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MALANJE

HÁ dias, um dos nossos 
 «Batatinhas» foi sur-

preendido a roubar mandioca 
num campo. Depois descobri-
mos que o grupo era de 12. A 
dona do campo trouxe um balde 
cheio e o pequeno gatuno, como 
aqui se chama a quem rouba. 
Todos pensámos que nos pedi-
ria dinheiro, mas não foi assim. 
Apenas queria que explicásse-
mos aos nossos pequenos que 
roubar é feio, que os agriculto-
res têm que trabalhar muito para 
conseguir um pouco de comida, 
e que se um dia tiverem fome, 
podem pedir que ela não nega 
um pouco de mandioca… Agra-
decidos por suas palavras, ofere-
cemos-lhe um pouco de terreno 
que tínhamos preparado com o 
tractor para ela poder cultivar.

Nestes últimos meses está sen-
do muito complicado controlar 
os rapazes, especialmente os 
adolescentes, pois costumam ir 
aos bairros vizinhos para visitar 
amigos e procurar alguma dis-
tracção. Na Casa do Gaiato sa-
bemos que uma das chaves são 
os chefes pelo seu papel de go-
vernar e orientar a Comunidade. 
Mas como acontece nas nossas 
sociedades, quando os dirigen-
tes estão mais preocupados com 
seus interesses e privilégios, o 
Povo começa a estar desorien-
tado e a sofrer. Como naquele 
ditado que diz: «quando a cabe-
ça não tem juízo, o corpo é que 
paga». Desde que começámos 
o ano, dos sete chefes já foram 
destituídos quatro.

Este ano a maior parte da pro-
dução agrícola será feita na Casa 
do Gaiato e não na fazenda, já 
que a colaboração dos rapazes 
é mais fácil, e também porque 
os mais pequenos podem acom-
panhar e perceber como se tem 
que plantar e ajudar a crescer 
uma planta, para dar fruto. A 
Natureza sempre foi uma das 
escolas das Casas do Gaiato. De 
momento, vamos preparar vivei-
ros de cebola, repolho tomate, 
alface… já temos um pequeno 
campo de feijão. Também este 
ano não vamos colocar nenhum 
trabalhador; tudo será feito por 
eles…

Padre Rafael

UM  dia maravilhoso — o sol 
resplendece!

Um amigo telefonou-me. Está 
preocupado com o ritmo dos 
dias e o além que nos espera.

“Sabes que tenho muitos bens 
e então me interrogo: Para quê? 
Escreve e dá-me uma luzinha”.

Vou então dizer ao meu amigo 
o que me parece importante para 
todos nós: Penso, em primeiro, o 
mais importante para nós – é o 
encontro com o Senhor. Ele nos 
dará luz para o caminho. Não 
nos repreende, nem nos critica. 
Ama-nos.

] ] ]

As nossas igrejas ardidas — 
em França e noutros locais — 
serão um sinal? Sinal de Jesus a 
pedir que O levemos às ruas, aos 
bairros pobres da nossa cidade 
— onde os nossos irmãos pobres 
clamam, com a sua doença ou a 
sua fome.

Ele está cansado das nossas 
ausências — quer que O leve-
mos connosco, como chuva que 
a todos beneficia, como sol que a 
todos consola; como amigo que 
a todos ama e deseja beijar… 

SINAIS

Trabalho

LEMBRO-ME, quando há uns bons anos estive um par 
 de meses na nossa Casa do Gaiato de Benguela, 

haver o cuidado por parte de algum dos Rapazes, 
de colocar dentro de uma lata talvez de salsichas, um 
pequenino ramo de flores, a enfeitar cada mesa do refei-
tório. Neste sinal singelo e inédito, manifestou-se o des-
conhecido Rapaz no gosto de realizar o seu trabalho 
com beleza e carinho. Aliás, e regressando às origens, 
parece claro que também era essa a vontade de Deus 
quando entregou ao homem o cuidado da terra.

Tudo aquilo que os homens têm feito, ao longo da his-
tória, ao arrepio deste princípio, tem tido resultados insa-
tisfatórios para eles próprios ou para a terra que lhes foi 
dado transformar.

É, portanto claro, que nem todo o trabalho, ainda que 
possa ser útil, seja bom. E, ainda que bom, pode não 
atingir plenamente os seus fins. Ainda que o refeitório 
que os nossos Rapazes preparam, fique limpo e bem 
arrumado, poderia ficar bem melhor com um pequenino 
ramo de flores colocado no meio das mesas, alcan-
çando assim um valor acrescentado no coração de 
quem por ali passe.

O colocar beleza nas coisas feitas pelos homens, 
depende do estado de espírito de quem as faz e do inte-
resse pessoal que põe em fazê-las. Tanto trabalho que 
não é mais que o cumprir de uma obrigação, de per si 
com valor mas que não atinge o grau de qualidade que 
corresponda à plena satisfação de quem lhe receba os 
frutos, os homens e Deus.

Todo o trabalho é um serviço que se presta a si mesmo 
e aos outros, mas, para que seja plenamente humano, 

tem de ter uma carga afectiva aliada ao facto criativo 
que se produziu. A falta deste afecto desumaniza o tra-
balho realizado. Digamos que equivale ao produzido 
por uma máquina.

Mas como o homem é incomparavelmente mais que 
uma máquina, espera-se que o trabalho que realiza vá 
crescendo de qualidade, sinal de que também ele vai 
crescendo. Nem sempre isso acontece, para o que con-
tribuem certos estados de alma, mas é sempre possível 
incutir ou repor o toque humano naquilo que ele faz.

A seara é grande…

NESTE trabalho simultaneamente material e imaterial, 
 físico e espiritual, de que somos trabalhadores 

ou ceifeiros (mais condizentemente), quero agora fazer 
referência àqueles que descansam já do trabalho que 
realizaram, não de um descanso periódico mas defi-
nitivo, depois de uma vida que encontrou sentido tra-
balhando amorosamente ao serviço dos Pobres, estes 
muitas vezes nessa condição apesar do esforço em rea-
lizarem um trabalho que fosse suficiente para assegurar 
a sua subsistência e de suas famílias. Se Pai Américo se 
referia já a situações de «trabalho a mendigar», não foi 
esta realidade só do seu tempo mas também repetida no 
nosso.

