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MALANJE

DA NOSSA VIDA

CONTINUAM a deslocar-se menos a nossa 
	 Casa,	para	nos	porem	a	par	das	suas	difi-

culdades e pedir-nos ajuda para as vencerem. 
Em vez disso, o telefone é o meio privilegiado 
para o fazerem, também pelo whatsapp que é 
gratuito, bastando ter acesso à internet, que 
nos traz as suas mensagens escritas ou ima-
gem esclarecedora e até em voz gravada. Todos 
estes meios são muito úteis, ajudando também 
os	Pobres	a	minorar	as	suas	aflições	sem	que	
isso	signifique	qualquer	custo	avultado.

Aquela mulher pobre e sofredora, que espe-
rava	ver	a	sua	situação	melhorada	e	até	autó-
noma	de	ajudas	quando	começou	a	receber	a	
sua pensão, não foi isso que viu acontecer na 
sua vida. A pensão vai ajudando a calar alguma 
inquietação	mas	não	veio	apaziguá-la	comple-
tamente. Até parece que as dores das artroses 
que a consomem aumentaram de intensidade 
e o seu desânimo também. Idas à urgência do 
hospital diminuem-nas mas são acompanha-
das	 por	mais	 e	mais	medicação.	Depois,	 para	
ajudar a facilitar os seus movimentos em casa 
deitamos mão a uma cadeira de rodas mais ou-
tra que tínhamos guardada, providenciadas por 
amigos dos Pobres.
Outra	aflita,	cuja	vida	 familiar	não	é	de	con-

tar,	tem	ainda	por	muitos	meses	obrigações	pe-
cuniárias	a	cumprir.	A	gente	interroga-se	quan-
do vê e ouve publicidade tentadora e de alguma 
forma enganadora, bem pensada para atrair ao 
empréstimo	fácil	de	dinheiro	o	seu	público	alvo,	
que,	se	depois	houver	incumprimento,	vão	ficar	
amarrados de pés e mãos, levados pelo «canto 
da sereia». Noutros tempos o dinheiro não es-
tava acima de tudo, como agora. Esta mulher e 
seus	filhos	 têm	este	grave	problema,	e	outros	
semelhantes	que	já	viveram	no	passado.	O	tra-
balho	é	a	solução.	Alguma	ajuda	também	alivia.

Nem todos os pedidos que recebemos obtêm 
correspondência	imediata.	Quando	não	há	um	
conhecimento e convencimento real é preciso 
ver a vida de quem nos procura, mas também 
isto por vezes não chega. A facilidade no pedir 
e no dar não é fruto de uma boa consciência, e 
pode traduzir-se em aproveitamento desonesto 
ou	injustiça.

Uma Rosa de seu nome, nunca deixa de ter 
espinhos na sua vida e da família. Fui conhecer 
a nova casa que alugaram. Pelo menos pode-
-se respirar dentro dela, o que não acontecia na 
que	viviam	antes,	por	tanta	humidade.	Só	que	
os	meses	galopam	uns	após	outros,	e	a	renda,	
embora não se possa dizer que seja cara tal a 
carestia geral das rendas, embora cara para 
eles, é sempre um problema que têm quando 
começa	um	novo	mês.	Juntam-se-lhe	as	receitas	
e as facturas, e o que entra em casa não acom-
panha o que era preciso ter para o que teria de 
sair.	Nós	vamos	animando	e	tapando	um	bura-
co de vez em quando.
Com	a	facilidade	em	que	se	fala	de	milhões,	

fica	no	ar	a	sensação	de	que	 todos	os	proble-
mas se irão resolver. Mas para quem vive na ter-
ra a compreensão da realidade é outra.

Padre Júlio

Os nossos Pobres

O GAIATO digital
Embora tenha nascido muito mais tarde que o “Famoso”, o verdadei-

ro, original e autêntico O GAIATO, que vai já no seu 79.º ano de publica-
ção, apareceu faz agora 5 anos, a sua versão digital, adoptando o nome de 
O GAIATO digital. Apresenta-se sempre na data em que é publicada uma 
nova edição d’O Gaiato, com todo o seu conteúdo, ficando acessível, a to-
dos os seus assinantes, no site da Obra da Rua — www.obradarua.pt.

Para subscrever a assinatura, basta entrar no site e fazer a inscrição 
no local apropriado, o endereço de email pessoal e a password ou senha 
escolhida, após o que receberá a confirmação de assinatura efectivada. Tal 
como é apanágio de todas as nossas edições, o custo da assinatura e a for-
ma de contribuir é da livre e espontânea iniciativa dos assinantes.

Para quem, por esta ou aquela razão prefere ler O Gaiato a partir do 
seu meio informático, tem aqui a melhor forma de o fazer.

Para quem não dispensa o jornal tradicional em papel, pode continuar 
a recebê-lo em sua casa.

Se optar por ter acesso a ambas as formas, edição impressa e edição 
digital, basta estar inscrito como assinante em ambas as modalidades.

Todos os quinze dias partilhe da vida da nossa Obra, cimentando uma 
amizade para longos anos, como é tradicional a relação d’O Gaiato com os 
seus Amigos.

Os rapazes da administração

REGRESSÁVAMOS da fazenda no 
 carro quando encontrámos duas 

idosas no meio da estrada. Uma de-
las conseguiu afastar-se rapidamente, 
mas a outra não o conseguiu. Depois 
de várias tentativas e afastando-me 
do caminho, passei e vi seu rosto to-
talmente exausto. Sua pele curtida por 
tantos anos de penúria, seus olhos 
cheios de lágrimas que não paravam 
de escorrer e sua voz sussurrava can-
ções em quimbundo. Parei o carro e 
pedi ao tio Joãozinho que as ajudasse a 
subir com os tambores. Depois de tan-
tos anos, continua a impressionar-me 
o número de idosos que têm de sair 
todos os dias para o campo, caminhar 
horas e horas para encontrar um pou-
co de comida na Mãe Terra. Há anos, 
o Governo prometera uma pequena 
pensão aos maiores de 65 anos, mas 

até agora — nada. Esta terra está cheia 
de promessas enterradas.

