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HOMILIA DE D. ANTÓNIO TAIPA
NOS 130 ANOS DO NASCIMENTO DO PAI AMÉRICO

1. A vida do homem acontece ou vai acontecendo 
entre uma recordação, uma memória, e um pro-

jeto, uma esperança.
Supõe um olhar para o passado que não é simples-

mente fruto dum saudosismo mais ou menos estéril. 
Mas a busca da firmeza e da segurança necessárias 
para o lançamento e a construção do futuro que se pro-
jeta e procura.

2. Passado que se evoca ou que se olha na sua tota-
lidade. Naquilo que foi de bom e menos bom. De 
vitórias e de derrotas. De realizações e sonhos. De 
caminhos que só Deus conhece. Mais ou menos duros. 
Mais ou menos tortuosos e tensos. Passado de homens 
e mulheres débeis, frágeis. De homens. De homens 
e mulheres que Deus conhece bem, que Deus muito 
ama, que Deus ama com a ternura do amor de mãe, na 
pobreza e fragilidade de todos e cada um. É grande e 
misericordioso o nosso Deus.

3. Passado que não dominamos em absoluto, mas 
que se vai dando a conhecer na profundidade da sua 
força significativa para o caminhar de cada um, exa-
tamente nos passos seguros e firmes com que vamos 
construindo e realizando os nossos projectos e espe-
ranças, a todos os níveis e vertentes.

4. Se o passado é a firmeza do futuro, e a sua segu-
rança, vamos dizê-lo, é o futuro que progressivamente 
nos vai revelando a verdadeira dimensão daquilo que 
já foi. Projeção que nem nós atingimos até ao fim.

O homem supera-se permanentemente.

5. Trata-se de um caminho que atinge a sua meta 
quando se encontram passado e futuro. Quando, por 
isso, o tempo deixa de ser tempo. Quando tudo muda. 
Atinge a plenitude do ser. Será um mar de vida outra, 
nova. Absolutamente nova. Algo de inimaginável e 
indizível. É verdade.

Morte não significa acabar, mas cumprir, realizar e 

realizar a uma dimensão que só Deus conhece. E que 
só em Deus é possível.

6. Será a eternidade. Esse ponto sem princípio nem 
fim, sem passado nem futuro, em que o homem se 
encontrará mergulhado no imenso oceano do insondá-
vel amor de Deus.

É único este nosso Deus que se fez ver em Jesus 
de Nazaré. Na sua simplicidade e pobreza, nesse Jesus 
que desceu até à nossa pobreza para nos elevar àquela 
insuspeitada riqueza.

7. O passado que hoje evocamos, de que hoje que-
remos fazer memória, que hoje queremos trazer ao 
presente na construção do futuro que nos propomos, é 
uma pessoa, é o PAI AMÉRICO.

8. Um homem exatamente nas antípodas deste que 
nos mostra o Evangelho. Um homem livre. Livre em 
relação a tudo e a todos. Livre daquela liberdade dos 
apaixonados por Jesus. Era um apaixonado por Jesus. 
Duma paixão que alimentava com a permanente lei-
tura do Evangelho. Há aquela sua frase que cito de cor 
“dizem que é perigoso um homem de um só livro. Pois 
sou ainda mais perigoso, porque o meu livro é o Evan-
gelho que leio do princípio para o fim do fim para o 
princípio”.

Se era neste Jesus que se encontrava na verdade de si 
mesmo, era também n’Ele que se sentia enviado para 
os homens. Para os pobres. Os esquecidos. A quem e 
por quem se deu.

9. Um homem, um sacerdote que assim antecipava 
esta urgência que vamos vivendo de regressar a Jesus. 
Que é preciso anunciar com novo ardor e entusiasmo, 
no desfio da Nova Evangelização, de São João Paulo 
II, que está no início do ser cristão e nos define e 
determina a vida, como escreveu Bento XVI, a quem 
precisamos de regressar, conforme convite do Papa
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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

NESTA celebração que fizemos dos 130 anos do Nascimento de 
 Pai Américo, a que não faltou o bolo de aniversário anual-

mente oferecido por outro Américo nascido no mesmo dia e mês, 
bem como o canto dos parabéns, tivemos alguém que nos chamou 
a atenção para aqueles(as) que colaboraram directamente com Pai 
Américo no dia-a-dia, e tiveram a sua quota-parte de participação 
naquilo em que se veio a tornar a Obra da Rua, tão sui generis na 
sua pedagogia, pensamento e prática de vida.

É por isso importante trazemos à luz essas presenças com influên-
cia no ser da Obra da Rua na contemporaneidade de Pai Américo.

Estando nós à distância de quase 80 anos, sem participação 
directa nos acontecimentos, e apesar do conhecimento transmitido 
que ficou gravado em livros, documentos e testemunhos orais, é com-
preensível que não seja fácil salientar os momentos e as pessoas com 
influência importante para a definição do caminho seguido por Pai 
Américo na estruturação da Obra e das suas opções.

Dos de dentro, houve vários Rapazes com importante acção 
nessa estruturação, ou não seja ela uma «Obra de Rapazes, para 
Rapazes, pelos Rapazes», e deles destacaria o nosso Júlio Mendes, 
a quem recentemente o Bispo Emérito das Forças Armadas, D. Januá-
rio Torgal Ferreira caracterizou como «um grande evangelizador da 
Obra da Rua». Foi certamente esta a sua acção mais visível, mas foi 
também importante na constante relação coloquial, muito próxima, 
que foi mantendo com Pai Américo ao longo dos anos.

Também os Padres da Rua que com ele colaboraram tiveram um 
papel importante, sendo de destacar o Pe. Adriano, seu primeiro 
companheiro e seu previsível continuador, que não o chegou a ser 
pelas vicissitudes que se interpuseram nos dias derradeiros da vida 
de Pai Américo, as quais se tornaram impeditivas para essa previsível 
assunção de responsabilidades.

Outros colaboradores importantes de Pai Américo foram Senho-
ras da Obra, tal como a D. Sara, filha de sua irmã Maria, durante 
os primeiros anos enquanto a Obra “ganhava dentes”. Outras se lhe 
juntaram e ainda outras a precederam, como importante apoio ou 
retaguarda na sua acção de amor pelos Pobres e pelos Rapazes da 
rua, a começar nas Colónias de Campo do Garoto da Baixa.

Poderíamos alargar o leque de importantes colaboradores de Pai 
Américo, agora dos de fora, indispensáveis na linha da criação de 
um ambiente de confiança pelo apoio material e humano, embora
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Gosto da bênção dos Pobres, digo. 
Sinto o bem que me fazem. Dito-
sos olhos que sabem ver na pessoa 
do Pobre que passa, o próprio 
Jesus de Nazaré.

