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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

A nossa Casa do Gaiato de Moçambique continua 
expectante, aguardando um padre que se lhe 

queira dedicar de alma e coração, totalmente. A Igreja 
Local segue na mesma preocupação, e do seu seio 
ainda não houve a graça de uma vocação adequada 
para o serviço na Obra da Rua. Não é a única, pois 
também em Benguela, apesar do grande número de 
ordenações sacerdotais, nenhuma surgiu a dar-se em 
resposta aos apelos dos Pobres que a Casa do Gaiato 
de Benguela serve.

É certo que esta é uma vocação especial, enfatizada 
pela virtude da caridade, que é o ambiente que con-
grega os que possuem a mesma fé. Embora seja uma 
vocação nascida do Coração de Cristo sacerdote, pro-
feta e rei, é acentuada para o serviço à Comunidade 
global dos que professam a mesma fé, concretizada 
num Lugar e numa comunidade, aqui Casa do Gaiato, 
dos que lhe pertencem, que estão circunstancialmente 
dentro ou fora.

O nosso Padre José Maria, em Moçambique, assim 
como o nosso Padre Manuel António, em Benguela, 
mantiveram acesa esta luz e anunciaram a necessidade 
de que se mantenha para além do tempo dos seus dias. 
Padre José Maria terminou o seu trabalho material e 
Padre Manuel António continua o seu. Na idade da 
juventude, chamados que foram, responderam e entre-

garam-se sem limitações. Limitados que estamos, aguar-
damos que outros venham prosseguir a jornada que 
começaram.

A vida tem um sentido verdadeiro: ser para que 
outros vivam. O grão de trigo morre para que outros 
vivam. Este morrer não é para perder a vida em defini-
tivo mas para a recuperar abundante em plenitude. É 
assim a vocação à maneira de Cristo.

Estas são as vocações para o serviço na Obra da Rua. 
A de Pai Américo é o protótipo para todas as outras que 
se lhe seguiram e de todas as que se lhe seguirão.

Américo Monteiro de Aguiar andava dedicado aos 
seus negócios, à sua família, aos seus amigos, aos seus 
planos empreendedores. Uma «martelada» desconcen-
trou-o destes e galvanizou-o para fazer da sua vida um 
dom para os que arrastavam a sua, sem esperança, 
sem horizontes, sem perspectivas de a realizarem como 
seres humanos.

Constituído Pai de uma nova e grande família, tornou-
-se semente de uma paternidade partilhada, assumida 
por outros que, tal como ele, foram retirados da sua 
rota, e entregaram o leme da vida a Outro timoneiro.

Perfeito é o sentido das suas vidas, realizadas na 
periclitância da realidade do mundo, até chegarem à 
abundância da plenitude. q

É com júbilo, neste tempo 
de graça, que celebramos 

o 130.º aniversário do Servo de 
Deus Padre Américo, como diz 
o profeta Isaías: Alegrai-vos com 
Jerusalém, rejubilai com ela, vós 
todos que a amais; regozijai-vos 
com ela, vós todos os que está-
veis de luto por ela (Is 66,10). 
Porém, é feita memória deste 
acontecimento infelizmente em 
dias de luto nacional (na hora em 

que escrevemos), por mais outra 
tragédia devido aos incêndios 
com perdas de vidas humanas 
(mais de cem pessoas, em quatro 
meses) e a maior área ardida na 
última década.

A Igreja não pode deixar de 
fazer memória das maravilhas de 
Deus pelo Seu povo. Isto apesar 
de tantos e tamanhos sofrimen-
tos, como as perseguições reli-
giosas, no nosso tempo. Não se 

esqueçam os martírios no século 
XX, do nazismo ao comunismo, 
em que pereceram tantas vítimas, 
lembradas por Aleksandr Solje-
nítsin n’O Arquipélago Gulag: 
os cristãos foram uma multidão, 
levas e ossários, levas e ossários, 
quem contará esses milhões?

O Papa Francisco tem salientado 
a importância da memória. Recor-
dar é essencial para a fé como a 
água para uma planta: tal como 
uma planta sem água não pode 
permanecer viva e dar frutos, 
assim acontece à fé se não se sacia 
na memória de quanto o Senhor fez 
por nós. Na verdade, com o exem-
plo de Jesus, a memória faz-nos 

Uma cartinha de Américo
PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ESTA quinzena foi demasiadamente cansativa, pelos trabalhos que 
	 as	obrigações	me	impõem.	O	cansaço	dominou-me	e	com	difi-

culdade recupero a constância que também o Património me obriga 
a cheirar (cheirar, é do Papa Francisco) os Pobres e manter viva a 
chama no Jornal.

No Domingo, depois da missa e de atender algumas pessoas que, 
pela hora, sabem da minha permanência em Casa, vou sozinho até aos 
Pobres.

Havia-me telefonado a dizer que as paredes já estavam direitas e 
que era preciso a cobertura — e eu nem sabia bem qual dos casos, em 
mãos, me estavam a referir. Então, eu vou.

No lugar certo me orientarei. Em Dia do Senhor, faz-me bem à 
alma visitar os Pobres. A seguir à oração atenta, aproximar-me da 
pobreza,	é	das	acções	que	mais	me	conforta,	apesar	da	aflição.

Comecei por uma barraca minha conhecida, onde há muitos anos 
vegeta	um	casal	idoso	com	um	filho	epiléptico.

O marido, já muito velho, veio aqui pedir-me o oleado para cobrir 
a barraca, pois chovia lá muito e estava com medo do Inverno.

O que eu tenho padecido com aquele casal?!
São pessoas pobres em todo o sentido da palavra, até no mais 

nobre.	Ali	criaram	os	filhos	e	estão	muito	agarrados	àquele	ambiente.	
Ao	chegar,	encontrei	esta	cena:	o	velhote	não	estava	e	o	filho	ampa-
rava a mãe, sentada na cama, com o braço pelas costas e com o outro 
tentava pôr-lhe na boca uma malga de leite.

Há	dois	anos	que	a	pobre	sofreu	um	derrame	cerebral	e	ficou	assim	
na cama.

Durante o Inverno passado, várias vezes dei dinheiro ao marido, 
para aquecer a barraca com lenha.

Vendo a situação alvitrei-lhes, nessa altura, alugar uma casa para 
eles viverem e o Património pagaria as despesas. Que não. Que gosta-
vam daquele sítio, o qual fazia parte da sua vida.

