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MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

A tarde dos sábados é hora de recreio. 
Os rapazes têm um tempo mais longo 

para brincar. Todos procuram um lugar para 
brincar à vontade: bola, baloiços, instrumen-
tos, corrida de burros… Enfim, cada um vai 
fazer o que lhe apetece. Neste sábado algo 
de especial aconteceu. Os cães começaram 
a ladrar. Aproximamo-nos deles e vimos 
um senhor estranho com uma criança a cho-
rar. Os dois não conseguiam entender-se. 
Ficamos assustados quando o pobre homem 
começa a tirar de um saco de plástico toda 
a documentação da criança. Ele não sabia 
o que dizer. Só sabia que era o Paulinho de 
3 anos de idade. A sua mãe faleceu quando 
ele era bebé e foi acolhido num orfanato de 
Maputo. Como as leis devem ser cumpri-
das, o pai foi chamado no dia anterior para 
assumir o seu filho. Pai da rua, sem condi-
ções para cuidar da criança. Desempregado, 
sem residência, doente, sem família. Um 
pai que nunca pegou no seu filho ao colo, e 
para a criança é um desconhecido.

A nossa Casa está cheia, temos um 
número acima da nossa capacidade. Temos 
sido fortes, porque é Deus que nos bate à 
porta. Todos os dias aparecem novos pedi-
dos. Às vezes apetece-me gritar perante a 
sociedade para os problemas que ela pró-
pria não consegue ver. 

No dia-a-dia ouvimos muitas vezes, e de 
várias formas, pessoas a falar de assaltos, 
insegurança, violência e com muita facili-
dade esquecem que este mal é criado pela 
própria sociedade. Como é possível gastar 
tanto dinheiro com coisas inúteis e despre-
zar as crianças que são o futuro deste País 
ou colocá-las em perigo de vida? 

Os grandes continuam grandes. Para eles 
não há crise económica, mudanças climáti-

cas, problemas de saúde, alimentação, segu-
rança, educação, emprego… Deles é o Reino 
da terra e de quem será o Reino do Céu? 

Há dias, recebemos uma visita de um 
grupo de idosos da Paróquia dos Santos 
Mártires de Uganda, de Maputo. Participa-
ram da Santa Missa connosco e foram con-
vidados ao almoço. Dividimos o pouco que 
tínhamos com eles. Ficaram impressionados 
e convidaram os nossos rapazes a animar a 
Missa na Festa de Cristo Rei. O convite foi 
aceite. Todos os rapazes queriam participar 
nesta Celebração.

Saímos bem cedinho de Casa e fomos 
recebidos com alegria pelos paroquianos. 
Todos estavam de coração aberto para nos 
receber. Após a Missa serviram-nos um 
banquete e saímos de lá com a carrinha 
cheia de alimentos, material de higiene, rou-
pas, brinquedos. O nosso muito obrigado 
a todos que participaram na organização 
deste dia. Que maravilha sermos acolhidos 
dentro do Espírito do Evangelho onde Jesus 
responde: “em verdade vos digo: quantas 
vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais 
pequeninos a mim o fizestes”.

Cristo Rei, nós queremos acolher o 
faminto, o que tem sede, o peregrino, o nu, 
o doente, o que está preso. Nem sempre 
podemos, pois muito está nas mãos de pou-
cos e pouco está nas mãos de quem Te quer 
servir nos mais pequeninos.

Que o Seu Reino comece entre nós, a 
sua Igreja, santa e pecadora, onde não deve-
ria haver discriminação e falta de respeito, 
mas, sim, defesa da sacralidade da vida.

Paulinho, sejas bem-vindo aos desa-
fios que esta nossa Família enfrenta neste 
momento. Queremos cuidar bem de ti e de 
todos que precisam de nós. q

O teorema do Paulinho

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

VOLTO, de novo, à exortação do Papa 
 Francisco para o Dia Mundial dos 

Pobres, em que ele chama a Igreja ao 
cuidado com estas pessoas, como argu-
mento mais convincente de que Deus 
está vivo, mais próximo da Humanidade. 
Tenho de ler este documento várias vezes 
para me inteirar bem da mensagem e me 
regalar com o pensamento evangélico do 
Papa.

Acossado todos os dias com o sofri-
mento e a penúria dos irmãos, acho que 
esta comunicação devia ser propagada 
amplamente e debatida por todos os órgãos 
eclesiais portugueses e das várias nações, 
onde Cristo é conhecido e adorado.

Hoje, dia de Cristo Rei, não podemos 
olhar somente para o Homem, vestido com 
longa túnica e cingido no peito com cinto 
de ouro, mostrado no apocalipse de São 
João, mas para Cristo encarnado na sua 
vida humana, modelo de vida de todos os 
homens, o qual anunciou a boa nova aos 
pobres e, fez deles uma das suas presen-
ças contínuas através das gerações.

Um dos pecados causadores da pobreza 
no mundo, aponta o Sumo Pontífice, é a 
indiferença generalizada. Não só a injus-
tiça social, a miséria moral, a avidez de 
poucos, mas a indiferença atinge quase 
todos.

Não vale somente dar bens a institui-
ções e trabalhar nelas, é preciso sempre 
estender a mão ao pobre; (o Papa usa os 
mesmos termos que o Padre Américo) e 
encontrá-los, fixá-los nos olhos, até abra-
çá-los (como Ele faz) para lhes fazer sen-
tir o calor amoroso que rompa o círculo 

da solidão. A sua mão estendida para nós 
é também um convite a sairmos das nos-
sas certezas e comodidades e, reconhecer-
mos o valor que a Pobreza encerra em si 
mesma.

