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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

N’O GAIATO, de 13 de Abril,  
	 confiantes,	 deixámos	 esta	

nota:	 É, assim, aguardado com 
esperança, pelo Povo de Deus, 
em especial a Igreja Católica em 
Portugal, o	Decreto	de	aprovação	
das	 virtudes	 heróicas	 do	 Padre 
Américo Monteiro de Aguiar.	Esta	
Causa	 de	 Beatificação	 começou	
com	afinco	em	1986	–	há	33	anos,	
tendo	 o	 grande	 amigo	 beneditino	
D.	 Gabriel	 de	 Sousa	 preparado	
os	 primeiros	 escritos	 processuais,	
seguindo-se	 outros	 cabouqueiros	
que	 já	 nomeámos.	 Nesta	 hora	 de	
júbilo,	 em	 que	 o	 Servo de Deus 
Padre	Américo	foi	declarado	Vene-
rável, é	 justíssimo	 lembrar	 todos	
aqueles	que	tornaram	possível	este	
momento	feliz,	com	os	seus	teste-
munhos	 vivos,	 a	 sua	 colaboração	
documental	e	escrita	e	a	sua	oração	
perseverante,	 em	 especial	 os	 que	
já	partiram	e	se	alegram	com	esta	
boa	notícia	no	Céu!	É,	pois,	 com	
muita	alegria	que	todos	agradece-
mos	vivamente	a	prenda natalícia 
que	o	Papa	Francisco	fez	chegar	à	

Igreja	em	Portugal,	a	12	de	Dezem-
bro,	 conhecida	 logo	 pela	 manhã	
deste	dia	inesquecível,	em	especial	
para	 a	Obra	da	Rua,	 e	 que	mere-
ceu	 ampla	 divulgação	 nos	 meios	
de	comunicação	social	e	uma	Nota	
Pastoral	da	Conferência	Episcopal	
Portuguesa,	 saudando	 com	 pro-
funda alegria	 a	 decisão	 do	 Santo	
Padre.	Nesse	dia,	o	Papa	recordou	
que	a santidade permeia e acom-
panha sempre a vida da Igreja, 
muitas vezes de forma escondida 
e quase imperceptível.	Da	 notícia	
tornada	pública	pelo	Vaticano,	que	
veio	 impressa	 em	 L’Osservatore 
Romano	 [Ano	 L,	 n.	 2596,	 17-24	
Dez.	2019,	p.14],	registamos	o	seu	
teor:

A 11 de Dezembro, o Santo Padre 
Francisco recebeu em audiência o 
Cardeal Angelo Becciu, prefeito 
da Congregação para as Cau-
sas do Santos. Durante a audiên-
cia, o Sumo Pontífice autorizou a 
mesma Congregação a promul-
gar os Decretos relativos: […] – 
às virtudes heróicas do servo de 

Deus Américo Monteiro de Aguiar, 
sacerdote diocesano; nascido em 
Salvador de Galegos (Portugal), a 
23 de Outubro de 1887 e falecido 
no dia 16 de Julho de 1956, no 
Porto (Portugal).	[…]

] ] ]

Continuando	 com	 a	 descrição	
dos	 primeiros	 passos	 da	 Obra	 da	
Rua,	 nos	 80	 anos	 de	 vida	 da	 pri-
meira	 Casa,	 retomamos	 da	 pena	
de	 Padre	 Américo,	 na	 página	 7,	
do	opúsculo	Casa de Repouso do 
Gaiato Pobre [1941],	 mais	 algu-
mas	linhas	históricas.	Ora,	eis:

Surgia, porém, uma dificuldade 
de ordem moral, que se tornava 
necessário remediar: — os garo-
tos pediam para ficar mais tempo, 
que a gente em casa, passamos 
fome; os pais escreviam a pedir 
aos Dirigentes que deixassem ficar 
seus filhos por mais algum tempo, 
que a gente agora não ganha; e, 
finalmente, mesmo sem pedidos 
nem cartas, via-se perfeitamente a 
necessidade de prolongar o está-
gio a certos deles, cujo estado de 
fraqueza era evidente.

Urgia, pois, arranjar casa pró-
pria com organização permanente, 
na qual se pudesse amparar por 
tempo indeterminado, o pequeno 
do tugúrio — e assim se fez.

Continua  na  página  4

De ontem e de hoje
— é Natal de Jesus

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

NAQUELE dia chuvoso e frio, de alma dila- 
 tada e quente, entrou Pai Américo com 

os primeiros três gaiatos na Casa que inicial-
mente nomeou de Casa de Repouso do Gaiato 
Pobre, porque inicialmente pensada para os 
Rapazes da Rua mais débeis. Não muito tempo 
depois, dá-lhe o seu nome definitivo de Casa 
do Gaiato. Uma Casa deles, para eles, por 
eles. Um modo de vida querido assim porque 
alicerçado no Nome de Jesus, não no de qual-
quer homem. Por tal motivo, confiante na Sua 
Providência e Graça. É na Sua Cruz que radica 
a confiança e a entrega. Quem assume este 
lema, assume participar por inteiro no seu fun-
damento, a Cruz.

Decorreram já 80 anos desde esse dia 7 de 
Janeiro de 1940. Foi uma guerra transforma-
dora e edificante que Pai Américo começou a 
travar perante um estado letárgico de miséria e 
morte a que estava votada muita gente Pobre e 
seus filhos. Tanto o ambiente local como o inter-
nacional favoreciam esta letargia. Pai Américo, 
porque seguro no Nome que o impelia, venceu 
todas as resistências e a desesperança dos 
homens: «Sem nome, sem influência, sem pres-
tígio, sem dinheiro; destituído de todas aquelas 

80 anos qualidades que fazem girar no mundo homens 
e ideias, eu realizei eficazmente os meus dese-
jos, que são justamente os do garoto da rua: 
— dar-lhes pão, sol, largueza, asas. Com-
prei uma casa para eles — descobri um novo 
mundo.»

Este mundo novo é o que não usa os crité-
rios daquele que gira por atributos humanos. 
Embora outro, tem este como lugar querido, 
objecto de enlevo, dedicação e doação. Por 
esta descoberta, Pai Américo confirmou o sen-
tido de doação da sua vida e a presença nela 
d’Aquele que cria do nada tudo o que é neces-
sário aos seus preferidos, os Pobres.

É este espírito que comanda a vida da Casa 
do Gaiato. Sendo o Pobre o objecto da sua 
acção, nenhum outro interesse se lhe sobrepõe.

Coincidindo com esta data tão significativa, 
80 anos da Obra da Rua, tivemos a Proclama-
ção de Venerável a Pai Américo, sinal tornado 
explícito pelo Santo Padre Francisco, já visível 
pelos que o conheceram em vida e por todos 
os que viram as obras que deixou, pois é pelos 
frutos que se conhecem as árvores.

