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NESTA situação de pandemia, é aconselhável e 
 obrigatório tomar todos os cuidados para evi-

tar a sua difusão. Neste sentido vai o pensamento nor-
mal da generalidade das pessoas. Entre nós vemos 
que o mesmo também vai sendo levado a preceito.

Há no entanto outro lado nesta pandemia para 
que, me parece, não muitos olham — é o daqueles 
que são as vítimas do vírus que a constitui.

Chegados ao terceiro milénio, muitos pensariam 
que a verdadeira qualidade de vida seria atingida 
nesta época da vida humana. Muitos progressos 
alcançados nas últimas décadas do século XX faziam 
antever uma etapa de vida social grata a todos. Mas 
verificamos que não foi isso que sucedeu, antes se 
multiplicaram as desigualdades, empurrando muitos 
para uma vida difícil e marginalizada do seu contexto 
familiar e social.

Nas famílias, esperar-se-ia que se mantivesse a 
sua unidade e que crescesse a alegria no seu seio, 
por via disso e de melhores condições de vida. O 
que se verificou foi a sua desagregação por opções 
individualistas dos seus membros, influenciados por 
promessas quiméricas aventureiras e de êxito pessoal 
ostensivo. O resultado está à vista, com prejuízo de 
todos, mas principalmente dos mais indefesos, as 
crianças e os mais velhos.

Estes, os mais velhos da família, com a expansão 
do vírus exportado para todos os cantos do mundo, 
foram os eleitos para se tornarem as suas principais 
vítimas. Muitas destas pessoas, já gravemente margi-
nalizadas antes da difusão do vírus, ficaram expostas 
a ele como vítimas inocentes, quase sem escapatória 
para se defenderem ou serem defendidas. Só entre 
nós, são centenas de histórias certamente trágicas, 
que deveriam fazer-nos a todos arrepiar caminho, 
apostando tudo no valor incomparável da família 
mesmo que em detrimento de algum bem material ou 
pessoal. As histórias da sua juventude, construídas 
de trabalho e trabalhos, deveriam merecer o respeito 
incondicional dos seus familiares mais próximos e dos 
serviços públicos da sociedade, os quais deveriam 
deixar as ideias babilónicas e assentarem os pés na 
realidade onde os mais fracos suplicam dignidade.

Perdão
DA NOSSA VIDA Padre Júlio

Estes acontecimentos trazem consigo uma exigên-
cia de mudança de critérios de vida pessoal, familiar 
e social. E esta mudança só poderá acontecer se da 
parte de todos houver um sentimento conducente a 
um desejo de perdão e de mudança. Não podem 
ter sido em vão as dores sofridas por todas as vítimas 
deste vírus e dos que sofreram unidos a elas. A dig-
nidade de todo o ser humano, particularmente dos 
mais frágeis e dependentes, não pode ser descartada 
como se o ser humano tivesse um prazo de validade 
pois ele tem valor eterno.

A família é o contexto da vida de Deus, e o modelo 
de vida para o homem criado à Sua imagem.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Eu gostaria de ser recordado como
o Papa da Família.

S. João Paulo II

VIVEMOS num tempo de encruzilhadas e em ritmos alucinantes,  
 com medos recorrentes e o mundo na palma das mãos, pelo pro-

gresso das novas tecnologias. Conscientes da fragilidade humana e dos 
graves problemas ecológicos, seria importante atender ainda aos desa-
fios de ideologias desestruturantes da família natural, para elevar bem 
alto os valores perenes do Evangelho e regressar sempre aos pilares 
fundamentais da vida humana, em especial a família, constituída a par-
tir de mãe e pai. Actualmente, há um pluralismo de ideologias sobre 
a família, eticamente anti-cristãs, que se têm imposto mais no mundo 
ocidental com a modernidade e a pós-modernidade, nomeadamente 
desde meados do século XX. Em matéria de vida humana nascente, 
veja-se que a França poderá aprovar o aborto até aos nove meses de 
gestação… O filósofo francês Paul Ricoeur dizia: a democracia que 
não respeita valores ético-morais corre o risco de não ter outro crité-
rio a apresentar além dos seus próprios procedimentos [revista Esprit, 
Jan.1991]. O pedagogo suíço Johann Pestalozzi, octogenário [1746-
1827], no seu leito de morte, despediu-se assim: Ó filhos, permanecei 
muito unidos e procurai a vossa felicidade no tranquilo ambiente da 
família.

Os mestres antigos diziam: Lectio non repetita, lectio nulla — É 
inútil a lição que não for repetida. Não é de esquecer, pois, a extraor-
dinária lição de vida do Papa João Paulo II, tendo-se celebrado o cen-
tenário do seu nascimento. Entre os grandes pastores da Igreja e no 
conturbado século XX, a sua figura gigantesca foi uma das personali-
dades mais marcantes e influentes do final do segundo milénio, sendo 
canonizado em 27 de Abril de 2014. Não se apaga da nossa memória a 
sua presença no Porto a 15 de Maio de 1982, em que foi saudado por
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Pelo regresso a Nazaré

PENSAMENTO Pai Américo

As colunas deste jornal são silenciosas; por isso mesmo é 
que o mundo tanto fala delas! Ele há princípios certos nas 
leis da Natureza como também na da Graça. Com aqueles 
se fazem inventos e com esta, convicções. Eis um princípio 
de ordem natural: quem quiser ter sempre muito de tudo, 
dê sempre muito de tudo.