Mais tarde, vieram-me com a ideia de eu lhes comprar um andar. 
Pareceu-me	 ser	 esperteza	 dos	 filhos,	 pois	 a	 vida	 deles	 está	 curta	 e	
aqueles	ficariam	com	a	casa	e,	não	fui	na	conversa.

Um dia destes, muito respeitosamente, como sempre, o homenzi-
nho vem implorar-me um oleado para cobrir a choupana, pois estava 
com	medo	da	chuva	e	ficou	ali	à	espera,	sentado	no	corredor,	que	até	
me esqueci dele.
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

presente uma verdadeira nuvem 
de testemunhas (Heb 12,1). Entre 
elas, é justo salientar algumas pes-
soas	que	fizeram	germinar	a	alegria	
nos nossos corações: Recordai-vos 
dos vossos guias, que vos prega-
ram a palavra de Deus; observai o 
êxito da sua conduta e imitai a sua 
fé. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e 
pelos séculos (Heb 13,7). Muitas 
vezes são pessoas simples e pró-
ximas de nós, como diz S. Paulo a 
Timóteo: Ao lembrar-me das tuas 
lágrimas, anseio ver-te, para com-
pletar a minha alegria, pois trago 
à memória a tua fé sem fingimento, 
que se encontrava já na tua avó 
Lóide e na tua mãe Eunice e que, 
estou seguro, se encontra também 
em ti (2 Tm 1,5).

Fazer memória de um percurso 
de cento e trinta anos, desde o feliz 
nascimento de Américo em Gale-
gos	 (Penafiel),	 aviva-nos	 a	 cons-
ciência do seu contexto histórico, 
do itinerário familiar e vocacional 
de Américo Monteiro de Aguiar, 
e damos graças a Deus pela sua 
vida. Também nos ajuda a sentir-
mo-nos parte de uma história que 

nos precede, porventura que vive-
mos e à qual pertencemos. Isto 
deve motivar-nos para um maior 
empenhamento a fazer o bem no 
mundo e ao serviço da Igreja, em 
especial aos mais pobres.

Ao celebrarmos este 130 anos, 
é basilar ainda sentirmo-nos her-
deiros de um património espiri-
tual e histórico que somos cha-
mados a preservar, a valorizar e a 
dar a conhecer, com novos frutos. 
Trata-se de guardar bem a memó-
ria, sabendo fazer memória, como 
afirmou	o	Papa	Francisco:	saber 
reconhecer as próprias origens, 
para voltar ao essencial e lan-
çar-se com fidelidade criativa na 
construção de tempos novos.

Por tudo isto, em boa hora 
foi empreendida a construção 
e preparação do Memorial Pai 
Américo — Obra da Rua, aberto 
em Paço de Sousa precisamente 
no dia da celebração do seu 130.º 
aniversário natalício, com uma 
interessante Exposição documen-
tal	 e	 biblio-iconográfica	 como	
embrião de um museu vivo.

Continua  na  página  3

Os irmãos, de José, o mais velho, a Américo Monteiro de Aguiar, o mais novo.
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PAÇO DE SOUSA Vicente António

COMEMORAÇÕES DOS 130 
ANOS DE NASCIMENTO DE 
PAI AMÉRICO — No dia 7 de 
Outubro alguns Rapazes foram a 
Coimbra para visitar o Seminário 
onde Pai Américo fez a sua prepa-
ração e foi ordenado padre. Estive-
ram acompanhados pelos Rapazes 
da Casa do Gaiato de Coimbra, 
com quem almoçaram nos jardins 
do Seminário. Depois da visita par-
ticiparam na Eucaristia na igreja do 
Seminário onde tantas vezes o Pai 
Américo rezou.

No dia 21 de Outubro houve um 
colóquio na Universidade Católica, 
Porto, onde diversas palestrantes 

falaram do Pai Américo e da nossa 
Obra.

No dia 23 tivemos a grande inau-
guração do Museu Padre Américo/ 
/Obra da Rua na nossa Casa, onde 
temos expostas peças e cartas anti-
gas de Pai Américo e seus amigos e 
familiares. O Sr. D. António Taipa, 
Administrador da Diocese do Porto, 
que fez a abertura do Museu, pre-
sidiu à Eucaristia na nossa Capela. 
Finalmente tivemos o jantar comu-
nitário.

SILAGEM — Apesar de o nosso 
milho não estar bem desenvolvido, 
estamos	a	 fazer	a	silagem	com	difi-

culdades pelo meio. Esperamos que 
no próximo ano haja melhor produ-
ção para que o nosso gado tenha ali-
mento com fartura.

LIMPEZA — Durante este Verão 
muitas folhas têm caído das árvores. 
Temos feito muitos esforços para as 
apanhar e deixar as ruas limpas. Não 
tem sido fácil porque quase todos os 
Rapazes	vão	para	a	Escola	e	não	fica	
ninguém disponível para as apanhar. 
Os do campo também não podem 
colaborar porque têm os seus traba-
lhos. No entanto, temos de encontrar 
forma	 de	 ultrapassar	 esta	 dificul-
dade. q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

130.º ANIVERSÁRIO DE PAI AMÉRICO — No 
dia 7 de Outubro, de tarde, estivemos no Seminário de 
Coimbra, para recordar a presença de Américo de Aguiar 
— Padre Américo, tendo havido almoço (e merenda), 
visitas e Eucaristia, pelas 17 horas, na Capela, presidida 
pelo Padre Júlio e concelebrada pelo nosso Padre Manuel, 
com a presença dos Rapazes das Casas do Gaiato de 
Miranda do Corvo e de Paço de Sousa, seus colaborado-
res e antigos gaiatos e amigos. Fomos bem acolhidos pelo 
Sr. Reitor, Padre Nuno, que estava com os Pré-seminaris-
tas. Foi um dia muito feliz, pois encontrámo-nos onde Pai 
Américo esteve 15 anos importantes da sua vida! 

Entretanto, por iniciativa da Modo de Ler (Sr. Cruz 
Santos), foi organizado um Colóquio intitulado Diálogo 
em torno de Padre Américo e da Obra da Rua (Casas do 
Gaiato e Calvário), na Universidade Católica Portuguesa 
— Porto (Pólo da Foz), no dia 21 de Outubro, Sábado, 
pelas 15 horas.

