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A situação social actual é adversa a muitos hábitos criados. Nas 
últimas décadas foi-se instalando uma mentalidade que orienta 

tudo pelo que é conveniente. Foi-se assim formando o homem do con-
veniente que, pelas circunstâncias actuais tem que abdicar de muitos 
dos seus propósitos. Embora dolorosa e com consequências graves na 
vida de muitos, esta situação em que as sociedades foram mergulha-
das, havia de fazer pensar este homem do conveniente, de modo a 
afirmar-se como um homem de princípios, todos com o mesmo denomi-
nador: o bem comum.

Até aqui tem sido assim — a criança que está para nascer não con-
vém que nasça: então aborta-se; A mulher / homem não convém: então 
separam-se / divorciam-se; a presença do pai / mãe não convém: 
então leva-se para um lar; a doença ou outra dificuldade não convém: 
então morre-se…

Todas estas situações são difíceis de suportar por quem as vive, e 
até, por vezes, de compreender. A sociedade dos homens é de cons-
tante inquietação, não é uma sociedade de anjos. Mas, também, o 
homem é dotado de inteligência e de consciência, mesmo sabendo 
que também elas são sujeitas a serem perturbadas. Noutros tempos, 
as pessoas estavam mais treinadas e preparadas, por necessidade ou 
por convicção, a oporem-se e a defenderem-se destas situações fractu-
rantes na convivência social ou familiar. Estas opções vinham-lhes de 
uma força hoje completamente posta de lado: a renúncia. Quanto bem 
se construiu, quantas vidas se salvaram, quanta esperança se tornou 
realidade muito à custa de sangue, suor e lágrimas derramadas por 
alguns que foram capazes de renunciar ao interesse imediato, ao que 
lhes era mais conveniente.

Só é capaz de renunciar aquele que acredita em valores que, não 
aparecendo no imediato, estão contidos nas situações que se vivem, 
embora envoltos por uma névoa que o valor dissipa. Também este é um 
tesouro escondido a descobrir e a adquirir, renunciando a outros. Ou, 
ou, «não se pode servir a dois senhores».

Lindas histórias se contam, de ontem e de hoje, de acontecimentos 
em vidas tornadas realidade por homens e mulheres comuns. Ainda 
há dias li a história de uma mãe que durante vários anos se esqueceu 
de si mesma absorvida pelas carências do seu filho nos primeiros anos 
de vida. Era alguém de quem não esperava que reagisse deste modo 
perante a grave adversidade com que teve de se confrontar. Admirável 
renúncia de si mesma, sem se dar conta de tudo a que renunciava. 
Todas as conveniências pessoais que outros poriam em primeiro lugar 
não entraram no seu coração de mãe, onde dominou o amor a seu 
filho.

Padre Júlio

Conveniência
DA NOSSA VIDA

PATRIMÓNIO DOS POBRES

TRAGO hoje aos meus leitores do Património a correspondên- 
 cia amiga de um de vós, que me parece não devemos colocar 

“debaixo do alqueire”, segundo a Palavra de Jesus. 
Já uma vez tivemos tormentas por eu ter publicado n’O Gaiato os 

seus desígnios, mas agora eu prefiro sofrer do que apagar a luz que 
deve brilhar. 

Ela aí vai, para nos surpreender e ajudar na vida a assumir o Evan-
gelho e a realizá-lo na intimidade de cada um: 

«Sr. Padre Acílio,
Espero que já tenha regressado a Casa. Desejo-lhe uma óptima 

recuperação e força para continuar a sua admirável missão. 
Como combinado ao telefone, fiz hoje uma transferência de três 

mil euros que se destinam ao sacerdote que se preocupa com os 
pobres da sua paróquia. Merece ser ajudado a ajudar. 

Como de costume, sigo a Palavra do Evangelho: “Não saiba a 
tua mão esquerda o que faz a tua direita”. Só faço a obrigação de 
qualquer cristão, portanto, agradeço que não se refira no jornal a 
esta importância. É dinheiro ganho com o meu trabalho e que tenho 
o privilégio de partilhar.»

Continua na página 4

PÃO DE VIDA

Sim à vida
Da cabeceira, pende uma cruz com 
Jesus Crucificado. Está ali tudo. Está 
ali a Promessa. O Crucificado repre-
senta; o pequenino doente é. É Jesus.