De como eu fui – Crónicas de viagem, pg 26.

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

TRAGO hoje aos Leitores uma no- 
 tícia cuja verificação me encheu a 

alma de júbilo.
Um sacerdote foi tomar conta de 

várias paróquias e encontrou necessida-
des urgentes em todas as igrejas, como 
telhados rotos e alguns em ruína evi-
dente.

O que fez ele? Qual a sua primeira 
preocupação? Visitar os pobres das 
suas paróquias e averiguar as condições 
em que vivem.

Na década de 1945-55 um padre 
zeloso, com alma de apóstolo, cons-
truiu para os Pobres da sua principal 
freguesia um pequeno bairro, no adro 
da igreja matriz, com doze casinhas, 
viradas umas para as outras, com uma 
única empena e um corredor ao ar livre 
para acesso a cada casa com largura de 
três metros e esgoto das águas pluviais. 

Ao entrar na porta do corredor, tive a 
impressão de ver uma ilha.

Os telhados, feitos de telha fran-
cesa daquele tempo, começam a ceder 
à chuva e a criar goteiras em vários 
lados das casinhas. Depois, estas com 
exíguas dimensões têm somente uma 
sala e uma chaminé, as mais pequenas. 
As maiores, dois quartinhos pequenos 

mais sala e chaminé. Não têm casas de 
banho, nem água, nem luz. 

Situadas na zona nobre da vila, de 
vistas maravilhosas e largas, o devo-
tado pároco tem de obedecer hoje a 
determinadas regras impostas pela lei, 
enfrentar tudo para acomodar os seus 
paroquianos mais indigentes em casas 
dignas que satisfaçam as exigências 
modernas, com sala-cozinha, dois quar-
tos e casa de banho, aproveitando o 
espaço de duas, construindo nele ape-
nas uma.

Já tem uma arquitecta a trabalhar no 
assunto para apresentar o plano às enti-
dades públicas, a fim de lhes pedir tam-
bém ajuda.

O Património irá colaborar e, como 
sinal de adesão ao projecto, deixei-lhe 
dois mil euros e mais mil para outra 
necessidade, cuja solução está a dar 
frutos.

Actualizar as moradias é um acto de 
apostolado, visível a toda a gente.

Ora, aqui temos uma iniciativa que 
derruba o pensamento de um Bispo, já 
resignado: “O Padre Américo trouxe 
muitos problemas à Igreja com o 
Património dos Pobres”.

Senhor Bispo, tem aqui a prova que 
o Padre Américo apenas quis despertar 
a Igreja para aquilo que o actual Papa
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Um nosso quadro familiar. A Avó Teresa 
já partiu, há alguns anos. Os netos, de 
idade adulta, prosseguem a sua vida.
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PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

CARPINTARIA — O nosso 
mestre carpinteiro, com a ajuda do 
senhor António, estiveram a arran-
jar algumas fechaduras das casas, 
devido a estarem a funcionar mal 
pelo muito uso. Agora que já estão 
arranjadinhas temos que ter cautela 
ao abrir e ao fechar as portas.

BAR — Depois dos nossos cafezi-
nhos, após as refeições, sentamo-nos 
à mesa onde é habitual fazermos as 
nossas partidas de sueca, enquanto 
os mais novos vêem televisão. Desta 
vez decidimos ir à nossa Casa do 
Calvário para defrontar os senho-
res Padres Telmo e Alfredo. Leva-
mos um suplente para substituirmos 

quando as coisas estivessem a correr-
-nos mal. Mesmo assim a sorte não 
esteve do nosso lado, e perdemos por 
2-1. Esperamos agora sermos por 
eles visitados.

DESPORTO — A nossa equipa 
de Futsal continua a fazer a sua pre-
paração para a nova época que está 
prestes a começar. O primeiro jogo 
será no dia 10 de Outubro, no Pavi-
lhão Municipal de Rio de Moinhos, 
a contar para a 1.ª Eliminatória da 
Taça Distrital da A. F. Porto, com 
o F. C. Estrelas Susanenses. Conta-
mos com o apoio dos nossos Amigos 
embora não possam estar presentes 
devido à pandemia. O nosso mister 

Bruno anda a angariar Amigos que 
ajudem o nosso Grupo Desportivo a 
ter meios para cobrir as despesas que 
já são muitas. Quem o desejar fazer 
pode consultar informações no nosso 
site.

RAPAZ NOVO — Veio para a 
nossa Casa um novo Rapaz chamado 
Fojo. Ele é muito brincalhão, gosta 
de pegar com os outros. Tem muito 
medo dos cães, mesmo sendo eles 
mansinhos porque não fazem mal a 
ninguém. Gosta de jogar futebol e 
playstation. O seu clube favorito é 
o Sporting. Esperamos que se porte 
na escola e cresça para se fazer um 
homem na sociedade.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

SAÚDE — Como acontece por 
todo o mundo, infelizmente, também 
em Portugal continua a haver uma 
séria preocupação com a pandemia 
Covid-19, pois tem havido mais 
pessoas infectadas. Na nossa Casa, 
todos os Rapazes e colaboradores 
fizeram o respectivo teste laborato-
rial, recolhido para o Laboratório de 
Análises Clínicas da Universidade 
de Coimbra. Esta peste exige muitos 
cuidados de higiene pessoal e comu-
nitária, e nas necessárias saídas para 
escolas e trabalho. Na nossa entrada 
em funcionamento e nas zonas prin-
cipais de serviço permanente, foram 
afixados mais esclarecimentos e mais 
pontos de higienização. Vamos pre-
cisando de máscaras e desinfectante. 
A Autoridade de Saúde da zona tem 
prestado a devida atenção à nossa 
Família, o que agradecemos.

