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Paz
OS tempos das crises económi- 

 cas, que com grande frequên-
cia se repetem, aumentam a penúria 
da vida dos Pobres. Se nos momentos 
de maior desafogo, alguns se deixam 
encantar por promessas de facilida-
des para melhorarem a sua condição, 
assumindo encargos por longos anos, 
o regresso de nova crise a meio do 
caminho vem colocá-los, muitas vezes, 
diante de abismos de que não se 
podem desviar.

Quando a vida poderia ser vivida em 
paz e simplicidade, com aspirações 
sensatas, a difusão de uma mentalida-
de consumista e desajustada da desi-
gual capacidade de cada um, vem colo-
car os Pobres que se deixam levar por 
essa onda, num espartilho de que não 
se conseguem livrar por seus próprios 
meios.

Aí se percebe o valor da paz, que 
uma consciência sensata não troca 
por nada. De facto, a paz desaparece 
do coração que anseia sem medida e 
desordenadamente. É deste querer 
desordenado que nascem as guerras, 
em pequena ou em grande escala. Mas 
também pode faltar por força de carên-
cias de variada espécie.

Uma mulher que vive com a sua filha 
doente, numa casa que construiu com 
empréstimo bancário, já lá vão uns 
anos, volta agora a confrontar-se com 
o incumprimento das suas obrigações 

perante o banco. A nossa Obra disse 
presente quando a construção se fez, e 
continua a estar presente na vida desta 
família, quer seja na dificuldade em pa-
gar a factura da electricidade quer seja 
em pagar a mensalidade do emprésti-
mo. Foi para esse fim que nos contac-
tou: — «Na outra semana quase todos os 
dias chorei… Neste momento tenho duas 
prestações em atraso… Se não puder nas 
duas já lhe fico agradecida numa, na 
mais antiga…» Não é só a dívida que se 
vai acumulando mas o crescer dos ju-
ros que são implacáveis.

Fui procurá-la em casa, mas não es-
tava. O lugar onde a casa foi edificada 
é de grande beleza. São duas encostas 
opostas e verdejantes a afundarem-se 

DA NOSSA VIDA

QUANDO era criança, o bom povo 
 da minha aldeia, na semana da 

 Paixão, rezava na capela do San-
to Cristo, onde estava a imagem do Se-
nhor na cruz. Recordo-me de ir com 
pessoas crescidas que rezavam ao Se-
nhor. Ficava olhando e mexia os lábios 
para fingir. Eu não sabia rezar. O Se-
nhor deve ter encontrado graça.

Nesta semana da Paixão uma multi-
dão de cristãos fala a Jesus na sua cruz.

Porém, outra multidão não reza, não 
fala ao Senhor. Não pensa em tal.

É certo e triste. A fuga de Deus nos 
países cristãos.

Devem ser terríveis as dores de um 
crucificado… Jesus foi.

Causa tristeza a fuga de Deus! Uma 
grande multidão que nem sequer pen-
sa. Onde vamos sem Deus? O que nos 
espera? Em quem pomos a nossa espe-
rança? Vamos pensar na nossa eterni-
dade. Para e reflecte…

O Senhor está e espera-nos. «Con-
templar a cruz onde se manifesta o 
amor e entrega de Jesus significa assu-
mir a mesma atitude e solidarizar-se 
com aqueles que são crucificados nes-
te mundo».

Padre Telmo

SINAIS

A dimensão espiritual nas nossas 
Casas do Gaiato foi sempre uma 

preocupação do Padre Américo; ainda 
hoje é para os padres da rua. Quando 
chega um tempo litúrgico como a Pás-
coa não devemos concentrarmo-nos só 
nos aspectos materiais, mas criarmos 
espaços para o crescimento interior 
que passem pela reflexão, meditação 
e oração.

Neste ano, para preparar a Páscoa, 
fizemos uma pequena celebração to-
dos os dias às 6:30h da manhã, onde 
meditamos cada um dos dias do Trí-
duo Pascal. Depois da meditação, pro-
pusemos três perguntas para que cada 
gaiato possa reflectir individualmen-
te e depois partilhar na camarata. No 
fim, os chefes de cada casa tentam par-
tilhá-la, de algum modo, no momento 
da celebração.

Também estamos a dar uma revisão 
ao Regulamento Interno da Casa para 
lembrar aos rapazes o mesmo e am-
pliar, no caso de ser preciso. A maior 
parte dos rapazes estão contentes e re-
novamos o nosso ser família gaiata e 
recuperamos, de algum modo, a nossa 
identidade.

Que a Ressurreição continue a ser 
um acontecimento recriador desde o 
mais profundo de cada um de nós e 
nos comprometamos ainda mais com 
a causa dos Pobres.