Padre Américo

NO final do Ano da Miseri- 
 córdia, em face da escan-

dalosa pobreza em crescimento no 
mundo, o Papa Francisco instituiu 
o Dia Mundial dos Pobres, para ser 
celebrado no penúltimo Domingo 
do ano litúrgico, pois a pobreza 
está no coração do Evangelho. 
Será mais um dia entre tantos ou 
uma missão diária emergente?... 
Jesus identificou-Se com os peque-
nos e pobres e nos julgará a partir 
das obras de misericórdia (Mt 25, 
31-46). Vale mesmo a pena meditar 
na Mensagem do Papa para 19 de 
Novembro, como neste fragmento: 
Se realmente queremos encontrar 
Cristo, é necessário que toquemos 
o Seu corpo no corpo chagado 

dos pobres, como confirmação da 
comunhão sacramental recebida 
na Eucaristia. 

A Igreja nasceu em saída para 
as periferias da condição humana, 
como em Antioquia, segundo os 
Actos dos Apóstolos: os discípulos 
resolveram então enviar socorros 
aos irmãos da Judeia, o que fize-
ram por intermédio de Barnabé e 
de Saulo. Têm grande actualidade 
as palavras do II Concílio do Vati-
cano: a Igreja abraça com amor 
todos os afligidos pela fragilidade 
humana; mais ainda, reconhece 
nos pobres e nos que sofrem a 
imagem do seu fundador pobre e 
sofredor, procura aliviar as suas 
necessidades, e intenta servir neles 
a Cristo.

Como preparação espiritual, foi 
muito benéfica também a medita-
ção da Mensagem do Papa Fran-
cisco aos vicentinos por ocasião do 
4.º Centenário do carisma vicen-
tino, na memória de S. Vicente 

de Paulo (27 de Setembro), que 
teve um encontro fulgurante com 
Jesus Bom Pastor, na pessoa dos 
pobres, a que chamou nossos 
senhores e mestres. Foi um grão 
de mostarda, semeado em 1617, 
que fez germinar a Congregação 
da Missão e as Filhas da Caridade, 
com Santa Luísa de Marillac, e se 
tornou uma grande árvore, mais 
tarde ainda com as Conferências 
de S. Vicente de Paulo (fundadas 
por Ozanam), tão actuais, pela sua 
proximidade ao pobre! No cen-
tro da Família Vicentina estão os 
mais pobres e abandonados e no 
coração da Igreja está a Caridade, 
pois o Amor resume toda a Lei e 
os Profetas. Padre Américo assim o 
disse também: A Caridade nasceu 
na Igreja há vinte séculos e nunca 
saiu de ao pé da Mãe. O convite 
é sempre actual e comprometedor: 
Encontrar os pobres, preferir os 
pobres, dar voz aos pobres a fim de 
que a sua presença não seja redu-
zida ao silêncio pela cultura do 
transitório.
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Tempo aos Pobres

Sala da infância — Museu Padre Américo / Obra da Rua.
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Pelas CASAS DO GAIATO

SETÚBAL Padre Acílio

Fátima
INTEGRADOS na peregrinação 

diocesana, convocada pelo Bispo 
de Setúbal, fomos, com milhares 
de peregrinos da nossa igreja, a 
Fátima.

Dos nossos rapazes foram os que 
quiseram, transportados no nosso 
autocarro que, diariamente, os leva 
às escolas da cidade, conduzido 
pelo Hélio, cauteloso motorista.

Para além de participarmos nas 
celebrações religiosas e alguns, 
poucos, se tenham confessado, a 
estadia no Santuário e na Capeli-
nha das Aparições é, já por si, uma 
grande lição da religiosidade, onde 
a mensagem de Nossa Senhora de 
Fátima entra em força dentro de 
nós, pela fé ali vivida como, tam-
bém, pelos sentidos.

Milhares de pessoas a rezar ao 
mesmo tempo, dizendo as mes-
mas palavras e interiorizando-as 
em visibilidade clara e olhos fixos 
na Mãe do Céu, muitas de terço na 
mão, a andar de joelhos, quer em 
volta da capela, quer da cruz alta, 
algumas com crianças ao colo, 
outras tentando esconder o sofri-
mento causado nos joelhos, as 
dores nas pernas, mas de espírito 
elevado e olhos no chão, tradu-
zem espetacularmente o pedido de 
nossa Senhora, há cem anos!

Fátima, além da humildade da 

capelinha das aparições, bela peça 
arquitetónica, segundo dizem os 
entendidos, apresenta-nos a gran-
diosidade da sua basílica, também 
ela ornada de preciosas obras de 
arte cuja contemplação faz bem à 
alma, e a majestosa igreja da San-
tíssima Trindade onde cabem, sen-
tadas, dez mil pessoas.

Eu que sofri uma certa repulsa 
por esta construção, arrependo-me 
agora, ao sentir o benefício de tão 
amplo e acolhedor edifício, domi-
nado na frente interior pela imagem 
de um jovem crucificado, tendo à 
sua retaguarda a representação do 
Céu e à sua direita, em pedra, a 
escultura de Nossa Senhora.

A maior parte dos peregrinos 
eram gente humilde, sacrificada, 
o que se percebia pela deformação 
dos corpos, simplicidade do ves-
tuário, bem como pela multidão 
de merendeiros. Não era gente de 
restaurantes, mas cada grupo ou 
família levou, como nós, comida 
para se alimentar durante o dia da 
peregrinação. Quando chegamos, 
após a Missa, as mesas marcadas 
antes por nós, já estavam ocupadas. 
Após a nossa chegada, as pessoas 
acomodaram-se e deixaram duas 
mesas livres.

A abundância e a disposição das 
casas de banho, limpinhas, a irre-
primível consolidação do calceta-
mento orlado de verdejantes e fres-
cas sebes de variadas plantas, com 

1. Os segredos do “acreditar” 
e do “ver”… Eu não sei nada da 
génese desses PRO+cessos íntimos 
que, no P.e Telmo, o levaram a estas 
evidências da sua Fé: — Estes rapa-
zes, estes doentes…, são uns santos. 
Podiam comungar todos os dias. 
Eles não têm pecados. Nós é que 
somos pecadores. E, na convivência 
com ele, todos podemos ver, sen-
tir…, que isto sempre lhe sai assim 
do mais fundo do coração. Quando a 
nossa COM+versa se mete por aí, é 
vulgar vê-lo a olhar para eles, como 
quem os com+TEMPL+a emocio-
nado pelo que neles vê. Mais longe, 
porque com os olhos do coração… 
Enternecido até à lagrimita teimosa: 
— São uns santos!…

Já vos contei o que aconteceu com 
a comunhão inesperada (a primeira 
e única?!…) da Tinita. Foi também 
assim um acontecer. Numa manhã 
de Domingo, depois da Eucaristia. 
Durante o levar a comunhão aos 
doentes. E, nessa altura, até vos falei 
daquele abraço agradecido que saltou 
do coração da Tinita para o pescoço 
do P.e Telmo. Ali, na minha frente, 
debaixo daquela carvalha secular 
que acolhe o arrancar da rampa que 
dá para o pavilhão dos doentes. Era 
a hora de jantar. Ela descia a rampa 
quando se deparou com ele. (Ver O 
Gaiato, n.º 1899, de 24-12-16).