ARRANJOS — Todos os vidros 
dos candeeiros da iluminação exte-
rior foram limpos. Nalguns sítios 
têm sido substituídas lâmpadas para 
menor consumo. Uma canalização e 
uma caixa de água de rega, no jardim 

em frente à garagem, tiveram de ser 
substituídos. Foi colocada uma tor-
neira nova na caixa junto ao tanque 
da nossa fonte. Nalguns quartos do 
edifício nascente [lar], começaram a 
limpar-se os tectos e as paredes. Um 
armário do nosso refeitório, junto à 
cruz, foi preparado para guardar os 
medicamentos dos Rapazes. Foram 
colocados dois sinais de trânsito 
nos espaços exteriores, por causa da 
circulação de veículos: trânsito proi-
bido — a partir da rampa de acesso 
ao largo de cima; estacionamento — 
em frente à garagem. Sendo muito 
necessários, foram encomendados 
equipamentos desportivos básicos 
para os nossos dois campos: dois 
pares de redes de futebol e andebol, 
em polipropileno; duas balizas de 
andebol, em alumínio lacado.

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES — Tem sido passo a passo, pois 
temos evitado sair devido à pande-
mia, mas a nossa campanha de novos 
assinantes vai andando, com a ajuda 
de amigos e amigas nossos. Espera-
mos que a notícia da angariação de 

novos leitores vá sendo divulgada, 
pois há muitas pessoas que pode-
riam receber e ler o nosso jornal, que 
é uma boa forma de nos ajudar. O 
nosso jornal é um meio de comunica-
ção social, em papel e digital, ao ser-
viço da Igreja, para divulgar a vida 
de Pai Américo e das nossas Casas 
e ajudar os pobres, conforme Pai 
Américo — o fundador — sonhou, 
saindo quinzenalmente. A certeza 
da nossa oração e gratidão pelas 
partilhas que têm sido recebidas e 
nos ajudam nas grandes despesas 
desta Casa do Gaiato. Na quinzena 
passada, agradecemos duas novas 
assinaturas, ambas de Nevogilde — 
Lousada: Raquel Sofia e Olga Fer-
nanda.

Para novas assinaturas e donativos, 
dos quais são emitidos os respecti-
vos recibos com NIF, a morada e os 
contactos desta Casa são os seguin-
tes: Obra da Rua ou Obra do Padre 
Américo, Casa do Gaiato, 3220-
034 Miranda do Corvo; telefone 
– 239 532 125; correio electrónico 
– gaiatomiranda@gmail. com; NIB - 
0035 0468 00005577330 18.  q

BEIRE — Flash’s Retrato de P.e Telmo Um admirador

1 Daqui para uma Casa Sacerdotal… 
Por ‘exigência’ de filhos e netos, fiz em Leça 
a minha convalescença de uma pequena 
cirurgia. Mas… arranjei quem me levasse 
e inventei um pretexto. É que, com seus 
medos de incomodar e nos roubar tempo, 
P.e Telmo, (que está sempre disponível para 
todos), parece ter alguma dificuldade em 
deixar que nós outros também nos dispo-
nibilizemos para ele. Sempre com proveito 
nosso, aliás, tal é o privilégio de privarmos 
com ele. Assim, fui de Leça a Beire passar 
ao computador e enviar para o Jornal os 
«Sinais» de P.e Telmo. Cheguei e fui à pro-
cura. — Eu sempre ando ou estou por ali. 
Já não posso ir mais longe!... Brinco com 
ele citando S. Paulo: — Quando era novo… 
Agora vou para onde me levam… (2 Cor 
1-9).

Foi no corredor junto da salinha de estar. 
Sorriu, como só ele sabe sorrir. Avança para 
mim, solta toda a sua imensa ternura num 
abraço / beijo que só ele sabe dar. — Oh, 
veio! Já estava com saudades! Nós já somos 
inseparáveis!... Penso no crime que era 
tê-lo deixado ir para Bragança… — É uma 
Casa Sacerdotal — Betânia! — criada por 
um colega e amigo… Isso foi há uns qua-
tro anos, quando começou a sentir que as 
pernas falhavam e um joelho… — O que é 

que v. acha?! — Eu acho que o seu lugar é 
aqui. Ainda tem muito que fazer por cá. O 
Calvário precisa de si… Porque a Obra da 
Rua, na sua edição Calvário, não é de quem 
a governa. É muito mais de quem a ama. P.e 
Telmo está, eu estou, muitos vêm até aqui 
e nos ajudam muito, porque são tangidos 
pelo mesmo amor. E nós, no dizer de Pai 
Américo, “não podemos deixar estancar a 
fonte”… Todos — doentes, rapazes e cola-
boradores – precisamos muito de si aqui. 
Acho que Deus não quer que vá… Se quer 
que lhe diga mesmo o que acho, olhe, é isto 
assim! Ficou pensativo e não voltamos a 
falar nisso.

