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Da nossa Obra
DA NOSSA VIDA

PAI Américo não se equivocou ao criar uma Obra de Rapazes, para 
 Rapazes, pelos Rapazes, e de pôr toda a confiança neste sistema e 

pedagogia de vida nas nossas Casas. Ele é sinal de confiança na pessoa 
humana, independentemente da idade e formação. Ele dá oportunidade 
a que todos os intervenientes aprendam e cresçam em maturidade, co-
nhecimento de vida e a viver humanamente em sociedade.

Ainda há dias tocou-me o coração o gesto de um dos nossos, res-
ponsável por um grupinho de mais novos. Estávamos à mesa. O chefe de 
mesa ajudava um dos mais novos a cortar a carne, enquanto o pequeno 
olhava silencioso, sorvendo o gesto do outro. Neste simples e banal 
acontecimento, temos a prova do valor da pedagogia da Obra da Rua, 
onde se podem encontrar muitos dos valores que deram ânimo a Pai 
Américo para se lançar, confiante, nas riquezas que se desenvolvem e 
brotam da alma humana. Ela é um terreno fértil, e quando induzida para 
o bem é capaz de gestos heróicos, sem privilégio da idade ou condi-
ção social. Tal como Jesus escolheu para seus apóstolos homens rudes 
ou mesmo mal-amados da sociedade, assim Pai Américo escolheu para 
seus filhos, os garotos mais viciosos na mentira e tidos como o lixo das 
ruas, sacudidos pela sociedade que os gerou. Tornados homens úteis e 
integrados nela, constituíram-se em prova de que não há rapazes maus, 
pois a alma humana é um terreno propício para fazer nascer, inespera-
damente, bons frutos donde só se poderiam esperar espinhos.

Tal como toda a medalha tem um reverso, também as cenas da vida 
não são sempre de paz e sublimidade. Ainda assim, não negam o que 
atrás ficou dito, nem são acontecimentos negativos, como é vulgar dizer-
-se. São sim estados de alma a precisarem de confronto para reentrarem 
no sulco do bem. Foi o que aconteceu nestes dias com um dos nossos em 
atitudes desrespeitosas e arrogantes, qual árvore em crescimento à pro-
cura de encontrar o “seu” sol. Com determinação e paciência precisou de 
entender que todos precisam de receber a sua luz, porque sol há só um.

Há dias, numa viagem de transporte público, uma jovem estudante 
do ensino superior ia partilhando com um seu colega, o que considerava 
ser importante estudar e fazer para aproveitamento da sociedade. Dizia 
então que as disciplinas como a filosofia não tinham qualquer interesse, 
mas só as que criavam mecanismos para o desenvolvimento. Além de 
não perceber que já estava a filosofar com o seu pensamento, não tinha 
consciência de que é o pensamento que origina o desenvolvimento, e 
que sendo o desenvolvimento para benefício de todos, todos devem par-
ticipar nele. É assim que, neste conceito, o Rapaz deve participar no seu 
crescimento e no dos outros, em vez de ter quem pense e faça por ele, 
o que afirma o nosso lema «Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos 
Rapazes».

Ultimamente têm cá vindo alguns rapazes, que há mais ou menos 
tempo, vivem a sua vida autónoma. Sós ou acompanhados da família 
que geraram, lembram as pessoas e os espaços que ajudaram a construir, 
numa empatia serena e sentida. Hoje, estando por cá ou no estrangeiro, 
conservam a riqueza íntima da vida em que continuam a ser actores.

Padre Júlio

MALANJE

HÁ um par de anos, quando a pandemia nos 
	 tinha	 confinados	 e	 eu	 passava	 por	 horas	

mais	baixas,	pois	não	via	que	minha	situação	me-
lhorasse,	 fiquei	 pensativo	 e	 perguntei	 ao	 Padre	
Telmo qual foi a coisa mais importante que ele 
fez	 na	 vida,	 depois	 da	 construção	 da	 Casa	 do	
Gaiato de Malanje e ajudar milhares de pessoas… 
Ele	pegou	na	chávena	de	café	e	me	disse	com	um	
dos	seus	sorrisos	—	Disfrutar	este	café	contigo…	
Eu	peguei	na	minha	chávena	e	compreendi.

Disfrutar, saborear, contemplar, respirar… de 
cada	momento,	de	cada	encontro.	Só	quem	se	ar-
riscou a ser pobre no mais profundo de si mesmo 
e	 desatou	 seu	 passado	 sem	 ambições	 de	 futuro	
e	 concentra	 todo	 o	 seu	 ser	 no	 agora…	 lugar	 da	
presença	de	Deus.	Nada	há	mais	revelador,	para	
quem	sofre	de	doença	ou	de	pobreza,	que	encon-
trar-se	com	alguém	que	se	alegra	por	estar	con-

PENSAMENTO

Este pensamento há-de fazer, também este ano, à moda dos 
mais, a consoada dos nossos Pobres em suas casas e dos 
nossos Doentes nos hospitais. Eu entrarei na casa de cada 
um com os poderes da tua procuração e colocarei no regaço 
de cada família, em teu nome e como se próprio foras, a 
moeda de prata, o cobertor de lã, o lençol em meio uso, o 
mimo da despensa, o vale da mercearia, a garrafa do azeite, 
a alegria da visita, a palavra de simpatia, o desejo de ano 
feliz. Entrarei, outrossim, nos hospitais, com os mesmos 
poderes e na presença dos seus habitantes darei a cada 
um deles o retalho da flanela de lã, daquela que tu mais 
gostares, que é também a cor de que o Pobre mais gosta.
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tigo	e	junto	contigo	disfrutar	desse	dom.	Quando	
este	artigo	for	publicado,	Padre	Telmo	terá	com-
pletado	96	anos.	Obrigado	Senhor.
Há	 dias,	 quando	 fomos,	 Padre	 Telmo	 e	 eu	 à	

conta	 corrente	 da	 Casa	 do	 Gaiato	 de	 Malanje,	
deparamo-nos	 com	 vários	 donativos	 chegados	
de	 diferentes	 pessoas	 amigas;	 especialmente	 de	
nossa	 Casa	 de	 Malanje.	 Padre	 Telmo	 voltou-se	
para	mim	e	disse	que	já	podíamos	enviar	uns	eu-
rozinhos para os nossos rapazes… que seria de 
nós	 sem	esta	generosidade	 e	 este	 amor	 compar-
tilhado…	Deus	continua	a	cuidar	de	nós	através	
de	 vós…	 juntos	 cuidamos	 daqueles	 que	 um	 dia	
foram	esquecidos.
Não	terminaremos	com	a	pobreza,	mas	vamos	

mostrando um dos caminhos para lutar con-
tra	ela…	como	dizia	Pai	Américo:	«Para	que	os	
pobres sejam menos pobres, os ricos têm de ser 
menos	ricos…»,	e	nós,	padres	da	Rua…	simples-
mente	distribuir.

Padre Rafael

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

Ajudar! É esta a palavra mais 

sublime do vocabulário cristão.