Padre Américo

JESUS teria mais de trinta anos 
 [c. 28 d.C.]. Com os peca-

dores do seu povo, no rio Jordão, 
foi ao encontro de João Baptista 
[Mc 1,9], um profeta novo que 
denunciava as injustiças sociais. 
Tinha deixado o seu trabalho de 
pobre artesão [tekton] — car-
pinteiro [Mc 6, 3], em Nazaré, 
na Galileia, vivendo entre os 
humildes do seu povo, em que 
aprendeu a olhar os pobres desse 
tempo, próximo de grandes cida-
des, como Séforis, Tiberíades e 
Tiro. Sendo judeu marginal e 
trabalhador itinerante, conheceu 
as dores das gentes expulsas das 
suas terras. Em tempo de crise, 
no contacto com as necessida-
des do seu povo, partilhou das 
suas dores e ouviu os gritos dos 
homens e mulheres dessa região. 
Viu e experimentou os males de 
muitas pessoas, como a fome, 
as doenças e a opressão. Sem 
ter onde reclinar a cabeça [Mt 
8, 20], Jesus percorria as cida-
des e as aldeias, ensinando nas 
suas sinagogas, proclamando o 
Evangelho do Reino e curando 
todas as enfermidades e doen-
ças. Contemplando a multidão, 
encheu-Se de compaixão por 
ela, pois estava cansada e aba-
tida, como ovelhas sem pastor 
[Mt 9, 35-36]. Finalmente, foi a 
Jerusalém para anunciar o Reino 
de Deus [Mc 11], como presença 
de Deus para todos, em especial 
os pobres e os enfermos. Porém, 
certos poderes instituídos (políti-
cos e religiosos) tiveram receios 
e condenaram-n’O à morte, de 
cruz. Na sua paixão, como cruci-
ficado, em extremo sofrimento, 
gritou: Meu Deus, meu Deus, 
porque me abandonaste? [Mc 
15, 34]. Contudo, não morreu 
como abandonado, pois junto 
à cruz de Jesus estavam, de pé, 
sua mãe e a irmã da sua mãe, 
Maria, a mulher de Clopas, e 
Maria Madalena [Jo 19, 25]. No 
Calvário, este é um momento 
decisivo da História da Salva-
ção e que dá muito que pensar. 
Na verdade, a cruz de Cristo é o 
resumo por excelência da vitória

Continua  na  página  3

MALANJE

A Diocese de Malanje está 
de luto porque seu pas-

tor,  D. Benedito Roberto, partiu 
para a Casa do Pai. Muito que-
rido de todo o povo cristão desta 
Diocese por seu carácter fami-
liar e próximo. Consciente da 
falta de sacerdotes diocesanos, 
a pastoral vocacional e o apoio 
aos seminaristas foram sempre 
incondionais. Empenhado na 
evangelização, criou algumas 
paróquias e recuperou algumas 
missões. Sempre consciente de 
que a Igreja local deve tender à 
auto-sustentabilidade, fortale-
cendo a comunicação dos bens 
entre todas as comunidades. 
Para nossa Obra, sempre pró-
ximo e generoso, além da sua 
admiração por Padre Telmo, 
reconfirmou a entrega do Padre 
Quim à Obra da Rua e aceitou 
sem qualquer impedimento que 
o nosso seminarista Adão conti-
nuasse a sua formação em Por-
tugal. Pedimos a todos os nossos 
leitores que elevem uma oração 
pelo seu descanso eterno.

A covid-19 já entrou na nossa 
província de Malanje e cada dia 
vão aumentando os casos de con-

tágio. É quase impossível ter um 
controlo dos casos, uma vez que 
os meios de teste são reduzidos 
ao mínimo. Nos hospitais, acon-
selham as pessoas a recuperarem 
em suas casas. Na nossa Casa do 
Gaiato, mais uma vez nos confi-
namos como medida preventiva, 
embora a escola continue a fun-
cionar da 6.ª à 9.ª classes.

Este ano são muitíssimas as 
pessoas que se acercam para 
alugar uma mibanga para plan-
tar mandioca. Esta é uma conse-
quência da situação de pobreza 
que se vive nos últimos meses, 
pois a maioria das pessoas deseja 
ter um pouco de mandioca cul-
tivada para poder enfrentar os 
problemas alimentares.

A semana passada despedi-
mo-nos da Irmã Maria José, 
uma angolana de ascendência 
portuguesa que dedicou prati-
camente toda a sua vida como 
religiosa da Diocese de Malanje, 
especialmente no campo da edu-
cação e dos órfãos. Muitos dos 
nossos rapazes passaram pelas 
suas mãos, como é o caso do 
nosso seminarista Adão. Sete 
dias depois da sua partida para 
a Casa do Pai, continuamos a 
rezar por esta grande Mãe deste 
povo malanjino.

Padre Rafael

Previnem a covid-19, mas também se alegram
com o cheiro do sabão. É Malanje.
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Pelas CASAS DO GAIATO

PAÇO DE SOUSA

PARQUE DE LAZER — No 
nosso parque temos alguns animais, 
como por exemplo um casal de 
pavões, patos reais, pombas bran-
cas e uma patinha mandarim que 
continua à espera do seu parceiro, 
que ainda não temos pois estamos 
à espera de quem nos arranje um. 
Temos-lhes dado ração, mas como 
agora temos milho do nosso campo, 
tenho dado milho frequentemente 
e couves da nossa horta. O pavão 
também se alimenta de ervas.

TIPOGRAFIA — Os nossos 
mestres tipógrafos estão a fazer um 
trabalho para fora, que é um livro 
para fazer apontamentos da revisão 
aos carros. Agora estão a programar 
fazer calendários para o ano 2021. 

BEIRE — Flash’s

Voluntários
com raízes fundas…

1 — “Deus quer, o homem sonha, …” Olho-os, 
oiço-os, tento com+preender… Lembro um livro de 
Pedro Fincler, lá muito atrás — Entender-se, para 
Compreender os Outros. Fico-me a ruminar – o se, do 
‘Entender-se’, e o Voluntariado Organizado, em que 
cada se tanto precisa de se entender. Não duvido que 
são duas ‘coisas’ que Deus quer — a) que cada volun-
tário se entenda a si mesmo, para poder ‘compreender’ 
o que Deus quer dele, hoje, ao serviço destes irmãos 
sofredores e b) que o Voluntariado Organizado para o 
Calvário se pré+pare para responder ao que Deus quer. 
Neste hoje, aqui e agora. Neste Calvário, sonhado por 
Pai Américo e Pe Baptista. Um Calvário nascido lá 
trás, mas vocacionado também para este nosso tempo 
e com estes filhos que (hoje!) Deus nos manda.