Paro-me a saborear o que aconte-
ceu agora no pp dia 22 de Outubro. 
Era a véspera da festa dos 130 anos 
do nascer de Pai Américo. Repito 
que não sei nada lá desses PRO+ces-
sos íntimos que levaram P.e Telmo a 
brindar-nos com aquela sua inicia-
tiva. Sei é que, quando o vejo agir 
assim, sempre me lembro de uma 
conversa que, ocorrida já em 1910, 
ainda me dá que pensar. É que, para 
quem lê com atenção os escritos de 
P.e Telmo, volta e meia esbarra com 
cenas — pequeninas iniciativas suas 
— que ultrapassam todas as teolo-
gias da treta a que fomos habituados. 
E de que, talvez por isso, nos custa 
tanto a sair. Para entender a parábola 
de Deus/Abba…

BEIRE  –  … E a festa “IN+AUDITA” aconteceu
Um admirador

muitos bancos de pedra para as pes-
soas se sentarem, sobretudo onde 
há sombras de azinheiras, sobreiros 
e oliveiras. Um ambiente silvestre 
muito bem cuidado, empresta ao 
peregrino ou visitante um ar de 
paz, limpeza e ordem, preparan-
do-nos, assim, para um encontro 
feliz a Nossa Senhora. Peregrinar 
para este Santuário é respirar um ar 
celeste.

Fátima, é Fátima!
Tudo faz bem aos rapazes, os 

quais, nas escolas e fábricas, vivem 
rodeados por uma cultura pagã e, 
quantas vezes até, anti-religiosa.

Para muita gente, a Fé em Fátima, 
vive-se, sente-se e impõe-se. 

O «Monchique», mal chegou ao 
redor do santuário, comprou uma 
imagem de Nossa Senhora com 
uns quarenta centímetros de altura. 
Embalara-a numa caixinha e pô-la 
no seu lugar do autocarro. Quando 
ocupámos os nossos lugares para 
regressar, vi a imagem e reagi brus-
camente: — Oh! homem, temos lá 
em Casa tantas imagens destas, 
nunca me pediste uma e vais assim 
gastar dinheiro!

«Monchique» é uma alma sim-
ples, de coração puro e eu mostrei-
-me um calculista. Aquela imagem 
era dele. Comprou-a com amor e 
sacrifício, e agora guarda-a no seu 
quarto! Foi a melhor forma pessoal 
de honrar a Mãe do Céu e trazê-la 
consigo.

Feira da Ladra
OS nossos amigos do Lions 

Club de Setúbal, repetiram 
pela trigésima terceira vez a sua 
feira a favor da Casa do Gaiato. Ali 
vendem-se roupas, velharias, bibe-
lôs, livros e muitas bugigangas.

Com o seu acordo, levámos para 
essa feira produtos biológicos da 
nossa quinta, criados sem adubos 
nem químicos: brócolos, repolhos, 
nabos, couve-tronchuda, batata 
branca e doce, tangeras e espina-
fres. Aproveitámos, assim, para 
apregoar os bens que produzimos e 
comemos na nossa Casa. Também 
podemos vender a quem nos enco-
mende pelo telefone 265 501 227.

A feira a que os Lions chamam 
da ladra, é um tempo de convivên-
cia, de sacrifício, de amizade e de 
estima pela Casa do Gaiato.

Culturas do Outono
TÊM sido muitos os viteli-

nhos nascidos nas últimas 
semanas. Se fosse pôr no Jornal 
as suas fotos, o quinzenário não 
as levaria todas.

O Miguel, que trata deles e 
muge computurizadamente as 
suas mães, já apertou comigo: 
— Faça-me mais barraquinhas. 
Olhe que tenho o corredor cheio 
e não sei para onde as pôr.

Os pequenos animais, durante 
os primeiros quinze dias, per-
manecem no viteleiro para 
não se constiparem. A seguir, 
vão para barraquinhas indivi-
duais para apanharem sol e ali 
permanecem durante cerca de 
dois meses, bebendo o leite 
das mães, comendo palha e 
sorvendo água, presos a uma 
corrente segura, junto do seu 
abrigo individual.

Como as águas pútridas das 
fossas dos animais e da estru-
meira têm de ser espalhadas nos 
terrenos, antes das sementeiras, 
e enterradas no primeiro dia por 
causa do cheiro desagradável, 
este é um tempo de grande azá-
fama, antes das sementeiras do 
Outono não só porque nos fal-
tará o terreno para o derrama-
mento dos referidos líquidos, 
mas também porque as fossas 
têm de ficar vazias.

Vale-nos a cisterna de dez 
mil litros, que chupa e espalha 
atrelada ao trator, o espalhador 
de esterco, que leva cerca de 
dez toneladas, e a retroescava-
dora que remove da estrumeira 
e carrega no espalhador. Assim, 
tornamos as terras mais férteis e 
cultivamos uma horta de exce-
lência, com produtos biológicos 
que também vendemos. q

diabos ou ficam para ali pasmados, 
de volta do próprio umbigo. A arran-
jar-se como uma rainha do ferro 
velho. A divertir-se no pôr e tirar 
bugigangas que lhes dão. 

Quando digo que a festa foi 
“IN+AUDITA”, é porque nunca 
antes naquela capela alguém viu nem 
ouviu nada assim do que ali aconte-
ceu. Tempos antes, a menina Alice, a 
nossa invisual que aqui cresceu e, a 
seu nível, se tornou adulta na fé, fez 
de catequista. — (…) Já estão pre-

PAÇO DE SOUSA Vicente António

CELEBRAÇÃO DOS 130 ANOS 
DO NASCIMENTO DE PAI AMÉ-
RICO — No dia 28 de Outubro, 
alguns Rapazes de Paço de Sousa esti-
veram no Salão Paroquial da Igreja de 
S. José, em Coimbra, para participarem 
no colóquio sobre a Causa de Beatifi-
cação do Pai Américo e para ouvirem 
uma palestra sobre os seus escritos. Os 
Rapazes de Miranda também estive-
ram presentes.

No dia 7 de Novembro, estivemos 
na Eucaristia na Igreja de Galegos, 
presidida pelo Bispo Auxiliar do Porto, 
D. António Augusto, para celebrar os 
130 anos do Baptismo de Pai Américo. 

Estiveram também a participar muitos 
gaiatos, amigos e familiares do Pai 
Américo. No final tivemos um lanche 
de convívio entre todos.

VISITA AO MUSEU PADRE 
AMÉRICO / OBRA DA RUA — O 
novo Museu inaugurado na Casa do 
Gaiato de Paço de Sousa, já recebe 
visitantes. Poderão encontrar várias 
peças, documentos originais antigos e 
objectos que Pai Américo usou, para 
além de imagens e filmes sobre a sua 
vida e obra. Também temos no Museu 
ferramentas, utensílios e artefactos 
usados no início das nossas oficinas. É 

uma boa oportunidade para conhecer 
melhor Pai Américo e a Obra da Rua, 
pelo que esperamos a sua visita. A mar-
cação para visitar o Museu deve ser 
feita no nosso site www.obradarua.pt.