Entre os muitos que nos estenderam a 
mão nesta quinzena, apareceu uma mulher 
com seis filhos a rogar uma ajuda, para a 
renda da casa (?) uma garagem onde se 
acoita com eles.

— Aquilo tem luz e água?
— Tem sim senhor!
— E quartos?
— Não, aquilo é só uma divisória.
— E o seu marido!
— A gente não nos dávamos bem, e 

assim ele foi para o Alentejo.
Aquela cara não me era desconhecida; 

mas eu não me lembrei logo o princípio 
dos nossos relacionamentos. As pessoas da 
Casa e os rapazes reconheceram-na!

— Então não se lembra? É aquela que 
veio tantas vezes para lhe darmos uma 
casa!

Já me recordo. Como dei um andar a um 
irmão do seu homem, ela achou que eu me 
devia condoer dela e dar-lhe também um.

Moeu-me durante longos e maçudos 
meses! Ela, o homem e os filhos. E de tal 
forma… que lhes alvitrei alugar uma casa 
na cidade, pagando eu a caução e o pri-
meiro mês.

Fui com ela ver o andar, falei com a 
senhoria na mesma casa e pareceu-me tudo 
seguro. Passei o cheque à dona da casa — 
setecentos euros!…

Continua  na  página  4

BENGUELA Padre Manuel António

HOJE é Domingo. Como é habitual, 
 numa família cristã, a participação 

na Santa Missa é o acto central, após o 
descanso da noite. Depois do pequeno-
-almoço, muito apetecido com o leite das 
nossas vacas, segue-se o programa do dia. 
Neste tempo de calor, o verão de Angola, 
a praia é o centro de atracção. Os mais 
pequeninos e todos os demais interessa-
dos correm a perguntar-me se vamos à 
praia. A alegria enche-lhes a vida, quando 
a resposta é afirmativa. Assim aconte-
ceu, nesta manhã de Domingo. Depois de 
cumprirem as suas obrigações imediatas, 
partimos para a praia da Baía Azul. A car-
rinha ia completamente cheia. Como sem-
pre acontece, há o encontro com os filhos 
das famílias normais e outras pessoas que 
frequentam a praia, neste tempo propício. 
É muito interessante o convívio que se 
estabelece. Estes filhos da Casa do Gaiato 
que vieram, na maior parte, do abandono 
familiar, sentem-se pessoas normais e esti-
madas, como todo o filho na sua família. 
Procuramos manter este espaço de tempo 

da nossa vida, também como um factor 
educativo.

Este dia que estamos a viver, é o último 
Domingo do mês de Novembro e do cha-
mado Ano Litúrgico, dedicado a Jesus 
Cristo, Rei do Universo. Onde está este 
Rei? Onde vamos encontrá-lO? Ele pró-
prio nos dá a resposta, no texto do Evange-
lho deste Dia. Ouçamo-lO, em união com 
todos os filhos da nossa Casa do Gaiato: 
«Vinde, benditos de meu Pai; recebei 
como herança o Reino que vos está prepa-
rado, desde a criação do mundo. Porque 
tive fome e destes-Me de comer; tive sede 
e destes-Me de beber; não tinha roupa e 
Me vestistes; estive doente e viestes visi-
tar-Me». E mais situações semelhantes: 
«Fui abandonado e Me acolhestes». Aqui 
temos a resposta. Este Rei que nos é muito 
querido está presente nestes filhos a quem 
ajudais e na multidão dos filhos abando-
nados. Está presente nos mais pobres que 
necessitam de ajuda. O caminho da Cari-
dade, do verdadeiro Amor, é a revelação

Continua  na  página  3

O Amor é o segredo…
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PAÇO DE SOUSA Vicente António

PREPARATIVOS PARA O SERÃO DA FESTA DE NATAL — O 
Bruno é o responsável pelos ensaios e pelo arranjo do nosso Salão de Festas 
onde faremos o Serão de Natal. Teremos a representação de uma peça de tea-
tro alusiva ao Natal, danças, canções executadas pelo grupo dos cânticos, um 
filme projectado no novo écran, e, por fim, o auto de Natal, tudo feito pelos 
nossos Rapazes.

DANÇA — Os nossos «Batatinhas» retomaram os ensaios de dança, 
orientados pelo Lupricínio. Estão empenhados em fazer boa figura sempre 
que participem em algum espectáculo, cá em Casa ou fora. Contando com 
estes sete elementos, que são o Nuno, o Quintino, o Ratzinquer, o Manelinho, 
o Alziro, o Joel e o Júnior, formamos o grupo de dança da nossa Casa.

MUSEU — Têm vindo vários admiradores da Obra da Rua visitar o 
nosso Museu, mas nem sempre é possível fazer a visita.

Existe um horário para as visitas, porque antecipadamente é preciso ligar 
os equipamentos e aquecimento se for necessário. O horário das visitas é o 
seguinte:

Terças-feiras . . . . . . . das 10:00h. às 12:00h.
Quintas-feiras . . . . . . das 15:00h. às 17:00h.
Domingos . . . . . . . . . . das 15:30h. às 17:30h.

As visitas devem ser marcadas com antecedência, preferencialmente no 
nosso site www.obradarua.pt. Aguardamos a sua visita.

LIMPEZA DA NOSSA ALDEIA — Já terminámos a limpeza das ruas, 
com muitas dificuldades, porque a quantidade de folhas caídas das árvores foi 
muito grande e temos poucos Rapazes disponíveis para efectuar este trabalho.