Feliz Páscoa da Ressurreição.
Padre Rafael

MALANJEnum rio. Do outro lado vejo um grande 
empreendimento turístico a aproveitar 
a beleza do local. A nossa Pobre teve a 
sorte daquele cantinho, não sei se por 
herança familiar. Mas este lugar pa-
radisíaco não é suficiente para terem 
paz. Necessitam de mais humanidade 
na troca de bens e de serviços.

A paz é um bem excelente e indispen-
sável, porque sem ela não há vida ou 
perde o melhor que ela tem. Que im-
porta ter tudo o que a vida pode dar 
se não pode ser apreciada por falta de 
paz?

Uma mão amiga é sempre presen-
ça de paz, ainda que imperfeita. Dar a 
mão ajuda a erguer e comunica paz.

Padre Júlio

A quela pobre angolana que encon-
trei perdida no sofrimento e na 

pobreza, revelou-me como é largo e 
profundo o Calvário dos pobres.

Depois de lhe ter dado mil e cem eu-
ros para pagar as rendas de Janeiro e 
Fevereiro e lhe ter fornecido os remé-
dios prescritos há mais de vinte dias 
para alívio das dores provocadas pela 
doença e intervenção cirúrgica, ela te-
lefonou-me já de noite: — O senhorio 
não a deixava entrar em casa, a insul-
tava, a ameaçava e enchia de pavor por 
ainda não ter satisfeito o mês de Mar-
ço. O homem pôs-se em frente da porta 
de entrada da casa e disse-lhe: — Aqui 
não entras enquanto não remires o mês 
de Março. 

Mesmo sabendo do mau período que 
a inquilina passava, o seu coração de 
pedra não dava mostras de compai-
xão, possuído de raiva e ambição por 
dinheiro. 

A pobre doente sentindo-se ama-
chucada e a tremer telefonou-me, em 
busca de consolo e solução, a contar o 
que se passava.Que lhe devia eu dizer 

PATRIMÓNIO DOS POBRES
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Ai da Obra da Rua se não fosse 
da Igreja! Ai de mim se eu não 
fosse da Igreja! Que podia eu sem 
Ela? E que não posso eu com Ela? 
Mesmo que eu fosse sequestrado, 
reduzido a silêncio, posto a 
tormentos — todo o mal que o 
homem pode e sabe fazer — que 
importa? Sendo da Igreja não 
estou nunca sozinho. Eu acredito 
na Comunicação dos Santos!
PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, IV vol., pg 280.

PENSAMENTO

ESTAMOS dentro da Semana Santa, 
 e procuramos viver em comuni-

dade os Mistério da Paixão, Morte e 
Ressurreição de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Para trás ficaram os dias de 
purificação e penitência, na longa es-
trada quaresmal. Foram muitos ape-
los à conversão. Deus é bom, e sen-
timos na nossa vida de cada dia esta 
mesma bondade do nosso bom Deus. 
Na Quarta-feira de Cinzas fomos con-
vidados a começar um novo caminho 
de libertação e vida nova. O pecado já 
não justifica o nosso modo de viver. 
“O Justo viverá pela fé”. Esta fé é o ali-
mento para esperar em Deus Pai. As-
sim fez Jesus que confiou até ao fim. 
Até dizer: “tudo está consumado”. E 
ainda: “Pai nas vossas mãos entrego o 
meu Espírito”.

O mundo em que vivemos é o lugar 
onde estamos chamados a desempe-
nhar a missão que Deus nos designou. 
Missão cheia de controvérsias, perse-
guições e desilusões, traições e angús-

BENGUELA – VINDE VER!

Na véspera da Sua Paixão
tias a toda a hora. Nosso Senhor Jesus 
passou por tudo isto e assegurou-nos: 
se ao Mestre fazem isto o que farão 
ao discípulo? E ainda, tende confian-
ça Eu venci o mundo. O bem vence 

Continua  na  página  4

Casa do Gaiato de Malanje: a Cruz implantada no centro da Aldeia é sinal de Redenção.
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CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — O 
espírito da nossa Conferência, o seu princípio vital, 
é servir o Pobre que mais necessidades tem. É desta 
maneira simples e sincera, que nos entregamos ao 
serviço do próximo.

Ao chamamento do mais carenciado, daquele que 
quer ouvir uma palavra de amor e carinho e uma 
ajuda quando pode ser, para alimentar as suas 
crianças, pagar a água, luz, medicamentos e o que 
daí advém.

O pobre vê em nós um verdadeiro amigo, ouve um 
conselho, recebe um abraço e sorri, com a alegria 
que lhe vai no coração e na sua alma, desabafam 
connosco as suas mágoas e alegrias.