Deste modo, o sinal que foi a vida de Pai 
Américo estende-se a outros que, de outro 
modo não o viriam a conhecer. E conhecê-lo 
é abrirem-se à descoberta do mundo novo que 
Pai Américo descobriu e transmitiu.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

A semana	que	antecedeu	o	Natal	foi	aqui	de	uma	afluência	de	pes-soas	carentes	nunca	sentida.
É	sobretudo	a	renda	de	casa	o	que	mais	aflige	a	gente	mais	pobre.
Roupa,	calçado,	alimentos	variados,	material	de	higiene	ou	limpeza	

vamos	tendo	para	dar…	agora	dinheiro…	temos	de	ratear	bem	as	coi-
sas,	 verificar	 melhor	 as	 reais	 necessidades…	mesmo	 assim,	 demos	
desde	900	euros	até	250	passando	por	470,	450,	300	e	250	euros.	Acu-
dimos	assim	às	grandes	aflições	reais,	não	fictícias.
Entre	as	que	mais	me	chocou	foi	a	de	uma	rapariga,	nas	vésperas	de	

dar	à	luz,	sem	ter	casa.
Há	muito	tempo	que	deixara	a	Igreja	mas,	agora,	foi	encontrada	a	

soluçar	num	templo	da	cidade	e	a	sua	oração	mais	o	seu	choro	desper-
tou	alguém	que	se	abeirou	dela,	para	a	consolar	e…	depois	de	ouvir	o	
seu	drama...	aconselhou-a	a	vir	ter	comigo:	— Vai ter com o fulano que 
ele há-de arranjar modos para resolver o teu problema.
Foi	 o	Hélio	 quem	veio	 trazer	 a	 senhora	 ao	 refeitório	 onde	 eu	me	

encontrava	a	rezar.
— Está ali uma senhora que lhe quer falar.
— Então! Manda-a entrar que eu recebo-a mesmo aqui. 
Dada	a	minha	dificuldade	em	me	movimentar	e	a	sala	estar	vazia	de	

pessoas	para	ser	lugar	adequado	a	acolher	quem	quer	que	fosse,	man-
dei-a	sentar	junto	de	mim	sem	me	aperceber	do	seu	estado	de	gravidez.
A	sua	história	era	complicada.	Por	causa	da	sua	 tendência	 infantil	

para	o	namorico,	o	pai	tirou-a	da	escola	após	o	quinto	ano.
Mesmo	 assim	 não	 pareceu	 uma	 pessoa	 rude	 mas	 algo	 cultivada.	

Agora	 com	23	 anos	de	 idade	 encontrou	um	namoro	 ao	 seu	nível	 e,	
quando	o	pai	soube	que	ela	estava	gravida,	pô-la	fora	de	casa.	Ela	foi	
viver	para	junto	de	uma	amiga	que	agora	ao	vê-la	perto	de	dar	a	luz,	
começou	a	pressiona-la	para	que	saísse	da	sua	companhia.	
Estava	num	caminho	a	chegar	ao	fim	sem	saber	para	onde	 ir.	Foi	

então	que	se	lembrou	de	Deus	foi	ter	com	Ele	à	Igreja	do	Carmo!
— Eu abandonei a Igreja Padre, abandonei tudo o que tinha de bom 

na minha infância. —,	dizia-me	arrependida	a	chorar.	
Continua  na  página  4
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Texto	 da	 filha,	 comuni-
cando	 a	morte	 do	 pai,	 o	 nosso	
Quim	do	Porto.

«É com uma tristeza pro-
funda e muita dor no coração 
que anuncio hoje o falecimento 
do meu pai Joaquim Barros, no 
hospital de Faro, em Portugal, 
depois de uma breve luta com 
um tumor cerebral.

Mais que um pai, ele foi 
um mentor, um grande amigo 
e apoiante, um professor, uma 
inspiração, o meu herói. 

Ontem, hoje, e para sempre.
O meu pai viveu uma vida cheia, bonita, cheia de aventuras 

pelo mundo fora e com muito, muito,  muito amor. Foi a pessoa 
mais íntegra, justa, e boa que eu jamais conheci. Apesar de cir-
cunstâncias de infância difíceis e injustas, nunca foi vítima do seu 
destino, e nunca perdeu o seu positivismo, capacidade de amar 
e de dar, o seu gosto tremendo pela vida e a sua humanidade.

Foi um privilégio imenso tê-lo na minha vida nestes últimos 37 
anos de vida.

Obrigada por tudo, devo-te mais do que possas imaginar. 
Obrigada pela vida que me deste, as lições de vida todas que me 
deste, e pela pessoa que eu sou hoje. 

Fica em paz papá, e até um dia destes.

Anna Pepe Barros»

LAR DO PORTO Casal Félix

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS	—	Estamos	
todos	a	viver	o	 espírito	do	Natal,	nestes	dias	 é	uma	azáfama,	uns	a	
fazerem	compras	para	a	 sua	 família	 e	 amigos,	para	que	na	noite	de	
Natal	esteja	tudo	preparado	para	os	receber,	com	o	melhor	e	dentro	das	
suas	possibilidades.	Também	sabemos	que	muitas	famílias	pobres,	não	
têm	este	privilégio,	porque	no	seu	dia	a	dia	a	sua	vida,	não	lhes	permite	
se	darem	a	esse	luxo.

No	Natal	todos	tentam	ir	buscar	a	várias	Associações	ajudas,	que	
disponibilizam	comestíveis	e	mais	alguns	miminhos	para	a	 sua	ceia	
de	Natal,	porque	todos	somos	solidários	e	queremos	que	este	dia	seja	
diferente.

Nesta	quadra	natalícia,	o	pobre,	para	os	Vicentinos,	tem	um	valor	
especial,	o	valor	da	família,	é	um	dia	que	nos	sentimos	mais	vulnerá-
veis,	porque	a	nossa	memória	faz-nos	recordar	os	familiares	e	amigos	
que	já	partiram,	mas	que	continuam	bem	vivos	na	nossa	vida,	e	como	
é	Natal	vamos	vivê-lo	com	muito	amor	junto	dos	que	estão	presentes.

O	nosso	esforço	só	se	consegue	com	a	vossa	ajuda,	todos	temos	
o	dever	de	partilhar	com	o	próximo,	dentro	das	suas	possibilidades,	e	
contamos	convosco.

Pai	Américo	no	Livro	O Barredo	escreveu:	Um Pobre é um amigo. 
É um valor alto. É o último reduto do poder de Deus, é o derradeiro 
argumento. Quando tudo falha, ergue-se o indigente no nosso caminho 
para que lhe façamos bem e nesse bem, colhamos a Amizade de Deus.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE	 —	Amiga,	 de	 Fiães,	
50€.	anónimo,	100€.	Dr	Mário	Augusto,	300€.	Hermenegildo	Neto,	
50€.	Manuel	Moreira,	100€.

A	 todos	 os	 nossos	 amigos	 e	 benfeitores,	 queremos	 agradecer	 a	
vossa	partilha	e	desejar	um	Feliz	Natal	e	um	Ano	Novo	cheio	de	Paz,	
Saúde	e	Amor.

O nosso NIB:	0010	0000	4417	8020	0015	8.
O nosso endereço: Conferência	S.	Francisco	de	Assis	—	Rua	D.	

João	IV,	682	—	4200-299	Porto.		q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE 

PAÇO DE SOUSA
Fausto Casimiro

FÉRIAS	 —	 Aproveitámos	 as	
férias	 escolares	 para	 tratarmos	 da	
nossa	Aldeia,	 para	 ficar	 bem	 arran-
jada.	Varreram-se	 as	 ruas,	 que	 esta-
vam	sujas	com	paus	e	folhas	devido	
ao	mau	 tempo	que	esteve.	Aprovei-
tamos	alguns	ramos	que	caíram	para	
fazer	 lenha	 para	 aquecer	 as	 nossas	
casas.	Apanhámos	 fruta	 das	 nossas	
laranjeiras	para	servir	à	sobremesa	e	
para	fazer	sumo.	

NATAL	 —	 O	 nossa	 celebração	
do	 Natal	 correu	 bem.	 Os	 Rapazes	
dos	cânticos	ensaiaram	para	a	Missa	
da	Noite	e	do	Dia	de	Natal.	No	final	
houve	 o	 beijar	 do	 Menino	 Jesus.	
Antes	da	Missa	da	Noite	fomos	para	
o	 bar,	 onde	 cada	 um	 tomou	 o	 seu	
café	ou	carioca,	e	o	Bruno	projectou	
um	filme	de	Natal	 que	 todos	 foram	
acompanhando	com	pipocas.	Depois	
da	 Missa	 fomos	 tomar	 o	 cacau	 e	
comer	bolos	da	época	no	nosso	refei-
tório.	 Finalmente	 apareceu	 o	 pai	
Natal,	que	deixou	a	 toda	a	gente	as	
suas	prendas.	