O dia 23 de Outubro, segunda-feira, foi um grande dia 
para todos nós, pois celebrámos o 130.º aniversário do 
nosso querido Pai Américo, na sede da Obra da Rua, onde 
viveu, servindo os Pobres, e tem campa rasa. Quando este 
jornal sair, já terá sido aberto o Memorial Padre Américo 
— Obra da Rua, nas antigas escolas da Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa, pelas 18 horas, com a presença do 
Administrador Diocesano D. António Taipa e do Direc-
tor da Obra da Rua, Padre Júlio, Rapazes, antigos gaiatos 
e amigos. Foi inaugurada uma bela Exposição (em dois 
pisos) sobre os 130 anos de Pai Américo, com o seu itine-
rário de vida e obras publicadas, e sobre a Obra da Rua. 
Pelas 19 horas, foi celebrada a Eucaristia na Capela; a que 
se seguiu o jantar, no refeitório. Foi um dia muito feliz, 
lembrando ainda D. António Francisco que tinha prome-
tido estar presente, mas foi cedo para o Céu, junto de Pai 
Américo.

Este jornal sairá no dia 28 de Outubro, Sábado, em 
que decorre o Colóquio sobre Padre Américo, no salão 

paroquial de S. José, em Coimbra, pelas 21 horas, com 
os temas Causa de Beatificação do Servo de Deus Padre 
Américo, por Mons. Dr. Arnaldo Cardoso, e Padre 
Américo — Artista da Palavra e das palavras, por Dou-
tor Henrique Manuel Pereira. No Domingo, dia 29 de 
Outubro, pelas 12 horas será celebrada a Eucaristia, na 
Igreja Paroquial de S. José (Coimbra). A 4 de Novembro, 
pelas 17 horas, também participaremos na Eucaristia, na 
Igreja Paroquial de Galegos, onde foi baptizado Américo 
Monteiro de Aguiar — o nosso Pai Américo!

AGROPECUÁRIA — Este ano tem sido trágico em 
matéria de incêndios. Depois de Pedrógão Grande (entre 
outros concelhos), o dia 15 de Outubro, com vento quente 
(do furacão Ophelia),	também	ficou	tristemente	marcado,	
pois	morreram	mais	pessoas	e	ardeu	mais	floresta.

Entre outros, o distrito de Coimbra infelizmente tam-
bém tem sido muito afectado (como Penacova, Oliveira 
do Hospital, Tábua, Arganil, Pampilhosa da Serra e 
Lousã).

A nossa Casa, que bem conhece essas terras desta 
Diocese, envia um grande abraço a todos aqueles que têm 
sofrido com estas desgraças, para que não desanimem.

Entre nós, teve início a safra (manual) da azeitona nos 
nossos olivais. Com o tempo tão seco, uma parte das azei-
tonas têm caído. Por isso, começámos a apanha nas oli-
veiras da parte de cima da nossa Casa e continuámos na 
terra dos grilos — campinho.
Nas	oficinas,	depois	são	erguidas	no	limpador,	separan-

do-se os frutos dos ramos. A seguir, vão sendo colocadas 
em dornas com água e sal, para se conservarem até serem 
levadas para um lagar, onde se extrai o precioso líquido 
— azeite.

Como têm caído muitas folhas, uma das tarefas da 
malta tem sido varrer as calçadas da nossa Casa. A horta 
de cima foi fresada, para depois plantarmos couves. 
Foram cortadas as ervas do pomar. q

1. (…) Tanta gente na descasca das avelãs!… São nove e picos 
de uma manhã de 5ª feira. De passagem pela, agora semidesactivada 
cozinha dos rapazes, topo este quadro enternecedor: De volta da 
grande mesa de mármore, de apoio à cozinha, está uma data deles 
— Serginho, Tira Picos, Augusto. O Pomba, sentado num banco a 
cuidar do pé doente, observa e ri. De vez em quando, solta uma gar-
galhada seca — ninguém sabe bem de quê. Sergito pega na deixa e 
gargalha também, a bandeiras despregadas. Paulo Sérgio, lá no seu 
mundo de autista profundo, mantem-se sério, de pé, a olhar sem 
ver… Nána é o único que bota a mão para ajudar naquela tarefa de 
partir as avelãs que a quinta nos deu em abundância. Tudo de volta 
de uma voluntária de sempre que se pode… E sempre para fazer 
o que for mais necessário e urgente. Se alguém chega e mostra 
espanto de a ver por cá a desdias e a desoras, explica: Arranjei um 
bocadinho e dei aqui um salto. Numa casa como esta, uma mulher 
tem sempre muito que fazer. Lembro palavras de minha mãe, no 
seu jeito de educar as minhas irmãs. Enterneço-me. Saúdo a todos, 
e brinco com estes tantos ajudantes/estorvantes… Ela defende-os 
e explica: Estão todos a ajudar. E dá que fazeres a um e a outro. 
— É para despacharmos isto daqui… Assim prontinho, serve para 
aplicar em muitas coisas, fazer uns bolinhos, porque as avelãs são 
muito ricas em termos alimentares.

Hoje não vi, mas sei que até o Tira Picos consegue ir despejar 
o lixo, se lhe entregarem a vasilha pronta para isso e lho pedirem 
com jeitinho. Meio cambaleante, a cair da barriga a baixo, lá vai 
ele a sorrir, no seu sem jeito para nada, mas feliz por se sentir útil. 
E o Serginho, se for preciso alguma coisa que tenha a ver com o 
refeitório ou a cozinha, também ele sabe ir buscar — mesmo que 
nem sempre acerte logo à primeira…

2. Estes quadros são mais que muitos. Quem se deixar andar 
por aqui, uma vez e outra, a observar, de olhos bem abertos, des-
cobre quadros destes em cada canto. Precisa é de saber olhar com 
um	coração	livre	para	amar	a	vida	que	flui	desta	gente.	Sobretudo	
quando em contacto directo com a mãe natureza e/ou com pessoas 
por quem se sintam bem aceites e amados. Aparecem, com mais 
frequência, na cozinha, como foi agora o caso. Porque é mais por 
ali que as voluntárias (às vezes formando equipa, p. e., para fazer a 
marmelada ou as compotas) mostram a sua mestria no saber ser rai-
nhas do lar. E, com aquele calor de mãe que a tudo dá outra vida, lá 
estão elas a acolher a ninhada que, mal elas chegam, logo aparece.