Na nossa caminhada desde que estamos na Con-
ferência, temos recebido mais do que aquilo que 
damos. Sentimos que conseguimos conquistar a sua 
confiança e a sua amizade, e isto é muito importante 
para nós, sabendo que o nosso trabalho tem colhi-
do bons frutos, e tentando valorizar o que é mais 
importante, a Vida. Com o passado não vale a pena 
perder tempo, já passou, deixou algumas sequelas, 
mas conseguimos arrumar bem lá no fundo, o que 

interessa é o presente, usufruir tudo aquilo de bom 
que o Senhor nos oferece, estarmos unidos no mes-
mo caminho.

«O Evangelho é uma doutrina tão subida que um 
homem sem esperanças dela é incapaz de a escutar 
muito menos praticar. Sobretudo, quando esse ho-
mem, quase desesperado, passa rente à porta de fe-
lizes, segundo o mundo, e bem instalados. Os homens 
a quem nesta vida nada falta, podem, sim, fazer dis-
cursos; mas a massa enorme dos que não têm, não 
acreditam. Só pela humildade. Só pela inquietação de 
possuir. Só por um desejo sincero e eficaz de reme-
diar. Só finalmente, por uma identificação profunda 
com os que não podem. Doutra maneira, por outros 
processos, não convencemos nem vencemos. A falta 
de abrigos para o homem é um problema eminente-
mente cristão.» — Pai Américo, O Barredo, 1 vol., 
1952, pág. 80.

Queremos agradecer a todos os nossos amigos os 
donativos enviados por transferência bancária e os 
outros entregues no nosso Lar do Porto.

Desejamos a todos uma SANTA PÁSCOA.

O nosso NIB: 0010 0000 4417 8020 0015 8
Conferência de S. Francisco de Assis
Rua D. João IV, 682 — 4200-299 Porto

Casal Félix

LAR DO PORTO

AVENIDA DAS OFICINAS AN-
TIGAS — Estamos a colocar um 
pequeno muro em frente à casa-
-mãe e capela até às Oficinas an-
tigas, para segurar as terras das 
rampas ajardinadas e evitar que 
as valetas fiquem cheias de folhas 
das árvores. O granito é uma pe-
dra característica desta zona, e foi 
também a escolhida por Pai Amé-
rico para fazer a construção das 
casas da nossa Aldeia. Assim fica 
tudo mais bonito.

ANIVERSÁRIOS — Costuma-
mos celebrar os aniversários dos 
nossos Rapazes fazendo um bolo, 
que os Rapazes, principalmente 
os mais pequenos, não dispensam. 
Desta vez, foi o Sabino que comple-
tou 21 anos de idade no dia 10 de 
Abril e a minha madrinha de Cris-
ma no dia seguinte. Com a ajuda 
da D. Fátima fizemos um rico bolo 
que todos os Rapazes apreciaram 
bem cantando os parabéns ao Sa-
bino.

DOMINGO DE RAMOS — Co-
meçámos a Celebração no exterior 
da nossa Capela, junto ao Cruzeiro, 
meditando na entrada triunfal de 
Jesus Cristo na cidade de Jerusa-
lém. Somos seus discípulos, e a Sua 
vitória será a nossa vitória. Com 
ramos de oliveira na mão, entra-
mos na Capela para continuar a 
Celebração. A nossa Capela estava 
bonita, estando também a partici-
par alguns Amigos que nos vieram 
visitar neste dia. Depois, no almo-
ço, preparado pelo Bruno e pelo 
Manuel e outros Rapazes, tivemos 
à nossa mesa Amigos que nos vie-
ram visitar com os seus netos para 
melhor nos conhecerem.

SEMANA SANTA — No próximo 
número d’O Gaiato falaremos da 
nossa Celebração da Semana Santa 
e do sacramento do baptismo que 
alguns dos nossos Rapazes recebe-
ram.

FÉRIAS — Os nossos Rapazes 
tiveram as suas férias pascais, de-
pois de mais um período escolar 
em que os resultados corresponde-

PAÇO DE SOUSA

DA SEMANA SANTA 2022 — 
No Domingo de Ramos na Pai-
xão do Senhor, dia 10 de Abril, 
celebrando a entrada de Jesus 
em Jerusalém, como pobre num 
jumentinho, participamos na 
celebração da Missa, no nosso 
salão (devido às contingências 
do covid-19, não foi no largo do 
nosso cruzeiro), começando pela 
aspersão dos ramos das nossas 
oliveiras; depois, foi lida a Paixão 
do Senhor. Na semana de férias 
da Páscoa, nos dias 11 e 12 de 
Abril, fomos ao Santuário de Nos-
sa Senhora do Rosário de Fátima, 
na Cova da Iria, em dois grupos, 
atendendo ao transporte: na se-
gunda-feira, os mais crescidos; 
e na terça-feira, os mais novos. 
Nestes dias, do programa cons-
tou: na Capela da Reconciliação, 
confissões; e encontros com os 
não baptizados; na Capelinha das 
Aparições, rezamos pela paz no 
mundo, em especial na Ucrânia; e, 
na Basílica, fomos rezar junto aos 
túmulos dos pastorinhos (Santo 
Francisco, Santa Jacinta e Lúcia). 
Todos nós recebemos uma linda 
lembrança: um crucifixo como o 

