parti-
cipante na Eucaristia, foram uma 
rica oportunidade para apresentar 
Pai Américo como um foco de luz 
para conduzir as nossas vidas. O 
caminho seguro e verdadeiramente 
fecundo duma vida humana é o 
caminho que Pai Américo seguiu. 
O caminho do Amor. Neste dia foi 
celebrado, também, o aniversário 
da Ordenação Sacerdotal do nosso 
querido Padre Quim. Há seis anos, 
na Diocese de Malanje, recebeu 
o sacerdócio, no dia 16 de Julho, 
que está a vivê-lo com dedicação 
total na nossa Casa do Gaiato de 
Benguela. E vós, rapazes, se que-
reis mostrar a vossa gratidão para 
com Pai Américo, procurai seguir 
o caminho dum comportamento 
humano digno que vos faça ser os 
homens de que a nossa sociedade 
precisa. Esta celebração foi ani-
mada por um grupo maravilhoso 
de cantoras, debaixo da orientação 
dum filho mais velho, o Lourinho, 
com mais de trinta anos, criado 
nesta nossa Casa do Gaiato de 
Benguela e a viver num dos bairros 
da nossa Cidade. Foi uma forma 
admirável de animar o acto central 
da nossa Festa.

Seguiram-se outros momentos 
festivos, animados pelos nossos 
filhos, desde os mais pequeninos aos 
mais velhos. O grande e precioso 
animador foi o Manuel António, 

chefe maioral da Comunidade. Pôs 
todo o seu empenho na preparação 
dos grupos. Dedicou, duma forma 
incansável, todo o tempo disponível 
ao desempenho dos números pre-
parados. Estes momentos vividos, 
desta forma, mostram a eficácia do 
princípio educativo de Pai Américo 
para as nossas Casas do Gaiato: 
Obra de Rapazes, para Rapazes, 
pelos Rapazes. Desta forma, todo o 
dia esteve ocupado, duma maneira 
festiva. Os próprios rapazes senti-
ram esta realidade.

Um tempo muito importante, 
que marcou o acontecimento cele-
brado deste dia, foi o Almoço. A 
esta hora, juntaram-se, em grande 
número, os filhos que vivem fora 
da Casa do Gaiato, acompanha-
dos dalguns amigos. O refeitório 
transformou-se numa sala, com 
mesas extraordinárias, espalhadas 
pelos espaços possíveis. Deram 
muita alegria as presenças dalguns 
filhos casados, com suas esposas 
e filhos. Quero lembrar o Paulo e 
a Paula. O engenheiro Zacarias e 
outros. O nosso querido Gabriel 
enviou-nos a sua lembrança. É uma 
forma de manifestar a alegria pela 
sua presença. As cozinheiras Tita 
e Josefa, ajudadas pelos rapazes, 
cumpriram muito bem a sua mis-
são. Na cobertura admirável deste 
acontecimento estiveram a querida 
Teresa, a mãe desta família espe-
cial, e o José Luís, esposo muito 
querido. Recebam um beijo, como 
sinal do muito carinho e gratidão. 
Um beijinho para todos vós que 
acompanhais a nossa vida, com 
muito amor, com as vossas aju-
das, dos filhos mais pequeninos da 
nossa e vossa Casa do Gaiato de 
Benguela.  q

Pai Américo deixou-nos o Amor
que consumiu o seu coração…

Continuação  da  página  1

Este ano decidimos fazer as nossas hortas na Carianga — que terra 
tão agradecida! Quando vem uma visita, sempre nos pergunta se usamos 
fertilizantes! Repolho, cebola, beringela,  beterraba, tomate pimentão — 
durante alguns meses vamos comer verduras. Também transformámos 
um contentor num depósito de água, forrando-o com blocos de cimento. 
Isto vai permitir cultivarmos milho em tempo seco, graças ao fluxo de 
água que terá.