Vejo-os também na horta quando, logo pela manhã cedo, a 
nossa assalariada solta o seu coração de mãe e chama cada um pelo 
seu nome com vozes de enternecer. Qual galinha mãe, boa cria-
deira, lá vai ela com eles de volta, para logo depois distribuir tare-
fas. E, sempre com eles por perto, mostra a cada um o que fazer e 
como se faz. De um lado para outro, atenta a cada um, para dar o 
exemplo e corrigir desvios. Nas vindimas, na apanha do feijão, na 
silagem…, aquilo é uma festa. Todos sabem fazer do que são capa-
zes — apanhar uvas do chão, chegar e/ou despejar baldes, carregar 
cestos para o tractor. E ali, a galinha mãe que congrega debaixo 
das asas que acalentam, tanto pode ser homem como mulher. Claro 
que mulher tem mais procura. Mas, se for homem, desde que tenha 
aquele jeito divino de pai/mãe para lidar com eles, sempre os vejo 
rodeados de pintainhos… Sei que, na nossa sociedade machisti-
zada, isto nem sempre foi muito bem aceite. E ainda hoje é muito 
pouco trabalhado. Alegro-me de ver que se começa a entender que, 
porque Deus é Pai-Mãe, também todo o homem, sem perder a viri-
lidade que lhe é peculiar, pode aprender a lidar com doentes e/ou 
deficientes	como	estes.	Com	ternuras	de	mãe,	sem	perdas	da	virili-
dade nem da autoridade de pai.

3. Haverá uma vocação para Galinha Mãe?!… Questiono-me 
sobre se haverá uma vocação peculiar para este cuidar delicado 
com gente desta. Convenço-me que não. Vejo o jeito com que tam-
bém o jovem responsável pelo campo e vacaria lida com eles. A 
delicadeza no trato, a paciência, a arte de criar proximidade sem 
perdas	de	autoridade.	Com	seus	jogos	bem	definidos	de	simetrias	e	
assimetrias sempre necessárias. Vejo o banho dos homens, dado por 
mulheres e/ou por homens — uma questão de urgências e disponi-
bilidades. Não sei distinguir quem faz melhor ou põe mais carinho 
naquele serviço. A ternura com que aquele homenzarrão, aos sába-
dos, desde há 40, dá banho a um Faneca, a um Chico ou um Dia-
mantino	não	fica	a	dever	nada	a	mãe	nenhuma.	— Vá, a água agora 
está quentinha. Vamos lá, abre as perninhas, levanta o rabinho…

Ai a falta que faz, nestas casas, a presença atempada de uma 
galinha mãe (nunca a mãe galinha…)! Capaz de amor firme (nunca 
o amor debilitado…). Capaz de acarinhar. Acalentar. E, se preciso, 
uma boa bicada, para afastar o abuso dos que impedem os mais 
fracos de também crescer juntos. Amparados pelo calor de todos.

Deus, a Vida, o Amor sempre está à espera. A decisão é tua. q

LAR DO PORTO Adelaide e José Alves

«Caríssimo Tu, homem de Deus 
pratica a Justiça, a piedade, a fé, a 
caridade, a constância e a mansi-
dão. Trata de combater o bom com-
bate da fé, conquista a vida eterna, 
para a qual foste chamado e sobre 
a qual fizeste tão bela profissão 
de fé perante numerosas testemu-
nhas. Diz aos ricos deste mundo 
que não se orgulhem nem ponham 
q sua esperança nas incertezas da 
fortuna, mas em Deus que nos dá 
abundantemente todos os bens, 
para nosso proveito. Recomen-
da-lhes que façam o bem, que se 
enriqueçam de boas obras, assim 
juntarão para si um sólido tesouro 
para o futuro, a fim de alcançarem 
a verdadeira vida.»

Vou dar notícias daqueles que o 
Senhor pôs nos nossos caminhos:
A	 mãe	 dos	 7	 filhos,	 coitada,	

continua a andar desesperada da 
vida. Ela bem anda a ver se con-

segue emprego, mas está difícil. 
Os	 filhos	 mais	 velhos	 andam	 a	
trabalhar, mas têm uma mensali-
dade muito pequena e a mãe vê-se 
para conseguir aguentar. Os outros 
filhos	 ainda	 andam	 na	 escola.	 O	
pai	dos	filhos	é	muito	doente,	nós	
continuamos a ajudá-la, mas muito 
pouco, os donativos são poucos 
mas, mesmo assim, o pouco que 
nos vão dando é com essa ajuda 
que nós vamos ajudando. 
A	 mãe	 dos	 4	 filhos	 e	 3	 netos	

neste momento está a atravessar 
uma fase má, tem que ser ope-
rada, tem passado muito mal. Os 
outros	filhos	andam	bem	de	saúde,	
e	o	pai	dos	filhos	continua	doente	
e	não	pode	 trabalhar.	A	filha	mais	
velha, a mãe dos meninos que lhe 
foram tirados para adopção, com a 
graça de Deus, está a transformar a 
vida pela positiva tem andado com 
juízo, agora anda a lutar para poder 
ir	visitar	os	filhos.

CAMPANHA TENHA O SEU 
POBRE — Sr. Adelino Rocha, 
cem euros. Amiga, de Fiães, cin-
quenta. D. Helena, de Lisboa, 
trezentos. D. M. Isabel P. Maga-
lhães, sessenta. Eng., cem. José 
Saraiva, dez. Regina, amiga, 25€. 
Dra. Emília Corte Real, cem. João 
Rodrigues, vinte. D. Ana M. R. 
Ferreira, cem. D. Aura,  A. Silva, 
quarenta. Olimpo Fernandes, vinte. 
D. M. Isabel P. Magalhães, trinta. 
D. M. Augusta Oliveira, vinte. D 
Julieta Aguiar, cem.

Estas ajudas são de vários meses 
— e nós pedimos desculpa de só 
agora darmos conhecimento.

O nosso NIB:
0010 0000 44178020001 58.

O nosso endereço:
Conferência de S. Francisco de Assis
Rua D. João IV, 682
4000-299 Porto. q

BEIRE  —  Por aqui há quadros de enternecer…
Um admirador
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VINDE VER Padre Quim