do Papa Francisco. Sobre o Tríduo 
Pascal, em que celebrámos o Mis-
tério pascal de Cristo, falaremos 
na próxima edição. Santa e feliz 
Páscoa, com paz!

ARRANJOS — Finalmente, con-
seguiu-se encontrar o motivo da 
perda de água no percurso desde 
a nossa mina até ao nosso poço, 
pois verificou-se uma ruptura na 
canalização numa caixa junto a 
um ribeirito. Então, foi conserta-
da uma ligação em ferro, substi-
tuindo-a por uma válvula de pvc 
com uniões. Depois, fez-se uma 
nova caixa com tampa, prepara-
da na nossa oficina. O muro sul 
do redil foi rebocado. Tiveram de 
ser colocadas três torneiras novas 
no quarto-de-banho dos rapazes 
na nossa escola. A velha ramada 
na entrada antiga da nossa Casa 
vai ser arranjada. 

AGROPECUÁRIA — Houve 
alguma chuva na primeira quin-
zena de Abril. Os nossos campos 
de aveia estão verdinhos. Con-
tinuou-se a cortar erva para o 
gado, no nosso quintal da Tia Ade-

MIRANDA DO CORVO

lina. Tirou-se o estrume dos cur-
rais dos carneiros, do galinheiro e 
das pombas, que foi levado para 
lameiro. Depois, foi-se buscar 
mato ao monte para esses sítios. 
Os ovinos já foram pastar no pra-
do de aveia da cerca. Um cordeiri-
to morreu, ao nascer. Dois talhões 
de morangos começaram a pro-
duzir. Foram plantadas mais va-
ras de videiras (que agradecemos 
ao Sr. Padre Daniel). As fruteiras 
do nosso pomar foram adubadas. 
Continuámos a comer alfaces da 
estufa. O talhão das cebolas está 
uma maravilha! O nosso tractor 
foi consertar algumas avarias e a 
factura tem de ser paga.

DESPORTO — No âmbito do 
Desporto Escolar, vários Rapazes 
participaram em provas distritais 
e alcançaram lugares razoáveis! 
Assim, o Maio Mário obteve o 2.º 
lugar em lançamento de peso, 
no mega-sprint distrital, a 30 de 
Março, no estádio municipal de 

MORTE E RESSURREIÇÃO — Chegou-nos ao conhecimento há 
dias o caso de uma mãe que há tempos perdeu um filho em circuns-
tâncias trágicas e que tem outro a seu cargo que é deficiente. Disse-nos 
que, com o aumento dos preços, o que vai ganhando nos trabalhos que 
pode fazer, mais a pensão do filho, agora já não lhe chegam para pagar 
a renda da casa. Vamos averiguar melhor a situação, mas parece que já 
são daqueles estilhaços da guerra na Ucrânia que estão a chegar e que 
vão continuar a chegar até cá, neste caso sob a forma de aumentos de 
preços.

As guerras, sejam elas de que género forem, são a expressão do 
mal. O Mal mata, afectando geralmente mais quem é mais vulnerável. 
Na crónica anterior referimos o género de pessoas que mais aparecem 
a caminhar sobre os escombros deixados pela guerra na Ucrânia. Na 
sua maior parte são idosos que não puderam fugir para sítios mais se-
guros.

Há tempos o filho da senhora que referimos há bocado foi vítima 
de uma outra guerra a sério e morreu. Ele era dos filhos que mais aju-
dava essa senhora que assim já não pode contar com ele. Agora veio 
outra guerra que parece que já a está a afectar a ela e que irá afectar 
relativamente mais pessoas de baixos rendimentos porque as conse-
quências da inflação são assim: o mesmo aumento de preços pesa rela-
tivamente mais a quem ganha relativamente menos.

As guerras como a da Ucrânia e como aquelas que provocamos to-
das as vezes em que fazemos mal a outras pessoas são causa de morte, 
morte essa que afectará relativamente mais quem é mais vulnerável. 
Esse mal perdurará para sempre durante e após a morte de quem o 
causou. O “ir para o Inferno para sempre” deve ser isso: o que pesa 
para sempre no que restar de consciência de quem causa o mal e tam-
bém a memória disso que fica nas gerações que sofreram e continuam 
a sofrer desse mal. 