Hoje despedimo-nos do «Bolotas» 
que faleceu no Hospital. Ingressou na 
nossa Casa do Gaiato em 1992, logo 
após o início da guerra. Desde peque-
no, como diz Padre Telmo, era muito 
tranquilo e deu muito trabalho. Quan-
do o conheci, havia saído recentemen-
te da prisão e ajudamo-lo a tratar do 
seu documento de identidade. Durante 
um par de anos trabalhou em Casa e 
parecia que a prisão lhe fora lição de 
vida. Não tardou muito e voltou às 
mesmas andanças e assim a sua vida 
foi um ir e voltar contínuo. Nos últi-
mos anos, foram-lhe detectadas várias 
enfermidades que o levaram ao Hospi-
tal e depois de várias tentativas para o 
recuperar, chamaram-me para me fa-
lar. No Domingo rezámos o Evangelho 
do Filho Pródigo e seu regresso a casa 
do pai, e com esta leitura recebeu os 
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O Património de hoje reve-
la dois olhares da pobre-

za e da miséria humana.
O primeiro como entrei no 

submundo desconhecido da 
prostituição e o segundo como 
continuo a actuar perante o 
sofrimento que vou desco-
brindo e me aparece. 

Foi pelo telefone, uma voz 
muito dorida a pedir-me au-
xílio. Eu não sabia de quem 
se tratava. Ainda a mandei ter 
com o pároco, mais para me 
livrar do que para agir, pois 
sei que ele não liga nada aos 
pobres. Entretanto a voz fa-
lou-me de um nome! Era o de 
uma enfermeira de saúde pú-
blica com quem trabalhei mais 
de trinta anos no apoio a umas 
setenta prostitutas da cidade. 
Destas recuperamos apenas 
três que constituíram família.

Ela recebia-as no seu gabi-
nete, tratava-as das doenças 
contraídas na sua actividade, 
tornou-se confidente de quase 
todas.

Nesta actuação conheci bem 
a enfermeira, o seu trabalho 
e a sua dor. E ganhei-lhe um 
especial apreço e afeição. Era 
uma mulher corpulenta qua-
se obesa, mas com um grande 
coração.   Parecia-me que se 
transformava em mãe daque-
las mulheres e com elas sofria 
a sua desdita e a permanente 
adolescência.

Conhecia a história de cada 
uma, como nasceu, onde cres-
ceu, e aonde foi a sua educa-
ção… e como caiu naquela 
desgraça. 

Muitas não eram naturais 
de Setúbal, vinham de outras 
cidades para se esconderem. 
Hoje este problema não aflige 
ninguém, é um mundo negro.

A referida enfermeira re-
formou-se e está agora muito 
doente, num hospital de Lis-
boa, sem esperanças de re-
gressar curada a sua casa.

A enfermeira soube da mi-
nha acção com os pobres e 
recorria a mim, pedindo aju-
da material e apoio espiri-
tual. O seu gabinete era o meu 
confessionário. Ali tomei co-
nhecimento das tragédias de 
vida mais dolorosas e mais 
violentas que nunca imaginei 
existir. 

Ali aprofundei o conheci-
mento da miséria humana e 

PATRIMÓNIO
DOS POBRES
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Capela do Calvário: «Fez-Se pobre, para nos enriquecer com a sua pobreza.»
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO DE SOUSA

BEIRE – Flash’s

Um besouro na capela…
1 — Já inerte, debaixo do al-

tar… Entro na capela, em horas 
de ninguém. Vou em busca do meu 
suculento tempinho de Estar Com 
migo — na minha, tantas vezes 
esquecida, imanência a abarrotar 
de fomes de transcendência. Sen-
to-me em frente ao altar que, na 
minha grelha de leitura judaico 
cristã, me fala da Sagrada Mesa em 
que se serve o Pão descido dos Céus. 
Único capaz de saciar as nossas 
fomes de Verdade, de Beleza e de 
Amor. Porque “nem só de pão vive 
o homem” (Mt 4,4). Daí que todos, 
independentemente das crenças 
de cada um, todos precisamos do 
Pão descido do Céu e também do pão 
nosso de cada dia, nascido da terra e 
do trabalho do homem. Essa díade 
que é o utópico The Common Good of 
Humanity, pão do espírito e pão do 
corpo, tão fácil de blablablazar, nas 
altas esferas das nações, mas tão 
difícil de conseguir nas práticas do 
nosso quotidiano. Porque o nosso 
“pequeno eu” (nossa imanência) 
sempre quer dominar — ser rei e 
senhor! — desse também nosso “Eu 
profundo” — o autêntico e verda-

BATATA — O «Meno» já lavrou 
e preparou o terreno onde vamos 
semear a nossa batata este ano. É 
o terreno da horta. Com a ajuda da 
máquina de semear lançaremos a 
batata de semente à terra. Espera-
mos que a chuva também ajude ao 
desenvolvimento da batata. Mais 
tarde terá que ser regada e trata-
da, esperando assim termos uma 
boa colheita.

