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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

FUI para estar com os nossos padres e rapazes e com todos os que 
 lhes dedicam a sua vida, na nossa Casa do Gaiato de Benguela e 

na nossa Casa do Gaiato de Malanje.
Como é próprio da nossa maneira de viver, acolheram-me como um 

membro da família que chega de longe, para acentuar em cada uma 
dessas nossas Casas a Obra da Rua.

Inseridas num meio generalizado de pobreza, os Pobres são, espe-
cialmente ali, uma interpelação constante a com eles partilharmos o 
que temos e o que somos. Muitos apelos silenciosos ficam gravados no 
nosso coração, à espera do momento propício para serem atendidos. 
Sabemos como os anos vão passando e pesando em cada um de nós, 
dificultando a nossa capacidade de resposta, mas sabemos também que 
o Senhor da Messe não deixará de escutar os nossos desejos e as neces-
sidades daqueles que esperam auxílio.

Aquilo que para outros pode não ser mais que a constatação de 
um certo tipo de cultura com uma organização social correspondente, 
para nós é uma dor de alma ver carências tão profundas num contexto 
aceite como normal. Aqui as carências impõem-se a quem passa, pois 
os Pobres têm de sair à rua para providenciar algo para as suas neces-
sidades. Nada vai ter com eles aos seus abrigos, eles têm de procurar.

É dentre eles que saem os rapazes que as nossas Casas acolhem. 
A grande maioria faz da Casa do Gaiato a sua família, não têm outra. 
Sem deixarem de ser pobres, membros de uma família pobre, têm de 
prosseguir crescendo no trabalho e esforço pessoal, na expectativa de 
que surjam oportunidades que lhes abram um futuro risonho. Para muitos 
assim tem acontecido, mas as dificuldades, pessoais ou sociais, não dão 
tréguas.

É um trabalho redobrado para os nossos, para o que as ajudas do 
exterior pouco contribuem. Centrados naqueles que são os seus filhos, 
mantêm viva a chama da Obra da Rua, neste modo tão adequado de 
constituir cada Rapaz um homem, com a colaboração das suas próprias 
mãos: Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos Rapazes. Só em ambien-
tes expugnados de vida palpitante e de assunção de responsabilida-
des, se pode rejeitar método educativo tão ao jeito daqueles para quem 
existe. Neste caminho pedagógico, eles são chamados a ser tudo para 
todos. Assim se constrói a família.

O apoio para tudo isto é a vida da fé. Ela, o alicerce sobre a qual 
se constrói a vida das nossas Comunidades em Angola. Tudo muito 
humano, mas tudo muito impregnado do divino. Nunca o humano é sufi-
ciente para manter vivos estes organismos. Em cada esquina encontra-
mos uma oferta pretensamente religiosa. Em algumas é necessário pagar 
a entrada. Mas, entre nós, tudo é escandalosamente gratuito, tudo é 
dom, tudo é dádiva de si mesmo.  q

Em Angola
BENGUELA
Padre Manuel António

É uma boa disposição do 
coração humano. Tem 

como fonte o conhecimento e 
o Amor de Deus Pai. Por isso, 
ninguém poderá alcançar a Cari-
dade, enquanto tiver o seu coração 
dominado pelo egoísmo dos bens 
terrenos. Sem dúvida, o Amor de 
Deus Pai é o segredo da grandeza e 
da beleza do nosso coração. Quem 
me Ama, diz o Senhor, observa 
os Meus Mandamentos. E acres-
centa: Este é meu Mandamento: 
que vos ameis uns aos outros. Por-
tanto, quem não ama o próximo 
não cumpre o Mandamento; e 
quem não cumpre o Mandamento 
não pode amar o Senhor. Feliz 
o homem que é capaz de amar 
igualmente a todos os homens. 
Não guarda para si todas as rique-
zas. Administra-as como Deus 
faz, dando aos mais Pobres aquilo 
de que necessitam. Não faz acep-
ção de pessoas. Quem dera cada 
um de nós tenha um coração desta 
qualidade. O caminho seguro da 
nossa felicidade é a CARIDADE. 
O seu fruto consiste na beneficên-
cia sincera e de coração para com 
o próximo mais pobre. A libera-
lidade e a paciência são um belo 
ornamento deste tesouro.

Como está o teu coração? Quem 
dera seja um coração sensível, 
perante as necessidades da mul-
tidão de pobres verdadeiros. Não 
pode deduzir-se, desta maneira de 
falar, que os ricos tenham que se 
fazer materialmente pobres, para 
participarem nos bens do Reino

Continua  na  página  4

A Caridade…

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

DÓI-ME muito na alma que 
 o meu grito a favor dos 

sem casa e das desgraças prove-
nientes desta chaga social seja 
tão pouco secundado pelos meios 
de comunicação dirigidos pela 
Igreja Católica.

O GAIATO é cada vez menos 
lido, embora chegue às mãos de 
quase todos os responsáveis mais 
directos desta nossa Santa Igreja.

Quem se mete na sua vidinha, 
nela se instala, preocupa-se ape-
nas com as necessidades pró-
prias e de quem os rodeia, nem 
sequer de longe se apercebe do 
sofrimento de irmãos nossos que 
não têm onde dormir, embora não 
pertençam à moderna classe dos 
sem-abrigo que povoam vergo-
nhosamente as maiores cidades 
deste País.

As aflições dos sem-casa che-
gam-me diariamente e, às vezes, 
duas ou três por dia. As rendas 
de casa são cada vez mais altas 
e qualquer cubículo custa um 
dinheirão. 