A Ressurreição e o “ir para o Céu para sempre” são o contrário dis-
so: é o que fica de Bem para sempre na memória de quem o pratica e 
de todos aqueles presentes e futuros que beneficiarão e lembrarão esse 
Bem.

Por mais e por pior que seja a morte que o Mal causa, há sempre 
algo que nunca conseguirá matar que é o Bem que fizermos aos outros. 
Esse Bem ficará para sempre incorporado no corpo e no espírito das 
pessoas a quem fizermos esse Bem e a memória disso perdurará para 
sempre. Por mais destruição que Putin, e quem mais está a comandar 
a guerra na Ucrânia, causarem neste país, nunca conseguirão matar 
a luta dos ucranianos para defenderem o direito de viverem em paz 
no país onde nasceram e todos os actos de dar a vida pelos outros que 
estão a fazer parte da luta desse povo.

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

Tábua. No torneio distrital de pis-
ta, a 6 de Abril, em Febres (Can-
tanhede): Leontino — 2.º, 1.500m 
resistência; Anelca, Fábio T. e 
Nelvin — 1.º, 800 m estafetas; Nel-
vin — 2.º, salto em comprimento; 
Nelvin — 3.º, velocidade, Bernar-
dino — 2.º, sprint; Fábio T. — 3.º, 
lançamento de peso.

PARTILHAS E CONTACTOS– 
Na Quaresma e na Semana Santa, 
chegaram-nos ajudas para pagar 
as despesas desta Casa, que muito 
agradecemos! A nossa campanha 
de novos assinantes d´O GAIATO 
não pode parar. Contactos: Obra 
da Rua — Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 Miranda 
do Corvo; telef. — 239 532 125; 
correio electrónico — gaiatomi-
randa@gmail.com. IBAN — PT 50 
0035 0468 00005577330 18; NIF — 
500 788 898. Bem-hajam, saúde e 
a paz de Cristo ressuscitado, neste 
tempo pascal!

Rapazes de Miranda
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perante uma atrocidade desta dimensão? — Oh senhora! Oh se-
nhora! Diga-lhe que amanhã lhe paga o mês de Março, que ao 
menos a deixe entrar para dormir, que tenha pena e que amanhã 
o padre lhe dá o dinheiro!

Tudo ela chorou, tudo ela disse. De nada valeu. 
Esta gente enriquece à custa de truques e, depois quanto 

mais tem, mais quer.
Há três anos que a desgraçada lhe paga quinhentos e cin-

quenta euros por mês. Nunca lhe passou um recibo e, agora, 
como diz o povo faz injustiça pelas suas próprias mãos. 

Perante a fraqueza, a ignorância e a debilidade da sua inqui-
lina usa a força do seu corpo! E não a deixou entrar.

Valeu-lhe outra pobre que lhe deu de jantar: — Eu estava 
cheiinha de fome padre, e aquela amiga não só me deu cama, mas 
também de comer.

No dia seguinte passei-lhe o cheque, mas advertia-a: — Diga 
lá ao seu senhorio que ele não pode proceder desta forma consi-
go, que ele lhe deve passar recibo todos os meses, senão que se 
vai queixar à autoridade. Ele não tem legitimidade nem poder, 
para se portar desta maneira consigo. 

A situação actual da falta de casas, leva a todos os abusos! 
As rendas sobem e os senhores gananciosos acham sempre que 
podem ganhar mais. Não há fiscalização e a ganância vence.

A pobre falou de uma neta que vive com ela. Eu quis saber 
da história da descendente: — É filha do meu filho que anda para 
aí na bebedeira, se juntou com uma drogada e eu vi-me na obriga-
ção de acolher a menina porque aquilo não era ambiente para a 
criança. Precisa de uns óculos, vê muito mal. Tem os olhos tortos 
e é muito envergonhada.

Não admira que a mocinha seja triste e complexada na es-
cola, com treze anos e estrábica, é natural que se sinta inferior 
às outras. 

Eu não imaginava e penso que o leitor está como eu! Com 
esta idade e no sétimo ano de escola, a aluna não tem o defeito 
corrigido, nem óculos que a ajudem a ver melhor e a reparar a 
sua visão. Nem se acredita! Se faltasse à escola, se não tivesse ao 
longos dos anos vários professores e professoras, ninguém teria 
notado o defeito tão grave? Ela que está no sétimo ano!

Tanta gente com alguma cultura e conhecimento de meios, 
não tenha feito nada para ajudar a criança? Passam indiferen-
tes de ano para ano, umas para as outras! Uma deficiência tão 
evidente! 