Lembro então os nossos Padres cujo aniversário de 
falecimento ocorreu no mês de Abril, Padre Luís (2002) 
e Padre Carlos (2011), no mês de Maio Padre Horácio 
(2000), no mês de Setembro Padre José Maria (2016), 
e no ano passado Padre Cristóvão (Janeiro), Padre 
Abraão (Julho) e Padre Manuel António (Dezembro).

Os ceifeiros da seara a colher, são poucos. A seara é 
imensa. Peçamos ao Senhor da seara que mande ceifei-
ros para a sua seara.

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

Visitas e progressos
SOMOS a porta aberta. Somos uma Casa de família cheia de viva- 

 cidade, alegria e bem-estar que contagia quem quer que seja ao 
aceder o seu interior. O acesso é feito através do portão principal. 
No cimo da entrada para a aldeia, deparamo-nos logo com a seguinte 
expressão: bem-vindo à Casa do Gaiato — Obra da Rua. Diariamente 
são centenas de pessoas que entram e saem da nossa propriedade, 
homens e mulheres, crianças e adultos, jovens e velhos, pobres e 
ricos, estudantes e professores, trabalhadores e desempregados, reli-
giosos e religiosas, ladrões e salteadores e também bons samaritanos.

Em tempo de pandemia temos sentido a redução dos visitantes e 
grupos que realizavam acampamentos com o objectivo de poderem 
passar alguns dias em contacto mais directo com a natureza e usu-
fruir da paz e serenidade que a nossa aldeia oferece. Um certo dia, e 
não há muito para cá, veio um grupo de pessoas da sociedade civil 
que depois de percorrerem a calçada e as avenidas que dão para as 
diferentes instalações como a Casa dos rapazes, a Escola, as Ofi-
cinas, o refeitório, a biblioteca, a vacaria, os campos de jogos e ao 
longe o verde dos nossos campos agrícolas de milho ou o novo bana-
nal da parte por detrás da pocilga, um dos integrantes manifestou a 
vontade de ficar connosco. Disse: “senhor padre, prepare uma cama 
e um lugar no refeitório que eu quero já ficar aqui”. Fiquei a pensar 
no benefício material e espiritual que cada um dos nossos rapazes 
encontram nas Casas do Gaiato, embora nem sempre saibam reco-
nhecer, estimar, e agradecer ao nosso Bom Deus pelos bens que nos 
tem concedido.

Tivemos a honra neste mês de receber em nossa casa a senhora 
Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social.

Continua  na  página  4

BENGUELA – VINDE VER!

É tempo de nos conhecermos 
como irmãos que esperam Jesus 
em nossas igrejas domésticas e 
nossos templos queridos.

Padre Telmo
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Pelas CASAS DO GAIATO

Passou já muito tempo, sem dar-
mos sinal de vida, depois do nosso 
encontro, em Setembro, na Senhora 
da Piedade, em Tábuas — Miranda 
do Corvo. Foi muito agradável o 
convívio entre amigos, que não 
se viam há longos e vários meses, 
com almoço partilhado. Houve da 
parte de todos o cuidado de convi-
ver à distância conveniente para que 
fosse possível evitar os eventuais 
contágios do Covid-19. Apesar de 
todas as condicionantes, foi muito 
salutar sairmos de casa, conviver 
com a natureza e com os amigos. 
Aproveitámos para promover a 
venda do livro Padre Horácio — 
Crónicas Escolhidas e Documentá-
rio Fotográfico.

Testemunhamos que este livro 
mostra o empenho e a entrega no 
serviço aos mais necessitados, 
seguindo, em modo muito seme-
lhante, o nosso Venerável Padre/Pai 
Américo. A escrita de Padre Horá-
cio é simples e objectiva. Relata a 
realidade vivida em Miranda, na 
zona centro do país e, mais tarde, 
no Património dos Pobres; servindo 
sempre os mais necessitados e mar-
ginalizados. Demonstra uma vida 
empenhada em plena consonância 
com Pai Américo e com o Evange-
lho de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Padre Horácio, como educador, 
assim como qualquer pai, nem sem-
pre agradou aos que estiveram aos 
seus cuidados. Estamos certos de 
que o seu objectivo foi sempre o 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO CENTRO

BEIRE — Flash’s

—… Pede a Ele para curar a mim…
1 — Só para mim!, porque eu 

hoje… Já passa das 22:00h. Ele 
acaba de sair do meu quarto. Quase 
sem bater nem dar tempo para ir 
abrir, entrou. Era a ladainha habi-
tual do xô Bel, não tem um bum-
bum pra me dar?!… Pijama e um 
ar de quem não consegue dormir 
por causa da auguice… Nos seus 
quarenta e muitos, mais parece um 
menino pequenino a quem falta 
o miminho da mãe… Sem isso o 
soninho não entra. Sente-se sozi-
nho e perdido no mundo. Olho-o, 
a sorrir, e a tentar ser compassivo. 
Vejo as lágrimas de mais um: — 
Ninguém me quer, Professora! Já 
tive três pais e agora mandaram-
-me embora outra vez. Ninguém 
me quer, Professora!… Tantos 
anos a sofrer, mas esta dor da soli-
dão afectiva não passa…

Com intermitências de uma 
grande ternura e de uma agressi-
vidade que ultrapassa as marcas, 
o nosso Tira Picos é mesmo ‘um 
ser humano estranho’ (Calvário, 
vol 3, pg 45). Em momentos de 
crise, esquecido de tudo o que fez 
e disse, lá vem ele a mendigar um 
chocolatito. — Só para mim!, por-
que eu hoje trabalhei muito…1 De 
mansinho, afago-lhe aquela barri-
gaça toda, e tento que me diga qual 
foi o trabalho. Olha-me, a gaguejar 
tarefas de que foi incumbido, mas 
não fez… — Esta barriguita tá 

muito dura. Não cabe mais nada. 
Vai fazer-te mal. Não queremos 
que tu morras. Gostamos muito 
de ti… Resposta pronta: — Não 
rebenta. Não, não. Ainda cabe 
mais um bocadito… Conseguiu 
mexer-me nas entranhas e levou o 
seu bombom.