NO desenrolar de um dia nor- 
 mal da vida da nossa famí-

lia, através dos chefes- irmãos 
mais velhos, ou dos responsáveis 
da casa, soam repetidas vezes, 
a proposta da construção de um 
edifício humano cada vez mais 
seguro para suportar as demandas 
do amanhã. A pergunta continua a 
ser a mesma, quando se vai ajudar 
o rapaz a encontrar um emprego: 
o que sabe fazer? Neste saber 
fazer, queremos mais do que isso 
que o rapaz saiba ser e estar, den-
tro ou fora da Casa do Gaiato. O 
rapaz que tem um nome próprio, 
os seus deveres à mão por cum-
prir, quer o de estudar, como o de 
trabalhar, sem deixar de parte as 
outras dimensões fundamentais 
que compõem o quadro do pro-
jecto educativo de Pai Américo, 
é convidado a superar as suas 
insuficiências	 e	 potencializar	 os	
seus créditos e desenvolver as 
suas boas habilidades. Porque há 
também habilidosos para contra-
riar o bem dentro da seara imensa 
do trigo e do joio. Aqui temos, 
duas notas, dois verbos escolhi-
dos, duas realidades, duas molas 
promissoras de bem-estar no pro-

cesso de preparação e integração 
social da jovem geração. A edu-
cação da criança, adolescente ou 
jovem passa por uma questão de 
escolha do modelo que pretende-
mos seguir e dos resultados que 
queremos alcançar no futuro. 
Recorrendo às citações famo-
sas de John Watson, psicólogo 
Norte Americano, levei tempo 
a	 digerir	 a	 seguinte	 afirmação:	
“dê-me uma dúzia de crianças 
saudáveis, bem formadas, e meu 
próprio	mundo	especificado	para	
criá-las e eu vou garantir a tomar 
qualquer uma ao acaso e treiná-
-la para se transformar em qual-
quer tipo de especialista que eu 
seleccione — advogado, médico, 
artista, comerciante-chefe, e, 
sim, mesmo mendigo e ladrão, 
independentemente dos seus 
talentos, inclinações, tendências, 
habilidades, vocações e raça de 
seus antepassados. “(John B. 
Watson, behaviorismo, 1930). 
A força do ambiente faz a dife-
rença entre uns e outros. Mas não 
basta é necessário o treinamento, 
a disciplina, as regras de que 
está dependente o modelo. Por 
isso	 escola	 e	 oficinas	 são	 locais	

de frequência diária dos nossos 
rapazes, e compõem uma parte 
significativa	do	espaço	educativo	
e do tempo da nossa actividade 
diária. À hora do terço foram 
chamados alguns faltosos para 
que corrigissem o seu mau pro-
cedimento em relação ao trabalho 
e ao estudo. Não há de momento 
outra garantia ou fórmula para 
o autogoverno do rapaz ao atin-
gir a fase de deixar a nossa casa 
que não venha a passar por estes 
dois pilares. Não queremos que o 
rapaz se deixe infectar da doença 
da grandeza social, sem antes ter 
sido pequeno em matéria laboral. 
Quem começa pelo mais simples 
dos trabalhos vai fazendo o seu 
percurso até chegar ao cimo do 
monte. Então será justo merece-
dor do seu posto. A nossa aldeia 
deixa transparecer o ambiente 
saudável que a criança encon-
tra nela. Avenida com o asfalto 
limpo, calçada nos acessos das 
instalações, os jardins dando a sua 
beleza ostentada pelas palmeiras 
imperiais. O campo de jogos. Os 
animais. As salas de estudo, o tra-
balhar a chamar o progresso e a 
prometer a prosperidade. A con-
clusão é de Pai Américo, «Tudo 
quanto está dentro dos nossos 
muros se aproveita: o mal para 
que se transforme. O bem para 
que melhore. Nós somos a seara 
imensa do trigo e do joio.» q

Estudar e trabalhar
PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  da  página  1

Do seu já valioso espólio, como exemplar simbólico de um grande escri-
tor português cristão — Padre Américo, nesta coluna, seja-nos permitido 
dar a palavra ao nosso semeador, da seara do verdadeiro Semeador. Agora, 
damos a lume uma simples cartinha que vimos há um quarto de século 
(em 1992, proveniente da Casa de Antelagar), que depois referenciamos 
(1999)	e	pode	ser	atribuída	à	sua	autoria,	embora	fique	uma	certa	dúvida	
pela assinatura — A. M. A., pois tinha outro irmão cujo nome tinha essa ini-
cial	—	António.	Contudo,	usou	esta	sigla	mais	tarde	e	afinal	foi	o	resumo	
da sua vida — AMA! Será a missiva mais antiga que se conhece, dirigida 
por Américo a José. Este seu irmão mais velho, em 1891, foi para Cochim 
pela mão do Bispo D. João Gomes Ferreira (de Aguiar de Sousa), amigo 
de seu pai Ramiro. Nessa Diocese, foi ordenado Presbítero, por D. Mateus 
de Oliveira Xavier (em 18-11-1900). Então, eis a dita missiva: José/Muito 
estimo que tenhas saúde em companhia do senhor D. que a minha também 
é boa graças a Deus. Eu já te escrevi uma carta e com esta são duas e 
ainda não recebi resposta tua e pensava que tu estavas morto ou que te 
esqueceste d’este teu irmão António, eu Américo e teu afilhado pedimos-te 
do coração que tu cá venhas este anno./Sou teu irmão A.M.A./ 12/4/97. No 
verso desta carta, vêm estas anotações (sic) de sua mãe Teresa: O sobre 
escrito de minha/ carta bai feito pello Pai por/ que lhe mandei fazer essa/ 
[?] quando lhe mandei/ a tua carta./O teu a filhado pede/ que o a bensoes 
bai com/ ongar pella primeira bes./ A Margarida carapussa q/ foi a tua 
cr.a esta a ares anda/ munto doente manda-te muntas saudades pede que 
venhas.

Este	afilhado	de	José	Monteiro	de	Aguiar	é	o	Zeferino	(23-VI-1886;	
27-VII-1938), que iria fazer a primeira Comunhão com cerca de 11 anos 
(em	1897),	pois	só	em	1910	(8	de	Agosto)	foi	fixada	a	 idade	da	discre-
ção cerca dos 7 anos, pelo Papa Pio X. Tal irmão casou com Emiliana 
Marques Moreira, em S. Martinho de Lagares, e foi negociante em Por-
tugal e no Brasil, onde (Rio de Janeiro) faleceu. Em Setembro de 1897, 
Américo de Aguiar (e o irmão António) foi estudar para o Colégio de 
Nossa	 Senhora	 do	 Carmo,	 em	 Penafiel,	 onde	 fez	 o	 exame	 da	 instru-
ção primária (2.º grau — 4.ª classe), a 8 de Agosto de 1899, conforme 
confidenciou	 mais	 tarde	 (em	 1944),	 no	 seu	 jornal	 O	 Gaiato:	 Eu fiz 
exame de primeiras letras mesmo na pontinha do derradeiro quartel do 
século XIX.