Padre Américo

NESTE	 tempo	 que	 se	 apro- 
 xima e  iminentemente de  

índole	 familiar,	 recordando	 que	
a	 centralidade	 das	 celebrações	
natalícias	 é	 a	 “Sagrada	 Famí-
lia	 de	 Nazaré”,	 vimos	 também	
interceder	junto	da	vossa		gene-
rosidade	 de	 “amigos”	 e	 “ben-
feitores”,	 	 com	 a	 convicção	 do	
nosso	 Pai	Américo:	 «que	 o	 teu	
dar não resulte do meu pedir, 
mas sim do reparo e considera-
ção	 do	 cuidar	 dos	 “rapazes	 da	
rua”,	e	do	dever	que	nós	 temos	
de	os	proteger».	
Vem	 escrito	 na	 Obra	 “Porta	

Aberta”-	 pedagogia	 do	 Padre	
Américo,	 métodos	 e	 vida:	 “A	
Obra	da	Rua	é	mendicante,	mas	

são	 os	 Padres	 da	 Rua	 quem	
pede,	e	não	os	rapazes”.	Eis-me,	
então aqui, a solicitar o palpitar 
da	vossa	intenção	caritativa,	par-
ticularmente	nesta	época	natalí-
cia, em que esperamos ter sem-
pre	 uma	 “mesa”	mais	 recheada	
dos	 dons	 da	 beneficência	 que	
brotam	 do	 coração	 de	 todos	 e	
cada	um	de	vós.	
Diz	um	escrito	popular:	“Quem	

não	pede,	não	ouve	Deus”.
Assim,	 vínhamos	 “desafiar”	

a	 generosidade	 de	 todos,	 con-
forme as possibilidades e as 
modalidades	 possíveis,	 para	 a	
aquisição	 de	 um	 instrumento	
musical,	 um	 violoncelo,	 para	
uma	das	crianças	que	se	iniciou	
na	prática	do	mesmo,	no	Conser-
vatório	Regional	de	Setúbal.
Temos,	 também,	 dois	 adoles-

centes	na	Escola	de	Dança	Con-

temporânea	 de	 Setúbal,	 pelas	
qualidades demonstradas, e que 
têm uma mensalidade a rondar 
os	100	euros.
Ao	 nível	 do	 desporto,	 temos	

oito,	 dos	 gaiatos	 mais	 novos,	
a	 iniciar	 a	 prática	 de	 andebol	
(Clube	 Naval	 Setubalense)	 e	
futebol	 (União	 Futebol	 Comér-
cio	 e	 Indústria),	 cuja	 inscrição	
e	gastos	mensais	rondam	os	150	
euros.
No	 entanto,	 também	 sempre	

há	 a	 necessidade	 de	 produtos	 e	
bens	 não	 perecíveis	 e	 outros,	
que	são	adquiridos	no	comércio	
local,	como	alimentação,	produ-
tos	 de	 higiene	 pessoal,	 de	 lim-
peza	geral,	de	lavandaria,	etc...	
Na	 1ª	 Carta	 a	 Timóteo,	 são	

Paulo	 escreve:	 “Se	 alguém	 não	
cuida de seus parentes, e espe-
cialmente	 dos	 de	 sua	 própria	
família,	negou	a	fé	e	é	pior	que	
um	descrente”	(1Tim.5,8).	É	com
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DE REGRESSO…

Deste	cantinho	e	com	a	concordância	do	sr.	Padre	Júlio,	
regressei.	 É	 verdade,	 voltei	 à	Administração	 do	 Jornal,	
depois	de	uma	longa	ausência	motivada	pela	pandemia…	
Parece	que	já	lá	vai	o	“mau	tempo”…	Queira	Deus	que	
sim!	Aconselhado	e	por	precaução,	já	tomei	a	3.a dose da 
vacina	e	sinto-me	bem!
O	 tempo	 que	 passei	 retido	 em	 casa,	 foi	 ocupado	 de	

várias	 maneiras:	 lendo,	 vendo	 TV,	 pequenas	 caminha-
das…	 estas	 acompanhadas	 pelo	 meu	 genro,	 já	 que	 os	
meus	 joelhos	 estão	muito	 “ferrugentos”.	Abro	 aqui	 um	
pequeno parêntisis, para dizer que tenho em mãos dois 
livros	oferecidos	pelo	meu	colega	e	amigo	Júlio	Silva,	que	
muito	agradeço.	Além	de	 tudo	é	precisa	muita	calma…	
Realço,	ainda,	o	carinho	que	toda	a	família	me	dedicava!
Diariamente,	 havia	 sempre	 um	momento	 de	 recolhi-

PAÇO DE SOUSA

CLUBE MOTARD — Veio o Grupo Motard Har-
ley-Davidson	visitar-nos	e	conhecer	o	nosso	Memorial	
Padre	Américo	—	Obra	da	Rua,	tendo	depois	partilhado	
um	lanche	connosco.	No	final,	 tiramos	fotografias	nas	
escadas	da	nossa	Capela,	e	a	seguir	os	nossos	rapazes	
experimentaram	as	motos	 indo	de	boleia	nas	mesmas.	
Os	nossos	mais	novos	foram	os	mais	beneficiados	em	
dar	voltas	nas	várias	motos.	Gostamos	muito	da	visita	e	
agradecemos	do	que	partilharam	connosco.

FRUTA	—	As	nossas	tangerinas	e	tangeras	da	mata	
estão prontas para comer, por isso foram dois rapazes 
colhê-las	 para	 serem	 servidas	 nas	 nossas	 sobremesas.	
Estão boas e docinhas, sendo muito apreciadas pelos 
nossos	rapazes.	Também	as	temos	no	nosso	pomar,	onde	
podemos	ainda	encontrar	outras	espécies	de	frutos	desta	
época,	tal	como	dióspiros.

PINTOS	—	O	«Guga»	 continua	 nos	 seus	 cuidados	
com	os	pintainhos,	dando-lhes	de	comer	e	de	beber.	Eles	
nascem na nossa chocadeira e passam para um local 
protegido,	onde	a	temperatura	é	boa	para	que	eles	este-
jam	 resguardados	 do	 frio	 que	 tem	havido.	 Só	 quando	
já	ficam	crescidinhos	é	que	passam	para	a	capoeira	dos	
frangos.	Tudo	teve	a	sua	origem	nos	ovos	que	as	nos-
sas	galinhas	poedeiras	puseram.	É	um	processo	muito	
bonito	 e	 admirável	 que	 os	 nossos	 visitantes	 também	
poderão	ver.

CALVOS	—	É	da	nossa	mata	de	Calvos	que	vem	a	
água	 que	 abastece	 a	 nossa	Aldeia.	 Foi	 o	Pai	Américo	
que	 mandou	 canalizar	 a	 água	 desse	 nosso	 monte,	 há	
muitos	anos.	De	vez	em	quando	é	preciso	ir	lá	fazer	a	
limpeza	das	minas	donde	corre	a	água	e	reparar	os	tubos	
que	possam	ter	ficado	partidos.	Desta	vez	o	Mendão	e	o	
Paulo	«Mudo»	foram	lá	fazer	esses	trabalhos,	para	que	
não	 falte	a	água	nas	nossas	 torneiras.	Obrigado	a	eles	
pela	sua	dedicação.