Da outra vez mandei-a à Segurança Social, mas ela não está 
legalizada nem com documentos apesar de residir e trabalhar 
em Portugal há vinte anos. Dei-lhe agora, dinheiro para tratar 
de toda a documentação necessária. 

A indiferença é neste caso e noutros, uma chaga corrente, 
somos capazes de chamar a atenção, os colegas a chamarem-lhe 
de zarolha e outros nomes injuriosos. Contudo não nos atreve-
mos a levantar uma palha para acabar com o sofrimento alheio!

Oh gente do meu tempo! Vencei a indiferença. O mundo só 
é melhor se cada um fizer o que pode. Estes dois casos da avó e 
da neta dizem-nos com clareza o que é o submundo dos pobres. 

Padre Acílio

Continuação  da  página  1

PATRIMÓNIO DOS POBRES

ram ao trabalho que cada um fez. 
Nós esperamos sempre melhores 
resultados, mas a realidade nem 
sempre corresponde ao nosso de-
sejo. Ter bom aproveitamento é 
bom para os Rapazes, para que 
mais tarde venham a ser alguém 
na nossa sociedade e terem uma 
vida mais digna. Em Casa foram 
realizando algumas tarefas para 
que a nossa Aldeia fique mais bo-
nita e organizada.

Fausto Casimiro

Vivências da nossa Páscoa…
1 — Começamos com a Festa 

do Perdão. A sexta-feira antes 
de Ramos foi um dia muito espe-
cial cá em Casa. Às 10:30h, todos 
estávamos na Capela. Rapazes 
do campo (subiram mais cedo) 
e todos os doentes. inclusive 
os acamados1. Com a presença 
de P.e Crespo, vizinho e grande 
amigo da Casa, para ajudar na 
Festa do Perdão. Um jeito de 
dizer aquilo que, in illo tempore, 
era a desobriga, a confissão da 
Páscoa, depois celebração peni-
tencial. (…). Acho que o próprio 
Evangelho aponta bem para 
aqui — uma Festa do Encontro 
ou Festa do Perdão. Diz-no-lo  a 
parábola do encontro d’O Filho 
Pródigo (pródigo em desamor…) 
com o seu próprio Pai (pródigo 
em amor…). Segundo a Análise 
Crítica Literária, esta parábola é 
do que de mais belo há em toda 
a literatura mundial sobre esta 
matéria. Digna de uma Antologia 
Universal sobre a Bondade que 
habita2 nos nossos corações.”!...

Estive de princípio a fim, não 
já só como admirador, mas como 
quem se deixa tocar também 
pelo evento e pelo sacramento3. 
P.e Alfredo fez uma breve expli-
cação do que ali estava a decor-
rer: a) um ”encontro da comuni-
dade” em “encontro com Deus”, 
como preparação para a Páscoa 
do Senhor; b) o “encontro de 
cada um com Deus, sacramen-
talmente visível no sacerdote 
que acolhe e, logo de seguida, c) 
a Celebração Eucarística. Uma 
Acção de Graças, porque “os Teus 
carinhos para connosco, Senhor, 
são mais numerosos do que os 
grãos de areia das praias do mar” 
(Sl 139, 17-18).

Eram três sacerdotes, de alva e 
estola — P.e Telmo, P.e Crespo e 
P.e Alfredo. Cada um no seu can-
tinho — em busca de cumprir a 
privacidade do acto. Teresa e a 
Maria iam a cada um/a perguntar 
se e onde queriam ir. Ajudavam 
a deslocar a cadeirinha de rodas 
— se era o caso. Vi que todos qui-
seram. E eu também quis.

Entrementes, nos meus ruídos 
internos, dava comigo a “ques-
tionar” sobre o direito / dever 
de, sendo estes os filhos que Deus 
nos manda, os privarmos e/ou 
levarmos assim a estes regalos 
que a nossa Fé e a Liturgia Cató-
lica têm para os homens por Deus 
amados (Lc 2, 1-14). O delicado 
tema da “liberdade religiosa” 
nestas instituições da Igreja. Fui 
até 2013 — após um telefonema 
de P.e Baptista. Passei a vir quase 
todas as semanas. Almoçávamos 
os dois com os doentes e, após o 

almoço, ajudava a dar de comer 
aos acamados. Depois, íamos os 
dois, mata fora, a descobrir e a 
conversar.