AMA — Juntamente com esta 
edição do nosso O GAIATO, irá 
também a nova edição do Boletim 

Casamento do António Jesus e da Felismina Jesus em Luanda

MIRANDA DO CORVO

CONSAGRAÇÃO AO IMACULA-
DO CORAÇÃO DE MARIA — No 
dia 25 de Março, sexta-feira, pelas 
16 horas, a nossa comunidade es-
teve ligada ao ecrã no Acto de con-
sagração ao Imaculado Coração de 
Maria da humanidade e da Igreja, 
em especial da Rússia e da Ucrâ-
nia, que aconteceu em Roma pelo 
Papa Francisco e em Fátima pelo 
Legado Pontifício. Foi um momen-
to muito sério, para que venha a 
paz ao mundo, em especial nessa 
terra martirizada.

AR — Nesta região centro de 
Portugal, recentemente, também 
se verificaram situações de poei-
ras atmosféricas, provenientes dos 
desertos do norte de África, que 
provocaram fraca qualidade do ar. 
Transportaram poluentes que cau-
saram dificuldades na população 
mais sensível — pessoas com pro-
blemas respiratórios e pequenos. 

ÁGUA — Este líquido preciosís-
simo para a vida humana tem sido 
um quebra-cabeças nesta Casa, ul-
timamente. Embora tenhamos uma 

boa nascente no nosso olival da 
mina, desde o princípio, essa água 
não tem chegado ao poço (reserva-
tório no largo) e daí à nossa fonte. 
Foram identificados problemas que 
se tem procurado resolver: dimi-
nuição no caudal da mina, raposos, 
fuga de água e ar nas canalizações. 
Há vários anos, fez-se a ligação 
das canalizações à rede pública de 
água, para situações de emergên-
cia. Na terra do poço novo, próximo 
do ribeiro, há uma nascente para 
rega, que se vai analisar.

ARRANJOS — Foi posto um por-
tão com rede no redil dos ovinos, 
onde pastam, junto à estrumeira, 
ficando assim essa zona mais pro-
tegida e arranjada. 

AGROPECUÁRIA — Na segunda 
quinzena de Março, o tempo este-
ve seco. Na nossa horta, um talhão 
de cebolas mostra à vista lindos 
bolbos a sair da terra, que vão ser 
muito úteis nas nossas refeições. 
Continuamos a comer nas refei-
ções alfaces crescidas na nossa 
estufa. Iremos plantar um talhão 

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

A GUERRA, OS IDOSOS E NÓS, AQUI — Nas reportagens 
que temos visto sobre a invasão da Ucrânia tem-se dado 
naturalmente muito atenção às pessoas refugiadas que estão 
a sair deste país e que são, na sua grande maioria, mulheres 
e crianças. Sabemos que os seus maridos, pais e irmãos ficam 
no país para o defender contras as tropas russas e temos visto 
muitos deles nessa corajosa e difícil missão.

Na Ucrânia, no entanto, não vivem só mulheres, crianças 
e homens. Também vivem muitos idosos. Destes temos visto 
relativamente poucos entre os refugiados. O que temos visto 
mais é alguns idosos a caminhar sobre os escombros das suas 
habitações que foram bombardeadas, ou a arrastar pelas ruas das 
suas cidades destruídas carrinhos de compras de supermercado 
com os poucos pertences que aí conseguem transportar. Outros 
idosos não os temos visto porque devem estar retidos em caves, 
ou no que ainda lhes restar como habitações, sem possibilidades 
de se deslocarem porque já não têm forças para isso.

As guerras são terríveis para todas as pessoas que as vivem, 
mas devem ser relativamente mais terríveis para os idosos. A 
doença, ou as poucas forças não lhe permitem fugir para sítio 
mais seguro. Por isso, muitos vão acabar por morrer, se não 
for pelas bombas, será pela fome, pela doença que não podem 
aliviar, ou pelo isolamento, sem terem por perto quem cuide 
deles.

Aqui não estamos em guerra. Das formas que estiverem ao 
nosso alcance e que nos parecerem mais adequadas, certamente 
temos ajudado o povo ucraniano. 

Dito isto, também temos aqui os nossos idosos. Na Ucrânia 
e também cá, quando há alguma coisa má que acontece como a 
guerra ou a pandemia, são os idosos que sofrem relativamente 
mais.

Estamos muito longe de fazer pelos nossos idosos tudo 
aquilo de que precisam para terem uma vida condigna. Na nossa 
Conferência Vicentina e nas outras eles são o principal grupo de 
pessoas que ajudamos. Materialmente ajudamos principalmente 
nas despesas com medicamentos e na habitação, seja através da 
manutenção das mais de dez casas do Património dos Pobres da 
paróquia, seja através da ajuda a outras formas de habitação.

Há dias, o estado de saúde de uma idosa que está neste grupo 
que assim ajudamos piorou e foi para casa de um familiar que 
está agora a cuidar dela, mas não é certo que esta situação possa 
continuar. Por isso, surgiu naturalmente a angústia de saber se 
a iríamos continuar a ajudar em termos de habitação no caso de 
ter que sair de casa desse familiar. Claro que dissemos que sim.

Temos a noção de que é pouquinho o que fazemos pelos 
nossos idosos face ao muito que é preciso fazer por eles. Por 
isso, precisamos de nos unir todos para fazer mais e melhor por 
quem nos deu à luz e nos deu as suas vidas.

Américo Mendes

de alfaces na horta. Nos campos 
de aveia, as plantas têm crescido, 
apesar da secura. Foram cortadas 
ervas daninhas para alimentação 
do gado. Foi envasada cerca de 
uma centena de ramos de oliveiras 
(galega), para mais plantações. Os 
dois cordeiritos (branco e negro) 
estão lindos! As nossas galinhas 
vão pondo ovos, mas queremos 
mais aves.