VISITAS DOS RAPAZES — 
Muitos	 dos	 nossos	 Rapazes	 foram	
visitar	os	seus	familiares,	onde	foram	
passar	o	Ano	Novo.	Esperamos	que	
no	regresso	venham	com	uma	atitude	
boa	para	começarem	o	2.º	Período	da	
escola.

BOLETIM E LIVRO	 —	 Os	
nossos	 tipógrafos	 preparam	 o	 novo	
número	do	Boletim	AMA,	que	acom-
panha	 este	 número	 d’O	 GAIATO.	
Trata	a	Proclamação	do	Pai	Américo	
como	Venerável,	para	além	dos	 tes-
temunhos	 dos	 nossos	Amigos	 e	 de	
um	texto	de	Pai	Américo.	Também	já	
acabaram	de	fazer	o	novo	livro	com	
pensamentos	 do	 nosso	 querido	 Pai	
Américo,	intitulado	«Ecos	de	Pensa-
mentos	de	Padre	Américo».	Pedidos	
deste	livro	podem	ser	feitos	à	nossa	
Editorial	da	Casa	do	Gaiato	de	Paço	
de	Sousa.

FUTSAL	 —	 A	 nossa	 equipa	 de	
Iniciados	 de	 Futsal	 teve	 mais	 um	
jogo	 do	 seu	 campeonato,	 desta	 vez	
contra	 o	 Fonte	Arcada.	O	 resultado	
ficou	 3-2	 a	 nosso	 favor.	 Os	 nossos	
golos	 foram	 marcados	 pelo	 Quin-
tino,	«Zidane»	e,	ao	cair	do	pano,	o	
Nuno.	 O	 herói	 do	 jogo	 foi	 o	Nuno	
porque	 nos	 deu	 a	 vitória	 estando	 o	
jogo	mesmo	a	acabar.	 q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

VENERÁVEL PADRE (PAI) 
AMÉRICO!	—	Nesta	 comunidade	
(a	 primeira)	 da	 Obra	 da	 Rua,	 em	
12	 de	Dezembro,	 quinta-feira,	 tam-
bém	foi	 recebida	com	muita	alegria	
a	feliz	notícia	da	promulgação,	pelo	
Papa	 Francisco,	 do	 Decreto	 sobre	
as	 Virtudes heróicas do Servo de 
Deus Américo Monteiro de Aguiar, 
cujo	 Processo	 teve	 início	 próximo	
do	centenário	do	seu	nascimento.	À	
hora	do	Terço,	todos	nós	rejubilámos	
com	 este	 Decreto	 da	 Congregação	
para	as	Causas	dos	Santos,	que	veio	
animar	 muita	 toda	 a	 nossa	 Obra	 e	
os	seus	amigos,	fundada	com	muito	
sacrifício	 pelo	 nosso	 Pai	 Américo,	
que	 entregou	 a	 sua	 vida	 pelos	mais	
pobres.	 É	 uma	 grande	 responsa-
bilidade	 para	 nós	 e	 precisamos	 de	
rezar	muito	pela	beatificação	de	Pai	
Américo,	como	exemplo	na	Igreja!

NATAL DE JESUS 2019	—	Para	
melhor	 preparar	 o	 Natal	 deste	 ano,	
uma	 parte	 dos	Rapazes	 deslocou-se	
ao	 Santuário	 de	 Nossa	 Senhora	 de	
Fátima,	na	Cova	da	Iria,	para	se	con-
fessar,	na	tarde	do	dia	18	de	Dezem-
bro,	em	que	chovia	torrencialmente.	
Bem	 precisamos	 deste	 sacramento	
nas	 nossas	 vidas	 para	 crescermos	
melhor.	No	dia	do	Natal	do	Senhor,	
pelas	 10	 horas,	 participámos	 na	
Eucaristia,	no	salão,	e	olhámos	para	
um	 presépio	 simples	 junto	 ao	 altar.	
Também	fizemos	um	lindo	presépio	
no	 nosso	 refeitório,	 com	mais	 figu-
ras.	 Desejamos	 que	 2020	 seja	 um	
bom	ano	para	todos	os	nossos	leito-
res	e	amigos!

OBRAS	—	O	 nosso	 querido	 Pai	
Américo	veio	do	Seminário	de	Coim-
bra	para	esta	Casa,	em	7	de	Janeiro	de	
1940,	onde	acolheu	os	três	primeiros	
gaiatos.	Por	 isso,	continuaram-se	as	
obras	 na	 nossa	 casa-mãe:	 aros	 das	

janelas,	 portadas	 interiores	 e	 portas	
dos	quartos,	que	vão	sendo	pintados,	
tal	 como	os	 tectos	 e	 as	paredes.	Os	
quartos	de	banho	têm	de	ser	melho-
rados.	 Muito	 obrigado	 aos	 nossos	
amigos	pelas	ajudas	para	estas	obras!	
O	 mealheiro	 é	 o	 seguinte:	 	 NIB	 –	
0035	0468	00005577330	18	–	Obra	
da	Rua	ou	Obra	do	Padre	Américo,	
Casa	 do	Gaiato,	 3220-034	Miranda	
do	Corvo;	telef.	239	532	125;	e-mail:	
gaiatomiranda@gmail.com

AGROPECUÁRIA	—	A	terceira	
semana	 de	 Dezembro	 foi	 marcada	
por	mau	tempo	–	vento	e	chuva	for-
tes	 e	 persistentes	 -	 em	 especial	 na	
região	centro,	o	que	veio	a	aumentar	
o	caudal	do	 rio	Mondego	e	 inundar	
as	 zonas	 mais	 baixas	 desta	 bacia	
hidrográfica.	 Tendo	 em	 conta	 esta	
situação	 meteorológica,	 durante	
vários	 dias,	 verificou-se	 que	 uma	
parte	 da	 produção	 de	 azeitona	 foi	
caindo.	Deste	modo,	foi-se	colhendo	
o	 que	 restava	 e	 assim	 terminou	 a	
safra	da	azeitona,	neste	ano	agrícola,	
que	mesmo	assim	foi	razoável.	Com	
a	 melhoria	 do	 tempo,	 começou-se	
a	 poda	 das	 videiras	 nas	 latadas	 e	 o	
corte	da	relva	nos	jardins.	No	dia	22,	
o	nosso	rebanho	passou	a	contar	com	
mais	um	cordeirinho!

VISITANTES	—	 Na	 nossa	 Casa	
do	 Gaiato,	 ao	 aproximar-se	 a	 época	
natalícia,	 recebemos	 mais	 visitantes	
amigos,	 nomeadamente	 famílias	 e	
alguns	grupos	que	organizaram	cam-
panhas	 de	 bens	 necessários,	 cujos	
encontros	 foram	 agendados.	 Assim,	
vieram	 conviver	 connosco,	 trazer-
-nos	 prendas	 (em	 especial,	 calçado)	
e	 géneros	 alimentícios,	 e	 partilhar	
boas	 merendas.	 Damos	 conta	 dos	
seguintes:	 pessoal	 de	 entidade	 ban-
cária	 (Coimbra);	 amigos	 de	 uma	
clínica	 (Lousã);	 gerentes	 e	 pessoal	

da	McDonald’s (Coimbra);	 crisman-
dos	e	amigos	da	unidade	pastoral	de	
Conímbriga;	 do	 Instituto	 Português	
de	 Oncologia	 (Coimbra);	 e	 amigos	
de	Casais	do	Campo	e	da	Mealhada.	
Bem-hajam	e	os	melhores	votos	nata-
lícios	e	em	2020,	de	saúde,	paz	e	bem!