Às vezes, ficava para jantar 
com os rapazes e rezava o terço 
com eles. Impressionado pela 
disciplina, pelo silêncio oracio-
nal e por aquela algaraviada 
toda que a reza deles sempre é, 
deixei escapar: — Para um leigo 
estranho, esta reza do terço é 
uma incógnita perigosa — eles 
não percebem nada do que dizem 
nem dizem nada direito... Diante 
de Deus, terá o seu valor. Mas… 
Resposta de P.e Baptista: — Sere-
na-os muito. É uma rotina que 
eles precisam e que os acalma. 
Depois de um dia de trabalho, isto 
faz-lhes bem, pacifica-os…

2 — As nossas “festas” e seus 
ECOS… Os meus diálogos inter-
nos, para mim, são “amigos” de 
que preciso cuidar bem. Porque 
senão… Viram meus inimigos 
perigosos… Depois da Eucaristia 
que se seguiu à Festa do Perdão, 
vi que P.e Crespo, convidado 
para almoçar connosco, ficou 
por aí em alegre convívio com os 
rapazes e doentes. Gosto de ver 
esta Casa assim aberta aos nos-
sos Domésticos da Fé (Gl 6,10). É 
uma “partilha de bens” — não 

BEIRE — Flash’s

só “bens materiais” (P.e Crespo 
reparte connosco os excedentes 
do que ali chega), mas, sobre-
tudo, partilha de “bens espiri-
tuais”. Estas coisas que, no dizer 
do povo, fazem muito bem à 
alma. Penso que foi isto mesmo 
assim nesta festa do ir ao Senhor 
Padre…

Pude ver e ouvir os ECOS das 
celebrações. Cada um a seu modo. 
Mesmo aqueles que não conse-
guem falar nada de jeito… Dava 
gosto ver e, mais ainda, sentir a 
festa que cada um vivia: — Eu fui 
ao P.e Telmo, eu fui ao P.e Crespo, 
eu fui ao P.e Alfredo… As palavras 
quase não passavam disso — Eu 
fui… Eu comunguei… Foi bonito… 
Mas aquelas caras, aquele sobre-
porem-se uns aos outros a querer 
contar primeiro, aqueles olha-
res, aquelas melodias que modu-
lavam cada voz, (…), não mais se 
apagarão de mim. Que venham 
os teólogos dizer que eles não 
entendem, que isto é profanar 
um sacramento, que se corre o 
risco de lançar pérolas a porcos, 
que e que e que. Deixá-los. Eu, 
que já gostei de teorizar e dizer 
bacoradas dessas, gosto agora é 
de partilhar convosco este meu 
delírio interior: — Se a fraqueza 
da vossa fé ainda vo-lo permite 
e aceita que o inefável sempre 

Menos metralha e mais amor

Vinha n’O Comércio do Porto: Cinco homens armados 
assaltaram uma camioneta de passageiros. Saíram das 
giestas, fizeram alto e limparam. Eram cinco salteadores. 
Horas de pavor!

No final da limpeza, um deles pergunta ao chefe se se 
mata o motorista. Que não: «Furam-se os pneus». Uma 
velhinha chora a perda do seu cordão e o chefe manda 
entregar: «Tome lá, não chore mais».

Isto deu-se a trinta quilómetros de Braga, na estrada 
de Chaves e no reino de Portugal.

Foi chamada uma força da G.N.R. que anda por lá a ver 
se apanha os criminosos e bom será que assim aconteça. 
Mas, se me fosse permitido falar, eu havia de dizer que o 
verdadeiro remédio está mais no prevenir do que no per-
seguir. O bandido nasce da criança e medra na rua. É um 
nascimento e um crescimento perigoso porquanto se faz 
sem dor. Nasce e cresce no meio do trigo bom sem que 
alguém se aperceba; e em determinada altura manifes-
ta-se. «Foi na estrada de Montalegre», diz O Comércio do 
Porto. Uma dúzia de homens de bem viram ali e sentiram 
o mal de que jamais deram fé e, quem sabe? até, se para 
ele concorreram!…

Os bandidos não eram totalmente maus: «Não mates, 
fura os pneus». Respeito pela vida. «Tome o seu cordão e 
não chore.» Piedade. Não eram de todo maus!

Estes casos hão-de repetir-se. Não há segurança pos-
sível. Metralhadoras à popa e à proa metem medo, sim, 
mas não afastam o mal. É, até, por amor dos tais metra-
lhadores que chegamos a esta perfeição. Que o digam os 
da Scotland Yard!

Que fazer? Não haverá remédio? Há, sim senhor. Po-
nham o Padre Cruz numa camioneta e deixem vir os ban-
didos! Menos metralha e mais amor.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, pg. 119-120

DOUTRINA

grita muito alto, passai por cá. E 
ficai o tempo necessário para aus-
cultar o quanto esta iniciativa de 
P.e Alfredo caiu bem entre estes 
nossos filhos que Deus nos 
mandou… 

1 — A palavra acamados, já quase 
não faz sentido. As cadeiras de rodas 
permitem-nos mobilizar toda esta 
gente para estar-comnosco. Onde 
convenha — a eles e a nós. Enro-
dados, sim, mas comnosco. Com a 
comunidade. A participar. 