PARTILHAS E CAMPANHA DE 
ASSINANTES — Agradecemos 
muito aos nossos amigos e amigas 
as partilhas que nos têm envia-
do para ajudar a pagar as nossas 
contas. Bem-hajam, muita saúde e 
rezamos por todos! A nossa cam-
panha de novos assinantes d’O 
GAIATO não tem parado, pelo que 
conseguimos mais uma nova leito-
ra: Sílvia da Glória — Ílhavo. Obri-
gado! Pedimos que passem pala-
vra e nos contactem para: Obra 
da Rua — Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 Miranda 
do Corvo; telef. — 239 532 125; cor-
reio electrónico — gaiatomiran-
da@gmail.com. IBAN — PT 50 0035 
0468 00005577330 18; NIF — 500 
788 898. 

Rapazes de Miranda

AMA, que promove a Beatificação 
do nosso Venerável Pai Américo. 
Começa o sétimo ano da sua pu-
blicação. Quem vai intercalar no 
jornal o Boletim serão os nossos 
rapazes que estão disponíveis para 
o fazer, com a ajuda dos nossos 
mestres tipógrafos. 

BAPTISMO — Alguns dos nossos 
rapazes estão a preparar-se para 
receber o primeiro sacramento da 
Igreja, que é o baptismo. Eles estão 
muito felizes por receberem esse 
dom de Deus e se tornarem cris-
tãos. O baptismo será na celebra-
ção da Vigília Pascal na nossa ca-
pela. Iremos tirar fotografias para 

que os nossos Amigos conheçam 
os nossos rapazes que irão entrar 
na Família de Deus.

ÁRVORES DE FRUTO — O 
nosso pomar parece um jardim 
porque as árvores de fruto estão 
todas floridas pois já estamos na 
Primavera. Irão nascer ameixas, 
pêssegos, figos, enquanto as nos-
sas laranjeiras ainda têm fruta que 
vamos colhendo para fazer sumo 
para as nossas refeições. Espera-
mos que não venha o mau tempo 
estragar os frutos que agora se vão 
desenvolver.

Fausto Casimiro

deiro, onde residem as respostas à 
nossa fome de transcendência. The 
Common Good of Humanity — será, 
então, aquele Bem Comum indis-
pensável a todo o ser humano — 
nascido para humanizar(-se), da sua 
transcendência e divinizando(-se) 
na sua imanência.

Bem Comum — The Common 
Good!… ISSO que, quer nas ciências 
exactas quer nas ciências do homem, 
ainda não conseguimos chegar a 
um com+senso, a um a+cor+do — 
porque não sabemos dar as mãos, 
dar o cor+ação. Mas esse caminho 
(odos) é o gesto sine qua non para 
produzir a sin+odalidade urge en-
contrar. E  ISSO acabaria com to-
das as guerras — porque, todos de 
mãos dadas, já não haveria mãos 
para pegar em armas… 

Os meus olhos imanentes pa-
ram-se num besouro (abelhão) 
que está ali no chão. Inerte. Mes-
mo debaixo do altar. Largo tudo 
e vou com ele. Transcendo-me. 
A ruminar cenas de infância, na 
minha relação com estes insectos 
— que acho de uma beleza inau-
dita. O aveludado daquele corpo! 

O preto carregado que contrasta 
com o amarelo vivo daqueles dois 
cordões que o dividem a meio do 
abdómen para as asas e logo outro 
das asas para a cabeça. Memórias 
de menino enternecido porque o 
besouro — tão bonito — está mor-
to!… Penso até que terá sido um 
besouro assim que levou Enrique 
Fabre a responder daquele jeito à 
provocadora pergunta: — Mas tu, 
Enrique, acreditas mesmo que Deus 
existe?!… Ao que ele, todo bom hu-
mor, responde: — Eu não. Eu vejo-
-O em toda a parte… 

2 — Voluntários aprendizes 
de… De reflexão em reflexão, dou 
comigo a cantar: Não podemos cami-
nhar sem pão e sem amor… Para con-
cluir que uma qualquer filosofia 
laica e dogmática ou uma qualquer 
filosofia dogmaticamente religiosa 
mutilam a própria investigação 
científica… Porque a sua preocu-
pação já não é a busca da Verdade, 
da Beleza e do Amor — essência da 
Vida que emerge do imanente para 
transcendente. Esses dogmatismos 
querem, sim, é mostrar, provar e 
demonstrar que a Verdade, a Bele-
za e o Amor se reduzem àquilo em 
que acreditam — as ciências exac-
tas… Este nosso pequeno eu é mes-
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santos óleos. No dia seguinte, 
chamam-nos para nos dize-
rem que já estava na Casa do 
Pai. Nossas Casas do Gaiato es-
tão cheias de histórias e, estas 
mais tristes, muitas vezes não 
as contamos, simplesmente as 
carregamos e continuamos. 
Descansa em Paz.

A construção das salas do 
Centro de Formação Profis-
sional Básico estão com a pri-

Continuação  da  página  1

MALANJE

DOUTRINA

Três dos nossos do Lar do Porto, arvorados em comis-
são, foram ao consultório do Doutor Ferreira Alves, a 
quem pediram para falar. Aquele senhor, cuidando 
que se tratava de um peditório, mandou entregar um 
pequeno donativo. «Que não», disseram os rapazes. «Nós 
pretendemos falar».