A estrumeira da vacaria ficou cheia de folhas, que se transformarão em 
estrume para os nossos campos. q

MOÇAMBIQUE Amílcar Bonifácio Machango

Para a celebração do I Dia Mundial do Pobre — cujo 
lema era “Não amemos com palavras, mas com obras” 
— fomos ao encontro das crianças e idosos em situação 
difícil da Aldeia da Massaca para juntos partilharmos o 
que temos. Queremos agradecer à Fundação Encontro 
pela visita solidária neste dia, um exemplo que muitos de 
nós deveríamos seguir.

Participamos pelo quarto ano na corrida do Millen- 
nium Bim. Eram 1000 participantes dos quais 40 da nossa 
Casa — com idades entre os 14 e 18 anos — para fazer 
um percurso de 13km, com chuva, pelas ruas da Cidade 
de Maputo. Infelizmente, não conseguimos ganhar.

No dia 25 de Novembro, tivemos a última reunião com 
os pais e encarregados de educação para a análise do 
aproveitamento escolar durante o ano lectivo. Estava tudo 
muito bem organizado. Decorreu um concurso de canto, 
dança e poesia, onde os pais tiveram a oportunidade de 
ver seus filhos mostrarem o que mais sabem fazer.

No próximo dia 4/12 estaremos no Teatro Avenida para 
a apresentação dos números que ao longo do ano vimos 
ensaiando. O nosso agradecimento à Embaixada de Espa-
nha em Moçambique pelo apoio e por nos proporcionar 
a oportunidade de podermos mostrar o nosso talento. O 
lema do dia é: “A vida é uma descoberta!”

Pai-Padre José Ferreira Costa, que do céu olhe por 
nós seus filhos —  Uma palavra pequena, quando pro-
nunciada, transforma-se em uma infinidade de valores. 
Por isso é tão importante chamar Deus como Pai-nosso 

quando oramos, pois assim Ele nos 
ensinou.

Toda a bondade e misericór-
dia de Deus fizeram de você o 
nosso pai. Você era maravilhoso, 
amigo, por quem eu tinha tanta 
admiração e 
respeito. Você 
ensinou-nos a ser 
humanos, honestos e também 
felizes mesmo com tantas 
dificuldades que a vida nos 
impõe.

Mesmo quando repreen-
dia alguns dos nossos manos 
era só para o bem de todos e 
por isso só temos que lhe agra-
decer por tudo quanto fez a favor de todos os moçambica-
nos que em situação de vulnerabilidade se encontravam.

Hoje, dia 27 de Novembro, é o seu aniversário nata-
lício, e nós queríamos celebrar esta data ao vosso lado 
para, como pai, lhe proporcionarmos toda felicidade do 
mundo, toda alegria e toda a saúde. Mas os mistérios da 
vida somente Deus é que os conhece.

Pai querido, ao declarar este meu sentimento — que é, 
de certeza, de todos nós - deixo fluir o meu grande amor, 
afecto e carinho que tenho por você, e desejo do fundo do 
meu coração que Deus o ilumine.

Nós o adoramos Pai! Parabéns pelo seu dia! q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

130.º ANIVERSÁRIO DE PAI AMÉRICO EM 
VALONGO — No dia 16 de Novembro, quinta-feira, 
pelas 21.15 horas, teve lugar no Centro Paroquial de 
Valongo, a convite do amigo Padre Luís Borges, um serão 
dedicado a Pai Américo, em que se ouviu a sua voz e o 
nosso Padre Manuel, Vice-Postulador, fez uma conferên-
cia sobre a Vida e Obra do Padre Américo. Falou com 
detalhe sobre o seu itinerário vocacional, a Obra da Rua 
e a Causa de Beatificação. Na mesa, também participou 
o Sr. Padre Júlio, como Director da Obra da Rua. Entre 
os amigos presentes, alguns intervieram e esteve a Sr.ª 
D. Esperança, das alminhas em S. Martinho de Campo. 
Viu-se bem que a memória de Pai Américo continua a ser 
lembrada por estas terras, onde teve um acidente em 14 
de Julho de 1956, acabando por ir para o Céu dois dias 
depois (16 de Julho), no Hospital de Santo António — 
Porto. 

A 19 de Novembro, Domingo, pelas 11 horas, foi 
celebrada uma Eucaristia festiva, a propósito de Pai 
Américo, em Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo 
Papa Francisco. A bela Igreja Matriz de Valongo estava 
cheia, presidiu Padre Luís, Pároco da comunidade cristã, 
e concelebrou o nosso Padre Manuel (que fez a homilia), 
acompanhado de alguns Rapazes da nossa Casa. Foram 
distribuídas muitas pagelas para a Beatificação de Padre 

Américo. Seguiu-se um almoço simples, no Centro Paro-
quial, com pobres da Paróquia, servido por amigos e 
organizado pela Conferência Vicentina. Por estes encon-
tros, na celebração do 130.º aniversário de Pai Américo, 
um grande bem-haja a Valongo, terra da lousa, do bis-
coito e do pão! 

EUCARISTIA DOMINICAL — Aos Domingos e 
Dias Santos, participamos na Eucaristia, pelas 10 horas, 
no nosso salão. Há vários Rapazes que ainda não fizeram 
a Primeira Comunhão. É muito importante todos amar-
mos Jesus, o nosso maior Amigo, para vivermos segundo 
a Sua vontade.

O Natal de 2017 está aí à porta. O Advento é um bom 
tempo para nos preparamos para a vinda do Menino 
Deus, movidos por uma estrela que brilha no Presépio de 
Belém – Jesus!

CATEQUESE — Os Rapazes pequenos, aos sábados 
de manhã, vão tendo Catequese por grupos com a Prof.ª 
Fernanda, pois precisamos muito de conhecer bem Jesus. 
Eles gostavam muito de ser baptizados, quando Deus qui-
ser!