A sós comigo, repasso curtas 
metragens do nosso dia a dia. 
Com ele e outros que tais — todos 
filhos que Deus nos mandou. 
Conhecedor de histórias incríveis 
que tecem estas vidas, té petece 
dizer: ainda bem que são pessoas 
com deficiência… Caso contrário, 
esmagavam ao peso da dor que 
trazem dentro. Mas… Verdade 
verdadinha que fico pr’aqui sem 
saber bem como agir em casos 
destes. Refugio-me no ‘antes 
pecar por demasiada misericórdia 
do que por demasiada justiça’… E 
faço as minhas teologias da treta: 
‘Ainda bem que junto de Deus 
não se nos põem estes problemas’. 
N’Ele, a precisão é a virtude por 
excelência — nem demais nem de 
menos. Só a Verdade e a Bondade. 
Mai-la Beleza daí resultante. Mas 
nós, enquanto por aqui andarmos, 
é sempre nesta ambivalência de 
extremos — o buenismo2 do amor 
fragilizado ou o não rotundo que 
faz sangrar mais… Porque é fácil 
ser radical — preto ou branco, 
Céu ou inferno… Difícil é obter 

PAÇO DE SOUSA

AVENIDA — O Paulo «Mudo» 
com a ajuda da máquina de cortar as 
ervas, esteve a limpar a nossa ave-
nida Duarte Pacheco. Como quase 
todos os Rapazes estão na escola, 
o Paulo varreu e fez montes com 
as ervas que foram rapadas e, mais 
tarde, os Rapazes foram apanhar 
as ervas e despejar na estrumeira. 
Assim ficou a nossa avenida limpa 
e bem arranjada.

CAMPO — O «Meno» cortou 
as ervas de inverno dos nossos 
campos para se fazer palha para o 
nosso gado. Como o tempo não foi 
favorável e choveu, houve necessi-
dade de virar a palha devido ao mau 
tempo. Finalmente foi enfardada e 
arrumada para se ir gastando, pouco 
a pouco, com o nosso gado.

SERRALHARIA—– O Men-
dão está a fazer a manutenção das 
alfaias agrícolas e a reparação das 
que se encontravam avariadas. As 
máquinas agrícolas têm muito des-
gaste e precisam que se substituam 
algumas peças de vez em quando. 

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Depois das plantações de 
árvores de fruto, em especial no nosso pomar, tão neces-
sárias, teve de se cuidar da nossa horta, embora a junça 
seja um problema deste terreno. Como temos água para 
rega num poço, próximo, foram semeados agriões e 
salsa. Depois, foram compradas e plantadas seis cente-
nas de pés de alfaces – variedades gentilina e lisa bola 
manteiga. A seguir, fomos buscar a Condeixa cerca de 
um milhar de pés de couve serrana e uma centena de 
pés de couve bacalan, oferecidos por senhora amiga, o 
que agradecemos. Como vieram muitas couves, foram 
abaceladas e plantadas conforme foi possível. Como 
tem chovido muito, houve ataques de míldio, pelo que 
foi efectuado um tratamento fitossanitário das videiras, 
das latadas e vides novas. Para estrumar a horta, tem-
-se trazido rapão do monte. Na feira de Miranda, foram 
compradas 9 galinhas poedeiras; e queremos chegar à 
centena, pois gostamos muito de ovos.

ARRANJOS — Como o nosso pomar está mais 
bonito, queremos que fique ainda melhor. Assim, para 
que as nossas aves (galinhas e patos) possam andar à 

vontade nesse terreno, vai ser vedado com rede. Antes 
disso, começou-se a levantar um pouco o muro norte 
com tijolos e cimento; seguem-se os muros sul e poente.

ESCOLAS - ESTUDO — No nosso Centro de 
Estudo, houve uma reunião dos nossos professores para 

bem de todos e particularmente da 
comunidade de Miranda, da qual foi 
responsável por várias décadas.

Aconselho a leitura deste livro, 
de um modo especial aos gaiatos de 
Miranda.

Como a pandemia ainda é preo-
cupante para todos, há ainda grande 
risco de contágios em encontros com 
muita gente e porque as autoridades 
oficiais não o permitem, este ano não 
haverá, novamente, o nosso encontro 
anual em Miranda do Corvo. 

Pensamos repetir o que fizemos 
na Senhora da Piedade, em Tábuas, 
à semelhança do ano anterior, uma 
vez que nos pareceu ser do agrado 
de todos os participantes. A seu 
tempo daremos mais pormenores, 
caso as entidades oficiais e a Comis-
são de Conservação e Melhoramen-
tos do respectivo espaço nos permi-
tam realizar o convívio.

Recordamos que os objectivos da 
Associação consideram a solida-
riedade como fundamental. Assim, 
dêmos a ajuda possível a todos os 
nossos “irmãos” gaiatos, particular-
mente nestes tempos de maior crise 
social. Se conheceres algum asso-
ciado a quem a Associação possa 
ser prestável, dá-nos conhecimento, 
para que possamos avaliar e planear 
a respectiva resposta.

Que o Venerável Padre/Pai Amé-
rico interceda por nós, a Deus Todo 
Poderoso, para nos livrar desta pan-
demia.

José Martins

o cinza, das “muitas moradas na 
Casa do Meu Pai” (Jo 14, 1-6).

2. Nossas ‘feridas de não-exis-
tência’… Quando o T. P. entrou, 
eu estava a ver e a ruminar um 
poster programa sobre um tema 
que deveras me seduz: a ciência, 
a técnica e a arte de Perfurar a 
Realidade… O fundo desse poster, 
onde o programa estava impresso, 
era o esboço de um rosto sereno 
de um Cristo, apaixonado pela Sua 
missão entre nós… Despejado o 
pedido que o traz, Tira Picos quase 
me tira o poster da mão, mete-o 
pelos olhos adentro, a tocar a 
ponta do nariz, e dispara — Quem 
é este?!… — Este é Jesus. — Ai 
é?! Então pede a Ele pra curar a 
minha cabeça… Foi aí que perdi 
toda a força do NÃO que precisava 
saber dar. Não fui mais capaz de 
procurar como despachá-lo sem o 
tal bumbum…

Já lá vai tempo que esta cena me 
tocou. Mas… Volta e meia lá ando 
eu com o ‘caroço de azeitona’ a dar 
voltas na boca. Estes nossos meni-
nos perdidos, com seus constantes 
pedidos de uma mãe só para mim, 
gritam aos meus ouvidos aquele 
primeiro ‘mandamento V. U.3’ que 
nunca mais esqueci: — Conheça as 
suas necessidades e o nível delas… 
As feridas deixadas em nós pela 
falta de resposta adequada às nos-

analisar os aspectos positivos e negativos do 2.º período. 
Os resultados das avaliações escolares foram razoáveis, 
em geral, havendo vários Rapazes com boas notas e 
alguns que precisam de se aplicar mais, em especial na 
Língua Portuguesa e na Matemática. Desde o 1.º ao 12.º 
ano, todos os Rapazes encontram-se com ensino presen-
cial nas Escolas, o que esperamos vá continuando. Têm 
de se manter os devidos cuidados de protecção – uso de 
máscara, higiene e distanciamento.