O Doutor Ferreira Alves mandou entrar a comissão 
e ouviu. Eram eles: o Júlio Mendes, de Elvas; o «Ferrei-
rinha», do Porto; e o Bernardino, de Coimbra. Norte, Sul 
e Centro. Levavam a pretensão de conseguir cama no 
Sanatório de Francelos para um pequeno doente que fora 
paquete, como alguns deles são, em firma comercial da 
cidade; e hoje encontra-se doente dos ossos, sem meios de 
viver. O médico notou o interesse dos rapazes pelo rapaz e 
declarou solenemente que seria para ele a primeira cama 
vazia. Assim aconteceu. Volvidos dias, estava com eles a 
notícia da vaga. Quando os nossos andavam afadigados 
em conseguir transporte adequado, alguém adiantou-se 
e levou o rapaz no seu próprio carro, em companhia da 
mãe. Até aqui os factos. Vamos ao comentário:

É muito difícil, na nossa terra, conseguir leitos para 
doentes desta natureza, pela demora das curas. São 
sempre largos meses. Podem ser largos anos. No caso em 
questão andava muita gente empenhada sem resultados 
satisfatórios. Mas eis que surgem três rapazes afoitos, 
conscientes, magoados por amor do camarada. Eles são 
visitadores de Pobres, nas horas vagas. O pequeno é um 
doente deles. Sabem o que querem. Sentem o que dizem. 
«Nós queremos falar ao senhor Doutor.» E o senhor Dou-
tor Ferreira Alves escuta.

Aprenderam a agir por si próprios no à-vontade das 
nossas Casas. Caiu-lhes o ferrete da testa. E aonde parecia 
estar dantes o perigo para a sociedade, vê hoje a mesma 
sociedade estrelas: «A primeira cama é para vós».

Isto é uma revolução sem par, uma demonstração da 
riqueza das almas e do bem de que os homens são capa-
zes quando se coloca diante deles, não textos, mas sim a 
doutrina do Evangelho realizada!

É ver como estes rapazes, ontem sem posses nem for-
ças nem nome, são hoje acarinhados pelos poderosos. O 
Cristianismo reside por tal forma na estrutura de cada 
mortal, que mesmo aqueles que o não confessam, são-no 
por natureza. Cristo vivificou o mundo pela Cruz. A sua 
mortalha ficou no sepulcro.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, pg. 110-112.

Uma revolução sem par!

mo um sacaninha, que dá razão a 
Gandhi quando afirma que “o ser 
humano tem muito maior capaci-
dade de se enganar a si próprio do 
que de enganar os outros”… 

Não sei como Enrique Fabre che-
gou a esse condão de já não preci-
sar de acreditar que Deus existe… 
Porque ele já O vê em toda a parte. 
Não sei. Mas sei que ISSO, porque 
é um condão, traz sempre consi-
go o “dom” do Criador de todas 
as coisas “visíveis e invisíveis”, e 
traz também o humilde reconhe-
cimento desse “dom” — que Enri-
que aceita e agradece. Consciente 
da pura gratuidade do dom que lhe 
é confiado; e consciente também 
da sua própria e visceral vulne-
rabilidade. Única coisa verdadei-
ramente nossa que podemos dar 
aos outros. Então, a abarrotar de 
gratidão, devolve ao Criador o dom 
recebido, a que soma o dom da sua 
humilde aceitação. Para fazer dele 
um Grande Dom que ofereceu à hu-

manidade inteira, na fidelidade 
à vocação que lhe era peculiar — 
tornar-se o venerando entomólo-
go que chegou a ser. Acredito que 
o grande Enrique Fabre nasce do 
seu actuar sobre o “dom” recebi-
do, para fazer dele um “com+dão”. 
Sua oferta à Humanidade inteira, 
como contributo avant la letre para 
o The Common Good por que todos 
ansiamos.

Vejo-me a subir para o Calvário. 
Já com suas aleluias a florir, for-
mando um bouquet que emoldura 
a Casa Mãe. Todo eu vibro com o 
sonho de Pai Américo, realizado 
por P.e Baptista. Vejo a plêiade de 
voluntários que botaram a mão, 
para o nascer da obra sonhada. 
Vejo o evoluir dos tempos. As con-
quistas de Abril. Com o nascer de 
um Serviço Nacional de Saúde, de 
uma Segurança Social, de um tem-
po outro — em que a mudança é a 
urgência mais urgente. Tudo con-
quistas alcançadas — graças ao 

suor e sangue de muitos. Vejo a fal-
ta de voluntários re+NOV(O)+ados 
— que saibam ser aprendizes do 
NOVO — com Pai Américo, com P.e 
Baptista, com o Serviço Nacional 
de Saúde, com a Segurança Social. 
Com e com e com… Aprendizes 
no lidar com o trigo e com o joio. 
Porque, tal como acontece aqui no 
Calvário, também nos diferentes 
serviços do Estado, está proibida a 
entrada de pessoas perfeitas… Em to-
das as searas de Boa Semente, o “ho-
mem inimigo” (nosso pequeno eu…) 
espalha a cizânia da discórdia. Daí 
a nossa missão de cordeiros no meio 
dos lobos — tudo dentro de nós e à 
nossa volta…

Voluntários aprendizes do 
NOVO. Aprendizes do “ver Deus 
em toda a parte” — no bonito e no 
feio de um Calvário em transição, 
para que não, nem, nunca, jamais, 
em tempo algum caia na vulgarida-
de das obras semelhantes…

Um admirador

meira fase praticamente con-
cluída; apenas falta colocar o 
tecto. Depois, começaremos 
por acondicionar as salas no 
seu interior. Ontem, recebe-
mos a inspecção educacional 
que nos deram os parabéns 
e nos incentivaram a fazer o 
possível para abrir as salas no 
próximo ano lectivo. Nesta se-
gunda fase, vamos precisar da 
vossa ajuda para as equipar 
com os móveis e os materiais. 
Por isso, contamos com a vos-
sa generosidade.