MAGUSTO EM S. JOSÉ — Como tem sido tradi-
ção, a nossa Comunidade foi convidada pela Paróquia de 
S. José, em Coimbra, para o magusto, organizado pela 
Catequese. Deslocámo-nos todos de autocarro (alugado), 
no dia 12 de Novembro, Domingo, para esse encontro 
às 15 horas, no largo da Igreja Paroquial. Aproveitámos 
para jogar ao lenço e brincar no parque. As mesas, bem 
compostas com castanhas, doces e sumos, foram devo-
radas pela malta da nossa Casa, crianças da Catequese 
e familiares. Esteve presente o Sr. Padre Jorge, Pároco 
da Comunidade. Agradecemos, em especial, o empenho 
dos Catequistas, pela dedicação e simpatia nesta partilha 
amiga!

ESCOLAS — O 1.º Período do ano lectivo 2016-17 
está a chegar ao fim e vêm aí as férias do Natal. Os Rapa-
zes frequentam Escolas nos concelhos de Miranda do 
Corvo, Lousã e Penacova, do 1.º Ciclo ao Secundário. 
Esperamos que os resultados das avaliações sejam posi-
tivos.

AGROPECUÁRIA — Finalmente, caiu alguma 
chuva, tão necessária. Continuamos a apanhar azeitonas, 
no olival dos poços e no olheiro, sendo esta tarefa demo-
rada. Já foram levadas três carradas de sacos de azeito-
nas a um lagar em Oliveira do Hospital e trouxemos bom 
azeite – do nosso! Vamos desfolhando e descarolando 
milho, junto ao ovil e no celeiro. Os franguitos estão arre-
bitados e o porco aguarda ocasião. As ovelhas têm um 
redil com oliveiras jovens e comem da nossa palha de 
aveia. q

CINCO AMORES
Elísio Humberto

A ESCOLA

Depois das férias começava a escola
E eu fazia uma cara birrenta,
Por não ter estojo nem sacola,
Só pena e lápis, ardósia e sebenta!

O professor Silva, prático e rigoroso,
Com maneira muito própria de ensinar:
“Ou fazeis um ditado portentoso
Ou as mãos já sabeis que vão inchar!”

Andei seis anos e não quis mais estudar,
Embora todos me diziam p’ra continuar:
“Quem mais sabe é que pode mais longe ir!”

Mas eu queria andar no campo e na natureza.
E infelizmente eu hoje vejo com tristeza
Que sou ninguém, porque ninguém
 [quis ouvir!

PENSAMENTO Pai Américo

Que a censura eterna e solene do levita do Evangelho, não 
tenha jamais lugar nem oportunidade na vida de quem nos lê!
Foi proclamado então, e para sempre, como modelo de cari-
dade perfeita, aquele que perdeu o seu tempo e o seu dinheiro 
e o seu dia de negócio, para curar as feridas do irmão caído. 
Perder a vida por amor, é ganhar a vida.

Pão dos Pobres, 1.º vol., 2.ª ed., 1942, p 52.

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

Sala Obra da Rua
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SETÚBAL Padre Acílio

PARA não ocupar o espaço das pessoas que escrevem no Jornal, 
 aí vai somente uma foto, onde os leitores podem admirar um 

grupo de rapazes desta Casa, no casamento do Ricardo Félix, cele-
brado na igreja do Alfeite.

O Ricardo está fardado, mas outros cinco, que com ele são Sar-
gentos da Marinha, não. Os outros, uns formaram-se em diversas áreas 
do saber e a maior parte casaram-se ou estão juntos com mulheres 
dotadas de um curso superior.

No meio deles vemos a D. Conceição, como Mãe brilhante de 
todos! Uma figura que por amor vai deixando um rasto de maternidade 
invejável, aguardando que alguém lhe siga as pegadas, no silêncio, na 
rotina diária com os rapazes, sem desânimos, com os olhos postos em 
Jesus Cristo, que A compensará. q

Continuação  da  página  1

da grandeza do coração da autêntica pessoa humana. No dom da Fé 
está, sem dúvida, uma ajuda preciosa. O sentido da dignidade humana, 
porém, leva-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados. 
O grande inimigo desta generosidade que faz a grandeza da pessoa 
humana está no egoísmo. Vamos, pois, continuar a manter-nos fir-
mes e com segurança no caminho do Amor, da Caridade para com os 
que mais necessitam. Está aqui, sem dúvida, uma fonte da verdadeira 
felicidade. Não se trata duma teoria. Cada um dos corações que tem 
vivido a verdade duma vida generosa e ocupada com a sorte dos mais 
necessitados, pode dar testemunho.

Há dias, uma senhora veio ter connosco a perguntar-nos como era 
possível a vida na Casa do Gaiato. Queria, sobretudo, uma referência 
económica. Respondi, com toda a simplicidade e verdade, que vive-
mos do que nos dão. Os nossos benfeitores particulares são o segredo 
da nossa possibilidade de vida. A propósito, está muito viva no nosso 
coração a notícia que a nossa querida amiga D. Leonor nos comuni-
cou, pelo telefone, de que tinha depositado na nossa conta a quantia de 
700.000kz. Maravilha dum coração generoso! Deu-nos muita alegria e 
confiança para esta fase do ano, em que nos encontramos. Um beijo de 
todos estes filhos da nossa Casa do Gaiato, com muita gratidão! Dois 
pobres doentes e miseráveis pedem-nos socorro, também, nesta hora. 
O Amor é o segredo da verdadeira fecundidade das vidas humanas. 
Vamos beber todos nesta fonte! Vivemos do que nos dão.