Esteve agora comigo — dei-
-lhes almoço — um casal com 
dois filhos pequenos e a mãe 
dele a pedir-me ajuda para entrar 
numa casa. Foram despejados 
— é o termo… — como se deita 
fora o lixo, há oito dias, por falta 
de renda. Têm dormido no carro, 
os três adultos e as duas crian-
ças. Estavam muito constipados. 
Arranjaram uma casa em Palmela 
a pagar 250 euros e a senhoria 
não lhes exigiu caução. Neste 
mundo encontra-se gente boa.

Da morada antiga, donde foram 
evacuados, a renda mensal era de 
400 euros.

Surgiu uma depressão ao chefe 
da família e o senhor para quem 

trabalhava — uma empresa agrí-
cola — não descontava para a 
Segurança Social. O resultado 
é evidente. Sem ordenado, sem 
baixa e doente é impossível man-
ter a renda em dia.

Nesta situação quem lhes 
poderá valer?! Ainda foram ao 
Pároco, mas este remeteu-os para 
a Assistente Social, dizendo-lhes 
que não os podia socorrer. É uma 
forma de tirar a água do capote, 
ou melhor de passar adiante como 
o sacerdote da parábola que Jesus 
contou acerca do samaritano.

Organizar um processo pela 
Assistente Social resulta em 
meses de demora. Os dias, as 
semanas e os meses não fazem 
intervalos. Não esperam que as 
normas se cumpram!

Então? Se o Sacerdote fosse 
um homem pobre, de forma a 
sentir as agruras dos seus paro-
quianos, faria nas missas que 
celebra ao Domingo um apelo 
vivo para acudir àquela família e, 
de certeza que a Assistente Social 
poderia organizar o dito pro-
cesso, entretanto os pobres não 
iriam para a rua.

Aquela localidade de onde 
foram obrigados a sair é um lugar 
de veraneio e aos fins-de-semana 
aparecem na Igreja sempre algu-
mas pessoas de posses. 

Seria uma forma de desinstalar 
os cristãos, levá-los a fazer parti-
lha, a doerem-se das situações, a 
serem económicos nos seus gas-
tos e, por último, a comungar o 
sofrimento dos pobres o qual é a 
dor perene de Jesus imolado no 
Santo Sacrifício por todos nós no 
altar da Santa Missa!

Continua  na  página  3

SINAIS Padre Telmo

FLORIRAM as azáleas e preparam-se as sebes das aleluias. Nas 
 matas, espreitam os brotos. Padre Baptista não se limitou a pro-

jectos e construções, também plantou. O nosso Calvário é já um anún-
cio da Primavera. Também nasceu a esperança da família se reunir de 
novo.

Padre Fernando não para e tem as mãos firmes no timão. O mur-
múrio da brisa no milhar de campas do nosso cemitério é sinal de espe-
rança do regresso à nossa Casa.

] ] ]

CARVALHO frondoso, no chão bolotas que piso com pena; paro 
 preso a um junquilho florido que nasceu e cresceu num monti-

nho de terra encostado ao tronco; três pétalas de cor viva guardam o 
tronco da mãe. Passos e passos no carreiro estreito, nas bermas mais 
flores silvestres que brotam da ânsia do regresso. Belezas de Deus!  q

Calvário
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MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

VISITANTES — Todos os nossos amigos e amigas 
façam parte da grande família da Obra da Rua — Obra do 
Padre Américo. No dia 27 de Janeiro, Domingo, houve 
uma visita de dentro, pois recebemos com muita amizade 
alguns Rapazes da Casa do Gaiato de Beire (Paredes) que 
vieram ao nosso encontro, para estarem connosco, visita-
rem a primeira Casa do Gaiato, da Obra da Rua, que cele-
brou o seu 79.º Aniversário em 7 de Janeiro (1940-2019). 
Devidamente acompanhados pelo actual Responsável 
do Calvário e dessa Casa do Gaiato, Padre Fernando 
Fontoura, e pelo Mário, a nossa comunidade teve a ale-

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

FUTEBOL — A nossa equipa de Futsal ganhou mais 
um jogo, contra o S. Luís, por 9-1. Um dos nossos jogado-
res foi expulso porque o jogador da equipa contrária pôs o 
pé à frente do nosso jogador, e ele quase que caía. Depois 
o nosso jogador empurrou-o e o árbitro expulsou-o. Foi 
um grande jogo para os Gaiatos. A nossa equipa de Fute-
bol de 11, empatou por 2-2 com o Ribas. Os marcadores 
foram o João e o «Marcos».

JARDINS — À beira do escritório, os nossos cantei-
ros foram limpos pelo Paulo «Mudo», o Bruno e o sr. 
Jorge. Retiraram as plantas que estavam secas, podaram 
as outras e raparam as ervas daninhas. No nosso pomar, 
o sr. Jorge passou com o tractor a grade, e todas as ervas 
ficaram tapadas com terra, ficando o pomar muito bonito.

PADRE LACERDA — O nosso Padre Lacerda esteve 
cá na Casa do Gaiato de Paço de Sousa, enquanto que 
o sr. Padre Júlio foi visitar as nossas Casas de Angola. 
Foi à Casa do Gaiato de Malanje e à de Benguela. Os 
Gaiatos gostaram da presença do sr. Padre Lacerda cá, 
por esses dias, e o sr. Padre Lacerda também gostou de 
estar connosco.