Padre Rafael

comecei a apreciar melhor a 
entrega de Jesus por nós. O va-
lor do arrependimento e aque-
las palavras do Evangelho aos 
Fariseus daquele tempo e de 
todos os tempos. Pela emenda 
de vida os Publicanos e as pros-
titutas entrarão no Reino dos 
Céus e vós sereis postos fora. 

Esta não podia confirmar a 
verdade daquela voz — Então 
alguém que possa ser próxima 
dela — alvitrei. Aparece de-
pois uma nora da referida en-
fermeira a falar do telefonema 
e a dizer-me de quem era a voz 
transtornada que me implora-
va ajuda: uma senhora angola-
na há muitos anos a viver em 
Portugal fora companheira e 
empregada da sua sogra. 

Foi uma ligação que me 
prendeu como a qualquer 
mortal. — Que venha ter co-
migo às 17h30 ao Carmo, onde 
celebro todos os sábados às 
16h00. 

A senhora veio à Santa Mis-
sa e sem nosso conhecimento, 
uma outra pobre chegou tam-
bém à espera de ser ajudada. 

A angolana saiu da igreja 
com as pessoas e esperava-me 
lá fora, a outra pelo contrário, 
entrou pela sacristia adentro 
como se estivesse em sua casa! 

Reconheci-a. Já lhe tinha 
pago o quarto muitas vezes, e 
mandado à Segurança Social e 
ela já me tinha jurado que era 
a última vez que me chateava. 
— Mas não era a senhora que 
eu espero!? A si já ajudei e ago-
ra não posso mais! 

Pedi que me fossem chamar 
a angolana que lá fora, humil-
demente aguardava a minha 
saída. 

Era uma pessoa alta, negra, 
vestido da mesma cor com um 
lenço pela cabeça, esconden-
do o rosto sofrido. Fora opera-
da à barriga e a cirurgia não 
correu bem. Tem de ser no-
vamente submetida ao bloco 
operatório. Entrou na sacris-
tia parecendo falar com o soa-
lho. Não levantava a cabeça, 
não me olhava, só gemia com 
dores. — Então diga lá o que 
me quer!? Ela tirou da sua ma-
leta de mão velha, uma carta 
manuscrita do senhorio e en-

PATRIMÓNIO DOS POBRES tregou-ma para ler, enquanto 
carpia dores do seu estado e 
da sua solidão. 

A carta falava da renda de 
casa que incluía água e luz no 
valor de 550€ por mês. Devia 
três meses. Perdera o traba-
lho. Estava muito doente. Ti-
nha de ser novamente inter-
nada e sentia-se perdida neste 
mundo com as ameaças do se-
nhorio a querer pô-la na rua. 

Quando lhe passei o cheque 
de 1100€ , a outra percebeu e 
fez um escabeche comigo pela 
igreja abaixo, que eu não era 
justo, só atende pretas e que 
à outra dera um cheque com 
tanto dinheiro!… 

A Pobre negra, continuava 
o choro da sua vida, da sua 
doença e medo do senhorio 
que a pusesse na rua. Reco-
mendei que se dirigisse à Se-
gurança Social e expusesse a 
sua situação, fosse persisten-
te em pedir, não desarmasse, 
chorasse!

 A resolução destas situações 
depende muito das pessoas 
que as atende. É mais fácil di-
zer que não do que verificar a 
possibilidade legal de uma co-
laboração do Estado. 

Padre Acílio

Continuação  da  página  1

NOVO LIVRO

«Ao fim da tarde, em Paço de Sousa, depois do trabalho e 
da escola, juntamo-nos no largo da capela da nossa Aldeia. «É 
o lugar mais lindo», dizia Pai Américo. De um lado, o refeitório 
donde vem o alimento do corpo. Do outro, a escola donde 
vem o alimento da inteligência. Ao centro, a capela donde 
vem o sentido de toda a nossa vida. Aqui nos juntamos ao 
fim da tarde. É a hora da oração. Somos uma família cristã. 
Os mais novos na escadaria da capela, e os mais velhos nas 
escadas que dão para as escolas, vão alternando a oração do 
Rosário. Depois, vem o jantar.

Aconteceu, ontem, que um grupo dos mais pequenos, no 
fim da oração, agarrou o meu braço e arrastou-me até junto 
de uma árvore plantada ali. O que havia de ser? Um ninho de 
passarinhos e a mãe, dentro, aconchegando os filhos! E apon-
tavam…, apontavam… Quase lhe chegavam com o dedo… e 
a mãe não fugia! Eu, pasmado, não sabia fazer mais nada 
senão olhar! Sim, olhava o ninho e os olhos dos pequenos.

Pai do Céu, semeaste tanta bondade no coração destes 
pequenos! Nem os passarinhos têm medo deles! Alguns 
andavam perdidos porque ninguém os queria! Outros, es-
corraçados, porque as pessoas tinham medo deles! Dai-me a 
serenidade e a confiança desta avezinha!» [p 161]

Enviá-lo-emos a quem no-lo pedir pelo telefone: 255 
752 285, e-mail: geral@obradarua.pt ou directamente no 
site: www.obradarua.pt
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“A única relação frutuosa com os homens — e de forma especial com os fracos 
— é o amor, isto é, a vontade de ter e manter comunhão com eles. Deus não 
ignorou o Homem, mas pelo contrário fez-se Homem para bem dos Homens”.

Dietrich Bonhoeffer

JUNTO com os trabalhos de reabilitação do edifício do Calvá- 
 rio, que se encaminham para a sua conclusão, esta qua- 

 resma estamos também a preparar-nos, de diferentes 
modos, para mais uma celebração da páscoa anual. Este ano é a 
17 de Abril.