Assim, apoiados na memória grata e interpeladora do passado, é tam-
bém boa ocasião para um dinamismo vocacional e construirmos o futuro, 
hic et nunc, como frisou o Papa João Paulo II, na Carta Apostólica Novo 
Millenio Ineunte (de 6-1-2001): Agora, devemos olhar para a frente, temos 
de fazer-nos ao largo, confiados na palavra de Cristo: Duc in altum! q

SETÚBAL Padre Acílio

Contentor para Moçambique

NÃO vai ser um grande mas um pequeno. Já  
 paguei 5184,00€ por uma tonelada de atum, 

quarenta e três sacos de semente de milho para grão 
e encomendei meia tonelada de salsichas, mais outra 
meia de chouriço enlatado e, ainda, uma tonelada de 
leite em pó para alimentação dos rapazes.

O Padre José Maria passou-se para o Céu, mas 
deixou-nos cá ainda a trabalhar para merecermos, 
como Ele, a recompensa Divina.

A irmã Quitéria pede, ainda, uma máquina de lavar 
roupa, claro que se refere a uma industrial. Para uma 
Casa com tanta gente só assim se podem entender.

O contentor levará também as telas reparadas, os 
respectivos vidros de protecção, bem acondiciona-
dos	em	três	caixotes	de	madeira	para	não	se	danifi-
carem na viagem. 

Levará sementes, roupa, material de higiene, cal-
çado e muito tecido que um senhor de Lisboa nos 
quer oferecer e lá, fará muito jeito para os pobres 
fazerem roupa, os livros de Português e Matemática 
com alguns dicionários de Português irão daqui.

O material escolar está a cargo de um amigo que o 
ano passado, para Malange gastou a comprar directa-
mente em fábricas, dois mil euros sem contar o que 
lhe deram gratuitamente. Conto com ele para este 
contentor destinado à nossa Casa de Moçambique.

Até agora chegaram-me somente duas ou três pin-
guinhas para tanta despesa e a promessa de algumas 
sementes de Eirol.

Colheitas e Sementeiras

FALTA-NOS apenas apanhar azeitona que este 
 ano promete, pois as oliveiras estão carregadi-

nhas	e,	na	sua	maior	parte	beneficiaram	de	rega	gota	
a gota. Esperamos arranjar azeite para alguns meses. 
Tudo o que é horta como batata branca e doce, fei-
jão seco e verde há muito que fomos colhendo con-
forme a época, sem nos esquecermos das favas e 
das ervilhas que foram fartas e estão agora perto de 
serem semeadas. A couve, o espinafre, os brócolos, 
a beterraba e os nabos são de quase todo o ano.

A alface vem das nossas amigas alfaceiras. Mulhe-
res	sacrificadíssimas	que	vivem	também	só	daquilo	

que a terra dá e repartem connosco, nos convidam 
a ir apanhar ou mesmo só a ir buscar. Gente Cristã 
no meio de um paganismo dominante. Elas dão 
por Amor a Deus e ao próximo. São luz que as tre-
vas	recusam	e	a	história	humana	confirma	que	um	
homem sem fé, reage normalmente assim: — recusa 
ver o que para nós é evidente.

A recolha do milho verde para ensilar não pode 
ser feita pelas nossas máquinas, pois demoraria três 
ou quatro semanas, gastaria energias precisas para 
outro trabalho e a silagem é tanto melhor, quanto 
mais rapidamente for feita.

Temos um senhor, que faz este serviço com uma 
ceifeira moderna a qual corta quatro carreiras de 
milho ao mesmo tempo e o coloca moído em atrela-
dos a correr a par, com capacidade de dez toneladas 
de cada vez. O senhor traz dois atrelados, enquanto 
um vem descarregar rapidamente, o outro enche 
acompanhando a ceifeira e continuando alternada-
mente.

O milho é espalhado nos silos e calcado com a 
nossa retroescavadora, dando assim vasão ao amon-
toado das descargas. Um rapaz auxilia espalhando 
sal sobre cada descarregamento. Quando os silos 
sobem, então é necessário mais gente para compor o 
cagulo que este ano subiu muito sobre os três silos, 
exigindo igualmente outro tractor pesado para acal-
car bem.

 O nosso milho tem de alimentar o gado o ano 
inteiro, mesmo quando uma boa parte do penso é 
azevém. Pois o milho é indispensável para manter o 
nível da produção leiteira.

A grande azafama que se nos impõe esta quin-
zena é a sementeira do azevém. Esta leguminosa 
fermentada nos silos é muito recomendada pela 
nutrição animal. O ano passado cortámo-la três 
vezes e no segundo corte enchemos um silo com 
grande cagulo. A sementeira tem de ser feita rapida-
mente para aproveitarmos a temperatura alta, a qual 
tem	muita	influência	no	nascimento	e	progresso	do	
azevém.

Como todas estas actividades, entram na alma 
dos rapazes, mesmo que não tomem parte nelas!... 
Contemplam-nas… e assim entram instintivamente 
no seu interior levando-lhes uma sabedoria natural, 
mais forte que a especulativa. q

Página da OBRA DA RUA na internet

Em www.obradarua.pt, os nossos Leitores podem encon-
trar todo o conteúdo do nosso Jornal, depois de se inscreve-
rem como assinantes. Tal como na edição em papel, não tem 
preço a assinatura da edição digital.

Na nossa página, podem ser consultados todos os jornais 
publicados desde o primeiro número em formato PDF.  q
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BENGUELA Padre Manuel António

A nossa Casa do Gaiato de 
Benguela recebeu, ontem, 

sábado, a visita dos alunos e res-
ponsáveis do Colégio Pitrucas e 
do Centro infantil Pitruquinhas. 
Vieram da cidade do Lobito e de 
Benguela. Grande parte do dia 
foi ocupado pelas crianças, seus 
familiares e outros acompanhan-
tes. O amor foi a força animadora 
deste encontro. Era a celebração 
da festa do encerramento do ano 
lectivo que, em breve, ia acon-
tecer. O programa foi cheio de 
cantos, danças e outros núme-
ros, como é normal. Para que 
esta vinda fosse mais enrique-
cida, os rapazes mais pequenos 
da nossa Casa do Gaiato foram 
convidados. Participaram com 
a sua presença no momento fes-
tivo e, dum modo especial, no 
almoço que trouxeram já con-
feccionado. Foi, na verdade, um 
momento longo, cheio de amor. 
A	convivência	fraterna	dos	filhos	
da	escola	com	os	filhos	da	nossa	
Casa foi um dos objectivos desta 
visita. Cumpriu-se, maravilhosa-
mente, o programa com a doação 
dalguns bens para nosso bene-
fício comum. Foi, sem dúvida, 
uma manifestação de carinho do 
Colégio e do Centro Pitruqui-
nhas, de Benguela e Lobito, É, 
sem dúvida, muito educativo que 
as crianças, dos vários níveis de 
idade, vivam com muita alegria 
no seio das suas famílias normais 
e tomem contacto e conheçam 
que	 há	 uma	 multidão	 de	 filhos	
que, por desgraça, foram aban-
donados pelos pais. Por isso, o 
encontro	com	os	filhos	que	vivem	
na Casa do Gaiato pode levá-los a 
amar cada vez mais os seus pais e 
os	filhos	que	foram	abandonados	

pelos pais. O mais importante é a 
riqueza do verdadeiro amor que 
anima estes gestos.