RAPAZES — Está connosco o 
Manuel, que esteve na nossa Casa 
de Moçambique. Tem-nos ajudado 
na apanha da folha que ultimamente 
tem caído com abundância. O nosso 
Bruno Alexandre conseguiu passar no 
exame de condução de ligeiros, pelo 
que já tem a carta de condução. Dese-
jamos-lhe poucos furos e uma boa con- 
dução. q

MOÇAMBIQUE Amílcar Bonifácio Machango

MENSAGEM DA ESCOLA 
COMUNITÁRIA DA CASA DO 
GAIATO — Passam 130 anos após o 
seu nascimento e os nossos corações 
rejubilam de alegria, mas, ao mesmo 
tempo, sentem orgulho por ter tido o 
privilégio de desfrutar da sua Obra, 
que em vida concebeu para os Rapazes 
e, consequentemente, para nós.

Grande Homem que sempre colo-
cou o bem-estar da criança vulnerável 
como prioridade. Tão cedo começou 
sua jornada, dando o máximo de si 

para que todo o homem fosse digno.
O grande Mestre que sempre lutou a 

favor do amor, do carinho e da atenção 
que a Humanidade precisa.

Sua força e dedicação fizeram com 
que surgisse, neste belo Moçambique 
— no meio de tantas dificuldades — a 
Obra da Rua que, com sua sabedoria, 
humildade e intelectualidade, cresceu, 
e hoje desfrutámo-la. 

É com muito orgulho que nós, seus 
filhos e colaboradores, celebramos 
neste dia o aniversário do seu nasci-

mento e os seus feitos, dando continui-
dade à sua grande Obra, junto dos nos-
sos meninos e nunca nos curvaremos 
diante das dificuldades, glorificando 
ainda mais esta Obra que o senhor 
abraçou com muito carinho, amor e 
dedicação.

Continue olhando por nós, junto do 
Padre José Maria, e dai-nos forças para 
que seus feitos continuem vivos, tal 
como os seus conselhos e ensinamen-
tos continuam em nós.

Bem-haja Pai Américo. q

paradas! Já sabem a doutrina!… E 
explicava: — O que nos deram a nós, 
temos obrigação de o dar aos outros. 
Rosa (43 anos) e Luisinha (40 anos) 
são duas pessoas com acentuada 
deficiência mental, mas são pessoas. 
Com muitas manifestações de que 
também são gente… Mereciam uma 
festa da Primeira Comunhão… As 
Irmãs Franciscanas, reunidas para o 
Plano Anual de Actividades, ali no 
vizinho Colégio de Bairros, brinda-
ram-nos com a sua presença (umas 

18!), para animar a Eucaristia. Com 
instrumentos e ritmos africanos e 
tudo.  

E logo houve quem preparasse 
uma roupinha para distinguir o 
dia. Quem pensasse n’uma comi-
dinha especial. E num bolinho da 
festa…  Recordo verdades de grande 
sabedoria. Do que vi e ouvi, cada 
vez acredito mais que também nas 
pessoas com deficiências a alma 
é sempre perfeita. Capazes de 
com+UNI(h)+ão!!! q

2. Era uma homenagem, pelo 
seu aniversário… Um grupo de 
amigos e admiradores juntaram-
-se para celebrar os seus oitenta 
anos. Uma homenagem bem mere-
cida. Porque, de seu nome Enrique 
Fabre, ele era o grande entomólogo 
francês, de fama mundial. De quem 
o próprio Darwin tinha falado como 
“o observador incomparável”. No 
auge do entusiasmo do encontro, 
alguém lhe perguntou se acreditava 
em Deus. Com um certo bom humor 
que lhe era peculiar, Enrique Fabre 
respondeu: — Não. Eu não acredito 
em Deus. Eu “vejo-O”. Em tudo. E 
em todos os lados.

Quanto mais convivo com P.e 
Telmo, quanto mais mastigo as suas 
crónicas e saboreio os seus escritos, 
mais penso/sinto que P.e Telmo tam-
bém já não acredita em Deus… Ele 
já O vê. Em tudo. Nas flores mais 
modestas. Nas árvores vestidas de 
Outono. — Que lindas!… Vê-O em 
cada um destes rapazes, em cada um 
destes doentes. — São mesmo uns 
santos. Podiam comungar todos os 
dias. E, contra o pesar de algumas 
pessoas que também têm direito a 
ter opinião contrária, a festa IN+AU-
DITA aconteceu. Ali, aos olhos de 
toda aquela gente que, inesperada-
mente, encheu a nossa capela do 
Calvário, à hora da Eucaristia de 
Domingo. Se quiserem ver fotos e 
ouvir uma gravação, vejam a net. O 
nosso repórter, Alberto Carneiro, (o 
Resende!, daqueles tempos de meni-
nos e moços) brindou-nos com umas 
bonitas imagens.

3. A sabedoria do saber “arris-
car”… O inaudito aconteceu porque 
alguém arriscou. Na arte de “ver” o 
Deus Vivo nos corpos disformes de 
um Faneca, um Xiko, uma Rosita, 
uma Luisinha. Ou em tantos dos 
comportamentos anómalos de uma 
Rosa, um Júlio, uma Linita, Dete, 
Isabel, Carmito. Gente que tanto nos 
põe de boca aberta a admirar o seu 
jeito e ajuda tão útil num trabalho de 
que são capazes como logo nos desa-
ponta, porque lhes deu uma telha dos 
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A Fátima
NO largo da Aldeia, agarrada ao carrinho do lixo, vai despejar no con- 

 tentor. É a sua tarefa, que cumpre todos os dias. Não sabe cozinhar, 
nada de costura, nada de livros — somente e importante para ela o saber 
levar os lixos ao contentor: impecável e fiel na sua ocupação diária.

Tem o valor das grandes ocupações… talvez mais sublime pela 
riqueza do seu silêncio humilde.

] ] ]

COMEÇOU a florir a grande azálea no largo ao lado da cozinha. Tem,  
 já, cem flores de um vermelho vivo a exibir do tufo verde que é toda 

ela! As outras, do lado do consultório e da avenida do fontenário, esperam 
a sua vez — altura da Páscoa para beijarem a Cruz.

] ] ]

ANIVERSÁRIO de Pai Américo…  
 À sua memória e seu amor, duas belas sessões em sua memória na 

Universidade Católica. Digo belas porque todos os oradores o mostraram 
com verdade e em beleza.

Muita pena que tão poucos viessem à boda. Culpa nossa que não 
fomos aos caminhos.

Lembro, com saudade e admiração, o nosso Júlio Mendes — que o 
Senhor tem no Céu. Quando festa ou memória da Obra ia a todos os cami-
nhos e montras. E na boda era sempre multidão.