Claro que o voluntariado sempre existiu. Mas o 
conceito e a prática do voluntariado têm evoluído 
muito. Desde os tempos em que Caim, com desculpas 
de mau pagador, se justificava diante de Deus que não 
era voluntário; não era ‘o guarda do seu irmão Abel’ 
(Gn 4,9). Pois. O voluntariado só pode ser veiculado 
por pessoas que sintam em si o querer de Deus. E, 
fiéis a si mesmas, entram no processo de tornar-se 
uma expressão visível do mistério insondável do Amor 
Gratuito com que Deus nos ama. Porque é Abba, Pai-
-Mãe que, vislumbrado pelos ‘antigos’, nos mostra um 
‘rosto’ já bem RE+velado1 em Jesus de Nazaré. E que, 
logo, vai sendo encarnado pelos sucessivos seguidores 

MIRANDA DO CORVO

OBRIGAÇÕES — Sobre a importância das nossas obrigações — tare-
fas, o nosso Pai Américo escreveu: Eu quero que o gaiato a meu cuidado 
se habitue a esta coisa simples e grandiosa: fazer a sua obrigação e que, 
desde pequenino, comece a obrigar-se a ela. Este seu pensamento (de sábio 
pedagogo) deve manter-se na vida das nossas comunidades para a nossa 
educação desde pequenitos. Temos aulas nas diversas Escolas da zona e o 
estudo em Casa, durante todo o dia. Mas, diariamente, deveríamos arrumar 
os nossos quartos, em especial as roupas, e limpar os quartos de banho. 
Acontece que alguns Rapazes se esforçam, mas outros não. Há obrigações 
marcadas por escala, em cada semana, dos pequenos aos maiores: refeitório, 
copa e cozinha — pequeno-almoço, almoço e jantar. As louças e os talheres, 
depois de uma primeira lavagem, seguem para a máquina de lavar. Os nos-
sos animais (galinhas, patos, ovelhas e carneiros, gatos e rolas) têm de ser 
tratados por nós, em especial aos sábados e Domingos.

AGROPECUÁRIA — Terminou-se a colheita das espigas de milho-grão 
no nosso campo da terra nova, à beira da rotunda Pai Américo. As espi-
gas foram colocadas num atrelado e, com o tractor pequeno, levadas para 
o nosso celeiro, contando-se 98 cestos de espigas. Esperamos que os ratos 
não as estraguem, pelo que gatos fiquem atentos à ratice! No nosso pomar 
há muitas frutas — dióspiros, kiwis e tangerinas — que fazem bem à saúde. 
Nos vários jardins tem sido cortada a relva, pois cresce depressa com a 
humidade. Como há muitas árvores de folha caduca, tem de se andar a var-
rer as folhas e levá-las à estrumeira. Para os animais, temos: palha de aveia, 
milho, ervas e restos.

ARRANJOS — As redes e as balizas novas (que comprámos) foram pos-
tas nos seus sítios: de futebol — no nosso campo grande; e de andebol — no 
chamado campo de ténis. Tivemos que retirar as balizas velhas deste campo, 
tapar os buracos com cimento e depois montar as ditas balizas, em vermelho 
e branco. Nesta nossa Casa, a maioria de nós é do Benfica, há também Rapa-
zes que acodem pelo Sporting e menos pelo Porto. 

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O GAIATO — O número 2000 d’O 
Gaiato, fundado por Pai Américo, foi recebido com muita alegria! Regis-
tamos o interesse da publicação das listas de cronistas: Rapazes, Padres, 
Senhoras e outros colaboradores das várias Casas da nossa Obra, que escre-
veram no nosso jornal ao longo de 76 anos. Lembramos, em especial, os 
nossos leitores e amigos que nos foram escrevendo e ajudando durante estes 
anos, aos quais agradecemos muito e desejamos muita saúde, neste tempo 
de perigosa pandemia covid-19. Na quinzena anterior, inscrevemos duas 
novas assinantes: Elvira do Rosário — Coimbra; Rute Maria — Antanhol 
[Coimbra]. Era bom que cada assinante chamasse outro amigo! Os nossos 
contactos são: 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.

Rapazes de Miranda

Quem quiser pode encomendar 
algum trabalho à nossa tipografia 
que está sempre disponível. 

FUTSAL — O Grupo Desportivo 
Casa do Gaiato teve o seu primeiro 
jogo oficial no campeonato da A. F. 
Porto, que nos correu mal. Ainda 
não temos a equipa toda disponível 
devido à falta de alguns documen-
tos, o que nos prejudicou. O resul-
tado final foi de 7-1, e esperamos 
nos próximos jogos obter vitórias 
também. O Grupo Desportivo con-
tinua à procura de alguns patroci-
nadores que nos ajudem nas nossas 
despesas.

A NOSSA ALDEIA — O Paulo 
«Mudo» andou a fazer alguns mon-
tes de folhas que caíram das nossas 
árvores, com o soprador mecânico. 
Os nossos Rapazes, com a ajuda 
do sr. Jorge, foram-nas apanhando 

para o reboque do tractor, que as foi 
despejar na estrumeira da vacaria. 
Começamos também a limpar as 
valetas, para que a água das chuvas 
corra bem. 