Fausto Casimiro

A PERSEVERANÇA	—	Na	crónica	anterior	 falámos	aqui	do	que	
nos	parece	que	deve	ser	o	sentido	adequado	a	dar	ao	agradecimento	no	tra-
balho	vicentino	e	noutras	formas	de	trabalho	social.	Também	motivados	
por	situações	concretas	cujos	detalhes	não	interessa	aqui	especificar,	hoje	
queremos	falar	da	perseverança.

É	 muito	 difícil	 neste	 trabalho	 conseguirmos	 grandes	 mudanças	 de	
comportamento em pessoas que acompanhamos que fazem coisas que 
não	deviam.	Conseguimos	várias	vezes	pequenas	mudanças,	mas	essas,	
mesmo	sendo	pequenas,	já	valem	a	pena	e	podem	fazer	muita	diferença	
para	melhor	na	vida	dessas	pessoas	em	determinadas	alturas.

Parece-nos	que	foi	tudo	tempo	perdido	quando	alguém	a	quem	ajuda-
mos	a	dar	uma	volta	na	sua	vida	e	até	parecia	estar	a	ir	por	bom	caminho,	
depois	volta	ao	mesmo	que	fazia	antes.

Não	conseguimos,	e,	neste	caso,	nem	temos	que	conseguir,	que	uma	
pessoa idosa de quem cuidamos deixe de nos contar sempre a mesma his-
tória,	ou	nos	leve	quase	a	perder	a	paciência	com	a	mesma	reclamação	que	
não	faz	sentido,	ou	ainda	que	já	não	dê	atenção	ao	que	gostaríamos	que	
fizesse	para	poder	viver	um	pouco	melhor.

Nestas	 e	 noutras	 situações	 onde	 quase	 tudo	 nos	 leva	 a	 desistirmos	
das	pessoas	com	as	quais	o	nosso	trabalho	parece	não	dar	frutos,	mas	às	
quais,	apesar	disso	tudo,	podemos	prestar	alguma	ajuda	que	está	ao	nosso	
alcance,	só	há	um	caminho	a	seguir	que	é	perseverarmos	nessa	ajuda.

Pode	ser	que,	mesmo	sendo	pequenas,	consigamos	algumas	mudan-
ças	no	bom	sentido,	nos	comportamentos	dessas	pessoas	de	acordo	com	
a	sabedoria	popular	que	diz	que	“água	mole	em	pedra	dura	tanto	dá	até	
que	fura”.	Pode	ser	que	quem	reincide	na	asneira,	depois	de	ter	voltado	
ao	bom	caminho,	chegue	a	uma	hora	da	sua	vida	em	que	se	 lembre	de	
alguma	 coisa	 que	 lhe	 dissemos	 ou	 que	 lhe	 fizemos	 e	 arrepie	 caminho.	
Nem	todas	as	sementes	que	semeamos	podem	ter	morrido	na	alma	dessa	
pessoa.	Também	que	importa	verdadeiramente	à	pessoa	idosa	que	já	não	
liga	ao	que	lhe	dizemos	e	que	nos	diz	sempre	a	mesma	coisa	quando	o	que	
mais	interessa	é	que	possa	contar	com	a	nossa	companhia	e	ajuda	nos	seus	
cuidados	pessoais	que	já	não	é	capaz	de	realizar	por	si	própria.

Que	Deus	nos	dê	força	para	sermos	perseverantes	na	ajuda	às	pessoas	
a	quem	podemos	fazer	o	bem,	mesmo	que	isso	pareça	não	dar	resultado!

Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA MIRANDA DO CORVO

ARRANJOS	 —	 Continuaram	 os	 arranjos	 na	 zona	
dos	animais,	desta	vez	nos	sítios	dos	patos	e	das	pom-
bas,	rebocando	a	beirada	e	os	aros	da	rede.	Foi	mudado	
o	interruptor	do	celeiro,	onde	temos	as	espigas	de	milho.	
Foram	substituídas	muitas	lâmpadas	(exteriores	e	inte-
riores)	por	lâmpadas	led. A	caldeira	de	gás	do	aqueci-
mento	da	nossa	Escola	—	Centro	de	Estudo	avariou	e	
teve	de	ser	consertada.

PARTILHA	—	Continuaram	a	dar-nos	algumas	aju-
das	(mais	por	transferência	bancária),	para	pagarmos	as	
contas	desta	Casa	do	Gaiato,	e	ainda	bens	necessários	
(por	exemplo:	máscaras,	alimentos):	amigos	e	amigas	de	
—	Miranda	do	Corvo,	Lousã,	Coimbra	(médica	amiga	
do	 IPO,	 amigas	 de	 S.	 José,	 etc.),	 Trouxemil,	 Tomar	
(através	da	Ordem	Terceira	de	S.	Francisco),	do	distrito	
do	Porto,	etc.	Em	S.	João	da	Madeira,	recolhemos	livros	
e	outras	coisas,	de	advogado	amigo.	As	nossas	preces	ao	
Senhor,	saúde	e	bem-hajam	todos	os	que	nos	ajudam!

AGROPECUÁRIA	 —	 Na	 segunda	 quinzena	 de	
Novembro,	foram	transportados	os	sacos	com	azeitonas	
a	 um	 lagar	 em	Oliveira	 do	Hospital,	 das	 quais	 foram	
extraídos	139	litros	de	azeite,	que	é	tão	necessário.	Tem-
-se	andado	a	limpar	à	volta	das	oliveiras,	em	vários	ter-
renos,	por	exemplo:	olival dos poços, campinho.	Foram	
compradas	 mais	 alfaces	 (germinadas)	 e	 plantadas	 na	
nossa	estufa,	pois	foram	apanhados	mais	pés	de	alface	
para	as	nossas	saladas.	Também	foram	plantados	pés	de	
cebolo	na	nossa	horta.	Foram	colhidos	kiwis	na	latada	
sul.	Devido	a	avarias,	foram	consertar	uma	roçadoura	e	
a	moto-enxada,	na	Lousã.	O	velho	tractor	MF	(de	1994)	
avariou	 e	 está	 numa	oficina,	 para	 levar	 uma	 embraia-
gem	nova	e	mais	consertos,	cuja	factura	vai	ser	pesada;	
mas,	temos	de	cultivar	as	terras	que	nos	deixaram,	para	
que	produzam.	Deram-nos	e	agradecemos	algumas	gali-
nhas.	O	cordeirito,	mais	crescido,	e	a	ovelha-mãe	foram	
para	junto	do	rebanho,	no	ovil.