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O GAIATO — 
Na Casa-mãe da nossa Obra, esta Campanha de assi-
nantes d’O Gaiato tem em vista chegar ao meio milhar 
de assinantes. Isto será possível se cada leitor conse-
guir outro, pelo que entregamos este sonho nas mãos 
de Deus e dos nossos amigos. Na quinzena anterior, 
vieram mais duas assinantes: Maria Isabel, da Palheira 
(Assafarge), cativada pela amiga Esmeraldina; e Maria 
Carlos, de Braga, à procura de Padre Telmo, ficou nesta 
rede. Obrigado! 

CONTACTOS — A nossa gratidão às amigas e aos 
amigos que têm ajudado a pagar as despesas desta Casa, 
e votos de muita saúde! Para facilitar a inscrição de 
novos assinantes e outros assuntos, eis os nossos contac-

tos: morada - Obra da Rua ou Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 MIRANDA DO CORVO; 
telefone – 239 532 125; www.obradarua.pt; NIF – 500 
788 898; NIB – 0035 0468 00005577330 18; correio 
electrónico – gaiatomiranda@gmail.com

Rapazes de Miranda

Hoje já não se faz praticamente 
nada nos campos sem elas. Esteve 
também a montar um depósito para 
a água que vem da bica da avenida, 
para depois ser arranjado o tanque 
da tipografia para onde vai a água 
habitualmente.

MEMORIAL — O sr. Faus-
tino e o António estiveram a colo-
car no Memorial Padre Américo / 
Obra da Rua dois quadros antigos, 
do Sagrado Coração de Jesus e do 
Coração Imaculado de Maria. Colo-
caram também o quadro original de 
Pai Américo desenhado pelo pintor 
Elói. Entretanto fizeram uma porta 
de madeira para o quadro eléctrico, 
para ficar tudo mais bem arranjado. 
Esperamos que quando terminar a 
Covid-19, venham os nossos Ami-
gos visitar o Memorial onde irão 
encontrar coisas de Pai Américo e 
da nossa Obra.

PARQUE DE LAZER — O 
Bruno plantou dentro do galinheiro 
do Parque de Lazer duas árvores 
novas para servirem de poiso às 
aves que lá estão. Arranjou também 
três pombas que lá pôs. Assim vai 
ficando mais bonito o nosso parque.

Fausto Casimiro

sas necessidades mais profundas 
(reconhecimento, aceitação, fome 
de uma pele amiga, amor quê bê, 
um sentido para a vida…), essas 
feridas de não existência fazem-
-nos a vida negra. E a daqueles 
que connosco têm de privar. Urge 
mesmo um voluntariado especiali-
zado em cuidar destas feridas.

3. Mistérios da Fé ou só coisas 
de?!… Falta ainda tempo para o 

toque de alvorada. Só a vigilante 
da noite e o turno que se lhe segue 
andam por aí. Da janela indiscreta 
do meu quarto, vejo o P.e Alfredo 
passar para ir fazer a barba aos 
doentes e botar a mão no que for 
preciso. Lá mais ao fundo, a cami-
nho da Casa de Baixo, vejo a resi-
dente X, com o balde na mão, a 
arrastar as costas desengonçadas. 
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O fundamento do cristianismo
é a renúncia

DOUTRINA

Eu tivera o cuidado de avisar, mui discretamente, que lhe 
não podia ministrar a Comunhão à Missa, por indecorosa.

— Ora essa; eu cá sou católica praticante!
Pela sua própria boca se condenou; a ela e a esta geração. 

Já não seria pequeno mal dizer-se católica; porém declarou-se 
praticante — e isso é bem pior.

Aqui há tempos, celebrava no altar de uma paróquia e ao 
abrir o sacrário vem de lá uma baforada de perfume! Os cris-
tãos de hoje querem secularizar Jesus. Ele há-de conformar-se 
com o mundo muito embora haja dito que o Seu Reino não é 
deste mundo. É tal. Lá está o cheirinho no sacrário. Nós não 
havemos de ser como Ele? Não senhor. Ele é que há-de ser 
como nós! O fel e o vinagre. Os cravos e a cruz não são nem 
representam nada. Um frasquinho de cheiro. Um arco-íris nos 
altares. Umas devoçõezinhas piegas — e eis. Programazinho 
delicioso de tais católicos praticantes que desacreditam a 
nossa santa Religião. Os de pouca fé, vacilam. Os descrentes, 
fogem.

Ora a verdade toda está em que o fundamento do Cristia-
nismo é a renúncia. Jesus Cristo foi o pregador da renúncia que 
ensinava, praticando-a. Ele mesmo.

Praticar a renúncia todos os dias; fazê-lo por amor do Mes-
tre, até nas coisas que nos são lícitas, isso chama-se, e de facto 
é, ser católico praticante. O mais, são apetites. Apetitezinhos.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, 45-46
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— Fui tratar dos bichos. E já lim-
pei tudo. Levanto sempre às 06 e 
¼… Os bichinhos precisam. Venha 
ver…

1 —   Este ‘só para mim’ é um grito de 
alma: — Eu preciso de sentir-me especial 
para alguém; sentir-me importante, reco-
nhecido, querido pelo que eu sou. Não por-
que me olham como um coitadinho… 
2 — Não conheço, em português, palavra 
que traduza este buenismo espanhol. Seria 
qualquer coisa como a tirania do amor de 
macaca // tanto aperta até que mata…
3 — Mandamentos V.U. Isto é, de Valor 
Universal. Esses tais que, se bem usados 
por todas as religiões, todas as filantropias 
e todas as terapias de ponta, poderiam real-
mente ajudar o homem a salvar-se. Não 
tanto das ‘penas do inferno’, mas sim do 
peso de morte que arrastamos, devido a nos-
sas feridas de não existência — um ‘pecado 
original’ de que não somos culpados…