MEMORIAL/MUSEU PADRE 
AMÉRICO E OBRA DA RUA 
— Andamos a fazer algumas altera-
ções na sala onde se retrata a vida 
sacerdotal de Pai Américo. Colo-
camos um altar, que veio da capela 
do Bairro de Miragaia, onde se fará 
memória dos votos que Pai Amé-
rico fez, por sua vontade, ao seu 
bispo. Assim o nosso Memorial/
Museu está mais rico na história 
da vida de Pai Américo e da nossa 
Obra. Continuaremos a melhorar, 
esperando também que quem tiver 
alguma coisa relacionada, nos possa 
oferecer.

Fausto Casimiro

d’Ele. De que Pai Américo é um testemunho que ainda 
hoje arrasta. Preciso é conhecê-lo. 

Conhecer Pai Américo! Conhecê-lo no hoje, para 
podermos revelá-lo, hoje, aos nossos contemporâneos. 
Com a força e a eficácia com que ele revelou o que-
rer de Deus, nas décadas de 40 e 50 do séc XX. Num 
Portugal paupérrimo. Ainda sem um Serviço Nacional 
de Saúde nem uma Segurança Social. Esse me parece 
ser o Grande Desafio para mim e todos aqueles que 
vislumbram que Deus nos chama, que Deus quer de 
nós este serviço… Não ao serviço da Segurança Social, 
mas ao serviço d’aquilo que a Segurança Social diz 
querer servir — aquela gente que mais precisa de 
gente… Sem se deixar comer por oportunistas. Tipo 
cuco, sempre à espreita de um ninho onde descarregar 
os seus próprios ovos… 

2 — A dura lição do abacateiro… No inverno pp, 
um vendaval deitou por terra o nosso abacateiro. Ele 
era a menina dos olhos de P.e Baptista, que o plantara 
ali em sítio bem abrigado. Estava alto e forte. Carrega-
dinho de fruto. Uma rajada valente pegou-lhe a jeito, 
deitou-o por terra e esventrou-lhe as raízes. Doía a 
alma ao ver aquilo. Cortada a ramagem, o tronco ficou 
ali, à espera de ser removido. Foram 26 caixas de aba-
cate. Claro que aproveitamos o que pudemos. Mesmo 
verdes, alguns puderam esperar… 

Dois anos antes da queda, o Adriano, mestre de 
enxertia, fez nele um alporque. A correr, lá fomos ten-
tar salvar a espécie. E de cada vez que por ali passava, 
sonhava… Se o Marcelo, com sua arte de brincar com 
o tractor, conseguisse endireitar o tronco, podia ser 
que…
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de Deus sobre os males e os sofrimentos humanos, no 
mundo — toda a nossa glória está na cruz de Nosso 
Senhor Jesus Cristo [Gal 6, 14]. Certo é que O seu 
caminho continuou: Não vos assusteis. Buscais a Jesus 
de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou; não está aqui. 
Vede o lugar onde o tinham depositado. Ide, pois, e dizei 
aos discípulos e a Pedro: ‘Ele precede-vos a caminho 
da Galileia’ [Mc 16, 6-7]. E está sempre connosco até 
ao fim dos tempos [Mt 28, 20]. 

] ] ]

Em cada tempo e lugar do mundo, para o serviço 
à vida humana, nomeadamente as pessoas feridas e 
abandonadas, que padecem com as suas dores, por tan-
tos males (físicos, psicológicos, morais e espirituais), 
Jesus tem as mãos, os olhos e os ouvidos de cada ser 
humano que se entrega pelo seu próximo. À pergunta 
sobre quem é o meu próximo, Jesus respondeu com a 
parábola do Bom Samaritano [Lc 10, 30-37], que deixa 
o seu caminho para socorrer um homem doente, cui-
dando das suas feridas e consolando-o nas suas dores. 
Nesta sequência e pela sua pertinência, na memória de 
S. Camilo de Léllis, 14 de Julho, é de notar que veio a 
lume a Carta Samaritanus Bonus — sobre o cuidado 
das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, da 
Congregação para a Doutrina da Fé, que seguimos.

O sofrimento, longe de ser removido do horizonte 
existencial da pessoa, continua a gerar uma inexaurí-
vel pergunta sobre o sentido do viver [II Concílio do 
Vaticano — Const. Past. Gaudium et spes, 7-XII-1965, 
n. 10]. A solução desta dramática interrogação não 
poderá jamais ser oferecida somente à luz do pensa-
mento humano, já que o sofrimento contém a grandeza 
de um específico mistério que somente a Revelação 
de Deus pode desvelar [João Paulo II — Carta Apost. 
Salvifici doloris, 11-II-1984, n. 4]. É notório, a propó-
sito, o que escreveu Padre Américo sobre esta questão 
tão séria: A Dor é um mistério necessário e divino. Sem 

efusão de sangue, não há beleza moral, nem remissão de 
pecados. Tudo quanto há no homem de grande, sublime 
e santo, vem do sofrimento! Ai, de quem nunca sofreu, 
que esse nunca viveu! [Pão dos Pobres, III, 1943, p. 35].