O fim do ano lectivo está mesmo à porta. Fizemos o esforço pos-
sível para que os resultados fossem todos positivos. Porém, como 
acontece na vida dos pais comuns, a fraqueza dos filhos, por falta de 
aplicação e interesse total, tira-lhes a alegria do êxito completo. Assim 
acontece connosco, mergulhados nesta multidão de filhos. Vamos con-
tinuar com esperança, como remédio contra a doença do desânimo. 
Para todos e cada um de vós um beijinho dos filhos mais pequeninos 
da nossa e vossa Casa do Gaiato de Benguela. q

BENGUELA Padre Manuel AntónioBEIRE  —  Eu vi o “reino dos céus” a crescer… Um admirador

1. Ela voltou com um sorriso novo…
Voluntária das mais antigas, por razões de sua 

conta, ela precisou de afastar-se por uns tempos. 
Os seus amigos diziam que, no meio daquela tem-
pestade das mudanças, ela precisaria de “arrumar 
as suas ideias e emoções”. Mas que nada de temer. 
“Ela não é mulher para desistir”. E eu vou apren-
dendo que é bom respeitar o jeito e os ritmos de 
cada um no seu estar de bem consigo, na vida.

Naquele dia precisei de sair. Ao voltar, passando 
pelo Calvário, dei com os olhos nela. Era o seu 
habitual dia certo. Mas já não fazia ali aquilo que 
sempre fizera — desde há anos. Agora descobrira 
um rumo novo para o seu voluntariado. Naquele 
momento, andava feliz a passear a nossa Rosalina. 
De braço dado, as duas esguichavam alegria e paz. 
Quando me encarei com elas, vi ali um momento de 
Tabor (Mt 17, 2). As duas transfiguradas em céu na 
terra. Cada uma a seu jeito, mas transfiguradas. Por 
aquela luz que, vinda do alto, irradia na terra um 
dinamismo humanizador que actua por atracção…

Parei a comungar com elas a minha alegria de 
as ver assim. Porque gosto daquela missão, ainda 
pouco vulgar mas tão necessária nesta casa. — Já 
fomos as duas ver os patos e as galinhas e os por-
quinhos… A Rosalina é uma doente muito difícil. 
Não fala (às vezes mais parece que guincha, grunhe, 
urra…). Quase não para. Mesmo ao comer. É fre-
quente vermo-la a pinchar daqui para ali, dali para 
aqui, sem ritmos certos, emitindo sons que só Deus 
sabe o que significam… É preciso saber cativá-la 
para merecermos a sua companhia serena como a vi 
naquele dia. Mas o cativá-la demora o seu tempo. 
Exige ciência, técnica e arte. É exactamente tal e 
qual o que nos descreve O Principezinho naquele 
capítulo XXI, tido como um texto de antologia uni-
versal sobre a amizade: Os homens esqueceram-se 
de aprender a cativar… Porque isso exige tempo, 
paciência e muita força de vontade.

2. Gosto de ruminar isso d’o reino de Deus…
Despedi-me delas e desci a avenida a remoer. 

Jesus nunca nos deu uma definição acabada do que 
é o “Reino de Deus”, o “Reino dos Céus” que tanto 
quis (e ainda quer!...) instaurar nesta Terra dos 
Homens por Ele amados. (Terra dos Homens — 
título de um livro de A. Saint-Exipery, que muito 
marcou a minha juventude). A exegese bíblica 

actual vai-nos dizendo que as expressões usadas 
por Jesus “entre vós”, “no meio de vós”, “dentro de 
vós”, (…), querem dizer simplesmente isto: Sempre 
que algum homem ou alguma mulher, ouvindo essa 
nossa voz interior de compaixão por um irmão que 
sofre e, porque a ouviu, corre a aliviar-lhe o sofri-
mento, a saciar-lhe a fome, a criar com ele aquela 
fraternidade possível de que ele tanto precisa, aí 
está o “Reino de Deus” a crescer entre nós… 

Foi ISSO que eu vi hoje naquele quadro. Sei que 
os olhos da carne não enxergam estas coisas. Por 
isso gosto de aprender a olhar. A ver com o coração. 
Porque ele vê mais longe do que os olhos.

3. Trago comigo Sonho de Natal para 2018
Em certos dias da semana, temos sempre um/a 

voluntario/a pelo dia todo. Andam por aí, fecunda 
e silenciosamente atarefados. Para fazer o que for 
urgente. E, em dias avulsos, também nos aparecem 
outros/as só porque é preciso cortar o cabelo aos 
rapazes; porque me está a fazer falta esta bên-
ção dos doentes; porque é preciso arranjar-lhes 
as unhas das mãos e/ou dos pés; porque é preciso 
botar uma mãozita na fruta ou hortaliça que che-
garam do Intermarché ou Banco Alimentar e amea-
çam estragar-se, se não for aproveitada já. Vêm. 
Passam cá umas horitas. Estão com os rapazes e/
ou com os doentes. Passam um filme. Animam um 
bocado de desporto. Conversam. Cortam cabelos, 
fazem barbas aos mais desajeitados que nem disso 
são capazes. Confeccionam marmeladas, compotas. 
Preparam legumes para a arca. Etc., etc., etc.. Não 
para substituir os assalariados. Esses têm a sua fun-
ção / missão. Vêm e estão — só porque precisam 
dos que deles precisam…

Dou comigo a sonhar: Gostava de, ao menos em 
cada dia da semana, ver connosco um/a voluntá-
rio/a todo x pê tê ó (J1914-22/07/17).Para as neces-
sidades mais prementes, que volta e meia por aqui 
aparecem. Sem falar na Necessidade Maior de uma 
Casa como esta — a presença continuada de uma 
Galinha-Mãe, à maneira do evangelho (Mt 23:37). 
Boa criadeira. Uma dessas que, sendo boa mãe, não 
é mãe-galinha… Porque sabe acolher os que preci-
sam e, com o mesmo amor firme, sabe sacudir os 
egoísmos doentios dos que atropelam os mais fra-
cos. q

DOUTRINA Pai Américo

PARA irmos já direitinhos às coisas, convém elu-
cidar que por «pobres em espírito» devemos com-

preender os homens que, não tendo fortuna, também 
a não desejam; ou que possuindo, não são possuídos 
dela; ou ainda os que, sendo de facto pobres, não se 
queixam do seu estado.