Quando pensamos em fazer 
um resumo, na busca da des-
coberta em que consiste a vida 
verdadeiramente humana, só 
nos resta uma saída: o Amor. É 
uma palavra, sem dúvida, cheia 
de exigências. Mas não caiamos 
na tentação de deixá-la perder o 
seu peso, altamente responsável. 
Que o Amor seja a marca da vida 
de cada um de nós. Quem dera! 
Deste modo, teremos um verda-
deiro coração de pais, de irmãos, 
que nos leva até à pessoa que vive 
abandonada, seja criança, adulta, 
doente, prostrada. O orgulho dos 
que se consideram fortes e auto-
-suficientes	deve	ficar	aniquilado	
por este mandamento do Amor. 
Está aqui a cura do nosso grande 
mal que se chama egoísmo e a 
fonte da nossa vida verdadeira 
que se chama Amor. Com muita 
alegria, há pessoas que, real-
mente, consideram o Amor aos 
necessitados como uma verdade 
na vida que deve tomar-se a sério. 
Sentem-se fraternalmente unidas 
com a humanidade. Mais: Onde 
há caridade e amor, ali está Deus. 
Que maravilha! Vamos, corajo-
samente, todos dar um passo em 
frente! Devemos buscar o amor 
ao	 próximo	 com	 todas	 as	 fibras	
do nosso ser. A sociedade mais 
feliz espera pela nossa decisão. 
Os mais pobres e necessitados, 
como as crianças abandonadas, 
estendem a mão, cheia de con-
fiança,	ao	coração	de	cada	um	e	
cada uma de vós.

Há dias, um dos pequenos 
filhos	 da	 nossa	 Casa	 do	 Gaiato	
tinha problemas nos olhos. Pre-

cisava duma consulta médica. 
Fomos juntos a um centro 
médico da especialidade. Como 
sempre tem acontecido, o aco-
lhimento foi amoroso. Quando 
me preparava para apresentar o 
pagamento da consulta, como é 
normal num centro médico parti-
cular, a mão do médico respon-
sável poisou sobre as minhas 
mãos. Disse: «Não vamos rece-
ber dinheiro, pois queremos ofe-
recer este serviço, por amor, aos 
filhos	da	Casa	do	Gaiato».	Fiquei	
com o meu coração comovido e 
cheio de alegria. Fui comprar, de 
seguida, o pão à padaria habitual, 
para comermos à refeição, em 
nossa Casa, com o dinheiro que 
era destinado à consulta médica. 
Estes gestos são a maior riqueza 
da vida na Casa do Gaiato de 
Benguela. 

Há momentos, em conversa 
muito animada, com uma pessoa 
amiga, foi-nos pedida a recepção 
de duas crianças abandonadas. A 
resposta não foi alegre e positiva. 
O problema grande que impede 
o	 acolhimento	 de	 filhos	 aban-
donados, nesta hora, é a falta de 
emprego para um número consi-
derável de rapazes mais velhos. 
Estão a ocupar os lugares destes 
filhos	 que	 necessitam	de	 acolhi-
mento. A pessoa amiga deu-nos 
a promessa de ajudar a resolver 
esta	dificuldade	muito	grave.	Fiz	
o mesmo apelo numa reunião em 
que participei, há poucos dias. 
Continuamos, contudo, a viver 
com esperança, animados pelo 
vosso Amor. Recebei um beiji-
nho	 dos	 filhos	 mais	 pequeninos	
da nossa e vossa querida Casa do 
Gaiato de Benguela. q

Riqueza do verdadeiro amor

MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

A chuva vai caindo de mansinho. À nossa volta tudo começa a ter 
vida. É hora de preparar a terra e aproveitar para semear. Que 

alegria!
O tempo chuvoso este ano iniciou mais cedo. Que Deus ouça as 

nossas preces pois precisamos tanto de água. A mina da montanha há 
meses	que	ficou	sem	água,	o	caudal	dos	furos	da	Casa	também	baixou	
e não tem água. Dos dois furos da na Fazenda, apenas um permanece 
com alguma água para acudir os animais, viveiros, hortícolas e com 
uma boa gestão fazer chegar alguma água à Casa para o consumo e 
manutenção. Foi preciso recorrer à conduta que passa pelo nosso ter-
reno e que leva água da Barragem dos Pequenos Libombos para as 
aldeias vizinhas, para autorizar uma saída da água para o consumo.

Nunca tivemos este problema. Mensalmente estamos a pagar quase 
500,00€ (quinhentos euros), para garantir água para o consumo e manu-
tenção da Casa. Portanto, o desejo é tão grande de que caia chuva que, 
muitas vezes, nos apetece até fazer festa quando começa a chover.

Os nossos dias têm sido motivados por uma alegria contagiante. 
Faz-se sentir que verdadeiramente a Obra é “de rapazes, para rapazes 
e pelos rapazes”. Em 2015 recebemos da Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa novas máquinas de Carpintaria e só este ano foi possível mon-
tá-las. Os rapazes, em número de doze, agarram-se ao trabalho: uns a 
pegar troncos, outros a serrar, lixar, cortar, empacotar, contar, entregar 
e todos felizes por se sentirem úteis. 

Tudo se aproveita. O serrim vende-se e vai o resto para a machamba, 
a serradura para os pintos, algum resto de madeira para caixão e artesa-
nato e, outra, para a lenha. Na Fábrica de Blocos estamos com as duas 
máquinas a funcionar: a pequena em Casa com um grupo a fazer blocos 
de 10, 15 e 20cm e a outra na zona da Mozal, na empresa de um grande 
amigo do grupo MIM Mozambique que, com tanto carinho, tem acom-
panhado o nosso dia-a-dia. E os rapazes lá vão fazendo o que podem.