2 … Eu estava pr’ali a pensar que… 
Gostei da iniciativa de P.e Fernando. Foi à 
hora de começar aquela reunião memorável 
de que vos falei no n.° anterior d’O Gaiato. 
Passou pela salinha e trouxe P.e Telmo para 
estar connosco na reunião. Eu também tinha 
passado antes. Disse ao que tinha vindo. 
Depois, no desenrolar da reunião, foi dada / 
puxada a palavra a cada um. Esse o segredo 
do possível vingar, do possível re+suscitar 
de um Calvário que possa estar de pé, de 
cara lavada, frente aos tempos que correm. 
Um Calvário em que, com o respeito devido 
a todos e por todos, cada um possa ter vez e 

voz. A dizer e ouvir o como se sente e por-
que anda por aqui. Para, juntos e de mãos 
dadas, irmos descobrindo o Para Onde 
vamos e o Onde ainda estamos… Porque 
sem isso não pode haver grandes avanços. 
Há sempre o risco do estagnar. Os tempos 
mudam. E a dinâmica da vida, bem como a 
dinâmica da Graça, não param. NÃO. NEM. 
NUNCA. JAMAIS. EM TEMPO ALGUM. 
Porque a ‘revelação’ do nosso Deus Pai-
-Mãe (Abba!) ainda está em PRO+cesso. Já 
não podemos mais dizer que “acabou com a 
morte do último dos Apóstolos”…

Também na Obra da Rua, a “revelação” 
avança, intuída por Pai Américo como um 
urgente Deus Quer… A chamar homens (e 
mulheres!) que sonhem o Querer de Deus. 
Para que estas obras humanas de sabor 
divino possam continuar a desempenhar o 
seu papel numa sociedade que corre riscos 
de se fechar em orçamentos de Estado, onde 
só cabe quem tem orçamento… Sem lugar 
para as ousadias da Fé, fundada na loucura 
do Evangelho, capaz de ir buscar dinheiro à 
boca de um peixe… (Mt 17, 24-27).

Chegada a vez de P.e Telmo, todos nos 
enternecemos com a sua partilha. Cheia de 
simplicidade e humildade, essa irmã gémea 
siamesa da verdade. Assim, sempre a sorrir, 
sem falsos pudores de medo do ridículo, 
começa ele: — Eu estava pr’ali a pensar 
que já não sirvo para nada, que já nem pràs 
reuniões me chamam… E logo chegou o P.e 
Fernando a chamar-me. Ele é que manda!... 

E eu tive de vir. (…) Já estou assim velho, 
mas gosto muito de vos ver aqui. A todos. Os 
que são da Casa e os que vêm cá para nos 
ajudar. Porque temos de levar o Calvário 
para diante. Para podermos ir buscar os 
doentinhos e rapazes que nos levaram. Eles 
estão mortinhos por voltar para cá. Foram 
ao engano. Não sabiam que estavam a ser 
retirados da família… Já fui vê-los. Lembro 
a Maria do Carmo. Vocês estão a ver quem 
ela é?! Aquela que não tem pernas para 
andar e as mãos são tolhidinhas de todo e 
não servem para grande coisa. Mas tem uma 
cabeça e um coração de oiro… Ela diz que 
tem muitas saudades da nossa princesa — a 
Luisinha. — É como se fosse uma filha… E 
a Alice?!... Disse-me textualmente: — Nós 
aqui estamos bem, não nos falta nada; mas 
não é a família… O Calvário é a nossa famí-
lia!...

3 — … Nós não podemos não falar!... 
As obras estão em curso. É preciso muito 
dinheiro. Se o Estado não dá, as pessoas de 
Fé irão sacrificar-se mais um nadinha. Cons-
cientes de que o pouco, com Deus, é muito… 
E onde todos ajudam nada custa. Aceitamos 
tudo, como Pai Américo sempre aceitou. 
Mas não podemos vender-nos por nenhum 
prato de lentilhas (Gn 30, 25-27). Porque os 
Estados, quando dão cinco, é para tirar dez. 
Seria abrir as portas à vulgaridade das obras 
semelhantes, lembram?!...  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

«PEDI AO SENHOR DA MESSE QUE ENVIE TRABA-
LHADORES PARA A SUA MESSE» (Lc 10,2) — É imenso o que 
há a fazer para tornar este mundo um mundo mais próximo dos pla-
nos que Deus tem para ele. Quem tem que fazer isso somos nós, 
obviamente com a ajuda de Deus, mas sem esperar por milagres que 
substituam o que podemos e devemos fazer nesse sentido.

Ora o problema é que são muitos menos do que o que era preciso 
os que andam a fazer pelo seu próximo o que podem e o que devem.

Muitas vezes encontramos quase as mesmas pessoas em várias 
frentes de ajuda ao próximo que, assim, não chegam para as enco-
mendas.

É preciso fazer muito mais nas famílias, nas escolas, nos locais 
de trabalho, nos meios de comunicação social e em todas as instân-
cias com forte influência nos comportamentos das pessoas para cul-
tivar o genuíno sentido da ajuda ao próximo.

Gasta-se tempo de mais a dizer mal de tudo e de todos em con-
versas, debates e mensagens nas redes sociais. Se 10% desse tempo 
fosse utilizado a ajudar o próximo, quanto Bem não iria ser feito!

O mundo em que vivemos e o que se perspectiva que aí vem 
não vai nada na direcção de haver mais sentido de ajuda ao pró-
ximo. O que se vê a proliferar são várias formas de exclusão do 
próximo porque é de uma raça ou de um país diferente, porque 
nos estorva o caminho na nossa ascensão profissional, porque só 
nos dá trabalho e já não nos serve para nada devido à idade, ou à 
doença, etc., etc..