Daqui se conclui, desde já, que pobreza e miséria 
não são do mesmo sangue. Nunca o amor à pobreza 
gerou miséria em ninguém — nunca. O amor das 
riquezas — sim.

Espírito de pobreza quer dizer suficiência na comu-
nidade. Não pode haver falta das coisas precisas à 
vida aonde reinar aquela fortaleza de pensamento e 
de realização.

Não há muito que eu fui a um hospital ver um 
doente a quem ofereci dinheiro para as suas despesas.

— Por enquanto não preciso. Não posso aceitar!
Por este «não posso» vê-se claramente quanta não é 

a força interior daquele enfermo, ouvinte fiel do Ser-
mão da Montanha. E que bem fez à minha pobre alma 
observar a convicção que as Verdades Eternas geram 
nos homens de boa vontade! «Não posso aceitar!»

Mais: Há um senhor que recebe uma pensão, além 
de outros rendimentos próprios. Pois eu sei que este 
senhor faz contas todos os meses para distribuir 
naquele mês a pensão que recebe. Possui, sim, mas 
não se deixa amarrar. Outro ouvinte do Sermão da 
Montanha.

Espírito de Pobreza

E que dizer daquela mulher do povo, que, duma 
vez, me veio contar a sua imensa alegria pela colheita 
d’azeite no seu olival?!

— Tive três litrinhos dele, livre a maquia!
O mundo podia ser assim. O mundo devia ser 

assim. A mãe-terra é fonte perene. O sol faz germinar. 
A Lei de Deus, promulgada no Sinai e explicada na 
Cruz, ensina a dar a cada homem o pão-de-cada-dia. 

Discursos — sim. A fala foi dada ao homem. Ele 
nos banquetes. Ele nas assembleias. Ele nas socieda-
des de nações. Porém, tanto os que falam com  os que 
escutam, se não estiverem devidamente preparados 
para a doutrina do Sermão da Montanha, constroem 
sobre bancos de areia.

Não basta uma qualquer preparação. É necessário 
muita reflexão porquanto as Bem-aventuranças são 
em tudo às avessas do que o mundo pensa e faz. Elas 
«canonizam de felizes os infelizes», como diz Santo 
Agostinho.

Um homem de pipas de azeite chama necessaria-
mente infeliz àquela mulher dos três litrinhos — e 
quer mais pipas!

O espírito de pobreza domina o ser da Obra da Rua. 
Quem vier às nossas Casas, vê esse espírito pairar, 
orientar, vivificar a nossa Obra. Eis porque ela reme-
deia tanta gente.

Como…? Repartindo.
A verdadeira argamassa das obras sociais está 

no espírito de pobreza. Poupar, poupar, poupar. As 
pedras de elevação são feitas de confiança nesse 
mesmo espírito. A cúpula é a visão.

(…)

Do livro Notas da Quinzena, pp 75-77. 
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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

ESTÁ próxima a celebração do Natal — o Nascimento do Me- 
 nino que não tendo uma casa onde nascer teve uma Mãe 

extremosa a acolhê-lO em seus braços e a presença serena e segura 
de um pai dedicado. A natureza deu-lhe o essencial à vida e a Luz 
do Alto iluminou o lugar e o coração dos presentes. Num quadro 
de beleza única nasceu o Criador, e a vida manifestou-se. A mais, 
nada havia, e nada faltava para que este acontecimento tivesse 
pleno sentido e fosse luz para a vindoura humanidade.

Num mundo de luz e de trevas, dia após dia, ano após ano, a 
luz do acontecimento do Natal nunca se apaga, mas coexiste com 
a ilusão de outra luz, que se esfuma em escuridão. Nunca houve 
tanta desta luz enganadora. As babilónias de outras eras manifes-
tam-se orgulhosas e opulentas na sua grandeza de hoje, à custa da 
vida, da saúde e da fome de tantos seres explorados na sua digni-
dade, relegados para a qualidade de objectos, como outrora fora.

Olho as cidades que não vou conhecer mas que os meios técni-
cos me mostram em écrans deslumbrantes. Logo a seguir as chusmas 
de Pobres enclausurados nos seus ghettos, à espera do golpe fatal. 
Luz ilusória que espalha trevas e consola inutilmente uns quantos.

Este rio caudaloso insatisfeito, sempre à procura por onde se 
espraiar, quer entrar em lugares santos, como teria entrado no Pre-
sépio se tanto lhe fosse permitido: «Ide e informai-vos cuidadosa-
mente acerca do Menino, e, depois de O encontrardes, vinde comu-
nicar-mo, para que também eu vá adorá-lO».