As cinzas, o jejum e a abstinência, a celebração penitencial e 
as confissões individuais a 8 de Abril. Havíamos pensado numa 
conferência quaresmal, mas alguns recentes casos positivos de 
Covid 19 impediram esse desenvolvimento. A possibilidade de 
realização de uma via-sacra com a participação dos doentes na 
sexta-feira santa, vão completar a nossa preparação.

A quaresma só tem sentido com o olhar colocado na páscoa 
assim como o Calvário. Toda a vida aponta para a novidade per-
manente da criação e o seu segredo que é a caridade, a oferta 
oblativa do próprio existir.

No domingo passado, comentando a parábola do pai mise-
ricordioso e dos dois filhos (Lucas 15,1-3.11-32), concluímos que 
fomos criados para a relação interpessoal. Por isso, o filho mais 
novo, tendo descido à degradação da própria história, perce-
beu que o seu lugar não era a cobiça das alfarrobas dos porcos. 
Devia estar junto do pai e do pão abundante que lhe sai do cora-
ção. Apontávamos, também, que esse banquete preparado com 
o vitelo gordo, as sandálias nos pés, a túnica e o anel no dedo, 
prefiguram a festa eucarística de cada dia e de cada domingo.

No Calvário somos muitos os filhos. Cada um procura, em 
relação com o outro, administrar a sua parte da herança que 
lhe coube gratuitamente. Procuramos nunca ceder à tentação 
de abandonar a casa para fugir à fraternidade e assentar no 
individualismo. 

Padre José Alfredo

CALVÁRIO

SINAIS

A ovelha preta teve dois cordeirinhos. Um pretinho, outro 
branquinho — sai ao pai. D. Alice, mãe dos rapazes que tra-

balham no campo e orientadora dos trabalhos, atenta — notou 
que a marota da mãe não deixava mamar os filhos. Prendeu-lhe 
a cabeça com as mãos e os cordeirinhos mamaram. Três vezes 
ao dia esta operação — até que a mãe se convenceu que os filhos 
eram dela e os acarinhou. 

Que eloquente e grande é o carinho de mãe! Como deve 
ser grato e amoroso o vosso sentimento para com a nossa Obra 
— queridos rapazes! 

As ovelhinhas e o cordeirão continuam a pastar. Temos 
muito capim e poucas ovelhas. Se tens muitas, dá-nos uma 
cordeirinha. 

Há tempos ficamos sem macho. O nosso antigo gaiato Fer-
nando (vós dizeis Rebuçados. Ele não se vai zangar) deu-nos um 
machão. Resultado: quatro filhotes. Manda-nos uma ovelhinha, 
digo, uma cordeirinha. Será azeite no teu rebanho. 

Padre Telmo

Ai!,	que	se	nós,	os	Padres,	fôssemos	todos	da	Nova	Lei	e	
se	quiséssemos	para	nós	a	glória	dos	Apóstolos	—	«não	
tenho	oiro	nem	prata»	—	que	bem	que	nós	faríamos	com	
a nossa pobreza! E como havíamos de revelar ao homem 
quem	ele	é	e	quanto	vale,	nós	que	somos	postos	na	vida	
para ser a luz do mundo!

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2 vol., 1990, pg 31

PENSAMENTO

PÃO DE VIDA

OS conceitos nem sempre querem significar 
 para o leitor aquilo que vai na alma do es-

critor. A hora de escrever estas notas encontrei-
-me com esta inquietação terminológica de dois 
conceitos: primeiro — “dificuldades” e o segundo 
— “desafios”. Por razões pedagógicas e de sensibi-
lidade face ao contexto em que vemos acontecer 
os factos da nossa vida, e por preferência opta-
mos por intitular esta comunicação com o segun-
do termo. 

A educação é tarefa que exige meios e metodolo-
gia adequados em cada uma das fases pelas quais 
os educandos vão ganhando maturidade, respon-
sabilidade e autonomia. Os desafios neste campo 
também são imensos. Num contexto de insuficiên-
cias do ponto de vista da aquisição de meios de 
primeira necessidade para a sobrevivência das 
pessoas escrevemos a palavra DESAFIOS com as 
letras maiúsculas. Digo desafios pelo lado optimis-
ta e de senso de positividade diante das inúmeras 
preocupações com poucas possibilidades de reso-
lução. Faz duas semanas que se avariou o motor 
da nossa carrinha Canter, que tem andado há mui-
tos anos ao serviço da Casa, quer para transportar 
os rapazes para as deslocações à escola, hospital, 
praia, passeios, quer também para levar os pro-
dutos do campo ou das compras feitas na cidade. 
Só para as idas até às escolas dos rapazes faz por 
dia em média sete viagens até à cidade, leva e traz 
rapazes conforme os turnos em que cada um está 
matriculado e também para as actividades extra-
-escolares. E também vai com os rapazes quando é 
dia de compras. Agora aqui também todos os dias 
são de compras por causa das alterações constan-