Além de serem precisos mais espaços onde se cultiva e pratica 
o genuíno amor ao próximo, como deve ser o caso das Conferências 
Vicentinas e das paróquias, mas também das famílias, das escolas, 
dos locais de trabalho, dos meios de comunicação social, das redes 
sociais e outros, também é preciso cultivar a noção de quão difí-
cil é praticar esse amor e a humildade e resiliência que é preciso 
para o praticar como deve ser. Sobre isto, remeto os leitores para 
a crónica anterior sobre o não haver “manual de instruções” para a 
ajuda ao próximo. Por hoje, ficamo-nos por aqui, com votos de boa 
saúde e Graça de Deus para todos os leitores que nos vão dando a 
sua atenção.

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para 
assuntos da administração do jornal)

Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa

Telem. 965464058  •  E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt

O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos para 
a Conferência e não para a Casa do Gaiato)  q
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enorme multidão e disse: Abri as vossas famílias a 
Cristo trabalhador. A presença do Senhor ilumine 
as vossas casas, far-vos-á compreender melhor a 
vossa dignidade de trabalhadores e a vossa missão 
na família.

Karol Jósef Woytila nasceu a 18-V-1920, em 
Wadowice, na Polónia, filho de Emília Kaczo-
rowska e Karol Woytila. Foi o mais novo de três 
irmãos e cresceu órfão de mãe desde os 8 anos; e 
cedo ficou sem a sua família nuclear próxima — pai 
e irmãos também falecidos, conforme disse: Eu não 
estive presente na morte de minha mãe, nem do meu 
irmão e nem na do meu pai. Aos vinte, eu já tinha 
perdido todos os que amava. Na II Guerra Mundial, 
durante a ocupação nazi da Polónia, desde Setem-
bro de 1939, foi operário numa mina de calcário 
e numa fábrica da indústria química; em Outubro 
de 1942, foi para Cracóvia, como seminarista clan-
destino, e sobreviveu ao atropelamento por um 
camião alemão, em 29 de Fevereiro de 1944. Em 
1 de Novembro de 1946 foi ordenado Presbítero; e 
depois nomeado Bispo-Auxiliar de Cracóvia, em 4 
de Julho 1958. 

No seu pontificado, durante mais de 26 anos 
[16-X-1978; 2-IV-2005], entre os temas a que deu 
maior atenção, destaca-se a questão incontornável 
da Família — em mudanças aceleradas, por menta-
lidades diferentes e desviantes do projecto divino 
para o ser humano. Na abertura da Exortação Apos-
tólica Familiaris Consortio [22-XI-1981], afirmou: 
A família nos tempos de hoje, tanto e talvez mais 
que outras instituições, tem sido posta em questão 
pelas amplas, profundas e rápidas transformações 
da sociedade e da cultura. Sobre as pessoas sem-
-família, sublinhou: Infelizmente, há no mundo 
muitíssimas pessoas que não podem referir-se de 
modo algum ao que poderia definir-se em sentido 
próprio uma família. Grandes sectores da humani-
dade vivem em condições de enorme pobreza, em 
que a promiscuidade, a carência de habitações, 
a irregularidade das relações, a falta extrema de 
cultura não permitem praticamente poder falar 
de verdadeira família. Há outras pessoas que, por 
motivos diversos, ficaram sós no mundo. Também 
para todos estes há um bom anúncio da família. 
[…] Àqueles que não têm uma família natural, é 
preciso abrir mais as portas da grande família que 
é a Igreja [n. 85].

No Ano da Família, na Carta às Famílias Gratis-
simam sane [2-II-1994], insistiu numa importante 
via da Igreja no mundo: A Família, sendo única e 
irrepetível, como irrepetível é cada homem; uma 
via da qual o ser humano não pode separar-se [n. 
2]. E teve de lembrar que através da comunhão de 
pessoas, que se realiza no matrimónio, o homem e 
a mulher dão início à família. Com a família está 
ligada a genealogia de cada homem: a genealogia 
da pessoa. A paternidade e a maternidade humana 
estão radicadas na biologia e, ao mesmo tempo, 
superam-na. [...] A geração é a continuação da 
Criação [n. 9]. Como sinal negativo no sentido 
individualista, ou seja, uma liberdade sem respon-
sabilidade, contrária à civilização do amor, mani-
festam-se os filhos, privados do pai ou da mãe e 
condenados a serem, de facto, órfãos de pais vivos 
[n.14].

Em atenção aos sinais dos tempos e na conti-
nuidade do Magistério eclesial sobre a célula-base 
da sociedade e igreja doméstica, com a Exortação 
Apostólica pós-Sinodal Amoris Laetitia [19-III-
2016], sobre o amor na família, o Papa Francisco 
denunciou também esta ferida: O sentimento de 
ser órfãos, que hoje experimentam muitas crianças 
e jovens, é mais profundo do que pensamos. […] 
O enfraquecimento da presença materna, com as 
suas qualidades femininas, é um risco grave para 
a nossa terra [n. 173]. Uma sociedade sem mães 
seria uma sociedade desumana, porque as mães 
sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores 
momentos, a ternura, a dedicação, a força moral 
[n. 174]. Um pai com uma clara e feliz identidade 
masculina, que por sua vez combine no seu trato 
com a esposa o carinho e o acolhimento, é tão 
necessário como os cuidados maternos [n. 175]. 