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O GAIATO 
—	A	nossa	campanha	de	leitores	e	leitoras	em	papel	(e	
digital)	continua	em	andamento,	devagarinho,	mas	com	
esperança	em	dias	melhores.	Na	 segunda	quinzena	de	
Novembro,	 foram	 inscritos	 mais	 novos	 assinantes	—	
duas	amigas	e	um	amigo:	Laurinda,	da	Mealhada;	Maria	
Teresa,	 de	Tomar;	 e	Carlos	Manuel,	 de	Vila	Nova	 de	
Cernache.	Muito	obrigado!

Rapazes de Miranda

13º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO	—	No	passado	dia	23	de	Ou-
tubro,	comemoramos	na	nossa	sede	social	o	13º	Aniversário	da	Associação,	
e	lembramos	que	nesta	data	também	se	assinala	os	134	Anos	do	nascimento	
do	nosso	VENERÁVEL	Pai	Américo.	Cantamos	os	Parabéns	à	Associação	e	
desejamos	pro	ano	cá	estarmos	todos	e	mais	aqueles	que	não	podendo	desta	
vez,	 regressem	 ao	 nosso	 convívio	 em	 2022.	 Rápidas	 melhoras	 e	 grande	
Abraço	pro	«Peiroteo»	que	não	se	esqueceu	de	nós.	Do	nosso	VENERÁ-
VEL	Pai	Américo	dialogou-se	 sobre	a	 importância	do	seu	nascimento	na	
freguesia	 próxima	de	Paço	de	Sousa,	 em	Galegos,	 no	 ano	de	1887,	 e	 de	
maior	importância	a	sua	ordenação	sacerdotal	ao	serviço	da	Igreja	Católica,	
pela	qual	pôs	em	prática	o	espírito	da	Caridade	que	trazia	no	seu	coração,	
recolhendo	das	ruas	tantos	de	nós	que	lhe	estamos	eternamente	agradecidos	
e	será	sempre	o	nosso	guia	espiritual	que	intercede	por	nós	a	Deus.	Todos	
aprendemos	e	sabemos	hoje	que	não	foi	fácil	erguer	a	grandiosa	OBRA	DA	
RUA	para	acolher	o	rapaz	abandonado.

DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO, É O ALMOÇO DE NATAL —	A	
Direção	da	Associação	agendou	para	Domingo	19	de	Dezembro,	o	tradicio-
nal	CONVÍVIO	NATALÍCIO,	em	que	irá	ter	lugar	no	espaço	da	nossa	sede	
social	o	«ALMOÇO	DE	NATAL».	Pedimos	por	favor	que	façam	atempada-
mente	a	marcação	de	presença,	através	dos	contactos:	Presidente	/	912	163	
569	e	Vice-Presidente	/	919	527	902.	Lembramos	também,	para	ambientar	
positiva	e	alegremente	a	Festa,	há	sempre	o	agradável	momento	da	galhofa	
que	é	a	“Troca	de	prendas”.	Cada	qual	deve	trazer	a	sua	prenda	para	o	efeito,	
que	aconselhamos	ser	de	valor	simbólico,	não	excedendo	os	5	euros.
Como	em	2020	não	se	realizou	este	evento	por	causa	da	pandemia,	não	

haverá	o	“Concurso/Exposição	de	Fotos”.	Mas	podes	trazer	contigo	equipa-
mento	que	registe	os	«Momentos	com	a	Associação»	para	exposição	futura.	
Até	lá,	fiquem	bem,	com	Espírito	Natalício.

Elísio Humberto

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS 
E FAMILIARES DO NORTE

Continuação  da  página  1

este	sentir	que	apelamos	aos	nossos	queridos	leitores,	não	esqueçam	
que	a	génese	da	Obra	da	Rua	se	encontra	particularmente	no	servir	
aos	“rapazes”	que	são	a	família	primeira	do	Pai	Américo,	nas	várias	
comunidades	familiares	que	se	plasmam	nas	“Casas	do	Gaiato”.	

Que	o	Tempo	de	Advento	que	 iniciamos	 seja	de	 imensa	paz	e	
fraternidade	para	 todos	 e	principalmente	para	 as	nossas	 famílias	 e	
com	o	Papa	Francisco	possamos	“sonhar	como	uma	única	família”,	
na	qual	somos	“todos	irmãos”	e	construtores	de	“pontes	no	amor”.

Padre Fernando

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

mento.	Rezava	a	Pai	Américo	e	recordava	todos	os	Padres	
que	já	“partiram”	e	os	que	estão	presentes	e	todos	aque-
les	que	serviram	e	servem	devotadamente	a	Obra	da	Rua	
que,	por	mercê	do	Santíssimo	Nome	de	Jesus,	continua!
Regressei	e	apesar	do	pouco	tempo	que	dedico	ao	meu	

trabalho,	faço-o	com	muita	dedicação	e	amor.
Obrigado	e	até	sempre.

Manuel Pinto

Mestre Chola, no Calvário…
BEIRE – Flash’s

1. Os meus grandes professo-
res…	 Senti-me	 questionado,	 bem	
tocado, quando, num tempo que 
já	 lá	 vai,	 vi	 /	 ouvi	 alguém	 dizer-
-me que com quem mais aprendia 
era	com	os	seus	 inimigos,	os	seus	
críticos,	os	 seus	adversários.	 (…).	
A	 isso	 somei,	 depois,	 aquela	 que	
se repete muito, sempre que se 
fala	da	educação	dos	filhos	adoles-
centes	—	“…eles	não	querem	mal	
aos	pais	nem	aos	professores;	eles	
buscam	 é	 adversários com quem 
possam treinar-se na arte de saber 
estar de pé frente à vida”.	Percebi	
que	 o	 perigo	 é	 quando	 os	 Pais	 e/
ou os Educadores se esquecem 
disso e os tratam como inimigos a 
abater…	Aí	nasce	 aquela	 rebeldia	
que	 lhes	 é	 peculiar.	 E	 que	 tantas	
vezes	 nos	 desorienta.	 Porque	 vai	
deixando, na sua mente, a semente 
dos cardos1	 da	 agressividade	 —	

que não poupam nada nem nin-
guém…	Com	a	falta	de	resposta	às	
suas necessidades (e as consequen-
tes feridas de não existência…),	
acabam	por	treinar-se	é	na	arte de 
ferir e de ferir-se a si próprios… 
Um mecanismo de defesa para ali-
viar	 um	 pouco	 o	 sentir	 d’aquele 
peso	pessoal,	pequeno-grupal	e	até	
social a que chamamos rejeição. — 
Ninguém me quer, professora…	Ai	
como	sei	o	que	isso	dói,	quando	se	
vai	caindo	na	conta	de	que	agora já 
é tarde — porque burro velho não 
toma andadura…	Restam	os	cuida-
dos paliativos	 e/ou	continuados… 
Mais:	onde	não	há	as	 luzes	da	Fé	
num Deus Misericordioso e Com-
passivo, a cruz torna-se dura demais 
para…	 É	 o	 refúgio	 na	 demência, 
na depressão	 contínua,	 na	 toxi-
co-comprimido-dependência…
Depois	 daquelas	 duas	 crónicas	