Na Fazenda priorizamos a criação de pintos e de porcos para a 
venda. Lutamos com todas as forças pedindo a Deus que multiplique o 
nosso trabalho garantindo parte da manutenção dos rapazes e da Casa 
para o bem dos que estão aqui e daqueles que viram. Pe. Américo dizia 
aos	seus	filhos:	“Quem	não	trabalha	também	não	deve	comer”;	grande	
filosofia	de	São	Paulo	e	nesta	Casa	para	que	saboreemos	bem	o	pão	
de cada dia. É preciso que cada um faça o que estiver ao seu alcance.

No dia 1 de Outubro, tivemos a grande alegria de receber a visita 
de toda Equipa Vocacional Arquidiocesana com os vocacionados de 
todas as Paróquias. Foi um momento de muita ternura falar para este 
grupo	da	Missão	que	Deus	confiou	ao	Pai	Américo	e	àqueles	que	com	
tanto Amor se dedicam no dia-a-dia ao serviço dos mais pobres e aban-
donados. O que mais impressionou todos os membros do grupo foi 
saber que o Pe. Américo viveu tantos anos em Moçambique.

Neste tempo onde o mundo precisa tanto da presença de Deus, 
que sejamos capazes de ouvir a sua voz fazendo chegar aos que mais 
precisam o Amor no dar e receber. q

Continuação  da  página  1

Domingo era dia de pedir o 
perdão e remir o descuido.

Como um antigo gaiato vende 
plásticos numa loja perto dele, 
deixei um recado ao homenzinho 
que fosse lá comprar o plástico 
para guarnecer o seu telhado. O 
René telefona-me: — Olhe que 
aquilo é muito caro, são 600,00€ 
e depois, é preciso localizar as 
tiras pois o plástico tem só 2,40m 
de largura e, são precisas várias 
tiras que devem ser vulcanizadas 
para que a barraca fique vedada. 

— Oh! homem, pede lá o orça-
mento e não te preocupes com o 
dinheiro! — Respondi-lhe.

O René conhece bem o homem 
e as circunstâncias. Ainda não sei 
quanto terei de pagar, mas isso 
não me assusta; apavora-me, sim, 
o frio e a chuva que lhes podem 
cair em cima. Nós, que estamos 
habituados a um ambiente confor-
tável, bem lhes podemos acudir.

Espero que, antes do Inverno 
apertar, a sua barraquinha esteja 
protegida do temporal.

Nunca pensei consertar chou-
panas na minha vida, mas neste 
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caso não tenho outro remédio. As 
circunstâncias, dolorosamente, 
assim me obrigam.

Dali fui até ao mercado negro. 
Uma área grande escondida no 
meio da Cidade e quase inaces-
sível, por se encontrar rodeada de 
casas decentes, habitações mono 
familiares ou prédios de seis ou 
sete andares.

Já lhes tinha pago dois metros 
de areia, vinte sacos de cimento 
e cinquenta tijolos. Esperava 
encontrar a obra adiantada, mas 
enganei-me.
É	uma	família	com	cinco	filhos,	

vivem do abono deles mais do R. 
S. I.. Gastaram o material a tapar 
as portas velhas e janelas e a 
cimentar o quintal para os peque-
nos brincarem. Terreno que seria 
uma preciosidade para fazerem 
uma horta e não um terraço incli-
nado, pensando só nas crianças. O 
resto que havíamos combinado, 
estava tudo por fazer. Ralhei, 
fartei-me de ralhar! Vejam lá…
Eu que deveria ter uma palavra 
amiga, ponho-me a ralhar com os 
Pobres. Mas tem de ser. Ajudar 
não é só dar o material, que isso 
será o que menos custa. O mais 

difícil é orientar para que as coi-
sas	fiquem	bem	seguras	e	baratas.

Havia entrado pelo portão do 
quintal e que vejo eu? — A mãe 
sentada no chão cimentado a dar 
mama	ao	penúltimo	filho.

— Que está você a fazer? — 
Interrompi sem pensar. — Isso 
faz mal ao menino e a si.

— Mas…	—,	fitando-me	— que 
hei-de fazer? Ele gosta também 
muito de mamar!

Nem sei bem se faz mal ou não, 
mas ela é tão fraquinha que aca-
bou por me dar razão: — É por 
isso que me doem tanto as costas!

— Esse matulão —, com três 
anos — já pode comer bem, não 
precisa de mamar! A mama é 
para o mais pequeno —, que já 
se aguenta de pé e estava à fresca 
só com a fralda.

Claro que tanto a uns como a 
outros, levei um bom avio, para 
lhes matar a fome e ganhar pater-
nidade. Não paternalismo, como 
fazem tantas organizações que 
anos atrás, acusaram a Obra do 
Padre Américo de paternalismo 
e hoje pouco mais fazem que dar 
de comer com a aprovação do 
povo, da nobreza e do Clero. q

A Alice apresentou-me a Rosa e a nossa princesa Luísa: que já 
sabiam a doutrina, que ela lhes tem ensinado, e queriam comun-

gar. Combinámos Domingo 22 a sua primeira Comunhão.
Tem sido um alvoroço: vestidos branquinhos, padrinhos escolhi-

dos	por	elas,	festinha	no	salão,	enfim,	é	o	grande	acontecimento	que	
para os doentes domina e alegra.

Jesus vai gostar, pois a princesa é um Seu anjo — e a Rosa precisa 
da Sua ajuda.

O Senhor gosta muito do Calvário — como gosta do sofrimento e 
da inocência.

As nossas voluntárias e os nossos voluntários, que tanto têm dado 
aos doentes, estão convidados. O nosso Padre Baptista, no seu canti-
nho do Cabril, vai sorrir.

] ] ]

MAIS um S.O.S de Moçambique, da nossa Irmã Quitéria: o senhor 
 Cardeal de Maputo insiste na urgência da presença de um 

sacerdote na nossa Casa do Gaiato.
Estamos	aflitos.	Pedimos	ao	Senhor	Jesus	que	ponha	a	decisão	no	

coração de um sacerdote.
«Vinde!	 Eles	 deixaram	 as	 redes	 e	 seguiram-nO.»	 Não	 será	 um	

qualquer. Será o que Deus chamar. Esperemos só. q

PENSAMENTO Pai Américo

A espontaneidade dos interessados desta página, prova que são 
mui grandes os corações que sabem esconder-se por detrás das 
pequeninas ofertas que mandam. São tudo migalhas de bondade, 
recolhidas, asseadas, pobrezinhas. Esmolas que pedem esmolas de 
orações. Pobreza que empresta à pobreza. Que maravilha!

Pão dos Pobres, 1.º vol., 2.ª ed., 1942, p [9].

SINAIS Padre Telmo