Todos os cuidadores dos doentes — profissionais de 
saúde, familiares, pessoas próximas e capelães — têm 
uma enorme missão a respeito dos enfermos, quando 
se aproxima o limite da morte como parte da condi-
ção humana. Cada doente necessita não somente de ser 
escutado, mas de perceber que o próprio interlocutor 
sabe o que significa sentir-se só, abandonado, angus-
tiado diante da perspectiva da morte, da dor da carne, 
do sofrimento que surge […]. Num discurso sobre Os 
tratamentos de suporte vital e estado vegetativo [20-
II-2004], o Papa João Paulo II afirmou: Reconhecer a 
impossibilidade de curar, na perspectiva próxima da 
morte, não significa todavia o fim do agir médico e dos 
enfermeiros. Exercitar a responsabilidade para com a 
pessoa doente significa assegurar-lhe o cuidado até ao 
fim: «curar se possível, cuidar sempre». 

Dos vários cuidados aos doentes, fazem parte 
necessidades de assistência, alívio da dor, necessidades 
emocionais, afectivas e espirituais. Como demonstrado 
pela mais ampla experiência clínica, a medicina palia-
tiva constitui um instrumento precioso e irrenunciável 
para acompanhar o paciente nas fases mais dolorosas, 
sofridas, crónicas e terminais da doença. Os assim 
chamados cuidados paliativos são a expressão mais 
autêntica da acção humana e cristã de cuidar, o sím-
bolo tangível do compassivo estar junto a quem sofre.

Sobre o acompanhamento pastoral e o apoio dos 
sacramentos dos doentes, ainda a Carta Samaritanus 
Bonus lembra que o momento da morte é um passo 
decisivo do homem no seu encontro com Deus Salvador. 
A Igreja é chamada a acompanhar espiritualmente os 
fiéis nesta situação, oferecendo-lhes os recursos sanan-
tes da oração e dos sacramentos. Ajudar o cristão a 
viver tal momento em um contexto de acompanhamento 
espiritual é um acto supremo de caridade. Nenhuma 
pessoa deveria morrer na solidão e no abandono — 
como afirmou o Papa Bento XVI, em discurso sobre o 
tema Junto ao doente incurável e ao moribundo [25-
II-2008]. Com os sacramentos da Igreja — Penitência, 
Unção dos Enfermos e o viático da Eucaristia para a 
vida eterna — o doente vive a proximidade de Cristo 
que o acompanha para a casa do Pai [Jo 14, 6] e o 
ajuda a não cair no desespero, sustentando-o na espe-
rança, sobretudo quando o caminho se faz mais árduo.

Diante do sofrimento humano, não se tem compai-
xão por uma pessoa abandonando-a na sua solidão e 
dando-lhe a morte. Se um membro sofre, com ele sofrem 
todos os membros [1 Cor12, 26]. Na Carta Encíclica 
Fratelli Tutti [3-X-2020], do Papa Francisco, são recor-
dados alguns compromissos de grande importância reli-
giosa e civilizacional, expressos no Documento sobre 
a fraternidade humana [4-II-2019], v.g: Em nome da 
alma humana inocente que Deus proibiu de matar, afir-
mando que qualquer um que mate uma pessoa é como 
se tivesse morto toda a humanidade e quem quer que 
salve uma pessoa é como se tivesse salvo toda a huma-
nidade [n. 285]. Quando as dores se vão tornando insu-
portáveis e indizíveis, na angústia e no desânimo, é de 
evitar ou diminuir o sofrimento humano, recorrendo 
aos instrumentos médicos e paliativos ao alcance para 
minorar as dores, cuidando bem, e estando muito pró-
ximo das pessoas que sofrem, acompanhando-as com 
muito amor e compaixão. 

Do Bom Samaritano, os cristãos e outras pessoas de 
boa vontade aprendem o cuidado com o doente termi-
nal e obedecem assim ao mandamento conexo ao dom 
da vida: «respeita, defende, ama e serve a vida, cada 
vida humana!» [João Paulo II — Carta Enc. Evange-
lium vitae, 25-III-1995, n. 5]. Sobre o bom exemplo 
de um samaritano, de viagem entre Jeru-
salém e Jericó, que viu e se aproximou de 
certo homem caído, chegando ao pé dele e 
enchendo-se de compaixão, Jesus contou os 
passos a seguir: ligou-lhe as feridas, dei-
tando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre 
a sua própria montada, levou-o para uma 
estalagem e cuidou dele. Deste modo, no 
cuidado misericordioso com o próximo, o 
mandato é simples e radical: Vai e faz tu 
também o mesmo [Lc 10, 37]. Estive doente 
e vieste visitar-Me [Mt 25, 36]. Afinal, o 
evangelho da vida é a boa notícia da com-
paixão e misericórdia!

Do Testamento espiritual de Santa Ber-

nadette Soubirous [†16-IV-1879], eis: Por esse corpo 
miserável que Vós me destes. Pelas minhas carnes em 
putrefacção, pelos meus ossos com cáries, pelos meus 
suores, pela minha febre, pelas minhas dores surdas e 
agudas. Graças, ó meu Deus! E por esse anseio que Vós 
me destes para o deserto da aridez interior. Pela vossa 
noite e pelos vossos relâmpagos, pelos vossos silêncios, 
mais uma vez, graças por tudo! Por vós ausente e pre-
sente, graças, ó Jesus!