sobre	 o	 Chola	 (Jornal	 nos	 2023	 e	
2024)	fiquei	com	ele	mais	vivo	em	
mim.	Vivo.	É	isso	mesmo!	Vivo	e	
a tentar ensinar-me aquilo que, na-
quele tempo, não podia aprender 
— por falta dos pré-requisitos ne-
cessários	para	 tal…	Hoje,	aqui	no	
Calvário,	 o	Chola	 faz-me	 sentir	 a	
necessidade	de	saber	(e	sonho	ver-
-me	rodeado	de	gente	que	se	sinta	
em	processo	de	aprender	também)	
este	 difícil	 saber estar-com este 
tipo de filhos que Deus nos man-
dou.	 Neste	 tipo	 de	 instituições.	
Sinto	 tanto	 essa	 necessidade	 de	

saber!	Saber	estar	atento	às	feridas 
de não existência; atento ao espe-
cífico	 de	 um	Calvário — palavra 
tirada do Evangelho; atento a essas 
marcas (traumas?!…)	que	cada	um	
de	 nós	 carrega	 dentro	 de	 si,	 e	 de	
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Padre Manuel Gonçalves
 — 100 anos de vida!

NO	 centenário	 de	 vida	 do 
	 Padre	 Manuel	 Gonçal-

ves,	Presbítero	decano	da	Dioce-
se	 de	Coimbra	 e	 que	 serviu	 al-
guns	anos	na	Obra	da	Rua,	é	com	
muita	alegria	que	enviamos	des-
ta	coluna	d’O Gaiato um postal 
de	muitos	parabéns	a	este	sacer-
dote	 bom	 e	 amigo,	 antecipados	
por um encontro presencial no 
dia	 23	 de	Novembro,	 em	Pom-
bal,	mesmo	com	a	pandemia.	Vai	
acompanhado	 com	 uma	 breve	
nota	 biográfica	 e	 a	 transcrição	
de	alguns	tópicos	[4	fls.]	extraí-
dos do seu Diário	[manuscrito],	
que serão publicados oportuna-
mente.	Referem-se	ao	seu	tempo	
de	ligação	à	Obra	da	Rua,	sendo	
jovem	Padre;	e	 foram-nos	cedi-
dos	 na	 celebração	 dos	 70	 anos	
da	 Casa	 do	 Gaiato	 de	Miranda	
do	Corvo	–	Coimbra.
Assim	 sendo,	 como	 prólogo,	

registamos	 um	 simples	 verbete	
biográfico.	Eis,	o	essencial:	Ma-
nuel	 Joaquim	Gonçalves	 nasceu	
a	 19	de	Dezembro	de	1921,	 em	
Pombal,	filho	de	Manuel	Fernan-
des	e	de	D.	Ana	Ferreira.	Veio	à	
luz quatro anos depois dos acon-
tecimentos	 de	 Fátima	 (1917)	 e	
três	anos	após	o	fim	da	I	Guerra	
Mundial	(1918).	A	2	de	Outubro	
de	1936,	entrou	no	Seminário	da	
Imaculada	Conceição	da	Figueira	
da	Foz.	Eram	71	alunos	em	1936-
1937	e	foram	ordenados	20,	sen-
do	 Vice-reitor	 o	 Padre	 Tomás	
Francisco	Póvoa	e	Prefeitos/	Pro-
fessores	os	Padres	Manuel	Póvoa	
dos	 Reis	 e	 o	 Diácono	 Adriano	
Antunes	 [vd.	 livro	 do	 cinquen-
tenário,	 org.	 P.e	 João	 Coutinho	
Veríssimo,	Coimbra,	1987,	p.23,	
62].	Concluído	o	Curso	Teológi-
co,	 foi	 ordenado	 Presbítero	 a	 5	
de	Abril	 de	 1947,	 no	 Seminário	
Maior	 de	 Coimbra,	 pelo	 Bispo	
de	Coimbra	D.	António	Antunes.	
Entretanto,	celebrou	Missa	Nova	
a	20	de	Abril	de	1947,	em	Pom-
bal.	Depois,	 em	12	de	 Junho	de	
1947,	 foi	 nomeado	 para	 a	 Obra	
da	Rua;	 e	 nela	 serviu	 até	 24	 de	
Julho	de	1950.	A	seguir,	em	17	de	

Outubro	 de	 1950,	 foi	 nomeado	
Pároco	de	Cantanhede.	Em	8	de	
Março	de	1975,	foi	nomeado	Pá-
roco	de	Mata	Mourisca;	e,	em	24	
de	Junho	de	1989,	Pároco	de	Ilha	
(Pombal).	Nesse	ano,	foi	nomea-
do	Capelão	do	Hospital	de	Pom-
bal	 [do	Proc.º	 -	Cúria	diocesana	
de	 Coimbra].	 Na	 sua	 casa,	 em	
Ranha	 de	 Baixo	 (Pombal),	 com	
sua	 dilecta	 irmã	D.	Mariazinha, 
tivemos	vários	encontros	de	ami-
zade, lembrando em especial a 
sua	presença	na	Obra	da	Rua,	que	
lhe	ficou	para	sempre	no	coração	
e	 na	memória.	Vive,	 actualmen-
te,	num	Lar	em	Pombal.	De	um	
passatempo frutuoso, manifes-
tado	nos	anos	em	que	esteve	na	
Obra,	 ficaram	 belas	 fotografias,	
das	quais	se	conservam	algumas	
no Memorial da Obra da Rua.
Verifica-se	 que	 foi	 doloro-

sa	 a	 mudança	 do	 Lar do Ex-

PÃO DE VIDA

Padre Américo e Padre Manuel Gonçalves.
No verso:  Assafarge. O gigante e o pigmeu!

que	tanto	gostaria	ver-se	livre,	mas	
que…	 Já	 vo-lo	 disse:	 também	 eu	
trago,	cá	bem	dentro,	os	meus	cho-
linhas de estimação a dar-me cabo 
da paciência, neste caminho duro 
de trabalho e dor —	implícito	no	
ter paciência com+migo…

2. Dizer d’os nossos sentimen-
tos…	 É	 possível	 que	 me	 repita2, 
mas aquilo nunca mais me esque-
ceu.	Devo-o	 a	Leo	Buscaglia,	 em	
seu	 livro	AMOR — a experiência 
mais maravilhosa da vida.	Profes-
sor	de	Pedagogia	na	Universidade	
do	Sul	—	Califórnia	–,	é	perentó-
rio:	O que há de mais urgente a 
fazer na vida humana // O que mais 
nos torna humanos é: a) aprender 
a dizer as nossas convicções; b) 
aprender a dizer os nossos sen-
timentos honestos; c) aprender a 
viver com as consequências.