FÉRIAS ESCOLARES — A 
aulas	 do	 1.º	 período,	 deste	 ano	 lec-

tivo,	 terminaram	 em	 17	 de	Dezem-
bro	 e	 esperamos	 que	 os	 resultados	
das	 avaliações	 sejam	 positivos,	
nas	 várias	 Escolas	 que	 os	 Rapazes	
frequentam	 —	 nos	 concelhos	 de	
Miranda	do	Corvo,	Lousã,	Penacova	
e	 Coimbra.	 Nesta	 quadra	 natalícia,	
uma	 parte	 dos	 Rapazes	 teve	 a	 pos-
sibilidade	de	passar	alguns	dias	com	
alguns	parentes.		q

PENSAMENTO
Pai Américo

(…) Todos os pequeninos habi-
tantes que moram debaixo das 
nossas telhas, são enfermos da 
alma. Foi por um maneira muito 
simples que eles contraíram 
estes males; andavam sós pelos 
caminhos.
Da mesma sorte aqui hão-de 
topar a cura: andar bem acom-
panhados. As ovelhas, as vacas, 
as flores, a beleza do campo e 
das matas, as estrelas no fundo 
negro dos céus são as com-
panhias que os hão-de salvar. 
Estes elementos da natureza, 
usados e saboreados pelo 
pequenino das ruas, valem 
mais do que todos os tratados 
de pedagogia.

Notas da Quinzena, pp 9-10.
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BEIRE — Flashs da quinzena… Um admirador

1 — Cinco horas de “aula”… Calhou-me	 a	 mim	
levar o Nána às  urgências	do	HPA	—	Vale	do	Sousa.	
Levei	 também	 a	 D.	 Marquinhas,	 acompanhada	 pela	
nova	 Directora Técnica,	 aprendiz	 de	 um	 vitalizante	
Estar-Com+nosco.	 E	 nós	 com	 ela.	 Tudo	 como	 a lei 
obriga e Deus manda. Para	bem	dela,	de	todos	os	que	
trabalham	 aqui	 e,	 sobretudo,	 para	 bem	 d’os nossos 
doentes.	Ela,	aprendiz de Estar-Com	nesta	 instituição;	
nós,	aprendizes de,	agora,	dirigidos	por	uma	Directora 
Técnica.	 Instrutores	 uns	 dos	 outros.	 Para	 não	 cair na 
vulgaridade das obras semelhantes… É	 um	 alerta	 de	
Pai	Américo.	Tudo	a	cair	bem	nesta	minha	vocação	de	
eterno	Aprendiz de Vivente…
Lá,	no	HPA,	gosto	de	parar-me	a	olhar	aquela	estátua	

de	Pai	Américo,	na	rotunda	da	entrada	principal.	Ali	sem-
pre	há	flores,	velas	acesas,	provas	de	carinho	–	mesmo	
decorridos	63	anos	depois	da	sua	morte.	Penso	na	his-
tória	da	vida	d’aquele	homem	— sacerdote!...;	naquele	
seu	PER+curso —	de	empregado	comercial	até	à	decla-
ração de suas Virtudes heroicas,	 que	Roma	acaba	de	
anunciar	ao	mundo.	Penso	nessas	pessoas seminais	que	
passam	pela	vida	deixando	rastos	de	sementes da Boa 
Nova	 anunciada	 pelo	Carpinteiro de Nazaré.	 Esse	 de	
Quem	Pai	Américo	tanto	gostava	de	falar.	— É a Boa 
Nova do filho do Carpinteiro, do Homem da História. 
Porque da Divindade eu não sei falar. Não sei nada. 
Sou um pecador de sete vezes ao dia…
Ai	o	que	eu	aprendi	naquelas	cinco	horas	que	por	ali	

andei,	de Anás para Caifás.	À	 espera	 que	me	 disses-
sem	que	o	Nána	ficava	ali.	E,	porque	a	D.ra	teve	de	ir	a	
Casa,	fiquei	eu	também	com	D.	Marquinhas.	Ai	o	que	eu	
aprendi.	Do	que	vi.	Do	que	ouvi.	Do	que	pude	pensar/
sentir.	E,	mais	ainda,	do	que	tomei	consciência	de	que	
preciso aprender	para	acompanhar	bem	um	doente	ao	
hospital.	Os	hospitais	são	uma	boa	escola	para	qualquer	
aprendiz de vivente. Para	qualquer	aprendiz de voluntá-
rio da saúde…	Por	ali	acontece	de	tudo	—	com	sabores	
a	flor de trigo	e	com	os	amargos	do	joio	que	infesta	esta	
seara	humana	(Mt	13,	24-30).			

2 — … Droga NO, amizade SI…	Enquanto	espero	
que	passem	aquelas	cinco	horas	de	aula,	registo	o	que	
vai	acontecendo	à	minha	volta.	Mai-lo	que	acorda	den-
tro	de	mim.	A	médica	que,	apressada	e	de	mau	humor,	
quer	saber	porque é que levamos o Nána para a urgên-
cia	e	não	foi	para o ambulatório…	Lê	a	carta	do	médico	
que	nos	mandou	para	ali.	Cai	na	conta	de	aquele	doente	
sofre de uma data de deficiências;	não	tem	família	—	eu	
estou	ali	como	um voluntário. Apercebe-se	da	urgência	
de	tratar	d’aquela infeção urinária.
De	imediato,	a	 tecnopata de circunstância	vira	mãe 

extremosa de um filho de ninguém.	Incansável.	Para	ele	
e	parar	mim	— que teria de o deixar ali.	Sem	ninguém,	
a	não	ser	os	cuidados	(técnicos	e	humanizantes)	do	pes-
soal	de	serviço.	
Lembrei	a	última	ida	ao	Grupo de Jesus	e	à	Escola 

de Espiritualidade,	em	Santiago	de	Compostela.	Lem-
brei	um	grafite,	numa	parede	já	bem	grafitada,	a	cami-
nho	da	Catedral	— droga no, amizade si. NÃO	à	droga,	
SIM	à	amizade.	Lembrei	as	conversas	que	um	tal	gra-
fite	desencadeou	sobre	os	hospitais.	Falávamos	de	uma 
cubana que,	 nos	 seus	 tempos	 de	 menina	 e	 moça,	 se	
radicou	por	ali	como	professora	de	ballet. Envelheceu	
sem	ninguém.	Com	a	cabecita	a	delirar	em	mordomias	

que	já	não	comporta.	Antigas	alunas	arranjaram-lhe	um	
apoio domiciliário e	lá	se	vão	revezando	para	a	não	dei-
xar	assim	pobre e abandonada. Vão	ali	para	 lhe	fazer	
um	bocadinho	de	companhia;	cuidar	de	algo mais	(tão	
necessário,	às	vezes)	que	um	serviço público	não	faz	—	
porque	não	pode	 fazer.	— Olhe que até a senhora da 
limpeza, sempre que pode, para ali, cheia de paciência, 
para a ouvir, para lhe adoçar o bico…
Rematávamos	a	conversa	e	alguém	concluía:	— Deus 

também mora nos hospitais.	 Fiquei	 a	 ruminar:	mora,	
pois!	Sempre	à	espera	de	umas	mãos	que	queiram	ser	
as	Suas,	à	espera	de	uma	boca	que	aceite	dar-Lhe	vez	
e	voz,	à	espera	de	um	coração	que	O	acolha	para	Ele	
poder	fazer	d’as Suas…