PARQUE — No galinheiro dos patos temos um casal 
de patos mandarins. Como a pata tinha morrido, tivemos 
de comprar uma nova pata. Estão agora a ser bem trata-
dos pelo Paulo «Mudo». Temos também duas patas reais 
que não tinham pato. Então, compramos um pato. Espe-
ramos que daqui a algum tempo tenham patinhos e assim 
o nosso galinheiro ficará mais alegre.  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

AS CONFERÊNCIAS VICENTINAS E A CRISE DE VALO-
RES —Chegam-nos quase todos os dias notícias de situações de vio-
lência doméstica, actos de vandalismo, aumento do números de condu-
tores alcoolizados, alunos e pais de alunos que batem em professores, 
ou noutros alunos, adeptos desportivos que praticam actos de violência 
contra outros adeptos e outras pessoas, actos de racismo e outras situa-
ções que têm em comum o desrespeito pelos valores de dignidade da 
pessoa e da vida humana.

Boa parte, se não quase todo o debate público sobre estes proble-
mas, fica-se pelas dimensões da lei e do seu cumprimento para pre-
venir as situações atrás referidas e sancionar na prática esses actos 
condenáveis.

Com certeza que são precisas as leis e quem as deve fazer cumprir, 
mas isso não basta. É preciso ir ao fundo da crise de valores donde este 
tipo de actos brota. É preciso que nas famílias e nas comunidades haja 
mais e melhores espaços de aprendizagem e de prática dos valores de 
Solidariedade Social, ou melhor de Caridade no sentido de Amor ao 
Próximo que o 1.º Mandamento de Lei de Deus preconiza.

As Conferências Vicentinas são, ou devem ser espaços de aprendi-
zagem e prática desses valores que são para todos, sejam crentes e não 
crentes. Se para os crentes cristãos o termo aqui mais apropriado é o 
da Caridade, use-se outro como o de Solidariedade Social, ou partilha 
solidária se isto ajudar a juntar forças com quem é não crente, mas 
que também trabalha, ou pode ser motivado a trabalhar em prol destes 
valores.

Esta Caridade também tem que ser para dentro da própria Igreja. 
Quando numa diocese como é a nossa onde, de muito longe, as Confe-
rências Vicentinas são o movimento de acção social com mais implan-
tação a nível paroquial, não há Caridade nenhuma, bem pelo contrário, 
quando não se faz o que deve e pode ser feito para desenvolver ainda 
mais a implantação das Conferências Vicentinas. Não há Caridade 
nenhuma, bem pelo contrário, quando uma Conferência Vicentina se 
fecha sobre si própria, ou, pior ainda, se desvincula da Sociedade de 
S. Vicente Paulo e se transforma em grupo socio-caritativo paroquial. 

Com certeza que os Vicentinos têm a responsabilidade primeira de 
praticarem a Caridade não só para com o seu Próximo mais necessi-
tado, mas também entre Vicentinos e entre as suas conferências. Dito 
isto, também cabe uma grande responsabilidade a párocos, bispos e 
outros responsáveis eclesiásticos de ajudarem os Vicentinos no seu tra-
balho, de o divulgarem às suas comunidades cristãs e ao resto da socie-
dade e de não contribuírem por acção, ou omissão, para nada que faça 
enfraquecer estes espaços de aprendizagem e de prática da Caridade 
que são as Conferências Vicentinas, espaços estes de que o mundo de 
hoje tanto precisa.  q

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site e encontrará diversa informação:
•  Contactos
•   Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO nos seus dois formatos:

— Edição digital
— Edição impressa, digitalizada em PDF

•  Livros da nossa Editorial e outras
•  Biografia de Padre Américo
•  Pedagogia da Obra da Rua
•  Padres da Rua
•  Memorial / Museu Padre Américo
•  Documentação diversa.  q

gria de conviver com vários irmãos nossos, de que damos 
os apelidos: Sem Nome, Varito, Pomba, Tira-Picos, Caro-
cha, Nana e Nandinho (os dois últimos estiveram cá com 
a sra. D. Maria do Rosário). Pelas 13 horas, almoçámos 
no nosso refeitório e foram ditas umas palavras de bom 
acolhimento. Foi uma boa oportunidade de estabelecer 
laços mais fortes com outros membros da nossa Obra, 
para que estejamos todos mais unidos. Muito contentes 
e antes da viagem de regresso à sua Casa, foram tiradas 
fotografias, para mais tarde recordar, junto ao busto do 
nosso Pai Américo. Bem-hajam e saúde!  q

ANTÓNIO HENRIQUES (SEDIELOS) Nuno Almeida

Conheci o António Henriques 
(Sedielos), há mais de 25 anos. 
Eu era pouco mais que “Bata-
tinha” com a responsabilidade 
de servir à mesa dos senhores 
Padres, e ele era o cozinheiro / 
chefe de cozinha.

Nessa altura, para além de 
servir à mesa, também fazia 
a limpeza do primeiro andar 
da casa-Mãe onde dormem os 
«Batatinhas» e ajudava a D. Pre-
ciosa, a D. Virgínia e a “Mãe” 
Irene no que fosse necessário. 
Tudo isto implicava que tivesse 
contacto frequente com a cozinha 
e, por conseguinte, com o Antó-
nio Henriques. 

As memórias com que fiquei 
dele, levam-me a pensar que foi 
um Homem que se dedicou à 
família da Obra da Rua com todo 
o empenho. Mesmo sendo um 
tempo de pouca fartura, nunca 
nos faltou com alimentação de 
qualidade, nem com o pedaço 
de pão quando lho pedíamos — 
mesmo não sendo hora de refei-
ção! Era atento às nossas neces-
sidades.

Sei que se dedicou com igual 
empenho no Calvário.

Faleceu no dia 1 de Março de 
2019.