Repensemos. Não tenhamos medo de pôr os nossos Rapazes na rua — 
Pai Américo vai guardá-los. q

SINAIS Padre Telmo

Continuação  da  página  1

Pai Américo pusesse a sua principal e primeira confiança n’Aquele que o 
impeliu para tamanho empreendimento. Poderíamos neste caso citar o Eng.º 
Santos Silva, o ministro Eng.º Duarte Pacheco e o Sr. Manuel Cunha, entre 
muitas outras figuras.

Também considerar a presença dos seus próprios familiares, que Pai 
Américo procurou manter perto do seu apostolado, embora esta ligação 
natural nunca se constituísse num entrave para a sua acção: Os Padres da 
Rua são padres que «não têm residência. Nem família, nem amigos, nem 
campos, nem interesses, nem nada» (N. V. 16)

E sempre, o Povo: «Ai Porto, Porto, quão tarde te conheci!». Foi o 
começo, que se alargou ao restante país, d’Aquém e d’Além mar.

Por fim, voltando ao princípio, o seu bispo: «Nihil sine Episcopo». Pela 
sua palavra confirmativa «Ande lá, ande lá…» Pai Américo avançou e os 
montes caminharam à sua frente. q

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  da  página  1

Esta matriz verdadeiramente 
cristã, de um Cristianismo encar-
nado, que toca a carne de Cristo, 
é essencial na herança que Padre 
Américo também legou à Igreja, 
na linha evangélica, com o seu 
testemunho como S. Francisco de 
Assis, S. Vicente de Paulo, S. João 
de Deus e S. João Bosco… (Bem-
-Aventurados seus predilectos!). É 
uma multidão de cristãos e tantas 
pessoas de boa vontade (quantos 
em todo o mundo, nestes dois milé-
nios!) que se entregaram (e dão a 
sua vida) ao serviço dos irmãos 
mais pobres e sofredores. 

Neste 130.º aniversário do nas-
cimento do Padre Américo, a pro-
pósito, faz-nos bem recordar grata-
mente a sua passagem tão benéfica 
por Santa Quitéria, em Felgueiras, 

onde foi bom estudante, com boa 
conduta e pertenceu à Associação 
dos Filhos de Maria. Neste Colégio 
vicentino, da Congregação da Mis-
são, foi recebido em Outubro de 
1899, com 12 anos. Mais significa-
tivo, ainda: em 1 de Junho de 1902 
a sua mãe Teresa escreveu ao filho 
mais velho, Padre José, na Índia 
inglesa, dizendo que o Américo 
tem muita vontade de ser Padre… 
Contudo, em Outubro desse ano 
encontrava-se ao balcão de uma 
loja de ferragens, no Porto. Daí 
(alvitramos nós) que o termo utili-
zado para exprimir o chamamento 
decisivo do Mestre, em 1923, seja 
tão violento: martelada!

Sobre a história dos Lazaristas 
em Portugal, saudamos vivamente 
a publicação dos Apontamen-
tos para a História da Província 
Portuguesa da Congregação da 

Missão, obra incontornável do 
Padre Bráulio de Sousa Guima-
rães (1890-1973), que conhece-
mos inédita e citámos há cerca de 
vinte anos, confiada pela mão de 
um companheiro vicentino amigo 
(Padre Nélio). Assim, foi-nos pos-
sível redigir uma nota segura sobre 
o Colégio e o Monte da Santa, 
em Felgueiras, nessa viragem do 
século em que Américo de Aguiar 
por lá andou e ouviu falar de S. 
Vicente de Paulo, o padre mais 
Padre de todos os tempos, con-
forme escreveu. É de referir, como 
memória grata e próxima, que o 
sábio historiador Padre Bráulio 
nasceu em Varziela (Felgueiras), a 
26 de Março de 1890, e entrou na 
Escola Apostólica de Santa Quité-
ria em 1 de Janeiro de 1902, donde 
depois transitou para Arroios (Lis-
boa). Entre vários escritos seus, 

VINDE  VER! Padre Quim

NO decorrer de uma refeição, 
 em que a família estava 

reunida à volta do banquete, ao 
meio-dia, para tomar o caldo, a fim 
de retemperar as forças fatigadas 
pelo trabalho e pela fúria abrasa-
dora do calor, apareceu, do lado 
de fora dos vidrais do refeitório, 
um homem desconhecido. Um 
pedinte, identificado mesmo a certa 
distância. Não levou muito tempo 
para que deixássemos de o ver. O 
chefe abriu a porta e foi averiguar 
a situação. Era tal e qual como se 
tinha pensado. Deitou-se no chão, 
cansado de lutar ou de vaguear, 
pedindo aqui e acolá. A rapaziada 
não se assusta, está acostumada a 
deparar-se com semelhantes episó-
dios na pobre trajectória diária da 
nossa gente. 

O Governo, que saiu das elei-
ções de 23 de Agosto deste ano, 
disse que vai “melhorar o que está 
bom e corrigir o que está mal”. 
Se assim acontecer, os angolanos 
terão dias melhores. Mas até lá, 
espera-se pelo cair das chuvas.  Por 
enquanto, as nuvens carregadas de 
água passam ao lado, e até fazem 
deliciar os olhos, mas não há pre-
cipitação.

Certo dia, um homem, de muito 
boa vontade, disse aos seus com-
panheiros que tinha visto algo que 
os demais só poderiam ver no fim 
do dia. Pois, chegou a tarde e em 
seguida outra manhã, e nada surgia. 
A expectativa alimenta a probabili-
dade da ocorrência dos fenómenos. 
E vale o tempo que dura até à sua 
confirmação ou não confirmação.

Voltando ao peregrino deitado na 
varanda do nosso refeitório; aguar-
dava-nos, sem o sabermos, uma 
grande lição de comunhão. Veio, 
agitado com um prato cheio de 
comida do nosso tacho, o chefe era 
o «Pedro João», que acompanha 
normalmente a casa de 1 de cima 
e, por ser o seu fim de semana de 
faxina, tomou a iniciativa: — Vou 
levar esta comida àquele homem 
que está ali caído. Deu-se a lição! 
Recebeu de graça e, agora, de graça 
dá. E o nosso Deus, que é Bom, 
recompensá-lo-á em abundância.

Quando, na passagem do Bom 
Samaritano, este pede ao respon-
sável da estalagem para que cui-
dassem bem do homem que tinha 
sido maltratado dizendo: — Trata 
bem dele e tudo o que gastares eu 
te pagarei quando regressar —, 

estava a abrir a porta da generosi-
dade e da gratuídade.

Não há no mundo nenhuma 
forma melhor de agradecer, se não 
aquela que retribui a outra pessoa 
o bem que um dia alguém fez por 
ela. Não importa quem seja ou 
quanto custou ou em que lugar foi. 
O que importa, é a semelhança da 
acção em benefício do irmão.