] ] ]

Em 23 de Outubro, contrariando a vontade expressa 
de 95 mil subscritores, o Parlamento português não apro-
vou um referendo sobre a eutanásia, para então legislar 
em matéria de tamanha importância. Assim, também 
nesta questão fulcral da vida humana, Portugal vai-se 
afastando da sua matriz cristã. É assunto muito grave para 
todos nós, neste tempo de infeliz crescendo da pandemia 
covid-19. Enquadrando no cenário internacional este 
retrocesso civilizacional, contam-se por 10 países [em 
193] em que foi legalizada a eutanásia [Holanda, Luxem-
burgo, Bélgica, Austrália (estado de Vitória), Colômbia, 
Uruguai] e o suicídio assistido [Suíça, Suécia, Alemanha 
e 5 estados dos EUA, mais os países atrás enunciados]. 
O II Concílio do Vaticano é bem claro: Essas práticas 
negam os confins éticos e jurídicos da autodeterminação 
do sujeito doente, obscurecendo de maneira preocupante 
o valor da vida humana na doença, o sentido do sofri-
mento e o significado do tempo que precede a morte. De 
facto, aborto, eutanásia e suicídio voluntário corrompem 
a civilização humana, desonram mais aqueles que assim 
procedem do que os que padecem, injustamente, e ofen-
dem gravemente a honra devida ao Criador [Gaudium 
et spes, n. 27].

Padre Manuel Mendes

Experiências novas

DOUTRINA

[…] A nossa Obra é pobre. Poupar é a nossa divisa. 
De sorte que aproveita-se O GAIATO para dizer aos 
quatro ventos do País quem somos e o que deseja-
mos.

Ninguém estranhe nem se escandalize com os 
métodos simples que usamos em casa para curar as 
enfermidades dos nossos pequeninos, porquanto 
a criança é simples por natureza. Mais: Todos os 
pequeninos habitantes que moram debaixo das 
nossas telhas, são enfermos da alma.

Foi por uma maneira muito simples que eles con-
traíram estes males: andavam sós pelos caminhos.

Da mesma sorte aqui hão-de topar a cura: andar 
bem acompanhados. As ovelhas, as vacas, as flo-
res, a beleza do campo e das matas, as estrelas no 
fundo negro dos céus são as companhias que os 
hão-de salvar.

Estes elementos da natureza, usados e saborea-
dos pelo pequenino das ruas, velem mais do que 
todos os tratados de pedagogia.

Nós queremos berrar ao mundo; pedir que nos 
leia e acredite. Ele é verdade que nada é novo 
debaixo do sol, mas há experiências novas. As 
Casas do Gaiato são essa experiência. […]

PAI AMÉRICO
Notas da Quinzena, p 9.

Plantamos o alporque e conversamos sobre o sonho 
de … Um dia chego e a engenhoca estava pronta — o 
tronco direito, segurado por um cabo d’aço ao muro 
da casa de que era vizinho. Comecei a cuidar – rega, 
adubo, … Veio a Primavera. Os meus olhos puxavam-
-lhe rebentos a ver se… Volto a passar agora. Dá gosto. 
Frondoso. Pronto para, penso que em breve, nos brin-
dar com uma boa floração e… 

Cada vez que passo, a cuidar dele, saltam-me os 
nossos voluntários. Os que foram, os que são e os que 
virão. Porque vamos precisar de muitos. Mas bons. 
Com raízes fundas. Como o abacateiro. Só desses. Por-
que o ‘material russo’ sostrova…

3 — … vamos precisar de mais voluntários. À 
medida que as obras avançam, nas nossas ‘reuniões 
de direcção’, volta e meia lá aparece a com+versa de 
que ‘vamos precisar de mais voluntários’. — Seria bom 
chamar os antigos, e ver se… Para, de mãos dadas, 
nos tornarmos ‘instrutores uns dos outros’. Com algu-
mas sessões de ‘formação’2, para um ‘outro modelo’ de 
voluntariado’. Já não nos basta o ‘tarefeiro’ – para fazer, 
de graça, aquilo que, agora, tem de ser feito por pessoal 
‘contratado’… Entretanto, os que, com suas ‘raízes fun-
das’, ultrapassaram os ‘vendavais’ e, com isso, aumen-
taram o seu Amor à Obra, foram inventando novas for-
mas de experimentar e de expressar o ser voluntário. Dá 
gosto vê-los. Num Calvário em RE+nov+ação. E, pelo 
que vejo e deles ouço, isso tem-nos vinculado mais e 
mais a esta Causa — que Deus quer…

1 — Revelar (…) também pode significar acender uma vela, que faça 
luz sobre uma realidade (re) tão misteriosa como é este homem que, 
naturalmente, no sábio vislumbrar de Pai Américo, tanto “gosta de 
dar-se. Comunicar-se. Ser útil”. Porque, também no seu entender, “o 
homem só é um doente. Não ama. Explora”.

2— É ponto assente que ninguém pode dar ‘formação’ a ninguém. 
Pode-se é disponibilizar ‘informação’ – para que cada um faça o seu 
TPC - ‘trabalhinho para casa’ - a ‘transformar em ação a informação 
recebida’. E é aí que a ‘formação’ começa a nascer…

Um admirador
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«Ele é que me há-de dizer tudo»
BENGUELA – VINDE VER!

NAS Casas do Gaiato os padres da Rua vivem em plena 
 doação, uma verdadeira oferenda aos pobres, qual 

sacrifício de oblação, subindo às alturas no final de cada dia, 
de cada semana, de cada ano, de cada década, como suave 
perfume, na presença do Deus Altíssimo, espalhando a sua 
fragância na vida de cada um dos filhos a ele confiados. No 
seu dia-a-dia toda a sua vida é dom. O seu pensar e agir, 
são uma expressão clara e real da imitação a Cristo, pobre, 
manso e humilde de coração, que convida todos a virem até 
Ele para aliviar as dores e o peso do desânimo.