Diz-se que a nossa sociedade é uma sociedade sem 
pais. […] O problema dos nossos dias não parece 
ser tanto a presença invasora do pai, mas sim a sua 
ausência, o facto de não estar presente [n. 176]. O 
papel paterno é crucial também para o desenvolvi-
mento equilibrado dos filhos na infância e na ado-
lescência. A ausência paterna tem impacto negativo 
em crianças e adolescentes, sendo que estão em 
maior risco para problemas de comportamento. Se 
o pai está ausente, outros modelos podem ocupar 
esse vazio, com probabilidade de não serem pro-
priamente exemplares. Para além disto, sabendo 
que os vínculos do novo ser humano com os seus 
pais [mãe e pai] se iniciam no ventre materno, note-
-se ainda que a maternidade e a paternidade não são 
realidades exclusivamente biológicas, segundo o 
aforismo — pai e mãe é quem cria.

A Convenção dos Direitos da Criança, em 1989, 
definiu o término da infância nos 18 anos. Nes-
tas últimas décadas, no processo emancipador da 
criança, com ganhos substanciais na diminuição da 
mortalidade infantil e no aumento da escolaridade, 
será que a adolescência e a própria infância se des-
vaneceram no desenvolvimento da pessoa humana?

De passagem, há filmes com interesse na temá-
tica infantil, como: Aniki Bobó [1942]. do cineasta 
Manoel de Oliveira [1908-2015], que colocou a 
criança no centro da narrativa; e em especial para 
a Obra da Rua — Não há Rapazes maus [1948], 
de Eduardo Maroto e Armando Vieira Pinto [mas é 
desconhecido o seu paradeiro…].

Sobre o profundo desejo natural de ser conce-
bido e crescer numa família feliz, inscrito no ADN 
humano, este belo testemunho de Santa Teresa 
de Calcutá [1910-1987]: Um dia, encontrei uma 
menina na rua e levei-a para o abrigo que temos 
para as crianças. Demos-lhe roupa limpa e fizemos 
tudo para que se sentisse feliz. Ao fim de algumas 
horas, a menina fugiu. Procurei-a, mas não a 
encontrei em lado nenhum. Ao fim de alguns dias, 
voltei a encontrá-la e levei-a de novo para nossa 
casa. Fugiu de novo. Encontrei-a mais tarde com 
a mãe debaixo de uma árvore. Naquele dia tinha 
colocado duas pedras no chão e estava a cozinhar 
e a fazer uma comida especial para a sua filha. 
Ambas sorriam. Perguntei à menina: — Por que 
não queres ficar connosco? Tinhas tantas coisas 
bonitas em nossa casa! Ela respondeu: — Não 
podia viver sem a minha mãe. Ela gosta muito de 
mim!

Na Igreja em Portugal, nos séculos XIX-XX, 
houve uma plêiade de figuras históricas e carismá-
ticas exemplares, muito empenhadas na caridade e 
na justiça social, focadas na miséria humana, com 
incidência na pobreza das famílias e nas marginali-
dades, v.g: Beata Maria Clara [†1899], Maria Luísa 
Holstein [†1909], D. António Barroso [†1918], 
Padre Cruz [†1948], Padre Abel Varzim [†1964], 
Padre Alves Brás [†1966], Maria Carolina Gomes 
[†1969] e Padre Américo [†1956], em que se 
manifestou vivamente a proximidade e o contacto 
com Cristo eucarístico e nos pobres, seguindo o 
mandato do Mestre: O que fizestes a um dos mais 
pequeninos, a Mim o fizestes. O seu itinerário de 
vida foi conduzindo a uma evolução fonética e 
semântica, gravada para sempre na medula dos 
seus filhos, chamando-o assim: Pai Américo. Por 
isso, no seu Testamento [1950] deixou esta von-
tade: O padrão da Obra é a família; vida familiar. 
Eis a escola natural da sólida formação do homem. 
Tudo quanto seja regresso a Nazaré, é progresso 
social cristão.

Neste Outono de incertezas pessoais, sociais e 
económicas, enquanto se vai aguardando ansiosa-
mente cura para a covid-19, em que já morreram 
um milhão de pessoas, o nosso mundo vai sofrendo 
muito com a nova pandemia e outras pestes e guer-
ras. Muitas pessoas vão partindo sem ter junto de 
si quem mais amam. Por prevenção e respeito com 
os outros, com máscara e desinfectante, sujeitos a 
isolamentos, e apelando aos confinamentos e dis-
tanciamentos, o que será das pessoas e famílias 
doentes, e dos que sobrevivem sós e na pobreza, 
principalmente sem mãos para os curar e agarrar? 
Valha-nos Deus!  q

SETÚBAL Padre Acílio

Cegonhas
NAS paróquias onde andei a visitar as casas dos pobres, na compa- 

 nhia do novo pároco, encontrei as suas igrejas cobertas de 
ninhos de cegonha. Uma, tinha vinte e o padre, lastimoso, mostrava-
-me a fotografia dos telhados cobertos de palha e lama e desabafava: 
— Olhe, está a ver! É tudo muito bonito, mas quem se responsabiliza 
pela limpeza das coberturas das igrejas? Quem?

Na verdade, as cegonhas são aves muito bonitas e o seu voo majes-
toso enche os nossos olhos de admiração. É bom e agradável proteger 
estas aves, mas elas precisam de ser ajudadas a construírem os seus 
ninhos em pilares com plataformas altas e não sobrecarregarem as 
igrejas do povo humilde.

Não basta legislar, é preciso ir mais além para não se criarem 
injustiças.