Um admirador

Do Venerável Padre Américo
Da Obra da Rua

NA sua vida cheia de amor a  
 Deus e ao próximo, como 

homem e cristão, o Padre Américo 
seguiu no caminho do Bom Sama-
ritano. Deste modo, manifestou-se 
também devoto de S. João de Deus 
[1495 †1550; P.e Ignacio Maria 
Magnin — Vida Popular de S. João 
de Deus, Porto, 1925], escrevendo 
assim: lançou as bases do sacerdó-
cio mais simpático que eu conheço: 
aturar doidos, por amor de Deus 
[O Gaiato, n. 443, 4 Março 1961]. 
Neste sentido, sonhou uma obra 
inédita — O Calvário, em Beire 
[1954], seguindo esse exemplo tão 
marcante, como afirmou: Demos o 
nome: — Calvário. Não há palavra 
que mais fale à alma dos discípulos 
de Jesus. No Calvário é que Ele foi 
Jesus. Este nosso Calvário vai ser, 
por isso, abrigo de doentes e obra 
de cristãos […]. Temos de começar 
como S. João de Deus. Tudo mal 
feito. Tudo sem lógica nem siste-
mas. O mundo foi sempre pequeno 
para esta sorte de realizações [O 
Gaiato, n. 275, 11 Set. 1954]. Nas 
incapacidades, apesar de tudo, há 
beleza e possibilidades humanas e 
espirituais, que devem sempre ser 
muito amparadas e cuidadas até ao 
ocaso da vida terrena. Este ramo da 
Obra da Rua foi a derradeira rea-
lização do Padre Américo, sendo 
criado para Doentes incuráveis e 
abandonados, com o lema — Obra 
de Doentes, para Doentes, pelos 
Doentes. Foi inaugurado em 16 de 
Julho de 1957, com Capela e Cru-
zeiro, pelo Bispo do Porto, D. Ant.º 
Ferreira Gomes. Depois, em 1958, 
o Padre António Baptista [n.1930] 
deu-lhe seguimento.

Em Março de 1955, num arti-
go intitulado Alguns anos depois, 
em jornal de aniversário — ano 
XII, o Padre Américo apresentou 
os rostos de seis Padres da Rua e 
resumiu assim: O espantoso desen-
volvimento desta Obra de todos é 
uma história sagrada. É da His-
tória Sagrada. Tem ali a sua ori-
gem. Tira de lá os seus elementos. 
Quem não conhecer as Escrituras, 
não atina nem compreende; e pode 
escandalizar-se. […] Todo o cui-
dado dos padres da rua consiste 
na fidelidade à Igreja e por Ela a 
Cristo, em unidade perfeita com a 
Hierarquia. Na verdade, esta Obra 
que se chama da Rua, é uma reve-
lação actual e oportuna do Eterno. 
Nós temos retirado a pedra do Se-

pulcro, aos olhos de muitos que to-
mavam Jesus por um homem morto 
e sepultado. Por aquilo que se vem 
praticando e dizendo desde o prin-
cípio, não falta quem tenha acre-
ditado na Ressurreição e ido dizer 
aos outros que Cristo, na verdade, 
ressuscitou e vive no meio de nós! 
[…] Vê-se aqui o do Lar de Alcá-
cer do Sal e futura Casa do Gaiato 
de Setúbal. O da Casa do Gaiato 
de Beire e futuro abrigo de doentes 
— Calvário. O da Casa do Tojal e 
Lisboa. O da Casa de Miranda e 
Coimbra. O da Casa de Paço de 
Sousa e Porto. O da Casa de Ponta 
Delgada. Somos meia dúzia. Não 
há nomes. Não se sabe a terra. Não 
se conhece a família. Ide. Eis. Se 
a Obra é dos homens, tudo quanto 
hoje se diz não presta. Se de Deus, 
tudo quanto se tem dito, mesmo 
que não preste, vale. Não há que 
fugir deste argumento. Não quere-
mos fechar a carta sem dizer dos 
bons ofícios e presença das Senho-
ras que voluntariamente trocaram 
seus lares cheios e confortáveis 
pelo trabalho ingrato das nossas 
Casas. São tantas como nós. Para 
elas o nosso crédito. Também uma 
lembrança ao punhado de Rapa-
zes afoitos, que, a seu modo e em 
várias terras, dão testemunho da 
Obra que os criou. Para estes, a 
nossa gratidão! Tendo falado de 
todos, reservamos uma saudação 
aos últimos, que são aqui os pri-
meiros. Em festa de anos não pode-
mos esquecê-los. São os nossos as-
sinantes. São os que, não o sendo, 
compram o jornal das mãos dos 
vendedores. Ainda os que não sen-
do uma coisa nem outra, só de ou-
virem falar dele, começam a tomar 
gosto. Também estendemos aos 
ausentes uma saudação. Seja qual 
for a terra aonde vivam, religião 
que professem, língua que falem, 
também estes são dos primeiros. 

PÃO DE VIDA

E por fim vem o caudal. A torren-
te que invade e faz chorar. São os 
Pobres. Por eles é O Gaiato. Por 
eles os padres da rua. Por eles as 
multidões que nos procuram, dese-
jam e amam. Muito mais do que os 
primeiros, os Pobres são a razão 
da Obra da Rua [O Gaiato, n. 288, 
12 Março 1955],

Assim, em mais de oito décadas 
de vida da Obra da Rua, no seu 
percurso histórico, regista-se um 
enorme elenco de rostos vivos, 
mencionando-se: uma multidão 
incontável de Pobres, ajudados; 
milhares de Rapazes e Doentes, 
acolhidos e promovidos na Obra 
do Padre Américo — Casas do 
Gaiato, Lares e Calvário; os Pa-
dres da Obra da Rua e as Senho-
ras da Obra, ao seu serviço; muitos 
colaboradores; e todos os amigos e 
as amigas que têm tornado possível 
esta Obra eclesial, desde os seus 
primórdios, pela graça de Deus.