3 – Já chegou a scooter para P.e Rafael. Que	o Cal-
vário está vivo	 já	ninguém	duvida.	A	abrir-se	a	novos	
horizontes.	E	 a	crescer em resiliência.	Hoje	mais	que	
ontem.	Sente-o	 quem	por	 cá	 anda.	De	 coração	 aberto	
— para ver mais longe… Coisas	tão	simples	como	isto:	
rara	é	a	semana	em	que	não	apareça	alguém	—	por	carta	
ou	presencialmente	—	a	perguntar	como vai Pe Rafael? 
Gente	que	só	o	conhece	através	d’O Gaiato. — Ai, Deus 
o ajude a recuperar depressa! A Obra da Rua precisa 
muito de Padres Novos. E ele faz tanta falta!
Muitos	deixam	uma migalhinha para a scooter do P.e 

Rafa.	Mando 200€. 100 são para a Obra da Rua e os 
outros 100 para a scooter; mando 90€. 5 são para pagar 
O Gaiato e o restante para a scooter; podem comprar, 
que eu boto uma mãozinha.	Tudo	óbolos	de	viúva,	como	
naquele tempo.	Naquele	tempo	do	Carpinteiro de Nazaré; 
naquele	 tempo	de	Américo Monteiro — presbítero,	 que	
fez	sua	a	Boa Nova d’Aquele homem da História,	que	via	
nos	Pobres	os	filhos	prediletos	de	Abba, pai	/	mãe	dos	que	
sofrem	a	opressão	d’os malignos	deste	mundo…		q

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

«PARA DEUS NÃO HÁ 
ACEPÇÃO DE PESSOAS» 
(Rm 2,11)	—	Ainda	é	uma	carac-
terística	 importante	 desta	 época	
natalícia	o	reencontro	de	famílias	
e	 o	 envio	 de	mensagens	 de	 ami-
zade	a	pessoas	de	quem	se	gosta	e	
que	não	é	possível	encontrar	pes-
soalmente.	 Isto	 é	 bom,	 mas	 não	
chega	para	compensar	o	muito	que	
há	por	fazer	para	combater	o	que,	
nas	 sociedades	 actuais,	 prejudica	
as	boas	relações	interpessoais	sem	
as	 quais	 os	 seres	 humanos	 não	
podem	viver	uma	vida	feliz.
Num	 encontro,	 há	 dias,	 com	

jovens	 que	 estudam	 os	 direitos	
humanos	 e	 estão	 envolvidos	 em	
iniciativas	 de	 promoção	 destes	
direitos,	o	“aperitivo”	para	a	refle-
xão	 foi	 um	filme	que	 trata	muito	
bem	 uma	 situação	 que	 contri-
bui	 para	 essa	 crise	 das	 relações	
interpessoais.	 Essa	 situação	 é	 a	
grande	 frequência	 com	que	 olha-

mos	os	outros	com	base	em	este-
reótipos,	 em	 vez	 de	 procurarmos	
olhar	 para	 cada	 pessoa	 tal	 como	
ela	realmente	é.
Com	efeito,	muitas	vezes	olha-

-se	 primeiro	 para	 o	 sítio	 onde	 a	
pessoa	nasceu,	ou	onde	vive,	para	
a	cor	da	pele,	para	os	títulos	aca-
démicos,	para	a	maneira	de	vestir,	
ou	 para	 outros	 sinais	 que	 permi-
tam	 rapidamente	 rotular	 a	 pessoa	
de	 forma	 positiva,	 ou	 negativa,	
sem	 se	 fazer	 um	 esforço	 para	 a	
conhecer	como	ela	realmente	é.	É	
deste	 tipo	de	comportamento	que	
se	alimentam	muitas	das	situações	
de	 exclusão	 social	 e	 de	violência	
no	mundo	de	hoje.
Se	 os	 Vicentinos	 querem,	 de	

facto,	combater	a	exclusão	social	e	
serem	construtores	de	paz	e	de	jus-
tiça	social	têm	que	evitar	eles	pró-
prios	este	tipo	de	comportamentos	
e	 têm	 que	 contribuir	 para	 que	 as	
outras	pessoas	não	os	tenham.

A	 maneira	 como	 Deus	 encar-
nou	e	veio	a	este	mundo,	no	pre-
sépio,	é	um	apelo	fortíssimo	para	
não	 cairmos	 em	 estereótipos.	 Se	
nos	 deixássemos	 orientar	 por	
estereótipos,	 como	 é	 que	 alguma	
vez	 poderíamos	 ver	 alguém	 que	
é	Deus	a	nascer	num	presépio	em	
Belém?		
O	modo	de	actuar	distintivo	dos	

Vicentinos	que	é	a	visita	domici-
liária,	 se	 esta	 for	 praticada	 como	
deve	ser,	é	um	bom	antídoto	con-
tra	olharmos	o	outro	com	base	em	
estereótipos.				
Que	 Deus	 nos	 ajude	 a	 vencer-

mos	 esta	 tentação	muito	 forte	 de	
nos	deixarmos	levar	por	estereóti-
pos	e	nos	ajude	a	sermos	capazes	
de	estarmos	atentos	aos	que	são	o	
nosso	próximo	 como	 sendo	 seres	
humanos	 que	 precisam	 do	 nosso	
cuidado	e	que	também	podem	cui-
dar	de	nós.		q

SETÚBAL Padre Acílio

O nosso Natal

INDIVIDUALMENTE	não	 foram	muitos	 os	 que	 se	 lembraram	de 
	 nós	e	as	empresas	aqui	situadas	quase	todas	nos	esqueceram	a	não	

ser	a	Sapec	e	a	Auchan.	Dois	pasteleiros	trouxeram-nos	o	que	sobrou	
das	suas	vendas.	Alguns	amigos	de	longe	e	de	perto	repartiram	con-
nosco	as	suas	economias,	não	as	suas	sobras.
O	Senhor	Bispo	veio	comer	do	nosso	bacalhau	e	das	nossas	couves	

e	deu-nos	a	alegria	da	sua	Presença.
A	Suzana,	uma	menina	dos	Olhos	de	Água,	veio	com	a	sua	família	

pôr	os	nossos	pequenos	a	cantar	e	a	dançar,	fazendo	Advento	após	o	
final	das	aulas,	acarinhando	ensinou	música	e	dança	para	a	 festa	de	
Natal.	Eu	ensaiei	o	auto	dos	pastores	e	mais	dois	hinos	referentes	ao	
nascimento	de	Jesus	que	eles	declamaram	razoavelmente.	
O	Danilo	apresentou	um	filme	da	sua	autoria	e	orientou	a	festa	no	

quente	espaço	da	sala	de	jantar,	indo	depois	abrilhantar	ao	órgão	e	à	
viola	a	Missa	do	Galo.
O	momento	mais	 esperado	 e	 esfuziante	 foi	 a	 entrega	 de	 prendas	

durante	a	consoada	ao	calor	da	lareira.	A	malta	delirou!	Todos	recebe-
ram	um	par	de	ténis,	escovas	para	os	dentes,	pasta	para	a	boca,	brin-
quedos	ou	perfumes,	gilletes, etc.,	etc..
Os	mais	pequenos	foram	ao	Circo	a	Lisboa	e	passearam	pela	cidade	

à	noite,	admirando	os	enfeites	das	luzes	nos	jardins,	rotundas,	prédios,	
monumentos,	lojas	e	casas.
A	Missa	do	Galo,	apesar	do	frio	intenso	da	noite,	ainda	teve	foras-

teiros	e	os	rapazes	cantaram	os	louvores	ao	Menino	e	Sua	Mãe	com	
entusiasmo	marcante.	