E PRO+segue:	 “Esta	 é	 a	 pri-

meira exigência do amor”.	 Ex-
plica-se:	 “Só	 que	 isso	 torna-nos	
vulneráveis	 aos	 olhos	 das	 outras	
pessoas, que podem achar-nos ri-
dículos”…	 E,	 como	 se	 isso	 não	
fosse	 já	bastante,	 conclui:	 “Mas	a	
única	coisa	verdadeiramente	nossa	
que	 temos	para	dar	aos	outros	é	a	
nossa	 vulnerabilidade”.	 E	 foi	 esta	
palavra	 “vulnerabilidade”	 que	 co-
meçou	 a	 martelar-me	 para	 a	 ur-
gência	 deste	 aprender a estar no 
e com o Calvário	—	 o	 d’aqui	 de	
Beire.	 Com	 estes	 nossos	 rapazes	
e estes nossos doentes — todos fi-
lhos que Deus nos mandou.	Os	que	
já	 passaram,	 os	 que	 estão	 e	 todos	
aqueles	que	—	já	nossos	—	hão	de	
vir,	para que se manifeste neles a 
glória de Deus (Jo	9,	1-14).3
Saber	 estar-com	 a	 doente	X,	 as	

doentes	Y,	Z	e…	e…	e…	Todas/os	
“de	um	‘egoísmo	atroz’	—	no	mo-
ralizante dizer de quem não sabe 

bem	o	que	diz…	Saber	estar-com 
um Tira Picos — um ser humano 
mesmo estranho, no dizer de tan-
tos.	Saber	estar-com um Pomba — 
a	 contradição	 encarnada	 naquele	
filho que Deus nos mandou. Saber	
estar-com... e com… e com…	Lem-
bro	P.e	Baptista:	—	 (…). Uma es-
cola ?!... Isto aqui é uma universi-
dade!... E	apetece-me	acrescentar:	
Que	 pena	 os	 apaixonados	 pelas	
Ciências	 do	 Homem	 (que,	 afinal,	
parece	 serem	 a	 ÚNICA	 “Ciência	
de	Deus”…)	não	se	dêem	as	mãos	
para, em com+UNI+ão com quem 
anda no terreno, ir abrindo cami-
nhos	novos	que	nos	levem	além	dos	
fármacos	para	atacar	as	feridas	que	
os nossos cholinhas arreganham 
a	 cada	 vento	 contrário	 ao	 seu…

1 — Cardo	é	o	nome	comum	a	diversas	
espécies	de	plantas.	Podem	ir	até	dois	me-

tros…	 Grande	 incidência	 no	 Alentejo	 —	
áreas	 secas.	As	 folhas,	 quando	 bem	 secas	
e	 arrastadas	pelo	vento,	 se	nos	expomos	a	
isso, picam que se fartam…  

2	—	Se	há	repetição…	Que	ela	seja	em es-
piral	—	para	que,	de	cada	vez,	eu	possa	ver 
mais longe…

3	—	Quando	me	sai	a	expressão	“glória	de	
Deus”,	 sempre	 me	 torno	 mais	 consciente	
de	que	“Deus	não	precisa	de	glória.	Nós	é	
que — para nos cumprirmos — precisamos 
de	desabrochar	até	nos	tornarmos	glória de 
Deus,	porque	obra	saída	de	Suas	mãos”.	Isto	
reconforta-me tanto!

Um Admirador

-Pupilo das Tutorias e dos 
Reformatórios,	 desde	 a	 Rua	 da	
Trindade	 [n.18]	 até	 à	 Rua	 da	
Mãozinha,	 em	 Coimbra,	 sur-
gindo	o	problema	da	 instalação	
na	Quinta	 dos	 Sardões.	 De	 no-
tar, ainda, o funcionamento das 
Colónias	de	Férias	para	rapazes	
do	Porto	e	de	Coimbra,	em	Paço	
de	Sousa	e	em	Miranda	do	Cor-
vo,	 bem	 como	 o	 início	 do	 Lar	
do	Gaiato	de	Coimbra,	 ligado	à	
primeira	Casa	do	Gaiato,	de	que	
também	foi	responsável.
A	 dita	 saída	 do	 Lar	 do	 Ex-

-Pupilo	 dos	 Reformatórios,	 na	
Rua	 da	Trindade,	 da	 velha alta 
de	Coimbra	 [vd.	A velha alta… 
desaparecida. Álbum comemo-
rativo das bodas de prata da As-
sociação dos Antigos Estudantes 
de Coimbra.	 Coimbra,	 2.ª	 ed.,	
1991,	p.	117],	deveu-se	ao	Plano	
de	Obras	da	Cidade	Universitá-

ria	 de	 Coimbra,	 cujas	 obras	 de	
demolição	decorreram	nos	anos	
quarenta	do	século	XX.	Um	gru-
po	de	Professores	foi	convidado	
a	 dar	 parecer	 à	 proposta	minis-
terial;	porém,	o	Dr.	Eugénio	de	
Castro	[1869†1944]	escusou-se.	
Não	 foram	pacíficas	 as	 demoli-
ções	e	 foram	proibidas	 fotogra-
fias	na	via	pública.
Dos	intervenientes	nesses	anos	

na	Obra	da	Rua,	fundada	e	orien-
tada	por	Padre	Américo,	além	do	
Padre	Manuel	Gonçalves,	encon-
tram-se, v.g.:	Padre	Adriano	An-
tunes,	Padre	Joaquim	Fatela,	Pa-
dre	Luís	Maurício,	Eng.º	Carlos	
Galamba	(depois,	Padre	Carlos),	
etc.	 O	 Padre	Américo	 efectuou	

uma	viagem	ao	Brasil	de	Junho	a	
Agosto	de	1949.	Da	Diocese	de	
Coimbra,	nesse	tempo,	referem-
-se	dois	Bispos:	D.	António	An-
tunes	[1875†1948]	e	D.	Ernesto	
Sena	de	Oliveira	[1892†1972];	e	
o	 Padre	Dr.	António	Brito	Car-
doso	[1913	†2009],	Cónego	e	in-
signe	investigador.	Dos	doutores	
de	 Coimbra	 nomeados,	 serão:	
António	 Manso	 da	 Cunha	 Vaz	
[1897†1978],	Joaquim	de	Mou-
ra	Relvas	[1898†1982],	Coriola-
no	Albino	Ferreira	[1916†1996].
Sobre	 os	 Relatórios	 [1941	 e	

1942,	raríssimos]	do	Lar	do	Ex-
-Pupilo	 dos	 Reformatórios	 do	
País,	havemos	de	dar	notícias.