Descanse em Paz!  q

BEIRE — Um Calvário sem “transcendência”?!… Um admirador

Alegria, na esperança de 
que… Deixai-me continuar a 
digerir convosco as Bodas de 
Caná — Ver O Gaiato n.º 1955, 
de 16-02-19. Porque ainda me 
sinto dividido. Não entre dois 
amores, do clássico de Marco 
Paulo. Como S. Paulo, também 
eu já vou sabendo em Quem acre-
dito (2 Tm 2,12). Mas, verdade 
verdadinha que também trago 
comigo, aqui bem fundo, dois 
sentimentos reais e fortes. Sin-
to-me mesmo habitado por essa 
alegria que me vem da esperança 
de que… (Esperança! Isto é, a 
posse actual de um bem futuro). 
Ao mesmo tempo, também por 
cá anda ainda um certo receio 
de que nos deixemos vender a 
alma ao diabo… Ouço que pre-
cisaremos ainda de mais alguns 
meses para que nos deixem em 
paz. Nos devolvam aqueles/as 
que, por razões nada claras, nos 
levaram daqui. Eles são nossos e 
nós somos deles. Por isso alguns 
definham(os) tanto, sob o peso 

dessa forçada separação. Eles 
não são do Estado, sejam quais 
sejam os seus tentáculos. Porque 
”ninguém é de ninguém mesmo 
quando se ama alguém”. Nós não 
somos do Estado. Cidadãos sim. 
Portugueses de lei, sim. Mas não 
somos coisas que se mudam de 
sítio a bel-prazer de quem quer. 
Só porque lhes dá na real gana. 
Sob a capa de um anónimo cum-
primos ordens. Não senhor. Por-
que o amor também tem as suas 
leis. Sei que esta linguagem já 
não é moderna. Corre riscos de 
envelhecer. Mas, graças a Deus, 
ainda há muito quem entenda 
destas loucuras do Evangelho.

Rumino: mais alguns meses! 
Para que nos reconheçam como 
já licenciados para o efeito. Um 
efeito que, no caso do nosso Cal-
vário / Beire, não é com certeza 
o mesmo dos licenciadores. Por-
que o nosso efeito não é só uma 
residência ou um apoio social 
(ditos de melhor qualidade) para 
os “carenciados sociais”. Não. 

O nosso efeito também é isso, 
mas pede ainda mais. Pede toda a 
fidelidade a um carisma1, legado 
por Pai Américo: “O Calvário! 
É um nome tirado do Evangelho. 
(…). Fazem hoje falta no mundo 
estes nomes, estas ideias, estas 
Obras humanas de sabor divino. 
Um lugar onde cada paciente 
leve, sim, mas não arraste a 
sua cruz dolorosa”. Aclaro-me: 
O que está em causa não é só a 
fidelidade a Pai Américo. Morreu 
há sessenta e três anos. E, entre-
tanto, a sociedade evoluiu. E nem 
tudo é mau nessa evolução. Antes 
pelo contrário. Há muitos valo-
res novos que, sem confessarem 
isso abertamente, foram beber 
à mesma fonte — o Santíssimo 
Nome de Jesus, a quem a Obra da 
Rua está dedicada.

O que aqui está em causa é a 
fidelidade à Fonte de onde Pai 
Américo bebia e pela qual se sen-
tia impelido (sic). Para fazer o que 
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Oh! Evangelho, como estás longe de tantas celebrações eucarísti-
cas!... 

Oh! Religião sem Evangelho, que não convences ninguém nem 
atrais os que andam perdidos!...

A Missa é, como ouvi dizer há tempos, mais uma reunião de gente 
bem-educada do que um encontro onde Deus se torna presente e enche 
os corações.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

fez, naquele tempo. Com uma 
palavra nova, em matéria social. 
Impelido a dar a vida por aqueles 
a quem, na sociedade de então, 
a vida lhes era negada de tantas 
maneiras. E, hoje, digam lá o que 
disserem as autoridades que tanto 
gostam de falar do que não enten-
dem: para muitíssimos casos — os 
das periferias, que são tantos!… 
— o Estado, apesar da grande 
evolução social, ainda não encon-
trou uma resposta condigna.

ISSO de uma “resposta con-
digna”. O Estado não tem nem 
pode ter. Porque não é da sua 
conta. Uma resposta (RES+posta) 
capaz de respeitar o homem inte-
gral. Capaz de respeitar aquela 
d’IGNI+dade própria dos filhos 
de um Rei-Servidor. Devorado 
pelo fogo (ignis!) do amor pelos 
últimos (Mc 10, 35.45). Esse Rei 
— Príncipe da paz! — que, ainda 
vive no actuar dos Seus seguido-
res e lhes proporciona uma Paz, 
uma Alegria e um Bem Estar 
que segurança nenhuma deste 
mundo pode assegurar (Jo 14, 
27-31). Porque, no Estado, o que 

hoje é assim, amanhã já é assado. 
E todos os Estados estão penden-
tes de um Orçamento de Estado 
e de milhentas pressões a tentar 
levar esse orçamento nesta ou 
naquela direcção — tantas vezes 
maculadas pelos interesses mes-
quinhos de pressões ideológicas 
e/ou económicas.

Ora Cristo Vivo, no actuar 
daqueles que O seguem impeli-
dos pelas mesmas loucuras do 
Evangelho, (Pai Américo!) não 
tem orçamentos… Como todos os 
outros cidadãos, Cristo Vivo paga 
o que tem de pagar. Não foge a 
impostos (Mt 17, 24-27) nem cede 
a pressões. Só conhece a pressão 
d’as periferias, onde agonizam 
os últimos, que Ele sempre olha 
como os primeiros no seu pro-
jecto (PRO+jecto!) de atirar para 
a frente! Para uma sociedade onde 
também Deus possa reinar. Onde 
César tenha o que é de César e 
Deus tenha o que é de Deus (Mt 
22,21). Sem ninguém a oprimir 
ninguém. Por isso Cristo é de 
ontem, é de hoje e é de sempre.