O rapaz é o centro da actividade pastoral do padre. As 
suas alegrias, preocupações, tendências, sonhos, desilusões e 
incompreensões encontram-se aqui ancoradas neste ideal — 
fazer de cada rapaz um homem. O padre é o seu verdadeiro 
amigo das horas altas e baixas, na hora da tempestade e na 
hora da bonança, nas horas das grandes decisões, na hora em 
que a graça de Deus desce quando administra os sacramen-
tos. E se assim for ainda da vontade do nosso bom Deus, até 
na hora da partida e do último adeus — ele, o padre, lá está e 
estará para ajudar a alimentar a chama da esperança, da fé e 
da caridade mais autêntica, que não deverá permitir que a sua 
luz se apague, faça chuva ou brilhe o sol.

O Vinde Ver! — desta edição, começou com a expres-
são de mais alta confiança que Pai Américo depositava nos 
rapazes daquele tempo. «Ele é que me há-de dizer tudo». E 
certamente que a confiança é o grande ingrediente para uma 
boa educação. O rapaz inserido no ambiente da nossa vida é 
logo confrontado com várias possibilidades para poder agir 
diante dos estímulos. Oportunidades para poder optar: no 
seu coração puro e inocentado ele sabe que deve fazer sem-
pre o bem e evitar o mal. Mas como diz São Paulo: muitas 
vezes acaba por fazer o mal que não quer e deixa de fazer 
o bem que gostaria tanto de fazer. O rapaz é um artista. É 
naturalmente chamado a fazer muitas actividades. Fazer 
para ser! Mas fazer o bem para ser bom deve ser sempre um 
ideal vivo, uma chama bem acesa!

Nós temos os fazedores de arte do bem fazer, mas também 
temos os grandes fazedores de opinião pública a respeito da 
arte forjada pelos companheiros. Aconteceu que estando a 
observar o chefe a fazer a distribuição da merenda, também 

SINAIS

TÊM vindo senhoras com saquinhos de mimos: 
 a D. Conceição, muitas vezes; a D. Dina 

Peralta, com mimos, “100 € para as obras do 
Calvário” e outros “100 € para os meninos de 
Malanje”. São muitos e vibram e pulam com um 
simples sambapito. Os nossos doentes pergunta-
ram pelo andamento das obras. Estão um pouco 
atrasadas. Elas têm saudades do sol da varanda, 
onde faziam pequenas costuras e batiam conversa. 
A Alice tem saudades. Quem pode impedir? Nem 
deve. Só Deus conhece o coração humano… Só 
Ele é capaz de o encher.

Mais Alice: Hoje passeei pela nossa mata. Está 
um lindo sol. As folhinhas estão caindo — pare-
cem um bando de passarinhos. Poisam no chão e a 
brisa faz com elas bailado. Tem paciência, no pró-
ximo outono vais ver… O telhado da varanda vai 
ser cobertura de vidro. O sol vai estar. Tu não verás 
— mas ele vai beijar-te. 

Na reconstrução surgiram imprevistos… Tam-
bém não contávamos com as tuas migalhas… 
Manda. O Senhor porá na tua conta. 

] ] ]

No nosso Calvário há amor — sem ele não há 
educação. Olhar de mãe — seus olhos meigos nos 
acompanham a vida toda. 

As mais grandiosas estruturas podem cair… Fica 
o pó da derrocada. O olhar da nossa mãe nos acom-
panha — doce e terno — por toda a vida. Olhar 
quente como o seu regaço. Lembras? Por certo que 
lembras. Ele está no teu coração. 

Padre Telmo

Continuação  da  página  1

Ele põe a relevo a atitude daquele sacerdote que, 
ao tomar posse das suas paróquias, visitou em 
primeiro lugar os pobres, sentiu a sua situação e 
procurou remediá-la com dignidade, fazendo deste 
zelo sua apresentação aos paroquianos, os quais 
são todos, na generalidade, gente rural. 

Este padre chamou-me, como escrevi n’O Gaiato, 
para visitar com ele os mais pequeninos do seu 
rebanho e mostrar-me o carinho de outro antigo 
sacerdote que na década de quarenta a cinquenta do 
século passado, impelido pela voz do Pai Américo, 
lançou na sua paróquia o Património dos Pobres, 
construindo doze casinhas no átrio da igreja, para as 
famílias mais carentes e incapacitadas, um pequeno 
bairro com moradias simples à moda do tempo, 
algumas só com uma divisão e respectiva chaminé. 
Outras, com três divisões, onde a maior é a sala 
comum com chaminé e mais dois quartos. 

O apostólico padre fez o que lhe era possível ao 
nível da época, arrancando as famílias de barracas, 
furnas e palhotas de colmo, à maneira africana, 
para casas de pedra e cal, cobertas de telha, com 
um balneário comum: duas sanitas, dois chuveiros 
e dois lavatórios.

Foi um grande salto civilizacional que provocou 
mossa nos corações das várias terras. 

Hoje tudo está ultrapassado, além da ruína natu-
ral que o tempo e o uso não perdoam. 

— Não há dignidade humana! — Exclama-me o 
pastor. E é verdade, o que era actual naquela altura, 
hoje, não tem cabimento.