Padre Manuel Mendes

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site em www.obradarua.pt e encontrará diver-
sa informação:
•  Contactos
•  Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO e do Boletim AMA 

nos seus dois formatos:
—  Edição digital
—   Edição impressa, digitalizada em PDF

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

Casa do Gaiato de Paço de Sousa:	0045	1342	4003	5524	3039	8
Calvário:	0018	0000	0620	9336	0013	3
Casa do Gaiato de Miranda do Corvo:	0035	0468	0000	5577	3301	8
Casa do Gaiato de Setúbal:	0010	0000	0154	4210	0018	7
Património dos Pobres:	0045	3440	4021	8356	4277	8
Conferência de Paço de Sousa: 0045	1342	4003	5435	3404	3
Conferência do Lar do Porto:	0010	0000	4417	8020	0015	8
Casa do Gaiato de Malanje:	0010	0000	0158	2730	0016	7
Casa do Gaiato de Benguela:	(usar	o	NIB	da	Casa	do	Gaiato	de	Paço	
de	Sousa	que	encaminhará)

NIB’s DAS CASAS DA OBRA DA RUA
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ESTÁ	connosco	o	nosso	P.e	Rafael	para	fazer	tratamento	à	perna, 
	 ainda	magoada	pelo	acidente.	Deu-nos	boas	notícias	de	Malanje	

e	das	nossas	crianças	com	seus	sorrisos	abertos.	Cada	sorriso	é	um	
mundo	 onde	 brilha	 uma	 esperança.	 Lá	 ficou	 o	 nosso	 P.e	Alfredo,	
até	depois	do	Natal	e	no	meio	de	cento	e	tal	rapazes,	alimentando	e	
bebendo	os	seus	sorrisos	maravilhosos.

O	 sr.	 dr.	Abel	 levou-me	 a	 visitar	 os	 jardins	 das	 aldeias,	 entre	
Penafiel	e	Lousada.	Aldeias	bonitas	e	um	esplendor	de	jardins.	Não	
vimos	pessoas	—	só	um	senhor	regando	uma	planta.	Crianças?	Nem	
uma.	Somente	belas	casas	e	jardins	cuidados.

Nas	nossas	Casas	do	Gaiato,	somente	meninos	de	África.	Será	
uma	solução	a	mudança	da	nossa	tenda	para	África?	Vamos	pensar.

Há	tempos,	um	telefonema	para	nós:	— Podem admitir um rapaz 
que está numa família de acolhimento e se meteu na droga? —	Antes	
de	entrar	na	família	de	acolhimento,	nós	 tínhamos	para	ele	muitos	
lugares.

É	certo	que	há	falhas	nas	nossas	Casas,	nas	famílias	de	acolhi-
mento	e	no	próprio	seio	da	Família.	Isto,	apesar	do	esforço	contínuo	
pelo	bem.

Ia,	 em	 companhia	 de	 um	 amigo,	 num	 passeio	 de	 Lisboa.	Um	
jovem	veio,	atravessou	a	rua	e,	com	um	abraço,	chamou-me	Pai.

Quando	o	jovem	foi,	o	amigo	falou	para	mim:	— O meu amigo 
já foi casado?

— Não. É um filho das nossas Casa do Gaiato.
E	ficou	olhando	o	nosso	gaiato	—	acenando	adeus.

Padre Telmo

SINAISCASA DO GAIATO DE MALANJE

NA	semana	passada,	a	propósito	de	uma	enco- 
	 menda	de	portas	que	fizeram	na	carpintaria	

da	Casa	do	Gaiato	de	Malanje,	 efetuei	 uma	cha-
mada	 junto	dos	carpinteiros	com	o	Padre	Rafael,	
para	 validar	 um	 orçamento	 e	 gerir	 os	 prazos	 de	
execução.	Embora	a	gestão	estando	orientada	por	
um	 rapaz,	 o	Nando,	 que	 estuda	 radiologia,	 e	 um	
funcionário,	o	Gaby,	a	ajuda	do	Pai	da	casa	é	fun-
damental,	para	que	todo	o	processo	seja	educativo	
e	não	apenas	económico	e	industrial.	O	que	mais	
me	espantou	foi	a	alegria	que	notei	no	Tio	Bezerra,	
mestre	carpinteiro,	ao	ouvir	do	hemisfério	norte	a	
voz	do	Padre	Rafael,	o	seu	português	com	sotaque	
castelhano,	a	sua	fala	a	sorrir.	Uma	comunicação	
palpável.
É	certo	que	a	casa	são	os	rapazes,	os	que	vivem	

agora	e	os	que	saíram	há	pouco;	os	antigos	gaiatos;	
os	colaboradores;	os	funcionários;	mas	a	alma	de	
todo	este	corpo	é	o	Pai.	Aqui	sente-se	a	presença	
do	Pai,	seja	o	Telmo,	no	espanto	do	Sabu	que	diz	
esta	 mangueira	 foi	 plantada	 no	 meu	 tempo	 (há	
trinta	 anos)	 e	 escolhida	pelo	mais	velho,	 referin-
do-se	ao	fundador;	seja	a	presença	do	Pai	Rafael,	
na	evocação	de	tantos	que	trazem	as	suas	preocu-
pações	e	problemas	e	que	sempre	encontram	uma	
mão	 amiga	 e	 unida	 naquele	 que	 agora	 orienta	 a	
casa.	Muitos	continuam	visitar	a	casa	e	perguntam	
quando	regressam	eles.	
A	 vida	 é	 sempre	 um	 regresso	 nunca	 acabado,	

como	afirmou	Daniel	Faria	no	poema	Charles	de	
Foucauld,	na	obra	Homens	que	são	como	lugares	
mal	situados	[Fundação	Manuel	Leão,	1998];	não	
retorno	ao	lugar	que	nos	acolhe	e,	para	tantas	crian-
ças	 angolanas,	 recolhe	 das	 periferias	 de	 muitas	
existências	fraturadas,	ignoradas,	exploradas	pelo	
orgulho	humano	em	não	sentir	a	dor	do	próximo.	
Morreremos	mártires,	como	profetizava	o	poeta.	
Em	tempo	sabático,	que	a	Diocese	do	Porto	ge-

nerosamente me concede, tenho a oportunidade de 
conhecer	estes	viveiros	de	homens	em	sementeira.	
O	mais	difícil	é	despirmos	os	nossos	preconceitos,	
as	nossas	certezas,	 as	nossas	verdades,	 as	nossas	
histórias,	 o	 nosso	 empreendedorismo.	 O	 impos-
sível,	mesmo,	 é	não	nos	 sentirmos	nus	diante	de	
tanta	miséria	 espelhada	 no	 rosto	 de	 uma	 criança	
que nos diz tenho fome, como o outro dia me sus-
surrou	o	pequenino	batatinha	Mário,	 a	 lembrar	o	
grito	 de	 Jesus	 na	 cruz,	 tenho	 sede.	 Respondi	 ao	
menino,	 oferecendo-lhe	 uma	 goiaba	 que	 perfu-
mava	o	escritório	que	ocupo	na	casa	mãe	e	que	os	
mais	 pequenos	 recolheram	 da	 viagem	 dominical	
que	fizemos	à	Carianga.	É	preciso	conhecer	para	
um	dia	decidir.
Se	há	escrito	do	novo	testamento	que	faz	sentido	

por	aqui	é	a	parábola	do	trigo	e	do	joio	(Mateus	13,	

24-30;	36-43),	que	se	aplica	na	íntegra	ao	processo	
formativo	destas	crianças	e	jovens,	tantas	vezes	es-
forçadas	em	crescer,	mas	que	o	mal	teima	em	man-
ter	reféns	de	estruturas	e	métodos	sub-humanos	em	
países	em	vias	de	desenvolvimento.	Países	pobres	
na	sua	riqueza	natural	e	humana.	Riqueza	de	que	
apenas	alguns	poderosos	beneficiam;	pobreza	que	
apenas	alguns	missionários	amam,	como	lembra	o	
Papa	Francisco	na	Laudato	Si.
Alguma	 vez	 limpo	 as	 lágrimas	 do	 Luizinho.	