Dos acontecimentos dolorosos deste último Verão, trevas marca-
das na natureza, manifestaram-se os exageros em que as pessoas 
vivem ao darem do que lhes sobra. Excedentes de tudo mas pouco 
de verdadeira preocupação, acções antes que a dor viesse, pelas 
circunstâncias de vida dos que, vivendo em risco, só de si depen-
dem. Faltaram os braços amorosos; faltou-lhes a sentinela vigilante, 
serena e atenta prevenindo os males.

O martírio dos inocentes continua, rejeitados pela escuridão, 
mas acolhidos no Reino da Luz que não se apagará. q

Luz do Natal

Continuação  da  página  1

Afinal, vim a saber depois, fui enganado.
Estava tudo assente entre a fingida senhoria e ela. Não alugou casa 

nenhuma. A hipotética dona recebeu o cheque, depositou-o, dividiu o 
dinheiro entre ambas e guerrearam por causa disso. Os vizinhos é que, 
escandalizados, me vieram contar. 

Passado mais um ano, o homem começou outra vez a telefonar: — 
Que tivesse pena das crianças que morriam de frio, que a GNR não os 
deixava acampar, que para isso tinham de se esconder, que enquanto 
não tivessem casa as crianças não podiam ir à escola, e assim não 
recebiam o abono dos filhos, nem qualquer ajuda estatal.

Numa noite de chuva intensa, telefonaram a dizer que estavam 
nos Bombeiros e ela fez-se porta-voz daquela Corporação, para eu os 
ir buscar. 

Foi tanta a insistência e tão negro o quadro que me apontavam que 
caí e fui ver onde estavam acampados. Era realmente uma proprie-
dade verde e num altinho. Duas meninas, embrulhadas numa manta, 
fingindo dormir sobre a relva. Mas, olhando… não vi, à volta, nada 
pisado. Compreendi então que as crianças foram para ali, a fim de me 
perturbarem o coração. Voltei as costas muito zangado — aquilo era 
um novo embuste.

Agora, passados anos, ela volta de novo e eu já não me lembrava 
das cenas passadas.

Que fazer? Sim! Que fazer? 
O Papa encoraja-me a ir lá. O Evangelho também. Quantas vezes 

devo perdoar ao meu irmão? E tu que me lês — que achas?
Irei ver se o marido foi para o Alentejo ou não. Se eles dormem 

todos a monte. Se as crianças vão à escola. Como vive tanta gente 
junta e de que se alimenta. 

Vou olhar para os seus olhos e vê-los, de novo, de forma diferente, 
levando comigo a Misericórdia do Pai Celeste. 

Sim, aparecerei quando eles menos pensarem, com uma compa-
nhia que sabe bem onde fica a garagem.

Penso ser isto que o Papa me pede a mim, e a todos os cristãos. 
Como o Padre Américo na universidade da pobreza real que lhe deu 
tantas e tão profícuas lições!

Amar!… Amar sempre!… Nunca desanimar! A Misericórdia de 
Deus é infinita!… Ele está sempre pronto a perdoar! Os homens é que 
não. O Reino dos Céus é dos loucos! q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

EM 23 de Novembro, o Papa 
 Francisco desafiou os 

Franciscanos a que colaborem 
com todas as iniciativas em prol 
do cuidado da Casa comum e 
recordou a relação estreita entre 
os pobres e a fragilidade do pla-
neta, entre economia, desenvol-
vimento, cuidado da criação e 
opção pelos pobres. Evocando 
um gesto que marcou a vida de S. 
Francisco de Assis, ao descobrir 
que Deus é misericórdia, apelou 
assim: Abri os vossos corações 
e abraçai os leprosos do nosso 
tempo.

O Relatório das perseguições 
religiosas no mundo é assusta-
dor e questiona-nos seriamente. 
Também na velha Europa, a voz 
da Igreja e a preferência pelos 
mais pobres é motivo de perse-
guições subliminares e até decla-
radas. Veja-se o incómodo que 
tem causado uma Cruz na estátua 
de S. João Paulo II, em França 
(Ploermel), por violar uma lei 
de 1905, ofendendo assim o lai-
cismo francês.

Redigimos esta pobre nota 
franciscana no novo Hospital 
Pediátrico de Coimbra, com 
meninos feridos e bem curados, 
pois o Divino veio do sul para ser 
sujeito a uma cirurgia em Otor-
rinolaringologia e continua a ser 
por nós acompanhado…

A Ordem Franciscana chegou a 
Portugal há 800 anos. Entretanto, 
também se acolheram no Ermi-
tério de Santo António dos Oli-
vais, em Coimbra. Esta evocação 
histórica do oitavo centenário de 
presença e missionação francis-
cana significa realmente muito 
para a história da Igreja em Por-
tugal, e é uma forte interpelação 
espiritual e vocacional, sabendo 
ler os sinais dos tempos.

Em Outubro deste ano (2017), 
celebrou-se o Centenário do 
regresso dos Franciscanos (da 
Ordem dos Frades Menores) a 
Coimbra, depois da extinção das 
Ordens Religiosas em Portugal, 
de cujo relatório do Ministro 
respectivo, de 30 de Maio de 
1834, citamos isto: A existên-
cia das Ordens Religiosas não 
se combina com as máximas 
duma sã política, e é destrutiva 
dos fundamentos da prosperi-
dade pública. Porém, foi uma 
grave perda cultural e espiritual, 
pela destruição que aconteceu 
e cujos efeitos deixaram mar-

cas profundas na sociedade e na 
Igreja.