O mesmo verifiquei, como já escrevi, quando na visita a pobres, 
com vicentinos, ouvimos as povoações a lamentarem-se que não 
podiam cultivar as suas hortas ou pequenas jeiras com nada, que os 
javalis comiam tudo. Estes são igualmente animais protegidos por lei. 
Mas quem sofre, e perde por esta protecção legal, são os pequeninos 
agricultores das aldeias, que vêem as suas culturas destruídas, por uma 
legalização injusta a favor das caçadas, constituídas por homens das 
cidades ou vilas que, de quando em vez, são autorizados a praticar este 
desporto de caça ao javali.

Uma flagrante injustiça.

Colheitas
UMA tremenda borrasca de granizo, caído em Julho passado,  

 encarregou-se de nos dispensar a vindima, por ter deitado ao 
chão os cachos todos, as azeitonas das oliveiras, carregadinhas de fruto.

Este ano, nem vinho, nem azeite, nem azeitonas. Tudo a tempes-
tade levou num princípio de tarde, sem que ninguém nos pudesse valer. 
A batata e a cebola produziram razoavelmente mas o feijão foi fraco e 
o milho então, foi mesmo pouco rentável. Não chegámos a encher os 
três silos quando, o ano passado, com estes a abarrotar, fomos obriga-
dos a por o milho em monte no campo de futebol, acalcá-lo muito bem 
com o tractor e retro-escavadora e a cobri-lo de plástico, carregando-o 
com paletes e pneus.

As mudanças rápidas de temperatura e a abundância de ervas dani-
nhas foram a principal causa do nosso prejuízo.  q
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nos seus dois formatos:
—  Edição digital
—   Edição impressa, digitalizada em PDF

•   Livros da nossa Editorial e outras
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•   Pedagogia da Obra da Rua
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•  Documentação diversa.  q
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SINAIS Padre Telmo

A Alice falou ao telefone: — Quando vamos? As obras não estão 
prontas? Já temos muitas saudades do sol na nossa varanda.

Respondemos que só no fim do ano.
Quem é a Alice ?
Foi no Coliseu do Porto, numa das festas do Gaiato. Padre Baptista 

apareceu no palco com uma menina nos braços. Era a Alice, já com 
treze anos, e pareceu-nos uma bebé, nos braços de Padre Baptista.

Foi tratada com todo o carinho pelas meninas voluntárias no 
serviço do Calvário — Adelaide, Teresa, Rosa e Paula. É hoje uma 
senhora, com muita capacidade — embora cega. Canta muito bem e 
era ela que orientava as orações.

Por vezes Padre Baptista convidava-a a tomar um cafezinho no 
nosso pequeno bar. Um dia, depois do café, falei para ela: — Como 
será o Céu, Alice?

— O Céu deve ser como um cafezinho bem quente —, ela disse. 
Alice, sinto que a vossa vinda será também como um cafezinho 

bem quente.

] ] ]

Foi um estrondo dentro do seu coração, ao receber o conselho da 
medicina: — matar a menina no seu ventre.

— Não. Não matarei.
“Não matarás”, diz o catecismo dos pequeninos. Esta mãe grande 

bebeu nele. Venceu o amor.  q

MALANJE Padre Rafael

FAZ uma semana que reunimos todas as comunidades na aldeia 
 da Cazeta 2 para inaugurar a capela dedicada a Nossa Senhora 

do Pilar, possivelmente a primeira em Angola. O próprio pároco per-
guntou de onde vinha esta invocação… e as pessoas diziam-lhe que 
de Saragoça, é a Padroeira do Padre Rafael. Há dez anos, quando se 
decidiu dedicar esta capela a um Patrono, o catequista Adão disse que 
a sua capela seria dedicada à Pilarica, como lhe chama o Padre Rafael. 
Com esta era a terceira vez que tentaram construí-la e desta vez a Vir-
gem os ajudou.

Afinal o Governo decidiu que as aulas começariam a 4 de Outubro. 
Primeiro serão os do segundo Ciclo e as Universidades, depois a pri-
mária no fim do mês. A maior parte das escolas públicas não vai con-
seguir implementar as medidas de biossegurança, entre outras coisas 
porque em muitos lugares nem água têm, mas como são públicas, abri-
rão. No caso das comparticipadas ou privadas, serão inspeccionadas 
para ver se cumprem, em caso contrário serão fechadas. Normalmente 
o ano lectivo vai de Março a Dezembro, este ano será de Outubro até 
Março. Nós já estamos a levantar as paredes do muro para vedar a 
escola e a preparar os sanitários. A verdade é que se a Covid entra com 
a mesma força que em outros lugares do mundo, isto vai ser mais um 
drama na história deste Povo.

Aqui, a maior preocupação não é a Covid, mas sim a chuva, pois 
dará oportunidade à plantação da mandioca, milho, amendoim, batata 
doce… e graças a Deus que foi assim neste 29 de Setembro nos deu 
uma tarde de chuva e amanhã podemos começar a abrir os primeiros 
regos para cultivar.