Tão verdade o que hoje mesmo 
ouvi cantar na Celebração da 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  do  número  1955

SOCORRENDO-NOS, ainda, 
 do Mensageiro de S. Vicente 

de Paulo [1945], bem como de 
uma biografia do Padre Barros-
-Gomes [30-IX-1939; 5-X-1910] 
– Victima da República, sábio 
engenheiro florestal e santo laza-
rista, do Padre Bráulio Guimarães, 
C.M., continuamos então a discor-
rer breves notas biográficas sobre 
o Padre Jacinto de Sousa Borba. 
Assim, em 8 de Setembro de 1907 
deu entrada na casa dos Padres da 
Missão em Lisboa, pois o Padre 
Alfredo Fragues, Superior da casa 
e Visitador da Província, confiou-
-lhe várias aulas (latim, francês, 
etc.) e o ensino da música (especial 
predilecção), na Escola Apostólica 
dos Lazaristas, no Palácio Linha-
res, sito na Calçada de Arroios.

Porém, depois de alguns anos 
de serviço fecundo e piedade sin-
cera, em 5 de Outubro de 1910, 
foi obrigado a sair dessa casa, pois 
a Escola Apostólica de Arroios 
acabou por ser invadida por uma 
turbamulta anti-religiosa, em trá-
gicas circunstâncias. Nessa tarde, 
o Padre Alfred Fragues estava a 
rezar na capela e, vendo a proprie-
dade cercada, reuniu a comunidade 
na biblioteca. De crucifixo na mão, 
implorou: Por amor de Deus, não 
matem ninguém! Poupem ao menos 
estas crianças! Mas, logo uma 
bala certeira o prostrou, banhado 
no seu próprio sangue. Ao irrom-
perem pela biblioteca dentro, os 
assaltantes encontraram o Padre 
Barros-Gomes, sábio silvicultor, e 
estalou um tiro que o fez contorcer 
em agonia. Segundo um relato do 
Padre Sousa Borba, o corpo do 
Padre Barros-Gomes teria sido 
apunhalado no baixo-ventre, des-
pojado das vestes e calçado dos 

Do Padre Jacinto de Sousa Borba
pés. Os assaltantes quando arrom-
baram a porta do quarto do Padre 
Sousa Borba, encontraram-no com 
outros padres e irmãos e um grupo 
de crianças, tendo implorado: 
«Tenham dó destas crianças!». A 
resposta foi uma coronhada que 
lhe fendeu a cabeça. A escorrer 
sangue, ele continuou a suplicar: 
«Misericórdia para estes!». Mas o 
ódio referve em impropérios infa-
mes, e uma segunda coronhada 
vibrada de novo à cabeça, fez 
cair a vítima de borco. Depois, o 
Padre Sousa Borba foi levado sob 
prisão para o Governo Civil e no 
dia seguinte, na companhia de 
alguns padres prisioneiros (Sau-
nal, Teixeira e Álvaro), foram para 
a Legação Francesa, onde se jun-
tou o Padre Sénicourt, e daí para 
o Hospital de S. Luís; de onde, a 
12 de Outubro de 1910, embarca-
ram para França, a bordo do vapor 
Atlantique, no qual também segui-
ram 48 Filhas da Caridade e outras 
religiosas. 

Depois de algum descanso 
nas casas de formação de Dax e 
Paris, foi enviado para Damasco 
(Síria), onde os Lazaristas orien-
tavam um Colégio muito con-
ceituado, embarcando em 25 de 
Janeiro para a região do Levante. 
Acolhido fraternalmente naquele 
centro cosmopolita, foram entre-
tanto apreciados os seus talentos 
de organista e professor e a sua 
dedicação à Congregação da Mis-
são. Porém, declarada a Primeira 
Guerra Mundial, a 28 de Julho de 
1914, foi obrigado a sair das fron-
teiras do Império Turco e chegou à 
Casa-Mãe, em Paris, em Dezem-
bro desse ano, até que em Janeiro 
de 1915 tomou o caminho da sua 
Pátria! Assim, foi colocado na 
igreja de S. Luís, em Lisboa. Com 
o fim da Guerra, em 11 de Novem-

bro de 1918, deram-lhe outra vez 
ordem de partir para o Colégio 
dos Lazaristas em Damasco. Com 
autorização superior, pôde vir a 
Lisboa para celebrar as bodas de 
ouro de vocação religiosa, a 29 de 
Maio de 1925, na igreja de S. Luís, 
com o Superior e seu companheiro 
de noviciado Padre Desidério 
Caullet. Depois, com 71 anos, teve 
de voltar à sua missão.

Acontece que começava a esbo-
çar-se um plano de renovação da 
Congregação da Missão em Por-
tugal. O Padre Sebastião Mendes, 
vindo de um Seminário no Brasil, 
ficou como Visitador da Província 
e desejou o regresso dos membros 
da Congregação dispersos pelo 
mundo, em especial o Padre Sousa 
Borba, venerando decano, que 
veio com gosto e a alma cheias de 
esperanças, conforme confiden-
ciou: Estou um velho de 73 anos, 
para nada presto! Mas para tudo 
quanto eu puder, aqui me têm, 
podendo contar com a minha boa 
vontade. Foi acolhido de braços 
abertos na incipiente residência 
da Rua do Século, em Lisboa, e o 
Visitador disse-lhe que exigia dele 
ao menos dez anos de trabalho… 
Entretanto, foi nomeado consul-
tor da Província e Assistente da 