O tacho e o telemóvel

É	uma	história	nada	agradável	para	mim	e	para	quem	me	quis	con-tactar	no	passado	Natal.
Assana	garantiu-me	que	o	telemóvel	ficou	no	carro	e	não	em	mais	

parte	nenhuma,	ele	que	foi	o	último	a	pegar-lhe.
Convencido	 que	 alguém	 dos	 nossos	 havia	 cedido	 à	 tentação	 de	

tomar	o	telefone	e	o	tinha	posto	no	seu	próprio	bolso,	falei	aos	rapazes	
e	pedi-lhes	que	se	algum	tivesse	caído	na	tentação	de	levar	consigo	o	
telemóvel	o	deixasse	em	qualquer	parte	visível,	pois	a	informação	que	
eu	tinha	lá	dentro	valiam	muito	mais	que	o	próprio	aparelho.
Esperei,	esperei	e	o	Hélio	ao	ver-me	desanimado	telefonou	para	a	

companhia	a	pedir	novos	cartões	e	a	anular	os	que	estavam	no	tele-
móvel.
Então!	Não	é	que	ontem,	dia	de	Natal,	à	noite,	o	Danilo,	que	estava	de	

serviço	à	cozinha,	não	vai	encontrar	o	telemóvel	dentro	de	um	tacho!?
Coisas	destas,	só	na	Casa	do	Gaiato.		q

SINAIS Padre Telmo

O	nosso	 Fernando	 Dias,	 pioneiro	 na	 nossa	 Casa	 do	 Gaiato	 de	Malanje,	 foi	 o	 autor	 do	 nosso	 primeiro	 presépio,	 no	 primeiro	
Natal.	Fui	ter	com	ele	à	Escola,	aflito	por	não	termos	sequer	uma	figura	
para	o	presépio:	—	Eu	vou	fazer	tudo	com	os	rapazes…

—	Sabes	que	o	antigo	dono	da	nossa	Casa	fazia	tijolos	com	o	barro	
da	beira	da	nossa	lagoa?

—	Vamos	fazer	—,	me	disse	com	o	seu	sorriso.	E	foi.
Desde	a	imagem	de	Nossa	Senhora	até	ao	último	cordeirinho,	tudo	

feito	com	sua	orientação	pelos	rapazes.	Foi	um	sucesso!
—	Foram	os	meninos	que	fizeram?
—	Foram	mesmo.	E	é	tradição.
Expressivo	o	rei	Herodes	no	seu	trono	com	ar	de	mau…	e	os	pas-

tores?	A	lavra	de	mandioca?	A	menina	pisando	mandioca	no	pilão?	O	
Anjo	e	a	estrela	—	tudo	em	beleza!

—	O	presépio	mais	lindo!	—,	disse	uma	velhinha.
O	Fernando	está	no	Céu.	Os	rapazes	continuam	a	fazer	na	mesma	

o	“seu”	presépio.
A	ternura	de	Jesus	em	todos	os	presépios	do	mundo!
O	sinal	admirável	do	Papa	Francisco	sobre	o	significado	e	valor	

do	Presépio!
Jesus	—	É.		q
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BENGUELA Padre Manuel António

CHEGÁMOS	à	Festa	do	Natal. 
	 Temos	 a	 presença	 querida	

dos	nossos	filhos.	São	mais	duma	
centena,	 dos	mais	 pequeninos	 aos	
mais	 velhos.	 A	 nossa	 Festa	 do	
Natal	 é	 animada	 pelo	 carinho	 e	
participação	dos	Amigos	e	Benfei-
tores.	 Os	 seus	 donativos	 admirá-
veis,	acompanhados	pelas	palavras	
verdadeiramente	familiares,	fazem	
da	sua	presença	uma	animação	ver-
dadeiramente	familiar.	
A	Festa	do	Natal	é	a	celebração	

do	 Nascimento	 de	 Jesus	 Cristo,	
Filho	 de	 Deus	 e	 Salvador	 da	
Humanidade.	 É	 a	 festa	 do	Amor.	
Os	abandonados,	os	pobres	encon-
trem	 no	 coração	 de	 todos	 nós	 o	
amor	 que	 lhes	 permita	 viver	 um	
tempo	 feliz.	É	um	direito	de	cada	
ser	humano.	Infelizmente	a	miséria	
e	a	desgraça	 são	o	estado	de	vida	
habitual	em	que	vivem.	O	coração	
de	 cada	 um	 de	 nós	 seja	 invadido	
pelo	 Amor	 do	 Natal.	 Realiza-se,	
deste	modo,	a	verdade	transmitida	
pelo	 Evangelho	 a	 todo	 o	 mundo:	
“Deus	amou	de	tal	modo	o	mundo	
que	 lhe	 deu	 o	 Seu	 Filho	 Único	
para	que	todo	o	que	Nele	crer	não	

pereça	 mas	 tenha	 a	 vida	 eterna.”	
Esta	verdade	sublime	está	presente	
no	coração	de	cada	um	de	nós,	na	
medida	 em	 que	 manifestemos	 o	
nosso	 amor	 fraterno.	 Este	 tempo	
do	Natal	 convida-nos	 a	 viver	 este	
projeto	de	vida	ao	 longo	da	nossa	
existência.	O	coração	de	cada	um	
de	 nós	 está	 disposto	 a	 ajudar	 os	
pobres?	 Fiquemos	 com	 esta	 per-
gunta	no	íntimo	da	nossa	vida	para	
nos	manter	sensíveis	a	esta	obriga-
ção	social.	A	felicidade	das	pessoas	
e	famílias	está	dependente	da	nossa	
resposta	 positiva.	 Devemos	 viver	
com	o	nosso	coração	animado	pelo	
Amor	a	Deus	e	aos	outros.
O	coração	da	nossa	querida	Casa	

do	Gaiato	de	Benguela	agradece	as	
manifestações	de	amor	de	todos	os	
corações	dos	empresários	e	amigos	
que	 estiveram	presentes	 com	seus	
donativos.	 Foi,	 sem	 dúvida,	 uma	
ajuda	 preciosa	 para	 os	 problemas	
financeiros	 da	 nossa	 vida.	 O	 diá-
logo	 comunicativo,	 pelo	 telefone,	
era	uma	preparação	para	o	donativo	
muito	consolador.	Antes	do	encon-
tro	 financeiro	 havia	 o	 encontro	
humano	 pelo	 telefone.	 Tornaram-

-se	 vivas	 muitas	 lembranças	 pas-
sadas	que	deixaram	saudades.	Foi,	
sem	 dúvida,	 um	 momento	 muito	
animador.	O	amor	que	é	a	alma	da	
Casa	 do	 Gaiato	 é	 partilhado	 para	
animar	 os	 corações	 a	 partilhar	 os	
bens	das	suas	vidas	e	empresas,	no	
caminho	da	nossa	Casa	do	Gaiato.	
Os	 grandes	 beneficiários	 são	 os	
filhos	 da	 rua,	 abandonados.	 Esta	
desgraça	 social	 do	 abandono	 dos	
filhos	 continua	 presente.	 Batem-
-nos	 à	 porta	 muitos	 pedidos	 para	
o	 acolhimento	 destes	 filhos.	 Não	
temos	possibilidade,	porque	temos	
a	nossa	Casa	cheia.	Já	o	temos	dito:	
São	precisas	mais	Casas	do	Gaiato.	
Sem	 os	 corações	 dispostos	 a	 dei-
xar	 tudo,	 por	 amor	 destes	 filhos,	
as	Casas	do	Gaiato	novas	não	têm	
possibilidades	de	nascer.
Despedimo-nos	 com	 o	 cora-

ção	 unido	 a	 todas	 as	 criaturas,	 a	
todos	 os	 filhos	 de	 Deus,	 a	 todos	
os	 corações	 que	 se	 dispuseram	
a	 partilhar	 connosco	 os	 seus	
bens	 para	 a	 vivência	 da	 Festa	 do	
Natal.	 Votos	 dum	 feliz	 e	 santo 
Natal.		q

MALANJE Padre Rafael

ESTAMOS	 celebrando	 o	 Natal	 em	 família…	 a	 maior	 parte	 das 
	 pessoas	procura	reunir-se	em	família.	Para	alguns	é	difícil	porque	

perderam	entes	queridos,	desencontros,	as	distâncias.	Para	outros,	o	Natal	
converteu-se	numa	festa	para	meninos	e,	estes,	cada	dia	são	menos	e	perde	
o	 seu	 encanto.	E,	 para	outros,	 trata-se	de	 fazer	uma	ceia	 especial	 onde	
tudo	tem	um	sabor	a	ilusão,	memórias,	bons	propósitos.	A	verdade	é	que	
o	Natal	esconde	um	segredo	maravilhoso	num	acontecimento	muito	sim-
ples:	é	o	nascimento	de	Jesus.