Já começámos as obras de reparação dos telhados, graças a uma 
ajuda económica da nossa Obra, de um empresário amigo e com a 
indispensável ajuda dos nossos rapazes: «O que eles podem fazer, não 
seja entregue a estranhos». Também, brevemente, começaremos com a 
ampliação das nossas escolas, com a ajuda de Manos Unidas, que nos 
financiará, fundamentalmente, o material. Se nos apresentam meses de 
muito trabalho, mas felizes!

Padre Telmo está novamente em Portugal dando apoio no Calvá-
rio. Nós estamos com muitas saudades e rezamos para que regresse a 
Malanje. Também nos lembramos do nosso Padre Baptista, pois é difícil 
lembrar-mo-nos do Calvário sem que o seu criador nos venha à memó-
ria. Deus queira que um dia voltem os dois a estar juntos.  q

MALANJE Padre Rafael

Continuação  da  página  1

Pobres — movimento para construção de casas para famílias carencia-
das, etc. 

Padre Américo terminou o seu trabalho — que outros agora conti-
nuam — em 16 de Julho de 1956, há 60 anos, com a sua morte em aci-
dente de viação nos arredores do Porto.

Homem de Deus e dos homens, ele é venerado pelo povo como o 
“Santo Padre Américo”.

Eu conheci o Padre Américo. As minhas primeiras recordações são 
do tempo de seminarista, primeiramente no Seminário da Figueira da 
Foz e depois no de Coimbra. Ele visitava-nos e falava-nos aparecendo 
como um homem sereno, interiorizado, um pouco sofrido, com semblante 
de profeta.

A sua palavra vinha-lhe do coração, cativava e entusiasmava. Era 
para nós jovens uma presença agradável e estimulante. A sua imagem 
ficou no meu espírito e já então, na década de quarenta, não perdia a 
leitura das suas crónicas semanais “Sopa dos Pobres”, publicadas no 
Correio de Coimbra e, depois, ǹ O Gaiato, que assino desde o primeiro 
número (Março de 1943). O que escrevia refletia uma grande alma. Como 
ele mesmo afirmou “o escritor não diz só o que escreve, diz, também, o 
que é”.

Mais tarde, em 1951, no meu primeiro ano de sacerdócio, encontrá-
mo-nos na Igreja de Santa Cruz de Coimbra, onde eu era colaborador do 
pároco. Ali veio um dia celebrar a Eucaristia e falando connosco referiu-
-se, com entusiasmo, ao Cónego Júlio António dos Santos, que se notabi-
lizou nesta paróquia pela sua acção apostólica pelos pobres, usando esta 
bonita expressão: “Celebrei agora por alma do Cónego Júlio. Esta Missa 
foi um momento de encontro e um grande gozo para mim…”

A última relação com o Padre Américo foi em 1956, pouco antes da 
sua morte. Estando eu pároco de Vila Verde, nos arredores da Figueira 
da Foz, comunidade com graves problemas sociais, promovi, acompa-
nhado com um grupo de amigos, a construção de um conjunto de casas 
para famílias carenciadas. Na altura estava em alta a obra do Patrimó-
nio dos Pobres, criada pela Obra da Rua. Então, o Padre Américo con-
vidava os párocos para esta iniciativa que daria resposta aos problemas 
dos mais desafortunados. E dizia: “quando cada casa estiver erguida, 
com o telhado em cima, eu garanto cinco contos” e repetia muitas vezes; 
“cada freguesia cuide dos seus pobres”.