Casa Central. Em Outubro de 
1927, tomou conta da capelania 
das Florinhas da Rua, das Irmãs 
Missionárias de Maria, na Rua 
da Beneficência, ao Rego, a que 
se dedicou com zelo sacerdotal 
até ao fim de Dezembro de 1931. 
Depois, doente, aceitou ser cape-
lão do Asilo das Cegas, das Irmãs 
Dominicanas, na Rua do Século, 
ao pé da porta. Das notas pessoais 
que deixou, rematamos com esta 
bela confidência: Todo o bem que 
tenho feito é filho da minha con-
fiança só, só em Deus, lembrando 
que os instrumentos fracos são os 
melhores na mão de Deus, para 
que todos possam ver que é Deus, 
e Deus só, que opera o bem. Aque-
les que o prezavam como amigo e 
os que recorriam ao seu ministé-
rio sacerdotal veneravam-no, mas 
comentava com jocosa ironia: 
Dizem por aí que há dois santos 

em Lisboa: há, de facto, um santo 
de pau maciço, que é o bom Padre 
Cruz. O Padre Sousa, esse é um 
santo de pau carunchento...

A véspera do Natal de 1944 pas-
sou-a quase toda no confessioná-
rio. Mesmo enfermo, devido ao 
violento frio que fez em Dezem-
bro, ainda celebrou Missa no dia 
29, na capelinha da Residência da 
Rua do Século, e no dia seguinte 
recebeu a Sagrada Comunhão, 
na cama. Com muita devoção a 
Nossa Senhora das Graças — a 
sua Mãezinha do Céu, beijou mui-
tas vezes a Medalha Milagrosa 
[cunhada em 1854, ano da defi-
nição dogmática da Imaculada 
Conceição], que o acompanhou 
para a sepultura. Também bei-
jou repetidas vezes o crucifixo e, 
sendo devoto de S. José, repetiu as 
jaculatórias — Amado Jesus, José 
e Maria, expire em paz entre vós a 
alma minha. No dia 3 de Janeiro 
de 1945, quarta-feira, às 13 horas 
e meia, naquela casa lazarista, o 
Padre Jacinto de Sousa Borba, 
com 90 anos, foi chamado para a 
Missão no Céu! A notícia da sua 
morte depressa se espalhou em 
Lisboa. Em volta do seu corpo, 
na Capela do Asilo das Cegui-
nhas, acudiram numerosas pes-
soas. A Missa de corpo presente 
foi celebrada às 10 horas e meia, 
e o enterro realizou-se às 15 horas 
para o jazigo da família vicentina, 
no cemitério dos Prazeres, em Lis-
boa. Nas lágrimas que marejavam 
tantos olhos, sentiu-se bem quanto 
era querido e venerado o virtuoso 
Padre Sousa — uma alma sacer-
dotal e um humilde filho de S. 
Vicente de Paulo!  q

Eucaristia: Não podemos cami-
nhar com fome e sem amor… 
Verdade que nenhum homem 
vive sem pão. Mas continua a ser 
também muito verdade que nem 
só de pão vive o homem… Qual-
quer homem. Qualquer cidadão 
— dos que fogem aos impostos 
e dos que cumprem com as suas 
obrigações. Conscientes ou não 
de que os nossos impostos são 
para dar vida ao Estado, de que 
todos necessitamos.

Venha-se lá de que confissão 
religiosa se venha, (o homem é 
um animal religioso), o certo é 
que, em certos momentos da vida 
(que sempre anda e desanda,…) 
todos precisamos d’essa(s) Pala-
vra(s) que dá(ão) Mais Vida e 
Vida em abundância (Jo 10, 10). 
Precisamos. Todos. Sobretudo 
quando no seu andar e desandar, 
a vida chega mesmo a tresandar 
o impossível.

1 — Dou aqui à palavra carisma não o 
significado comum de “coisa” (graça?!) 
que dá a um e não dá a outro… Não senhor. 
Aqui, carisma quer dizer: Pegar num dom 
que Deus dá a todos e pegar nele e desen-
volvê-lo para o pôr ao serviço daqueles que 
mais dele necessitam.  q

PADRE AMÉRICO – «PENSAMENTOS»

A Editora Modo de Ler, aproveita a oportunidade da Obra da 
Rua estar prestes a fazer 80 anos e promove um livro intitulado 
Padre Américo – Pensamentos. Neste âmbito, pede «a cada 
Amigo que escolha e nos envie [à Modo de Ler] até 31 de Março 
próximo os 10 Pensamentos do Padre Américo que mais o tenham 
impressionado, e de que página e obras foram transcritos. Depois, 
com todos os pensamentos reunidos, e com a indicação de quem os 
escolheu, far-se-á uma edição que será publicada no próximo mês de 
Julho, na data da evocação da morte desse Santo que se fez Homem, 
no dizer do saudoso Professor Nuno Grande, edição cuja venda se 
destinará por inteiro à Obra da Rua. Às entidades oficiais a quem 
poderá ser útil, porque esclarecedora, a edição será oferecida.»  q
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VINDE VER! Padre Quim