A seguir ao passamento inespe-
rado do Padre Américo, em 16 de 
Julho de 1956, foi aceite o Padre 
Carlos [1925 †2011] como res-
ponsável principal pela Obra da 
Rua, na sua sede — Casa do Gaia-
to de Paço de Sousa, pelo Bispo 
do Porto, D. Ant. Ferreira Gomes 
[1906†1989], conforme Nota da 
Secretaria Episcopal do Porto: 
[…] reuniram-se todos os sacer-
dotes que, à morte do fundador, 
com conhecimento seu e consen-
timento dos respectivos Prelados, 
se encontravam ao serviço ou pro-
ximamente interessados na Obra, 
em número de cinco, e todos com-
pareceram pessoalmente no Paço 
Episcopal do Porto, no dia 18 de 
Julho, onde foram recebidos pelo 
Venerando Prelado, lhe declara-
ram que, por unanimidade, propu-
nham, para sucessor ao Fundador, 
o Rev.º Padre Carlos Galamba. O

Continua  na  página  4

O EXTRAORDINÁRIO DA ORDINÁRIA ROTINA DIÁRIA DE 
QUEM CUIDA DO OUTRO — Procurando para esta crónica alguma 
ocorrência extraordinária fora da actividade regular da nossa Conferência, 
num primeiro momento não encontrei nenhuma. Depois pensei melhor e 
vi que a situação talvez não seja bem essa. Passo a explicar.

Nas pessoas que acompanhamos com regularidade, ou de forma pon-
tual, e noutras que procuramos ter debaixo do nosso radar, são vários os 
casos daquelas que estão numa situação de dependência de alguém que as 
ajude em actividades da sua vida diária.

O que vamos fazendo por estas pessoas é muito pouco. É a nossa 
visita. São as ajudas materiais nos medicamentos, nas fraldas, nas camas 
articuladas, nas cadeiras de rodas, etc. São as actividades de convívio 
como a “Festa do Doente” que a pandemia interrompeu, mas que voltarão.

Este muito pouco que vamos fazendo não chega até àquilo que é 
essencial para a vida diária condigna dessas pessoas: haver quem, todos 
os dias, às vezes 24 horas por dia, cuide delas e as ajude nas suas activi-
dades da vida diária.

Para alguns cuidadores isto é um empenhamento permanente, todos 
os dias, várias horas por dia, sem fins de semana, nem férias. É uma rotina 
diária, mas que tem algo de extraordinário.

Vão surgindo instituições que dão aqui uma ajuda, algumas de formas 
inovadoras. Ainda não é o caso cá por estes lados, mas há dias tivemos o 
gosto de assistir à apresentação de algumas iniciativas desse género. Só 
temos que as saudar e desejar que sejam implementadas depressa e bem.

Não esqueçamos que a Sociedade de S. Vicente de Paulo também está 
muito bem representada neste domínio, nomeadamente através do exce-
lente trabalho que é feito na Casa Ozanam.

Dito isto, mesmo que possam ir surgindo respostas que permitam 
que possa haver alguns fins de semana, ou algumas férias para quem está 
comprometido no cuidado diário de pessoas em situação de dependência, 
haverá sempre casos de pessoas dependentes que rejeitam a substituição 
do cuidador, ou que reagem muito mal a isso.

Por muito pouco que seja, que Deus nos ajude a fazer tudo o que 
puder estar ao nosso alcance para ajudarmos quem está em situações de 
dependência e quem dedicou a sua vida ao cuidado dessas pessoas.

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). 

Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA
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Ladeada de quadros seniores e técnicos do seu minis-
tério, percorreu as principais áreas da nossa aldeia 
debaixo de sol ardente, eram 11 horas. Foram dadas 
informações sobre a natureza e vocação da nossa Casa, 
o seu funcionamento e a sua actual situação.

As oficinas foram visitadas e foi praticamente o 
centro das atenções da Ministra dado a especificidade 
do ministério que dirige. Ficou o compromisso de em 
breve chegar um material para dinamização das activi-
dades em cada um dos sectores que compõem as nos-
sas oficinas.

Tivemos também a visita da Unitel — empresa de 
telefonia móvel. O seu Director regional acompanhado 
do seu elenco local estiveram na nossa Casa no sábado. 
O encontro foi no salão de festas. Houve cânticos de 
boas vindas, fotografias para a posteridade e ofertas de 
material escolar, de biossegurança e também mosqui-
teiros para a prevenção e luta contra a malária.

No mesmo dia veio um grupo da Mosaiko — Asso-
ciação de Justiça e Paz. Conduziram uma palestra 
sobre o direito à Educação. Houve boas participações 
dos nossos rapazes na compreensão do tema. Fiquei 
muito contente ao ouvir falar alguns com bastante fun-
damento sobre os direitos da criança. A alegria vinha 
do fundo do meu coração, que os conhece desde peque-
nos, quando entraram nesta casa e quase não sabiam 
dizer o seu nome, e hoje falam a linguagem dos inte-
lectuais. O que há-de ser deles amanhã, quando forem 

BENGUELA – VINDE VER!

EN TRE as muitas situações dolorosas que me marcaram a quinzena, 
devo salientar a de uma pobre mulher que me veio bater à porta. 

Foi um dia sem sol nem chuva. O céu encontrava-se nublado mas 
com as torneiras fechadas.

Levantei-me cedo para estar antes das oito horas à porta do centro 
de saúde, a fim de pedir uma consulta para exames marcados por um 
médico particular.

Cheguei às oito, mas a minha médica de família estava ausente todo 
o mês de Abril e só em Maio seria possível designar o dia da consulta, de 
forma que voltei para casa, embora tivesse fisioterapia na cidade, às dez 
e quinze, a fim de tomar algum alimento com os remédios que costumo 
engolir, misturados com um iogurte e alguma fruta.

Na volta da cidade, já perto de casa, cruzei-me com uma mulher de 
cabelos compridos, a adornar-lhe o pescoço e as costas e disse comigo: 
“É pobre que me vai pedir.”

Regressei tarde, já o almoço dos rapazes ia a meio. Sentei-me a rezar 
e pus-me a comer a gulosa sopa de caldo verde. 

Entretanto, o Milton vem dizer-me que estava ali fora uma senhora 
que desejava falar-me. 