O	Natal	é	uma	oportunidade	para	irmos	retirando	camadas,	como	se	
de	 uma	 cebola	 se	 tratasse,	 tentando	 chegar	 ao	 coração	da	mesma.	Não	
porque	as	camadas	que	a	envolvem	não	tenham	sentido,	sim	porque	nos	
daríamos	conta	que	quando	chegamos	à	essência	das	coisas,	nos	é	mais	
fácil	encontrá-las	no	todo.

No	Natal	somos	convidados	a	assomarmos	ao	mais	profundo	de	nós	
mesmo	e	contemplar	um	modo	novo	de	nos	encontrarmos	com	o	mistério	
de	Deus.	O	Todo-Poderoso	aparece	envolto	na	fragilidade	de	um	recém-
-nascido.	Nossa	fragilidade	se	converte	no	caminho	escolhido	por	Deus,	
Nossa	pobreza	é	lugar	preferencial	da	Sua	presença.	A	realidade	do	amor	
de	Deus	se	encarna	no	mais	íntimo	de	cada	um	de	nós	para	iniciar	uma	
história	de	Salvação.

Celebremos	o	Natal…	que	apesar	de	 tudo	o	que	 tenhamos	ou	não,	
cada	ano	nos	recorda	que	Deus	está	connosco,	em	nós	e	que	vem	salvar-
-nos	de	tudo	o	que	nos	separa	do	Seu	amor.	Feliz	Natal.		q
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Adquiriu-se uma casa de habi-
tação, dentro de uma pequenina 
quinta, a trinta quilómetros da 
cidade de Coimbra, com horizon-
tes rasgados e banhada de sol todo 
dia; à qual se chamou, para ficar a 
ser —	Casa	 de	 repouso	 do	Gaiato	
Pobre.

Inauguração/ No dia sete de 
Janeiro do ano de mil novecentos e 
quarenta, deu entrada na Casa do 
Gaiato um grupo de três deles, que 
foram os pioneiros da Obra; e, no 
final do mesmo, verificou-se, pelo 
livro de registo, terem feito a sua 
cura de repouso, em sua casa, qua-
renta e dois gaiatos da rua.

Não se cuide, porém, que a fun-
dação da Casa do Gaiato destruiu 
as Colónias	 de	 Campo	 do	 Garoto	
da	 Baixa.	 Não. Estas funcionam 
precisamente como dantes, dentro 
da mesma quinta, sem prejuízo da 
Obra. […].
Foi	 este	 simples	 acontecimento,	

de	serviço	eclesial	aos	pobres,	que	
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se	tornou	uma	bola	de	neve	e	é	refe-
rido,	em	1999,	por	uma	Cronologia 
do Século XX: O Padre Américo 
funda em Miranda do Corvo (Coim-
bra) a primeira Casa do Gaiato.

] ] ]

No	 frenesim	 comercial	 da	 época	
natalícia,	é	de	dizer	bem	alto	Quem	
é	 celebrado	 pelos	 cristãos	 neste	
tempo.	 Assim,	 permitam-nos	 uma	
nota	 simples	 de	 visita	 enriquece-
dora,	a	propósito	do	extraordinário	
mistério	 do	 Natal	 de	 Jesus,	 sobre	
um	 menino	 finório	 que	 encontrá-
mos	 algures	 em	 bairro	 populoso.	
Há	muitos	milhões	 deles	 com	 tan-
tas	 carências,	 pois	 há	Herodes	que	
não	 olham	 a	meios	 para	 atingir	 os	
fins.	 Sua	 mãe	 conseguiu	 deixar	 a	
sua	 terra,	 africana,	 para	 tratamen-
tos	urgentes	por	neoplasia,	e	trouxe	
outro	pequenino	no	colo.	Alertados	
a	 tempo	 e	 horas	 para	 tal	 situação,	
tivemos	 de	 ir	 por	 outro	 caminho	
para	 dar	 com	 um	 lindo	 presépio	
vivo	e	foi	uma	alegria	encontrá-los	

radiantes	aos	cuidados	de	sua	mãe,	
em	leito	comum,	com	avó	por	perto.	
Vimos	ternura	e	encanto	pelo	misté-
rio	da	vida	humana,	comprometen-
do-nos	com	aquela	família.
Por	 instantes,	 tivemos	 mesmo	

de	ir	até	Belém	da	Judeia.	Do	Papa	
Francisco	 em	 Admirabile signum, 
sobre	 o	 significado	 e	 o	 valor	 do	
Presépio:	Parece	impossível,	mas	é	
assim:	em Jesus, Deus foi criança e, 
nesta condição, quis revelar a gran-
deza do seu amor, que se manifesta 
num sorriso e nas suas mãos esten-
didas para quem quer que seja.	 É	
mesmo	a	Verdade	e	não	há	outra	e	
outro	Nome	no	qual	temos	a	salva-
ção:	 Jesus!!!	 Deus	 fez-Se	 homem	
para	 todos,	 em	 especial	 para	 os	
últimos	 e	 mais	 frágeis,	 como	 tan-
tos	meninos,	 enfermos	e	velhinhos	
sem	 amparo,	 gemendo	 as	 suas	
dores.	 Na	 dita	 Carta	Apostólica,	 é	
claríssimo:	são os mais humildes e 
os mais pobres que sabem acolher 
o acontecimento da Encarnação. 
A Deus, que vem ao nosso encon-
tro no Menino Jesus, os pastores 
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Lembrei	de	Maria	de	Madalena	e	de	outras	mulheres	que	vieram	ter	com	
o	Mestre	à	espera	de	um	caminho	novo.

Fui	ouvindo	o	seu	choro	e	vendo	as	lágrimas	que	abundantemente	lhe	cor-
riam	pela	face	abaixo	que	lhe	respondi:	— Verdadeiramente, sem Deus filha, 
só encontramos desilusões, pensamentos, desejos e sonhos que nada valem. 

Com	 ela	 também	 eu	 chorei	 a	 rudeza	 do	 pai,	 a	 passividade	 da	mãe,	 o	
engano	do	mundo	e	a	cegueira	da	adolescência	e	juventude.

Arranjou	uma	casita	fraca	ali	ao	pé	do	bairro	da	Conceição	mas	a	senho-
ria,	para	lhe	dar	a	chave	exigia	940	euros	que	ela	não	tinha.	O	namorado	
começou	agora	a	trabalhar	e	receberá	o	ordenado	mínimo!...

Como	 irá	viver	 aquele	 aglomerado	de	 três	pessoas,	 bebé,	mãe	 e	pai	 a	
pagar	uma	rende	de	470	euros	por	mês	e	ainda	mais	a	caução	pois	eu	só	lhe	
dei	um	mês?