Esteve caído e foi ajudado a 
levantar-se; e hoje, digerindo o 
Evangelho, dá a resposta ao pedido 
de Jesus: — Vai e faz o mesmo.

Obrigado «Pedro João» foste 
grande no serviço.

Aprendamos a lição dos peque- 
ninos. Às vezes, temos de nos des-
pir das vestes de mestres e apren-
der a lição dos gestos simples, que 
vêm do coração.

O mundo opulento, que arma-
zena, acumula e, muitas vezes, 
esbanja, vai-se esquecendo dos 
mais necessitados. Desperta já, ó 
mundo adormecido! Abre as tuas 
portas aos raios de luz, da comu-
nhão, da fraternidade e da solida-
riedade.

A palavra de conclusão é de Pai 
Américo, nestes 130 anos do seu 
nascimento — que grande graça 
o Pai do Céu nos deu — “Como 
os passarinhos do céu volitam em 
cata do biscato para os seus filhos, 
assim eu. Valem mais os pobres do 
que os passarinhos”. q

Uma lição de comunhão

MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

VIVER no espírito do Padre 
 Américo é um desafio para 

todos nós. É falar de um passado 
que continua presente.

Estamos a celebrar os 130 anos 
do seu nascimento. Em nossa Casa 
iniciámos no dia 22, com a Cele-
bração Eucarística juntos com a 
comunidade da Massaca.

No dia 23, muito cedo, os nossos 
amigos da Academia do Bacalhau 
marcaram a sua presença através 
da abertura de dois furos de água. 
Os rapazes não ficaram indiferen-
tes e quiseram assistir desde o pri-
meiro momento em que as máqui-
nas chegaram, até que a água 
começou a sair. Foi uma grande 
festa. Um furo ficou na fazenda e o 
outro perto da Casa. Claro, não são 
furos com muita água, mas neste 
momento temos que aproveitar 
tudo.

A Celebração Eucarística nesse 
dia foi participada pelos cola-
boradores, alunos e os rapazes. 
Em cada momento da Liturgia 
lembrámos o nosso querido Pai 
Américo. Ele criança, ele como 
jovem e adulto em Moçambique, 
no Seminário, como Sacerdote e 
a sua entrega aos mais pobres, na 
Obra da Rua. É a razão do nosso 
existir.

Na Liturgia todos queriam mani-
festar o quanto são queridos pelo 
nosso Pai Américo. Cantos, dan-
ças, orações, mensagens, enfim, 
nada faltou para festejar o aniver-
sariante. Sentíamos o grande Amor 
que Deus tem para connosco em 
ter, como Fundador desta Obra, 
alguém que aqui viveu grande 
parte da sua juventude e que em 
tão pouco tempo de entrega total à 
vida sacerdotal foi capaz de revo-

Padre Américo, ontem, hoje e sempre

registam-se as obras sobre o Padre 
Jacinto de Sousa Borba (que deu 
assistência espiritual a Américo 
de Aguiar) e sobre o Padre Barros 
Gomes, notável biólogo e enge-
nheiro florestal (também no pinhal 
de Leiria…) e vítima dos desman-
dos da república (assassinado na 
noite de 4 de Outubro…).

Com colunas de tão firmes tes-
temunhos e às voltas com as cele-
brações de Padre Américo, urgia o 
encontro pessoal com os pobres, 
procurando dar espaço e tempo 
aos últimos. Partimos assim da 
memória agradecida e fizemo-nos 
ao largo com vários espinhos na 
carne, saindo para uma periferia 
geográfica e de dor, por um menino 
de 4 anos com doença cerebral, que 
se agarrou logo a nós, sorrindo, e 
vive parcamente com sua mãe que 
nos soluçou: ajude-me, por favor, 
a minha situação é muito com-

plicada — estou a sofrer muito, 
não estou a trabalhar e não tenho 
dinheiro para comprar comida e 
fralda. Certo é que a providência 
de Deus não falha e no final de uma 
Eucaristia dominical festiva, em S. 
José (Coimbra), outra jovem mãe 
se dispôs logo a abrir a procissão 
deste anjinho ferido, entre tantos…

O Papa Francisco é bem claro 
sobre o miolo evangélico: estamos 
cada vez mais convencidos de que 
partilhar com os pobres permite-
-nos entender o Evangelho na sua 
verdade mais profunda. Os pobres 
não são um problema, mas um 
recurso ao qual acudir para aco-
lher e viver a essência do Evange-
lho.

É mesmo uma graça encontrar 
chagas de Cristo nas feridas glo-
riosas dos nossos irmãos mais 
pequeninos e curá-las com compai-
xão e verdadeira devoção! q

lucionar tantos corações — e con-
tinua a fazê-lo ainda hoje. 

Conforme o espírito do Pai 
Américo, a Obra da Rua deve ser 
uma Porta Aberta, onde deve sem-
pre prevalecer o Amor. Nos dias de 
hoje, o Papa Francisco faz um apelo 
para que os católicos mantenham 
a fé numa Igreja em Saída. Que 
tenhamos a coragem de abrir os 
nossos corações aos apelos de um 
mundo onde todos os dias somos 
convidados a mais um desafio.

Padre Américo ao “mergulhar” 
no Evangelho, através da medita-
ção, encontrava forças dinamiza-
doras para a acção: “É no Evange-
lho que tiro a minha vida, os meus 
pensamentos, as minhas obras, 
tudo (...); eu não tenho tempo de 
perder tempo; a questão é de saber 
conjugar o verbo amar em todos 
os tempos”. q
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MALANJE Padre Rafael

A Manos Unidas aprovou o 
nosso projecto de aumentar 

cinco salas para aulas e uma para 
professores. No mês de Setembro 
recebemos a primeira parcela do 
orçamento para o início das obras.

Fiéis ao nosso lema: uma Casa 
de Rapazes, para Rapazes, pelos 
Rapazes; escolhemos a modalidade 
de auto-construção. Por isso, e com 
o apoio de um empreiteiro, pudemos 
participar na construção da mesma. 
Já construímos os alicerces e, agora, 
estamos a entulhar para podermos 
pôr o chão. Agora, é tempo de fabri-
car blocos para levantar as paredes. 
A maior felicidade não está só em 
atingir o destino mas, sim, saber-
mos desfrutar do caminho.

Ao mesmo tempo que nos ale-
gramos de poder contar, no futuro, 
com novas salas, deparamo-nos 
com a triste realidade de que um 
bom número dos nossos professo-
res falta muitas vezes e as crian-
ças ficam dias e dias sem aulas ou 
simplesmente há disciplinas, como 
o Português ou o Inglês, que não 
têm professor; ou, ainda, situações 
como a daquele professor que nos 
últimos seis meses faltou injusti-

ficadamente 36 dias. Para conse-
guirmos superar estas deficiências, 
este ano tivemos de cobrar uma 
pequena contribuição aos pais dos 
alunos, para podermos contratar 
professores e superar estas dificul-
dades — até que o Governo dê uma 
solução.