— Está bem. Ela que diga o que quer. 
O Milton vai e vem com outro recado:
— Ela quer falar consigo.
— Mas pergunta-lhe qual é o assunto. Falar comigo sobre quê? 
O Milton, cheio de paciência, ou já tocado pelo aspecto da mulher, 

volta de novo:
— Ela quer falar-lhe da vida dela e dos filhos. 
Sentia-me cansado e, com o almoço na barriga, dificilmente me le-

vantava. 
— Diz à senhora que venha cá. 
Sentado à mesa, encarei a pobre e, pelo seu olhar, vi logo que trazia 

tragédia no coração. 
— Sente-se aí. 
Ela puxou de uma cadeira, que os rapazes já tinham saído do re-

feitório, e sentou-se à minha frente na mesa redonda. Pôs as mãos em 
cima da mesa mas os olhos prenderam-se ao açafate de verga com várias 
fatias de pão sobrado do almoço, junto de uma tigela grande ainda com 
peças de fruta. 

Tinha cinco filhos. Devia cinco meses de renda de casa. O marido 
estava preso por lhe haver dado uma tareia tal que lhe partiu um pé. 
Mora em Vila Maria, uma zona junto ao rio Sado. Vivia de apanhar mi-
nhocas para a pesca e agora, doente, o médico proibira-a de andar nessa 
faina, pois lhe agravava a saúde. Não sabia, entretanto, como sobreviver. 

Instintivamente, os olhos cravaram-se no pão e na fruta. 
— Está com fome? Veja lá! 
Ela agarrou-se imediatamente ao pão, desabafando:
— Ainda hoje não comi nada. Saí de casa desnorteada, sem pensar 

para onde iria.
A incapacidade de remediar as dificuldades da vida pobre é um peso 

tremendo. Não me admira o desnorte desta desgraçada. 
Frente a frente, descobre-se melhor o avanço da pobreza. A boca 

tinha um único dente na parte de cima e dois na de baixo. Daí a dificul-
dade evidente em cortar com a boca as fatias do pão e mastigá-lo com as 
gengivas, engolindo-o apenas salivado.

— Eu estou a implantar três dentes que irão segurar o resto de 
uma placa interior. Tudo me é oferecido e ainda, às vezes, digo que sou 
pobre.

Eu sou mas é rico! Tudo me é dado! Como devemos repartir os nos-
sos bens com este espectro terrível da pobreza que esmaga tanta gente 
simples e pura.

Pedi à senhora da casa que lhe arranjasse uma malga de caldo verde, 
onde ela molhou as fatias, assimilando-as assim com mais facilidade.

Verdadeiramente, não há como sentar um pobre à nossa mesa. As 
sensações transformam-se, intuímos melhor o sofrimento dos outros. A 
sua imagem transforma-se e aparece-nos uma figura sobrenatural e divi-
na. A mesa é o melhor lugar para pressentirmos a amargura dos irmãos. 
Bem diz o Papa Francisco: “E se possível, sentá-los à nossa mesa.”

Contemplei-a a comer, mãos encarquilhadas, testa queimada pelo 
sol e pelo surro, cabeleira grande, escura mas não negra, desalinhada e 
sem tratamento. Olhos encovados pela fome e tristeza, baços de infeli-
cidade e carências.

A senhora fez-lhe um avio e eu dei-lhe setecentos euros em cheque, 
endossado à senhoria, mas a minha alma ficou a escaldar com este en-
contro.

Padre Acílio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

homens entregues ao seu autogoverno e autonomia? 
Pelo ano vai o «Celestino» estudar medicina na Uni-
versidade, ando em busca de um lugar para o rapaz. 
Vai terminar neste ano o Curso médio de estomato-
logia, já fez o estágio com distinção numa das unida-
des hospitalares de Benguela, já defendeu o seu tema 
do final do curso com 18 valores. É um bom chefe da 
casa três, trabalhador e acima de tudo irmão dos seus 
irmãos. É ele hoje, ainda muito novo, o responsável 
do consultório e da nossa enfermaria. Digam se não 
lhe é merecido um curso superior para melhor servir 
amanhã os seus irmãos e a nossa pátria querida? Dá 
as injecções, cuida da medicação a ser administrada 
aos rapazes quando estão doentes. Sente a Casa do 
Gaiato como a sua única família—  e de facto é. Não 
queremos que apareça outra para o explorar no futuro 
quando ele vier a ter uma posição alta na sociedade. 
Estamos à espera de outras tantas defesas, que vão 
acontecer neste fim de ano lectivo. O «Filipe» que é o 
chefe-maioral também já defendeu e teve 16 valores. 
Outros estão também já às portas. Deus seja sempre 
Louvado e Maria Santíssima sua e nossa Mãe também 
seja louvada a toda hora e momento.

A conclusão é de Pai Américo, «Como a tendência da 
Obra é que sejam os próprios rapazes a conduzi-la, tem-
-se tido o cuidado de aproveitar os mais inteligentes de 
entre eles e dar-lhes um curso superior. Não é que quei-
ramos fazer doutores, mas acreditamos absolutamente 
na competência e na supremacia do espírito; oferece-
mos mesmo todas as vantagens às vocações intelectuais 
que a Rua nos apresenta e procuramos equilibrar as suas 
dificuldades.»

Padre Quim

PÃO DE VIDA
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Prelado aceitou a proposta, dirigiu-lhes, 
com os seus sentimentos pela morte do Snr. 
Padre Américo, palavras de louvor, encora-
jamento e exortação ao melhor entendimen-
to e fraternidade sacerdotal [O Gaiato, n. 
325, 18 Agosto 1956]. 

 O Padre Américo e os outros Padres dio-
cesanos ao serviço da Obra da Rua, enviados 
pelos seus Bispos, estabeleceram necessaria-
mente reuniões periódicas, em comunhão. 
Os Padres da Rua têm escolhido sucessi-
vamente um Padre orientador [director da 

Obra da Rua], depois nomeado pelo Bispo 
do Porto. Entretanto, deram forma às Nor-
mas de Vida dos Padres da Rua, aprovadas 
pelos Bispos da Igreja Católica em Portugal 
— com sacerdotes seus ao serviço da Obra 
da Rua e a Obra da Rua ao serviço da Igreja 
nas suas dioceses [Fátima, 3-VII-1965]. 