tes do preço das coisas que nos são necessárias 
para o dia-a-dia. No quadro de instrumentos mar-
ca mais de 400 mil quilómetros já de rodagem. 
Estamos neste momento muito aflitos sem o trans-
porte para apoiar os trabalhos e as necessidades 
de deslocação da vida de Casa. O mecânico que 
habitualmente acompanha a manutenção da via-
tura, mostrou-me o motor completamente aberto 
e para a substituição das peças para a reparação 
pediu-nos 500.000 cuanzas equivalentes a quase 
1.200,00 euros no câmbio local. Aguardamos a en-
trega da carrinha já reparada e com a factura da 
mão-de-obra ainda por pagar. Grande parte dos 
rapazes vão à escola levando o dinheiro consigo 
para pagar o serviço de táxi. O importante é que a 
sua educação continue apesar das circunstâncias 
adversas. Quem dera não nos viesse a faltar nesta 
hora aquele gesto de benevolência das pessoas de 
boa vontade que nos ajudassem a arranjar uma 
carrinha para levar os rapazes à escola e para ou-
tros trabalhos de Casa. Aguardamos confiantes. 
Ao que é dado aos pobres, fica reservado para 
aquele que deu, receber outro tanto das mãos de 
Deus. Neste contexto de necessidades acrescidas 
faltou a água há uma semana, o povo acorreu em 
nossa Casa pedindo socorro. Ninguém sabe expli-
car o que se passa com os serviços de atendimento 
das empresas das águas. Ligamos um motor a ga-
solina e convidamos o povo a permanecer na ave-
nida enquanto os rapazes faziam a distribuição da 
água nos baldes. É água igual àquela salgada que 
se encontra no mar. Grandes aflições! Para todos 
graças a Deus ainda resiste imbatível a esperança 
em dias melhores no que diz respeito a melhoria 
das condições de vida do nosso povo humilde. A 
conclusão é de Pai Américo «Para chegar a conhe-
cer bem os Pobres, tive primeiro que me tornar co-
nhecido deles, comparticipante das suas lágrimas, 
desejoso da sua penúria.»

Padre Quim

Desafios
BENGUELA  – VINDE VER!

NUMA análise das respos- 
 tas ao Questionário do 

Documento Preparatório para a 
Assembleia Geral Ordinária do 
Sínodo dos Bispos [UCP — Bra-
ga, Março 2018], considerando 
dados recolhidos em várias Dio-
ceses da Igreja em Portugal, foi 
verificado o individualismo em 
que os jovens vivem na actuali-
dade, demasiado dependentes 
das relações virtuais. Daí decor-
re que é preciso saber usar as 
redes sociais, de modo a evitar o 
individualismo e os excessos do 
consumo da era digital. De facto, 
observa-se uma mudança cultu-
ral determinada pelo desenvol-
vimento do mundo digital, que é 
um desafio, pois gera mudanças 
no paradigma da evangelização 
e é um meio cheio de potenciali-
dades que facilita a vida quoti-
diana. Por outro lado, tem uma 
vertente negativa que se prende 
com a utilização excessiva, que 
traz riscos e que reduz a presen-
ça e interacção humana.

Nas tecnologias da informa-
ção e comunicação [TIC], em 
especial as utilizações do com-
putador e do telemóvel — para 
as comunicações, o trabalho, o 
estudo e o lazer — são actual-
mente evidências fortíssimas 
em todos os cantos do mundo e 
como que uma extensão do cor-
po humano. É de questionar se-
riamente se boa parte dos mais 
novos (e não só) não estará a 

Do ambiente digital
regredir para outra escravidão 
moderna, quando os utilizam 
massivamente e sem regras. O 
homem ao inventar as máqui-
nas vai-se tornando escravo 
delas. Os meios digitais podem 
infelizmente ser mal usados, 
para fins destrutivos da perso-
nalidade humana e da socieda-
de actual, globalizada. De facto, 
verifica-se que a dependência 
negativa de certas tecnologias 
digitais — videojogos, redes so-
ciais, internet, etc. — é um pro-
blema em crescimento, tornan-
do-se um vício, designado por 
adição digital. Na adição aos 
videojogos [gaming disorder], 
há pessoas como que reféns, 
esquecendo-se de aspectos bá-
sicos do seu quotidiano. Note-
-se que a pandemia covid-19 
agravou esta dependência di-
gital em pessoas com mais vul-
nerabilidade psicológica. Nesta 
sequência, tem aumentado a 
procura de tratamentos nesta 
área, pelo que a prevenção é 
o primeiro passo para evitar 
situações de adição digital. A 
Organização Mundial de Saúde 
classificou [em 2018] os distúr-
bios com videojogos como um 
problema de saúde mental. 

Neste nosso tempo marcado 
pela globalização e em especial 
nas sociedades mais urbanas, 
é demasiado acelerado o rit-
mo de vida e há desafios muito 
grandes no planeta Terra que 

afectam grande parte da po-
pulação mundial (v.g., perigos 
climáticos, guerras, doenças, 
fome, etc.). Passando muita in-
formação e conhecimento pelos 
meios digitais, evidentemente 
que é necessário ter interesse 
pelo mundo digital, recorren-
do a especialistas e procurando 
conhecê-lo minimamente, para 
se incentivar o espírito crítico e 
a capacidade de diálogo sobre 
os múltiplos temas em questão. 
É também fundamental incre-
mentar legislação específica e 
mecanismos práticos que pro-
tejam as pessoas e as institui-
ções do terrorismo digital, bem 
como divulgar informações e 
conteúdos digitais fidedignos.

Sendo uma tarefa árdua, per-
manente e inacabada, própria 
da educação humana, também 
está nas mãos das pessoas que 
vivem com os mais novos e pró-
ximas deles (pais, professores, 
catequistas e outros educado-
res, etc.) o seu devido acompa-
nhamento no âmbito digital, 
ensinando que os meios digi-
tais são instrumentos bons do 
nosso tempo em que felizmente 
vivemos e para bem da pessoa 
humana, se forem usados com 
critério e discernimento. Por 
outro lado, é de ter muita aten-
ção para que, desde pequeni-
nos, os mais novos — geração 
smartphone [telemóvel com re-
cursos de computadores e fun-
cionalidades avançadas] — não 
sejam instrumentalizados e 
prejudicados pelo uso indevido 
das tecnologias digitais. 

Padre Manuel Mendes