Hoje, de manhã, com a escusa da 
chuva, só apareceu a professora da 
primeira-classe… até à sexta não 
tínhamos ninguém — e os alunos 
vieram todos. Tivemos de man-
dar alguns dos nossos mais velhos 
para os manter nas salas e dar-lhes 
algumas tarefas. Estas situações 
acontecem muitos dias; mesmo à 
tarde, com aqueles que estudam da 
sétima à nona.

Finalmente conseguimos mudar 
os telhados com a ajuda da Obra 
da Rua e, agora, estamos a mudar 
a instalação eléctrica, as portas e 
a pintura. São os nossos Rapazes 
com a orientação de um profissio-
nal. Seguramente continuaremos 
com os resto dos telhados, no pró-
ximo ano…

Muitas pessoas perguntam-nos 
como é possível, sem a ajuda do 
Governo, que consigamos empre- 

ender estas obras. Eu sempre res-
pondo: «é obra daqueles que se 
fazem um pouco mais pobres, 
para outros serem um pouco mais 
ricos».

Em Casa não podemos viver 
sem olhar a Natureza. Ela é a Mãe 
que nos alimenta. As chuvas fize-
ram germinar o capim e anuncia-
ram-nos que era tempo de semear. 
Os nossos tractores já prepararam 
os terrenos para o milho. Agora, 
é tempo de ajudarmos nas lavras 
do povo camponês. Mais de 400 
famílias esperam que os nos-
sos tractores lhes preparem um 
pedaço de terra para cultivarem 
a sua mandioca… O ano passado 
cultivaram apenas 80 hectares — 
para um povo cheio de fome!…

Despedimo-nos com a alegre 
notícia de que alguns enfermeiros 
foram detidos por venda de medi-
camentos no hospital. Esta prática 
é muito comum: muitos médicos 
e enfermeiros dizem não ter medi-
camentos para poder atender aos 
doentes mas, depois, eles mesmo 
vendem ou mostram que os têm — 
medicamentos que são do próprio 
hospital… q

Uma escola construída por todos nós…
BENGUELA Padre Manuel António

CELEBRAMOS, hoje, Domingo, a Festa da Padroeira de Angola. 
 É o Coração Imaculado de Maria. A nossa querida Angola deve sen-

tir-se invadida por uma torrente de amor fraterno verdadeiro. Todos os seus 
filhos, desde os mais pequeninos aos mais velhos, vivam como irmãos. É, 
sem dúvida, um ideal apaixonante. Quem dera todos os filhos de Angola 
se olhem como membros duma grande família! É o caminho único, ani-
mado pela justiça e pelo amor, que leva à felicidade, como direito inalie-
nável. Este projecto, verdadeiramente humano, deve constituir uma pedra 
básica no coração e na inteligência de todos os responsáveis por Angola. 
Infelizmente, na hora actual, este dinamismo, animado pelo sentido da 
justiça social e do amor autêntico, está de tal modo fragilizado que a misé-
ria material e humana constitui um foco de sofrimento. Não é possível 
cruzar os braços, perante a situação vigente. Os altos responsáveis devem 
dar testemunho com a sensibilidade humana, perante esta situação. É a 
partir do seu exemplo e das suas palavras que os responsáveis do segundo 
plano darão passos em frente, no caminho gerador da verdadeira felici-
dade fraterna do povo. Somos todos irmãos. O amor e a justiça devem 
estar presentes nos corações de todos os filhos de Angola. É uma oportuni-
dade para fazermos um exame às nossas vidas, no sentido de verificarmos 
se temos vivido, dentro das possibilidades, ao nosso alcance, este projecto 
da construção duma comunidade familiar com todo o povo de Angola, 
Não tenhamos medo. É uma inquietação saudável que devemos alimentar 
nas nossas vidas, Há momentos, alguém bateu à porta. Deixei de escrever 
e fui à procura do cliente. Quem era? Um pobre, esfarrapado e ferido, 
residente no bairro  vizinho. Vive na miséria. Vamos procurar, em breve, 
uma solução mais humana. De momento, recebeu uma esmola e foi-se 
embora, deixando dois beijos, agradecidos e cheios de carinho. Já é muito 
conhecido.

Devemos amar os nossos irmãos sempre. O amor ao próximo não 
é algo que se nos imponha como uma lei externa. Não é verdade que 
todos e cada um de nós necessitamos do amor dos outros? É, sem dúvida, 
daqui, do amor que recebemos, graças ao qual podemos viver com segu-
rança e felizes que arranca o nosso poder e a nossa fortaleza para amarmos 
o nosso próximo. É uma ajuda simples e favorável que temos. Trata-se 
duma disposição interna habitual, contrária ao orgulho e ao egoísmo. 
Os pais, os adultos, os empresários sejam um verdadeiro modelo para 
os filhos, os jovens e seus trabalhadores. Há dois dias. um jovem pobre 
e miserável, viu a porta do nosso refeitório aberta, à hora do almoço e 
entrou, sentando-se no chão. O nosso rapaz, chefe naquele momento, foi 
ao seu encontro. Apercebeu-se da situação miserável que tinha diante dos 
seus olhos. Preparou um prato, cheio da comida que estava na mesa e 
levou-a para o pobre comer. Foi uma iniciativa pessoal que me encheu de 
alegria. Este nosso filho mostrou-se sensível, perante a situação de misé-
ria apresentada. É, sem dúvida. uma experiência para a sua vida futura, 
assim penso. A situação do pobre que nos procura regularmente aconte-
ceu, pouco tempo depois. Foi atendido com todo o carinho.

Temos muito viva a lembrança dos 130 anos que Pai Américo viveu. 
Sinto muito presente o meu encontro pessoal com ele, dois anos antes da 
sua morte, na nossa Casa do Gaiato de Paço de Sousa. Foi, na verdade, 
um momento feliz para ele e para mim. Faltavam-me dois anos para ter-
minar o meu curso de preparação para o sacerdócio. Tinha 21 anos de 
idade. Sentia, em meu coração, o desejo de ser Padre para as crianças da 
rua. Fui ao encontro de Pai Américo a partilhar com ele este projecto que 
o Pai do Céu pôs no meu coração. Foram momentos de alegria mútua. 
Disse-me que tinha quatro Casas do Gaiato, em Portugal, mas apenas três 
padres. Havia falta de vocações para doar a vida às crianças da rua. Por 
isso, acolheu com muita esperança e alegria a proposta do meu coração. 
O Pai do Céu consumou esta Sua Graça, quando cheguei aos vinte e três 
anos de vida. Pai Américo tinha partido para o Céu, um ano antes, vítima 
dum desastre. Esta circunstância do encontro das nossas vidas torna mais 
presente a pessoa de Pai Américo no meu coração, ao celebrarmos os 130 
anos da sua história pessoal. Nesta circunstância actual a Obra da Rua 
está a viver a ausência dum sacerdote para dar a sua vida aos doentes 
incuráveis do Calvário, pobres e abandonados. De igual modo, a nossa 
Casa do Gaiato de Moçambique, em Maputo, não tem sacerdote que dê a 
sua vida ao serviço dos filhos abandonados. A Ir. Quitéria vai assumindo 
o papel de mãe e de pai daqueles filhos. Que Pai Américo lembre e peça 
ao Pai do Céu o dom maravilhoso destes corações de sacerdotes. Com um 
beijinho dos filhos mais pequeninos da nossa e vossa Casa do Gaiato de 
Benguela. q

Somos todos irmãos

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ONTEM, fui celebrar Missa 
 de Corpo Presente em 

Setúbal. O que faço sempre com 
algum alívio, pois é das poucas 
ocasiões que se me oferecem para 
falar a elementos da igreja de 
Setúbal.