«UNIDOS venceremos». É deste e de mui- 
 tos outros intensivos que as Obras sociais 

dependentes da cooperação dos sócios se vão man-
tendo ainda no seu pleno desenvolvimento ao longo 
da sua história. As ideias movem as multidões. Os 
feitos alcançados sustentam a honra e a glória de um 
Povo. Caminhar de mãos dadas é o melhor dos remé-
dios para sarar a chaga aberta pelo funcionalismo 
isolado, sempre propenso ao indesejável fracasso. O 
desânimo, a insegurança, o medo do progresso são 
resultados do alienamento à vida fraterna e a comu-
nhão das responsabilidades que são inerentes e cons-
titutivas ao real e digno funcionamento da Institui-
ção a que nos sentimos fazer parte. Na Obra da Rua 
fazemos uma opção pelos pobres, longe do mero fun-
cionalismo institucional e mercantil, visto na maior 
parte das obras de assistência e reinserção social no 
País e pelo nosso pobre mundo afora. Opção, sim! 
Toda ela revestida só e somente do brilho da comu-
nhão. Se vier a faltar este indispensável recurso, logo 
e de modo imperioso se instala a divisão, a confusão, 
o abuso de poder e de confiança antes depositados 
pelo superior hierárquico. Sendo o serviço pelos mais 
carenciados um acto de caridade, nunca, mas nunca 
mesmo, a avidez pelo poder poderá simbolizar qual-
quer opção pelos pobres, não senhores. Só a imitação 
a Cristo, servo humilde foi e há-de continuar a ser a 

Estamos unidos

SETÚBAL Padre Acílio

Júbilo
COM os nossos amigos devo 

 comungar a alegria que me 
transporta da alma. É para todos 
uma notícia inesperada, como foi 
para mim, que há anos deixei de 
me preocupar com o futuro desta 
Casa porque essas ideias me desa-
nimavam, me afligiam e me revol-
tavam.

De repente, para mim, surge, 
vindo do Céu, um Sacerdote com 
a alma plasmada por Pai Américo. 
Já não é um jovem levado pelos 
sonhos, mas um homem maduro 
que sempre ansiou viver a pobreza 
dos Padres da Rua e escolher os 
Pobres para a sua amizade e com-
panhia.

Não veio desta Diocese de 
Setúbal, nem deste País, mas de 
muito longe, quase do fim do 
mundo como o Papa Francisco. 
Veio de Minas Gerais, da Diocese 
de Juiz de Fora.

Seus Avós acompanharam o 
Padre Américo na sua deslocação 
ao Brasil em 1949. Com sua mãe 
ainda jovem ouviram-no muitas 
vezes e a sua palavra marcou-os 
profundamente. A família viveu 
evangelicamente à luz vigorosa e 
profética do Pai Américo.

expressão mais clara e evidente de doação aos mais 
pobres e excluídos da vida socialmente digna.

Ora, a Obra da Rua é uma grande família. E o que 
se espera de uma família? Que seja unida! Pois claro. 
Só assim pode ter a respeitosa denominação. O que 
passa disto vem do maligno. Cada membro da família 
tem a sua responsabilidade cooperando na luta diária 
pela materialização dos seus próprios objectivos — a 
felicidade de cada um dos seus membros. Através dos 
actos de comunidade, celebrações, acontecimentos, 
se efectivam laços muito fortes entre uns e outros, 
cuja lembrança o tempo não se atreve em devorar. 
O respeito pelas diferenças é muito importante neste 
quadro afectivo de vivenciais que se cruzam no seio 
familiar. A humildade de Maria — e o zelo de São 
José — são faces da mesma moeda que compra o 
bem-estar no seio da família. Seja ela rica ou pobre, 
numerosa ou pequena. Pois quem é humilde, também 
é obediente. Há na Igreja exemplos fantásticos de 
humildade e simplicidade de vida — São Francisco 
de Assis, Madre Teresa de Calcutá, e tantos homens 
e mulheres de Deus. A nossa Obra é humilde, para 
gente humilde que não tem necessidade alguma de 
pugnar pelos lugares de direcção. O serviço contínuo 
deve ser aliciante e prazeroso, ali onde cada um se 
encontra, na sua pequenina esfera de acção no dizer 
do nosso Pai e fundador da Obra da Rua.  Somos 
família! Tudo que se faz no dia-a-dia é pelo bem-estar 
dos seus membros. A conclusão é de Pai Américo “a 
melhor maneira de evitar os grandes males alheios 
é cada um fazer todo bem que puder dentro da sua 
pequenina esfera de acção. Não há arma mais eficaz 
para combater o mal do que a prática do bem”.  q

Continuação  da  página  1

dos Céus. Na verdade, a autêntica pobreza do rico, e cada dia o com-
preendemos melhor assim, não consiste em ”não ter nada”, mas 
comprometer-se com os pobres, especialmente com aqueles que não 
podem defender-se, que não têm o mínimo necessário para uma vida 
humana digna. É difícil, sem dúvida, viver com este espírito, quando 
a riqueza e os bens da terra estimulam o egoísmo e uma vida fácil. Por 
isso, é muito actual a Palavra de Deus como um convite à conversão do 
coração, a deixar o abominável e abrir o coração à torrente do Amor. 
Tenhamos um coração generoso que nos leva, em certos momentos 
da nossa vida, a gestos maravilhosos de ajuda a quem cuida dos mais 
pobres e abandonados. Somos testemunhas desta generosidade admi-
rável.

As crianças abandonadas devem estar muito presentes nos cora-
ções de pais e mães. São, na verdade, um chamamento ao Amor. Infe-
lizmente, são em grande número. Quem dera fosse possível a abertura 
de mais Casas do Gaiato, nesta nossa querida Angola. Já temos falado 
deste assunto com o nosso coração. Todos os dias gozamos a alegria 
dos oito filhos que foram acolhidos, no início deste novo ano. O mais 
pequenino tem 5 anos. O mais velho tem 8 anos. A sua presença na 
nossa família da Casa do Gaiato de Benguela é uma fonte de alegria. Já 
referi que estes filhos vieram do Abrigo dos Pequeninos. Deste modo, 
outros podem ser acolhidos no lugar deixado por estes filhos muito 
queridos. Quem nos dera poder ir mais além!