Na oportunidade, aflito para pagar as obras, puxei de uma carta e 
escrevi ao Padre Américo dando-lhe conta dos nossos problemas. Fun-
damentado no seu bom coração e nas suas promessas, ousei pedir-lhe 
também a tal verba para ajuda de duas casas. Curiosamente cada casa 
ficava, ao tempo, em pouco mais de vinte contos. Padre Américo não 
se fez rogado e rapidamente respondeu com uma linda carta que não 
tenho guardada mas que ainda tenho bem presente na memória. Com a 
sua saudação amiga começa por fazer graça a propósito do meu nome e 
acrescentava: “como sabes eu costumo dar para as casas do Património 
cinco contos quando elas estão com o telhado. É uma ajuda modesta, 
mas o resto é com eles. A ti, como és padre jovem, envio-te sete contos 
e meio, isto é, duas casas, quinze contos! Toma lá e anda para a frente, 
confia! Deus não te vai faltar”. Que delicadeza! Que bonito estímulo a 
um jovem padre!

O Padre Américo! Agora que o seu Processo de Beatificação pela 
Igreja está em curso, tenho a sua presença cada vez mais viva no meu 
espírito e sinto muito próxima a sua ajuda.

19/XII/2016, Padre Adriano Simões Santo.

Foi um lindo e concreto estímulo que deu a este jovem Padre da sua 
Diocese de Coimbra, ordenado em Agosto de 1950 e que já passou dos 
noventa! Não se perdeu, felizmente, mais esta revelação para ajudar a um 
retrato do Recoveiro dos Pobres, que deixou rasto feliz no Caminho do 
Mestre.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes
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Tenho o cuidado sempre de, ao acusar os donativos e 
as mensagens fazê-lo de forma anónima, mas, mesmo 
assim, já é a segunda vez que levo um puxão de ore-
lhas, o qual me faz tão bem! Gosto tanto de saborear 
um coração puro o qual põe sempre Deus em primeiro 
lugar e segue à risca as regras do Evangelho.

Estes são os que fazem parte do Pequenino Rebanho 
de que nos fala Jesus. Aprouve ao Pai Celeste confiar-
-vos o Reino.

O Reino de Deus está no íntimo da Obra da Rua, só 
o entende quem o faz, não quem o prega. Proclamá-
-lo sem o fazer é perder tempo e ganhar louros, não é 
pregar o Evangelho porque Este só o transmite quem 
o vive.

Li num jornal do Porto que o nosso padre Telmo 
pediu, a chorar, aos Senhores Bispos presentes, numa 
homenagem ao padre Américo e que não deixassem 
morrer a Obra da Rua. Recordei então o meu encontro 
com o Cardeal José Policarpo, que Deus tem, na sua 
residência, quando lhe pedia um padre para a Casa do 
Gaiato de Lisboa: — Entre os sacerdotes do patriar-
cado não tenho nenhum, com o perfil de padre da rua.

Não basta, senhor padre Telmo, que os Bispos nos 
dêem padres, é preciso que as Igrejas os gerem no amor 
ao Pobre Jesus Cristo, à pobreza de que Ele se revestiu: 
o Filho do homem não tem uma pedra para reclinar a 
cabeça e aos pobres de que Ele se fez irmão!

Não vê, senhor padre Telmo, como a Igreja está 
longe do seu Mestre?!…

Graças a Ele, o nosso Papa Francisco não se 
cansa, de toda a forma e feitio, de fazer e pregar 
esta doutrina que na Igreja, entre nós, se deixou ins-

talar, ouvindo sem perceber e lendo sem entender.
Não nos interessa também que se crie uma estrutura 

para aguentar, por algum tempo, Obra da Rua. Estru-
turas há muitas e de várias formas, o que lhes falta é 
alma!

A Obra da Rua sem alma será um empecilho ao 
Evangelho, como outras obras da Igreja mais preocu-
padas em fazer prosélitos do que em fazer cristãos. Os 
amigos que nos sustentam e nos empurram a valer aos 
pobres, nunca o farão a qualquer estrutura sem uma 
alma pobre!…

Encostar-mo-nos ao Estado para quê? É nele que se 
revela a salvação?! Algumas das suas leis e imposições 
não se mostram incompatíveis com a Lei Divina?  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

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 
assinantes, ficam com acesso a O GAIATO 
digital, que está sendo publicado desde 1 de 
Abril de 2017.  q