Mandei-a	ter	com	a	D.	Conceição	que	lhe	daria	roupa	para	o	bebé,	fraldas	
e	toalhetes	que	vêm	do	Auchan	mais	alimentos.	

Disse-me	que	tinha	uma	trempe	de	dois	bicos	a	gás,	um	frigorífico	e	uma	
cama.	

Ofereci-lhe	alguma	mobília	que	ela	ainda	não	veio	escolher.	Em	que	con-
dições	vai	nascer	aquele	bebé?	Foi	por	isso	que	Jesus	veio	ao	mundo	numa	
gruta,	acolhido	em	palhas	e	envolto	em	panos.	

A	inflação	galopante	do	imobiliário	com	o	valor	e	a	renda	da	casa	a	subir	
desta	maneira	perante	o	silêncio	da	Igreja,	a	surdez	do	Governo	e	da	política	
e	a	indiferença	dos	poderosos	esmaga	os	pobres	inocentes.	

Pela	última	campanha	eleitoral	ainda	ouvi	falar	na	abolição	da	pobreza	
extrema	mas	logo	me	pareceu	que	essas	vozes	eram	somente	para	enganar…	
como	se	fosse	possível	iludir	a	todos,	pois	quem	assim	fala	nem	sequer	sabe	
o	que	é	pobreza	e	muito	menos	conhece	as	suas	extremidades.	Sabem	sim	o	
que	é	a	riqueza	e	o	luxo;	todos	querem	ser	ricos	à	custa	da	política.

Contou-me	um	pai	um	facto	que	ilustra	bem	a	forma	exorbitante	como	
cresce	o	valor	dos	imóveis.

O	filho	deste	senhor	é	um	novo	arquitecto	e	o	pai	comprou-lhe	um	andar	
na	cidade,	por	80.000	euros,	para	que	com	obras	e	gosto	o	tornasse	moderno	
e	o	vendesse	então.	O	moço	teve	quem	lhe	desse	100.000	euros	e	vendeu-o	
julgando	ganhar	e	fazer	lucro.	O	pai	sabendo	do	sucedido	foi	ter	com	ele	e	
disse-lhe:	— Vai então agora comprar outro e vê se encontras semelhante 
por 100.000 euros para modernizares e verás o lucro que tiveste.

Este	facto	ilustra	bem	a	inflação	imobiliária.
Se	o	Governo	entrega	a	responsabilidade	da	habitação	aos	privados	e	fica	

por	ai,	os	pobres	estão	perdidos	sobretudo	os	que	têm	um	só	ordenado	por	
família.	

Dorido	com	esta	situação	e	no	meio	dela,	há	muito	que	grito	por	uma	
intervenção	política	na	construção	de	casas	de	renda	acessível,	mas	eles,	os	
governantes,	“fazem	ouvidos	de	mercador”.	

Quando	vier	outra	campanha	eleitoral	falarão	de	novo,	os	grandes	orado-
res,	nos	pobres,	nas	suas	casas,	no	seu	estado	e	proclamarão	outra	vez	acabar	
com	a	extrema	pobreza.		q
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respondem, pondo-se a caminho 
rumo a Ele, para um encontro de 
amor e de grata admiração.	 Deus	
veio	 salvar-nos	 em	 carne	 humana	
e	 há	 muita	 gente	 que	 espera	 por	
pais natais…	 Para	 uma	 Humani-
dade	 ferida	 por	 muitas	 mazelas,	 o	
Menino	conta	com	todos	e	em	cada	
lugar	 do	 nosso	 mundo.	 Basta	 um	
sorriso	 de	 uma	 criancinha,	mas	 ao	
longo	do	ano,	porque	só	nesta	qua-
dra	 não	 chega	 para	 a	 grandeza	 do	
Natal	 de	 Jesus,	 cuja	 vinda	 mudou	
a	 face	 da	 História	 humana	 —	 da 
salvação.	
É	 belo	 e	 inquietante	 ver	 de	 per-

tinho	 aqueles	 meninos	 a	 sorrir,	 ao	

peito	 de	 sua	 mãe	 e	 a	 comer	 com	
sofreguidão	 sopas	 de	 pão	 que	
coloca	 no	 leitinho	 quente,	 pois	
dá	 sempre	 para	mais	 um	 o	 que	 se	
recebe	por	amor	e	partilha	na	Graça.	
Santo	Natal	para	todos,	em	especial	
os	mais	tristes,	nas	suas	dores	e	soli-
dão.	 Na	 escuridão	 das	 suas	 vidas,	
que	brilhe	a	 luz	da	esperança	e	do	
conforto	 de	 Jesus,	 deitado	 numa	
manjedoura,	 com	 o	 olhar	 terno	 e	
seguro	 de	Maria	 e	 José.	 E	 que	 Se	
fez	Pão da Vida,	para	entregarmos	
a	nossa	vida,	pois	amar é dar tudo e 
dar-se a si mesmo [Santa	Teresa	do	
Menino	Jesus].		q

Antevendo, nos primeiros meses 
de 2019, a celebração dos oitenta 
anos da Obra da Rua, o nosso Amigo 
Sr. José da Cruz Santos, tomou a ini-
ciativa de nos propor o lançamento 
de um livro contendo excertos de 
Pensamentos de Pai Américo, esco-
lhidos pelos Amigos da nossa Obra.

A ideia avançou e ganhou corpo, 
no agora publicado livro «Ecos de 
Pensamentos de Padre Américo», 
com Apresentação do nosso P.e Bap-
tista e Introdução e Organização do 
Sr. Dr. Luís Leal.

No lançamento do convite aos 
nossos Amigos, dizia assim: «Apro-
ximam-se os oitenta anos do nasci-
mento da Obra da Rua, essa Obra 
de sabor divino inspirada ao Padre 
Américo pelos Pobres mais caídos 
e mais abandonados, pelo Rapaz 
da rua, pelo Doente incurável, pela 
Família em desagregação. Apro-
ximam-se os oitenta anos e nunca 
essa Obra única — a coisa mais séria 
que existe em Portugal, já dizia o 
Professor Marcelo Caetano — foi 
tão incompreendida e agredida, 

tão posta em causa, tão impedida 
de cumprir a missão que lhe desti-
nou o Padre Américo — “a Obra da 
Rua nasce depois de eu morrer” —, 
e por isso mantê-la e revitalizá-la 
cabe-nos a todos. Alguém precisa 
de explicar às entidades oficiais o 
Pensamento do Padre Américo, ou 
Pai Américo, como lhe chamavam e 
continuam a chamar os Gaiatos e os 
Doentes do Calvário. E é para essa 
explicação do Pensamento do Padre 
Américo aos senhores do poder, que 
tudo podem julgar saber, que vimos 
pedir a vossa ajuda.»

A hora da sua apresentação 
pública já está marcada; será no pró-
ximo dia 26 de Janeiro, no Salão de 
Festas da Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa, pelas 15:30 horas. Teremos a 
alegria de ter connosco, a Presidir 
ao Encontro, o Sr. Bispo do Porto, D. 
Manuel Linda.

Durante o mesmo, acontecerá tam-
bém a apresentação do livro «Padre 
Baptista – Alma, Corpo, Mãos e Cora-
ção de O Calvário», com Prefácio de 
D. Manuel Linda, Apresentação do 
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Prof. Doutor Henrique Manuel Pereira 
e Coordenação de José da Cruz San-
tos, o qual será apresentado pelo Sr. 
Dr. Artur Santos Silva.

São edições da nossa Editorial, 
que estão à disposição dos interes-
sados em adquiri-los na Casa do 
Gaiato de Paço de Sousa ou na Edi-
torial Modo de Ler.