Aquela	torrente	é	expressão	de	uma	rixa	com	um	
dos	rapazes	mais	velho	e	mais	forte.	Mas	também	
é	verdade	que	junto	da	escola	escutei	a	Flor,	dizen-
do-se	vítima	de	uma	pedra	desgovernada	e	que	o	
mesmo	Luizinho	tinha	posto	em	movimento	aéreo.	
E	 eu	não	 tenho	vontade	de	 chorar	 e	 isso	preo-

cupa-me	e	distancia-me.	E	não	tenho	o	sorriso	do		
Luizinho,	na	foto,	qual	pequeno	David	a	matar	os	
Golias desconhecidos e que as faltas não impedem 
de	continuar	a	viver.

Padre José Alfredo

PATRIMÓNIO DOS POBRES

É imperdoável	que	o	Património	do	Pobres	tenha	deixado	passar	a	exortação	do	Santo	Padre	Papa	Francisco	sem	fazer	qualquer	
referência	no	dia	em	que	foi	celebrada	a	efeméride.

“Pobres sempre os tereis convosco”

“1.	 Estas	 palavras	 foram	 pronunciadas	 por	 Jesus,	 alguns	 dias	
antes	da	Páscoa,	por	altura	de	uma	refeição	em	Betânia,	na	casa	de	
Simão	«o	 leproso».	Narra	o	evangelista	que	entrou	 lá	uma	mulher	
com	um	vaso	de	alabastro,	cheio	de	perfume	muito	precioso	e	derra-
mou-o	sobre	a	cabeça	de	Jesus.	Este	gesto	suscitou	grande	estupefac-
ção	e	deu	origem	a	duas	interpretações	diversas.

A	primeira	foi	a	indignação	de	alguns	presentes,	incluindo	os	dis-
cípulos	que,	ao	considerar	o	valor	do	perfume	(cerca	de	300	denários	
=	 salário	 anual	 de	 um	 trabalhador),	 pensam	que	 teria	 sido	melhor	
vendê-lo	 e	 dar	 o	 produto	 aos	 pobres.	 Segundo	 S.	 João,	 é	 Judas	 o	
intérprete	desta	posição:	«Porque é que não se vendeu este perfume 
por 300 denários para os dar aos pobres?».	E	acrescenta	ele:	«Ele, 
porém, disse isto, não porque se preocupava com os pobres, mas 
porque era ladrão e, como tinha a bolsa do dinheiro, tirava o que 
nela se deitava». (Jo	12,	5-6).	Não	é	por	acaso	que	esta	crítica	sai	
da	boca	do	traidor:	os que não reconhecem os pobres atraiçoam o 
ensinamento de Jesus e não podem ser seus discípulos.

A	segunda	interpretação	é	dada	por	Jesus:	«Deixai-a! Porque es-
tais a atormentá-la? Praticou em mim uma boa acção.»	(Mc	14,	6).

Jesus	 sabe	que	está	próxima	a	 sua	morte	e	vê	naquele	gesto	a	
antecipação	da	unção	de	seu	corpo	morto,	antes	de	ser	colocado	no	
sepulcro.	

Esta	visão	ultrapassa	todas	as	expectativas	dos	convivas.	Jesus	
recorda-lhes que ele é o primeiro pobre, o mais pobre entre os po-
bres,	porque	representa	a	todos.	E	é	também	em	nome	dos	pobres,	
das	 pessoas	 abandonadas,	 marginalizadas	 e	 descriminadas	 que	 o	
filho	de	Deus	aceita	o	gesto	daquela	mulher,	que,	com	a	sua	sensi-
bilidade	feminina,	mostra	ser	a	única	que	compreendeu	o	estado	de	
espírito	de	Jesus.	

Esta	mulher	 anónima	–	 talvez	por	 isso	destinada	a	 representar	
todo	o	universo	feminino	que,	no	decurso	dos	séculos,	não	terá	voz	e	
sofrerá	a	violência	–	inaugura	a	presença	de	mulheres	que	participam	
no	momento	culminante	da	vida	de	Cristo:	a	sua	crucifixão,	morte,	
sepultura	 e	 aparição	como	 ressuscitado.	As	mulheres,	 tantas	vezes	
descriminadas	e	mantidas	longe	dos	postos	de	responsabilidade,	são,	
no	Evangelho,	protagonistas	na	história	da	revelação,	daí	a	conclu-
são	de	Jesus:	«Em qualquer parte do mundo, onde for proclamado 
o Evangelho, há-de contar-se também, em sua memória, o que ela 
fez.»	(Mc	14,	9).”

Quem	dera	que	esta	doutrina	fosse	pregada	constantemente	em	
todas	as	 igrejas	 e	por	 todos	os	ministros	da	PALAVRA durante o 
tempo	suficiente,	até	que	se	criasse,	em	cada	paróquia,	um	grupo	de	
cristãos	ou	vários,	conforme	a	extensão	e	número	de	pessoas,	capa-
zes de olhar pelos pobres e dar conta deles a toda a comunidade eu-
carística	a	fim	de	que	a	comunhão	não	seja	apenas	um	papa-hóstias.

P.S.:	Para	evitar	confusões,	peço	aos	amigos	do	Património que 
dirijam a sua correspondência a Património dos Pobres.

Padre Acílio

OS NOSSOS LIVROS

No seu primeiro texto n’O GAIATO faz a notí-
cia da doença e morte do seu Gaiato Zé Brio. 
Este é como que o prelúdio para toda uma vida 
dedicada aos que mais sofrem. Deu-se conta da 
vida de muitos mergulhada na miséria, numa 
condição mais degradante que a de uma situa-
ção de pobreza; afligiu-se com os pobres sem 
casa, pegando o testemunho deixado por Pai 
Américo — o Património dos Pobres — calcor-
reando repetidamente todo o País; rejubilou 
com a maternidade heróica de mães a cujos 
filhos deu a paternidade espiritual e tudo o que 
humanamente careciam, que os pais progeni-
tores lhes negaram. Este olhar estendeu-se ao 
longo dos seus quase 50 anos de sacerdócio 
sobre muitos outros, mas também sobre as 
venturas e desventuras da juventude com que 
tanto simpatizava (fez escutismo na idade 
juvenil), sobre a família e suas vicissitudes, 
sobre os doentes abandonados que visitava, 
sobre os Amigos que comungavam com a Obra, 
e sobre outros aspectos da vida social carentes 
de fraternidade. Com este pequeno levantar do 
véu que envolve este, como todo o livro… — Da 
Apresentação, Padre Júlio.

Podem pedi-lo pelo telefone 255 752 
285, e-mail: geral@obradarua.pt ou di-
rectamente no site: www. obradarua.pt