Há dias, veio um senhor com uma bebé totalmente desnutrida 
dizendo que era uma filha sua que teve com uma mulher numa aldeia. 
A mãe da bebé acabou por morrer e ele foi buscá-la. Pedia uma ajuda 
para poder levá-la ao hospital e cuidar dela. Depois de darmos uma 
papinha à bebé, acompanhamos o senhor ao hospital, em vez de lhe 
darmos dinheiro. Mais tarde descobrimos que era tudo uma mentira 
para conseguir dinheiro. Era tudo mentira menos a bebé desnutrida. 
Infelizmente temos situações destas que fazem com que nos façam 
sentir um aperto no coração.  q

Continuação  da  página  1

prega desde o início do seu apostolado, como cabeça da Igreja Católica. 
Ora, mais: — Há ali uma conferência vicentina a funcionar, a sério, com 
visitas regulares aos pobres, para os ajudarem, protegerem e animarem. 
Com que alegria eu vi uma idosa apontar um roupeiro e dizer-me: — Isto 
foi o Sr. Manuel que mo deu. Os pobres trazem linguagem de Deus aos 
nossos sentidos e fazem-nos estremecer com a Sua presença.

Por esse Portugal além, quantas iniciativas de padres construíram 
casas para os Pobres, amparados pelo Padre Américo, as quais foram 
simplesmente abandonadas ou desprezadas, sem qualquer remorso pelos 
seus continuadores. Quantas que eu já visitei?!... Os Pobres acrescenta-
ram, demoliram a seu bel-prazer, juntaram galinhas, cães e gatos nas suas 
moradias, à vontade de cada um, sem que ninguém os advertisse, que as 
casas eram propriedade da fábrica da igreja e não sua!... Quantas? E ali, 
nem pároco, nem bispo, ninguém quis saber.

Quem dera que os planos pastorais começassem todos como este, 
como insiste o Papa Francisco.

Então, a Igreja brilharia como o sol, enchendo o mundo de luz.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

FUI ao «bairro das latas». Cho-
via abundantemente. Prefe- 

ri assim para melhor ver a mi-
séria. Levei comigo um dos nos-
sos. Eles já de lá vieram e é bom 
que se não esqueçam, com o po-
bre conforto das nossas Casas. 
Atravessei pelo meio de todas 
aquelas barracas. Informei-me 
dos mais necessitados: «São to-
dos muito pobres; precisamos 
todos muito».

Entrei na primeira casa: ho-
mem sem trabalho, mulher com 
duas hérnias, tinha comido dois 
tostões de berbigão e era já ren-
te à noite; muitos filhos e peque-
nos; lareira apagada; e por isso 
não se pode chamar àquilo um 
lar.

Dizem-me que vá a uma casa 
vizinha: «São dois pobres doen-
tes». Ele, velhinho e cheio de 
reumatismo, andava a vender 
uma tabuinha de areia fina «para 
arranjar para a ceia»; ela, velhi-
nha, com uma tuberculose ós-
sea; vivem numa antiga capela; 
não vi lá imagens de santos ca-

PARA CONHECER BEM A CIDADE,
É NECESSÁRIO CORRER OS BECOS…
TODOS OS CANTOS MAIS ESCUROS.

DOUTRINA Pai Américo

nonizados mas pareceu-me ver 
santos de carne e osso.

Entrei ainda noutra; uma ba-
rafunda, tudo amontoado: «Sr. 
Prior, aqui chove como na rua; 
não sei onde hei-de colocar os 
nossos trapinhos».

A casa estava forrada de pa-
péis, mas os papéis não evitavam 
as beiras do telhado. Um rancho 
de filhos ao redor dum púcaro de 
comer que seria pouco para um.

Por hoje não conto mais. Fiquei 
abismado; e ainda aqui não é o 
pior. Não conhecia, assim como 
a maior parte dos conimbricen-
ses não conhece. Conhece-se a 
cidade mas só superficialmente. 
Para a conhecer bem, é neces-
sário correr os becos, os muros 
velhos, os barracões e todos os 
cantos mais escuros. Por ali 
também se conhece a socieda-
de; são também criaturas hu-
manas, são também filhos de 
Deus…

Mas já foi muito pior; e a mi-
séria já foi mais palpável. Os 
bairros vieram remediar muitos 

males; que continuem para bem 
da sociedade.

Ando deveras preocupado. É 
o inverno. É o terror dos Pobres 
e nós somos pobres. São cem 
corpos a agasalhar. São as cos-
tureiras a pedir flanela todos os 
dias: «Não temos um fio de nada 
para fazer roupa; veja se compra 
flanela». Não perguntaram se 
posso comprar. São os Pobres 
a dizer que o «sr. P. Américo 
dava sempre neste tempo muita 
roupinha e cobertores». Eu tam-
bém dava, mas não tenho o quê.

Ainda há dias a costureira 
de Coimbra me veio pedir se 
a «deixava ao menos comprar 
dois metros de flanela para os 
dois mais novos que andam sem 
cuecas». O remédio foi dizer que 
sim, mas só dois metros.

Quem tiver géneros desta raça, 
de que não precise, mande para 
cá. Nós gastamos tudo; somos 
muitos e os Pobres todos sabem 
onde são as nossas Casas. […]

O Barredo, pp 65-68
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O GAIATO a caminho do número 2000
Foram muitos os cronistas e articulistas colaboradores n’O 

GAIATO que ao longo do tempo fizeram, com seus textos, de 
realidades e sonhos, o caminho até aqui, deliciando os Leitores e 
desenganando os descrentes no valor do Rapaz, numa Obra que 
é d’Eles, para Eles, por Eles.

Começamos por nomear os Rapazes, por ordem cronoló-
gica, a que se seguirão as Senhoras e os Padres da Rua. É uma 
pequena homenagem que lhes fazemos (a título póstumo para 
muitos deles), eles que assim deram continuidade ao desejo de 
Pai Américo: Fazer de cada Rapaz um homem.