Ao olhar para tantos meni-
nos e meninas (como o Menino 
Jesus!) a serem cuidados com 
sabedoria e carinho, será melhor 
lembrar alguns franciscanos que 
se cruzaram com Padre Américo 
na cidade dos doutores, que o 
seu curso de Caridade não foi 
tirado na vetusta Universidade 
de Coimbra, mas com os últimos 
— os pobres — nos tugúrios, nas 
ruas, nos hospitais, nas cadeias… 

Foi no tempo do Bispo de 
Coimbra D. Manuel Luís Coelho 
da Silva (1915-1936) que insistiu 
com empenho no regresso dos 
franciscanos a Coimbra, como o 
seu antecessor D. Manuel Cor-
reia de Bastos Pina (1872-1913). 
Os Superiores da Província 
Franciscana Portuguesa deci-
diram, então, abrir residência 
nesta cidade e vieram o Padre 
Fr. Ambrósio Correia (Manuel 
Alves Correia) e Fr. Luís da 
Cruz, começando pelo primeiro 
nos finais de Outubro de 1917, 
que ficou hospedado no Semi-
nário Episcopal de Coimbra. 
Depois, seguiram ambos para 
uma casa na travessa do Cabido 
(n.º 2), e exerciam o seu ministé-
rio na Igreja de S. Salvador, cele-
brando, confessando e pregando.

Assim, é nosso intuito, em 
breves traços, dizer de alguns 
encontros de franciscanos (que 
passaram por Coimbra) com 
Frei Américo e Padre Américo, 
a saber: Padre Fr. Manuel Alves 
Correia, Padre Fr. Inocêncio do 
Nascimento, Fr. Manuel Marinho 
e Padre Fr. José David Antunes.

O Padre Fr. Manuel Alves Cor-
reia (Aguiar de Sousa – Pare-
des, 6-IX-1881; Lisboa, 23-XI-
1948) ensinou em 1915-1916 
no Convento de Vilariño de la 
Ramallosa e depois passou a 
residir em Coimbra. De 1921 
a 1924, esteve no Colégio de 
Santo António, em Tuy, como 
Director e Professor. É nesse 
tempo (Setembro de 1923) que 
Américo de Aguiar, tocado pelas 
marteladas da Graça, falou com 
este sábio franciscano e ficou 
impressionado com a sua vasta 
cultura, porém tinha os pés des-
calços nas sandálias, segundo o 
testemunho do Padre Alexandre 
dos Santos. O próprio confes-
sou: O que ali sofri não se pode 
explicar. Assaltava-me a ideia de 

que estava doido e por doidos 
tomei todos os frades, quando os 
vi na Capela prostrados, a orar. 
Para quê, e a quem, perguntava- 
-me eu!

O Padre Fr. Inocêncio do 
Nascimento (Tinhela – Valpa-
ços, 18-XII-1877; Lisboa, 5-III-
1936), por informação do sábio 
franciscano Padre Henrique 
Rema, foi Presidente da nossa 
residência em Coimbra (perto da 
Sé Velha) no triénio 1924-1927, 
quando era Custódio. O exemplo 
da sua vida, feita de austeridade 
bondosa, cativava os corações. 
Foi em Setembro de 1925 que 
Américo Monteiro de Aguiar 
pediu a admissão no Seminário 
de Coimbra, como confirmou o 
franciscano D. Rafael da Assun-
ção: D. Manuel Luís Coelho da 
Silva, embora com fama de rigo-
roso e muito exigente, recebeu-o 
no Seminário, com singular reco-
mendação do franciscano Padre 
Inocêncio do Nascimento, cujas 
qualidades o Sr. Bispo muito 
apreciava.

Fr. Manuel Marinho (Bei-
ral de Lima – Ponte de Lima, 
10-VII-1900; Montariol – Braga, 
21-IX-1997), ainda com a ajuda 
preciosa de Padre Rema, foi um 
santo e operoso irmão leigo, que 
tomou o hábito a 14 de Agosto 
de 1923, e em passagem por 
Coimbra teve muitos encontros 
com o Padre Américo de Aguiar, 
que fora seu companheiro de 
noviciado, em 1925, em Vilarinho 
da Ramalhosa e criara a Obra 
do Gaiato [Obra da Rua]. Fora 
sempre um autêntico modelo de 
franciscano alegre, irradiante de 
paz e serenidade, amigo de Deus 
e dos seus irmãos.

O Padre Fr. José David Antu-
nes Gonçalves (Leiria, 5-IX- 
-1916), continuando com as 
notas de Padre Rema, depois de 
ordenado Presbítero (25-VII- 
-1939), prestou serviço em várias 
casas da Província. Traduziu 
alguns livros do italiano para 
português. No Colégio de Mon-
tariol foi professor de desenho e 
ali tem desempenhado certa acti-
vidade na arte da pintura. Escu-
támos do próprio, em Montariol, 
estando ele em Coimbra, que o 
Padre Américo (esse gigante!) 
lhe pediu para fazer a capa do 
seu livro Obra da Rua (1.ª ed., 
1942), cuja gravura é o desenho 
do Quim-mau, assinando assim: 
OFM [Ordem dos Frades Meno-
res]. Quando completou 100 
anos de idade, foi-lhe prestada 
grata homenagem que testemu-
nhámos.

O nosso amigo franciscano 
Padre Rema, nas missivas que 
nos enviou, com desejo de servir 
e votos de paz e bem, rematou 
assim: O nome do Padre Américo 
era por demais conhecido e 
apreciado pelos franciscanos da 
época. Na verdade, as suas virtu-
des e fama de santidade têm, pois, 
o selo de S. Francisco e de fran-
ciscanos amigos, conforme escre-
veu: Sinto desejos de ser Fran-
cisco de Assis, para abraçar este 
espaço imenso de luz e de vida, 
desprendido como o Pobrezinho, 
de tudo quanto possa ligar a gente 
às ninharias do mundo. q

Amigos franciscanos