O ritual marcava o Evangelho 
das bem-aventuranças. No meu 
tempo de catequese aprendíamo-
-las de cor, e ainda me recordo de 
as repetir no meu exame para a 
comunhão solene. Todos os Cris-
tãos as sabem, e muito mais os 
sacerdotes, mas elas são difíceis de 
praticar, por isso, lê-las, repeti-las 
e comentá-las muitas vezes, é uma 
necessidade vital para a Fé Cristã.

O corpo da irmã por quem rezá-
vamos, fora macerado ao longo do 
tempo com a doença do marido e 
o seu próprio, e arrastado, sofri-
mento.

Quando outros velarem por nós 
em oração, que nos encontraremos 
sem vida na nossa urna, como gos-
taríamos de ter praticado continua-
mente as bem-aventuranças.

Jesus proclama felizes os que 
têm espírito de pobre, porque deles 
é o Reino dos Céus e declara bem-
-aventurados os humildes. 

Aquele pobre de que já falei 
várias vezes, voltou, de novo, à 
nossa porta, com renovada pro-
posta para cobrir a sua barraquinha.

Não aceitou o meu alvitre para a 
tapar de plástico. Preferiu comprar 
um encerado, o qual, segundo ele, 
era mais maleável, forte e não se 
furaria tão facilmente como o plás-
tico. Falou-me de uma empresa com 
quem, em tempos, se relacionou e 
combinara agora o preço. Passei-lhe 
um cheque endossado à sociedade e 
fiquei tranquilo à espera de o visitar 
e ver o encerado amarelo cobrindo a 
precária habitação.

Nada. Nada aconteceu.
Uma destas manhãs orvalhadas, 

o homenzinho esperava-me à porta 
da cozinha para me falar, curvado, 
com a barriga colada às costas, 
os olhos remelados, um chapéu 

fundo a cobrir-lhe os raros e bran-
cos cabelos faziam uma figura que 
metia dó.

— Então?! Logo de manhã?
— Olhe, senhor prior — e tirou 

o chapéu que agasalhava a cabeça, 
estendeu-me a mão arqueada e suja 
e tentou beijar a minha, o que eu 
não consenti, sentindo que quem 
devia beijar a mão dele, era eu. — 
Trago-lhe aqui o cheque. Aquilo 
são uns aldrabões. Queriam-me 
vender uma coisa que não prestava 
para nada e eu não me meto com 
gente daquela.

Passava-me então o envelope 
que eu lhe fechei com o agrafador 
fitando-me nos meus olhos:

— Veja senhor prior. Abra o 
envelope que eu sou um homem 
sério.

Encantou-me o gesto do pobre-
zinho. Uma réstia de céu entra-me 
na alma e o consolo provocado é 
indiscritível.

— Oh! homem, eu sei bem isso! 
Eu confio em si.

— Mas abra lá e verifique.
Tive mesmo de rasgar o enve-

lope pela ponta agrafada a segurar 
o cheque e tirá-lo à sua frente.

Disse Santa Teresa que a humil-
dade é verdade. Eu estava perante 
ambas as virtudes.

A humildade e a verdade, incar-
nadas naquela figura mal cheirosa 
e mal vestida, mas sublime!

Sei do seu carinho pela mulher 
acamada, do apego à sua barra- 
quinha, do desvelo com que sem-
pre me trata, do frio e da fome que 
tem padecido e do seu coração 
puro.

Já que não comprava o encerado 
podia ter negociado com a empresa 
de aldrabões a troca do cheque 
de 800€ por menos 50 ou 100€, 
metê-los ao bolso, comprar fral-
das para a mãe dos seus filhos, que 
ele tanto ama, e para a máquina de 
lavar roupa que eu lhe dera e está 
estragada. Podia ter arranjado mui-
tas formas de ficar com o dinheiro, 
mas não foi nisso. A pureza do seu 

coração impediu-o e eu gozei uma 
graça inaudita.

Ele é um pobre com espírito de 
pobre e um humilde cuja virtude se 
sente ao aproximarmo-nos dele!

Como vale a pena andar por 
estes caminhos! Como Deus Se 
torna presente!.. Como as Verda-
des Eternas se nos apresentam com 
tanta evidência!…

Felizes os pobres, felizes os 
humildes! Quem me dera possuir 
tais virtudes de forma que elas 
se tornassem palpáveis aos meus 
irmãos, como este homem mas 
transmitiu a mim!

Quer agora que eu lhe cubra a 
mansarda com chapa de zinco. De 
zinco não. De sanduíche que são 
mais confortáveis e mais limpas. 
Nem que eu as amarre ao chão para 
que o vento as não leve. q

PENSAMENTO
Pai Américo

A Família é laço talhado no 
Céu. Tão bem feito que se 
alguém o pretende desfazer, 
sofre e causa dor.

Notas da Quinzena, p 143.

Continuação  da  página  1

Francisco. Esse Jesus que o nosso querido Bispo 
D. António Francisco, apresenta como meta do nosso 
caminhar e ponto de partida, na saída de nós para os 
outros.

10. Abraçando a vida como um dom de Deus, 
P. Américo entendeu-a, a ela mesma, como dom. Isto é 
a vida acontece quando se dá. A vida acontece quando 
se morre. Quando se morre por amor daqueles de quem 
nos aproximamos, para quem nos projeta.

11. É neste Pai Américo que recordamos, que agrade-
cemos ao Pai do Céu. É este Pai Américo que o tempo 

que vamos vivendo nos vai revelando na grandeza, 
sempre nova, da sua dimensão. De homem dado, na 
paixão por Jesus, que, como ninguém, viveu na relação 
com os pobres, os abandonados, os esquecidos.

12. Procurá-lo, recordá-lo, fazer memória do que foi, 
não é, não queremos que seja, uma atitude saudosista, 
inútil, estéril. Mas a coragem de, nele, encontrarmos 
motivação e força, encontrarmos luz  que nos ilumine 
na novidade deste nosso tempo, dos caminhos sempre 
novos  a descobrir e a percorrer.

† D. António Taipa
Administrador da Diocese do Porto

HOMILIA DE D. ANTÓNIO TAIPA
NOS 130 ANOS DO NASCIMENTO DO PAI AMÉRICO