A fome está a entrar na vida de muitos filhos. Este fenómeno alarga 
o horizonte da miséria que está a ser vivida. O género humano tem à 
sua disposição muito poder económico. E, sem dúvida, uma grande 
parte da humanidade sofre fome e miséria. E são multidão os que não 
sabem ler nem escrever. Perante tudo isto, será suficiente proporcionar 
meios de inteligência, técnica e ciência? Exige-se, sobretudo, um cora-
ção novo. É deste coração novo que os filhos abandonados necessitam. 
Cada um de nós está disposto e disposta a pôr este coração renovado 
ao serviço destes filhos? Deixa que o Amor seja o suporte da tua vida. 
Entramos no tempo da Quaresma. Vamos procurar vivê-la morrendo 
para a desgraça do egoísmo e vivendo na preparação dum coração 
novo, ressuscitado pela força do verdadeiro AMOR. Recebei um bei-
jinho dos filhos mais pequeninos da nossa e vossa querida Casa do 
Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António

Abandono
AS diversas situações por que fui passando nesses quase 

 quinze dias em Angola, trazem-me ao pensamento a pas-
sagem do Evangelho em que Jesus se compadece com as multi-
dões com quem se encontra, que se reflectem cansadas e abatidas 
tal como as ovelhas que andam sem pastor. Não se conformando 
com o seu desalento, diz aos seus discípulos para que roguem 
ao Senhor, que lhes pode dar alimento, que mande trabalhadores 
para cuidarem delas, as alimente para que sejam fortes na vida e 
não se deixem abater.

Desde os primeiros anos da nossa Obra, que Pai Américo sen-
tindo, sem dúvida, esta necessidade de trabalhadores que cuidas-
sem dos pequeninos abandonados das ruas e de tantos pobres 
sem pão, enviou para os seminários alguns dos seus rapazes com 
esse fim. Era o seu olhar para mais longe, compadecido por aque-
les a que não conseguiria chegar, pedindo por eles ao Senhor da 
messe.

Em Angola, temos alguns rapazes nos seminários, apoiados 
pelos nossos padres que, em cada dia que passa, se cruzam com 
tantos que andam como ovelhas sem pastor, carentes dos mais 
elementares bens que os orientem, fortaleçam e animem. 

Para todas as situações, é o Senhor da messe que envia os 
trabalhadores para trabalharem na Sua messe. São portanto tra-
balhadores chamados, vocacionados. Não se trata de trabalhado-
res que seguem uma carreira profissional, progredindo de degrau 
em degrau, mas de trabalhadores que vão pôr em prática os dons 
recebidos da generosidade do seu Senhor em favor do Seu reba-
nho.

Estes trabalhadores são poucos e a messe é grande! Assim no 
Seu tempo, assim no nosso. Mas, apesar disso, rogai para que Ele 
envie trabalhadores para a Sua messe.

Por isso o nosso olhar perde-se na imensidão humana de 
carências, resultado de muitos se conformarem com o abandono 
do rebanho, o deixarem entregue à sua sorte, caindo nas mãos de 
muitos que vêm para devorar e destruir.

Os males por que passa o rebanho lá, não são muito diferentes 
nas suas consequências, por que passa noutras latitudes. O resul-
tado é semelhante porque as necessidades também o são: «Rogai, 
portanto, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a Sua 
messe».  q

É, para mim, um verdadeiro 
milagre esta forte e doce compa-
nhia.

Já o baptizei nas deslocações às 
zonas mais pobres da cidade e às 
casas mais famintas e desampara-
das, o que ele fez com redobrado 
júbilo.

Não sou digno de tal graça, mas 
o Senhor quis surpreender-me, 
consolar-me e advertir-me: Por 
que duvidaste homem de pouca fé.

O Padre Lacerda é Brasileiro, a 
perifrástica da sua linguagem vai-
-se aperfeiçoando e, brevemente, 
creio eu, ocupará um cantinho no 
nosso Jornal com as suas vivên-
cias.

Jumbo
O Jumbo de Setúbal dá-nos 

diariamente o que tira das 
bancas. É uma ajuda preciosa, 
pois dela escolhemos alguns ali-
mentos para nós, para os pobres 
que demandam à nossa porta 
como para o nosso gado.

Desde o princípio que o Jumbo 
nos abriu carinhosamente as por-
tas para os nossos rapazes vende-
rem O GAIATO.

Naquele largo e povoado 
ambiente saboreei um arroubo 

espiritual que minha memória 
jamais apagará: Comprava um 
fogão e um esquentador para dar 
a uma família pobre e, quando os 
quis pagar com um cheque, dizem-
-me que estavam saldados. Estre-
meci com a notícia, interiormente 
o meu coração voou ao Céu.

O Jumbo organiza anualmente 
uma colheita para a Casa do 
Gaiato tal como é feita para o 
Banco Alimentar e este ano foi 
abundante.

O nosso celeiro precisa estar 
sempre recheado para acudir à 
pobreza que agora, três dias por 
semana, bate à nossa porta em 
maior número.

O peditório é destinado à Casa 
do Gaiato de Setúbal mas não 
o guardamos somente para nós. 
Repartimos com os Pobres que de 
todos os lados nos procuram.

As portas do Jumbo estão sem-
pre abertas para os rapazes ven-
derem O GAIATO o que não 
acontece infelizmente em mais 
nenhum hipermercado. Todos nos 
têm fechado as portas, excepto 
o Intermaché que também nos 
mimoseia com o que tem nas 
prateleiras e não impede que nas 
entradas ou saídas vendamos o 
nosso Jornal.  q

DO MEU CANTINHO Padre Júlio

É a nossa Casa do Gaiato de Malanje