Uma habitação sem casa de banho, sem quar-
tos para dormir e uma sala para cozinhar e comer, 
pode ser um remedeio, como hoje há muitos, por 
esse País além, mas não é uma habitação digna.

Começou aqui a Evangelização do novo pároco 
e o autor da carta sentiu-se interpelado pela sua 
fé na Comunicação dos Santos, que não é só 
sobrenatural mas tem fundamento na humanidade 
— TODOS SOMOS IRMÃOS, a partilhar deste 
apostolado sacerdotal.

Se uma alma que se eleva, eleva o mundo, no 
dizer de Santa Teresa, a Comunicação dos Santos 
não pode ser só uma teoria, uma verdade de fé, 
tem de ser vida. O resto é paisagem.

Padre Acílio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Pedido de uma Mãe

conhecida pela malta com o nome de lanche, vieram os mais 
pequeninos da sala de estudo do período da tarde e conta-
ram uma história de indisciplina com palavrões de gente 
adulta protagonizado por um dos mais pequenos. Era hora 
de receber o lanche — era pão e banana. Então fiquei a pen-
sar se realmente isso se tinha passado ou não na escola com 
o nosso acusado. Era uma vez…, mas será que era mesmo 
uma vez verdade? Ou era mais uma vez mentira. O chefe já 
tinha colocado de parte o lanche. O Rapaz por ter exibido 
tão faltosa arte perdeu automaticamente o direito. Ora, mas 
se ele falar também um pouco do que se terá passado na 
realidade? E quando fomos a ver afinal os companheiros 
tinham arranjado uma mentira para acusar o irmão e assim 
poderem ficar com lanche do mesmo. Que arte? Que enge-
nho? Que perícia? Isso não se faz a ninguém. O caso chegou 
aos ouvidos da comunidade. Foram repudiados e orientados 
a agir sempre do lado da verdade e da justiça. O acusado 
voltou a recuperar o seu direito de tomar o lanche. Estava 
agora livre. Livre para fazer o bem. Outras tantas pessoas 
que não pertencem à nossa comunidade aproximam-se de 
mim para falar do comportamento de um ou outro rapaz, 
sobretudo os maiores. Agradeço. Mas isso não basta para 
eu tomar decisões. Eu conheço o rapaz desde pequeno, e 
mesmo que tenha mudado devido à idade e devido às ami-
zades, também quero apreciar a novidade. Se é verdade lá 
fora também há-de ser verdade cá dentro. Se é verdade para 
os estranhos aquele mau comportamento, também have-
mos de verificar no seio da família. Por agora paciência. 
E confiança numa gradual mudança. A conclusão é de Pai 
Américo: «Primeiramente observamos de como é possível 
e suave acender na alma destes Rapazes uma luz que alumia 
e aquece. É pelo amor. Eles sentem-se amados e procuram 
naturalmente amar. Não é por mais nada.»

Padre Quim

O Padre Horácio criou muitos rapazes que, na sua maio-
ria, se fizeram homens.

Como na Casa do Gaiato de Coimbra, em Miranda do 
Corvo, passei a maior parte das minhas férias, de 50 a 55 do 
século passado, conheci muitos que, estudando na Cidade 
dos Doutores, se tornaram notáveis. 

Como este que, com a sua esposa, atingiram o grau de 
professores catedráticos. 

Ele é leitor assíduo do que o Espírito põe na minha 
caneta.

Escreve-me e manda do seu pecúlio, algumas vezes ao 
ano, o donativo que entende:

«As razões, pelas quais lhe tenho pedido que coloque as 
nossas intenções na sua patena, confirmam. A nossa espe-
rança está em Deus. 

Junto um talão do depósito. Agradeço-lhe que, se lhe 
for possível, o aplique em alguém que no seu entender se 
enquadre na leitura do Livro do Êxodo do Domingo XXX. 
(…) Depois de tomar todos os comprimidos da caixa de 
Gestos de Misericórdia (do meu livro), tenho estado a fazer 
o mesmo com o livro do Padre Horácio.

Aconteceu que ontem coincidiu com a epígrafe de Todos 
os Santos, três páginas atrás, a propósito da intervenção do 
Padre Horácio na peregrinação de outubro em Fátima de 
1978, sobre as mães, elevei o meu espírito para mais uma 
vez o acompanhar (a si), o seu grito ingente por uma mãe 
para a Casa de Setúbal. 

Lendo o livro do Sr. Padre Horácio, recordo momen-
tos de vida que me dizem muito, mas sobretudo, vou con-
firmando os julgamentos de santidade que eu tenho sobre a 
sua vida e obra social cristã, independentemente do quanto 
lhe devo como pai, pela minha formação global.

Já não rezo por ele, mas ontem, dia de Todos os Santos, 
invoquei-o, convicto de que está incluído na multidão ves-
tida de túnicas brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, na 
visão apocalíptica de S. João.»

Padre Acílio

PENSAMENTO

Parece ser modo de vida que prende, isto de esten-
der a mão a quem passa e, contudo, a gente nunca 
se habitua a ele. Por um desconcerto de ideias de 
que ninguém sabe dar conta, quantas vezes não 
desejaríamos nós encontrar fora de casa aquela 
mesma pessoa que em sua casa vamos procurar! 
Tal violência faz em nosso coração a vida dos des-
graçados, que nos leva a sorver todos os dias este 
remédio deliciosamente amargo — Pedir!

PAI AMÉRICO
Pão dos Pobres, 1.° vol., p 188.
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