Para o amparo das crianças e dos adoles-
centes abandonados e ajuda aos pobres, o 
serviço eclesial da Obra da Rua — Obra do 
Padre Américo estendeu-se depois a África, 
durante a época da Guerra Colonial. Assim, 
foram fundadas duas Casas do Gaiato em 
Angola, no início de 1964: no vale do Cava-
co, em Benguela, com o Padre Manuel Antó-
nio Pereira [1934†2020]; e no Culamoxito, 
em Malanje, com o Padre José Telmo Fer-

raz [n.1925]. Ainda surgiu a Casa do Gaiato 
em Moçambique, com o Padre José Maria 
Costa [1933 †2016]: na Quinta de S. Tiago, 
em Lourenço Marques -1967 [tomada pela 
República de Moçambique, em 1975]; e, em 
1991, na Massaca, enquanto se ergueu outra 
Aldeia em Boane — Maputo, que actual-
mente está desligada.

Ao longo dos anos, outros padres estive-
ram e serviram na Obra da Rua, em formas 
diferenciadas de mais ou menos tempo, v.g.: 
P.e Joaquim Fatela [1927 †2012], P.e José 
Flausino [1913 †1985], P.e Abraão Lopes 
[1925 †2020], P.e Abel Pires [n.1943], P.e 
Manuel Moura [n.1950], P.e João Rosa Fer-
reira [n.1955], P.e Manuel Kalemba [n.1966], 
P.e Manuel Custódio Langane [n.1968], P.e 

João Luís Ferreira [n.1956], P.e Dejanir La-
cerda Araújo [n.1966]. Lembram-se ainda os 
sacerdotes que foram prestando colaboração 
em momentos de ordem espiritual.

A inquietação sacerdotal, do serviço ecle-
sial na Obra da Rua, tem-se manifestado as-
sim em vários presbíteros, marcados pelo ca-
risma do Padre Américo — a evangelização 
dos pobres, conforme se verifica nas páginas 
d’O Gaiato. Sobre os padres diocesanos que 
servem na Obra da Rua, com licença dos 
seus Bispos — provenientes do Patriarcado 
de Lisboa, e das Dioceses de Coimbra [2], 
Bragança-Miranda [2], Porto [2], Saragoça 
(Espanha) e Malanje (Angola) — são actual-
mente nove e não há nomes. 

Padre Manuel Mendes

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

“O poder de cada um em se determinar por si mesmo na 
escolha do bem ou do mal, [eis] a verdadeira liberdade”; 
“Antes quero a derrota da confiança que a vitória da 
vigilância”

Padre Américo

DUAS expressões que me ressaltaram ao pensa- 
 mento quando relia alguns textos na obra, Ecos 

dos pensamentos do Padre Américo. Neste tempo com 
os rapazes, tenho-me questionado em absoluto sobre a 
forma como devemos, no presente, tal como o nosso 
fundador, orientar a pedagogia da Obra, que, com as 
devidas actualizações e contextualizações, deve mar-
car a dinâmica educativa, centrada claramente na “pe-
dagogia do encontro” (cf. Ernesto Carlos Candeias, O 
Projecto Educativo do Padre Américo, cap. 3, p. 176 
e seguintes). Esta resultará num caminho de autocon-
fiança de cada um dos rapazes, que no fim da caminha-
da conduzirá a uma verdadeira autodeterminação e ao 
exercício da liberdade, de forma a capacitar cada gaia-
to para uma verdadeira inserção futura na comunidade.

Exemplo elucidativo desta forma de actuação na 
vida dos rapazes aconteceu nesta manhã de quarta-fei-
ra. Tal como em outras ocasiões, hoje houve o “mata-
-porco”, e alguns dos mais velhos são “convidados” a 
prestar uma “ajudinha” nos trabalhos necessários para 
preparar o animal, de forma a mais tarde se poder sa-
borear, nas refeições comunitárias, a feijoada, a fava-
da, as febras deliciosas, etc…

Aconteceu, num dos acessos exteriores da casa, no 
designado “corredor da vacaria”, alguém deixar inusi-
tadamente cair dos bolsos uma soma avultada em no-
tas de vinte euros. Um dos rapazes passou pelo local 
pouco tempo depois, viu e apanhou…

Nos minutos seguintes, apareceu na cozinha da casa 
com as notas na mão. Diz onde  encontrou o dinheiro, 
vinha-o entregar.

Por acaso, nesse momento também aí se encontrava 
o “dono” que, muito contente, agradeceu do coração 

e, surpreendido, manifestou uma enorme alegria por 
tal gesto dignificante do gaiato. É ou não digna de pu-
blicação tal ocorrência? Que gesto maravilhoso e tão 
edificante…não há palavras…cada um retire as ilações 
deste acontecimento…

Também neste dia, poucas horas depois, apareceu cá 
em casa um casal de meia-idade. Perguntou pelo res-
ponsável da casa e disse: “Estamos aqui pela primeira 
vez. Queríamos conhecer o que é a Casa do Gaito e em 
que poderíamos ajudar…”. A maior parte da vida desta 
família, que é constituída por mais três filhos, foi pas-
sada em Angola, pois a esposa é angolana e ele tem du-
pla nacionalidade. Trata-se de alguém que, recém-con-
vertido à fé e à Igreja Católica e encontrando-se num 
processo de inserção eclesial, perguntou, na comuni-
dade cristã, onde haveria uma instituição que acolhesse 
crianças e jovens. Foi-lhes indicada a Casa do Gaiato. 
Eles assim fizeram e vieram até nós. Nada sabiam da 
nossa Obra, nem da presença por terras africanas. Qui-
seram saber a origem das Casas do Gaiato e ficaram 
muito edificados pelo percurso de vida do nosso Pai 
Américo. Descobrindo a missão da Obra e como sub-
sistia (sem qualquer subvenção estatal) ainda mais se 
admiraram, dizendo que estariam disponíveis para co-
laborar no que fosse mais necessário para os “miúdos”. 
E pediram se poderiam vir mais vezes e tomar mais 
contacto com esta nossa forma de viver em ambiente 
familiar. Depois de uma breve visita, que culminou na 
capela, logo perguntaram se podiam vir à missa no Do-
mingo e rezar com a comunidade dos gaiatos.

O significado deste “encontro”, julgo eu, é que o 
nosso “modus vivendi” continua a interpelar, ainda 
hoje, as pessoas que vão tendo contacto com a vida 
experienciada entre nós. E que continua bem viva a 
vocação de Padre Américo e a marcar indubitavelmen-
te todos os que connosco se cruzam, se deixam tocar 
e encontram…

Padre Fernando