2 — Os estudiosos destas coisas 
gostam de distinguir o habita d’o 
visita… Realmente, parece haver 
ainda corações de pedra, insensíveis 
ao sofrer de outrem. Mas parece 
não haver ninguém que, uma vez ou 
outra, não se sinta visitado por essa 
bondade de que precisa — quando a 
desgraça lhes bate à porta… 

3 — Evento é o sinal visível — que 
os olhos podem ver; sacramento é o 
grande Invisível que só os “olhos do 
coração” sabem vislumbrar… 

Um admirador
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Do ambiente digital
NOUTRO tempo, no fim da 

 II Guerra Mundial, Pai 
Américo, fez este apelo aos 
seus filhos: «A consciência é 
uma coisa que está dentro de 
ti, que te pica naquela ocasião 
em que praticas as acções e te 
diz se elas são boas ou más. 
[…] A consciência é a voz do 
nosso Bom Deus a chamar 
por ti, a dizer que te espera, a 
declarar-Se Pai.» [O Gaiato, n. 
48, 29 Dez. 1945, p.4].

Têm-se generalizado as 
tecnologias digitais, mas são 
de ter em conta as pessoas 
mais pobres e marginaliza-
das da cultura digital [info-
-excluídos], também com o 
avançar da idade, sem pos-
sibilidades de acompanhar 
tanta informação nesta área 
do conhecimento humano. 
O nível de literacia digital 
dos portugueses ainda é bai-
xo, havendo muitas pessoas 
com dificuldades em seguir 
os avanços tecnológicos digi-
tais aplicados a domínios da 
sua vida pessoal e social. Há 
muito desconhecimento dos 
tipos de ciberataques e é fraca 
a protecção on-line (medidas 
de segurança). Muitos consu-
midores já foram alvo de ten-
tativas de burlas on-line e de 
cibercrime.

PÃO DE VIDA

E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de 
sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 
Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem 
ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis 
aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. 
E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.

Evangelho de João 19, 25-27

HÁ poucas semanas, e prevendo para breve a reabertura 
 do Calvário, acolhemos em casa a Adelaide e o Ricky, bem 

como a Maria de Jesus, esta última para uma experiência de vo-
luntariado entre nós e connosco.

Todos sentem o Calvário como um lugar vivo e para quem 
vive, apesar das limitações e dores de cada um. A presença da 
Adelaide para, agora, ser cuidada no parkinson avassalador que 
toma conta da sua beleza e energia de outrora, é um imperativo 
moral dirigido a quem, durante tantos anos, cuidou dos mais 
indefesos nestes mesmos espaços e passos.

De recordar que, no momento em que escrevo, nos prepa-
ramos para celebrar a memória da instituição da eucaristia, 
também aquela memória da páscoa judaica e prefiguração do 
banquete nupcial para a eternidade. Daqui a pouco no espiguei-
ro repetiremos as mesmas palavras de Jesus na noite em que foi 
entregue por um dos amigos escolhidos. E a partir daqui acon-
tece tudo o resto. A oração e a traição, a prisão e a condenação, 
a morte e a sepultura e, finalmente, o silêncio e a ressurreição. 
Tudo acontece e nada fica fora do amor de Deus. Para que se 
cumpram as escrituras, para que aprendamos a ler…

O Calvário é o lugar da mãe sem filhos e dos filhos que en-
contram nas estéreis a sua mãe. Dos irmãos sem família que 
têm Jesus como garante da fraternidade, porque deu a sua vida 
por todos. Por todos. Sem excluir ninguém. 

Padre José Alfredo

CALVÁRIO

Na Exortação Apostólica 
Christus Vivit, é dado o exem-
plo de Carlo Acutis [3-V-1991 
† 12-X-2006], que morreu de 
leucemia aos 15 anos e já bea-
tificado [10-X-2020]. Chegou a 
visitar Portugal e desenvolveu 
o seu talento na informática, 
sendo considerado padroeiro 
da internet: «Ele sabia muito 
bem que esses mecanismos da 
comunicação, da publicidade 
e das redes sociais podem ser 
utilizados para nos transfor-
mar em seres adormecidos, 
dependentes do consumo e das 
novidades que podemos com-
prar, obcecados pelo tempo li-
vre, fechados na negatividade. 
Carlo, porém, foi capaz de usar 
as novas técnicas de comuni-
cação para transmitir o Evan-
gelho, para comunicar valores 
e beleza.» [n. 105].

Nomeadamente no twit-
ter [rede social e serviço de 
microblog], o Papa Francis-
co tem deixado mensagens 
incisivas e interpeladoras, 
como este grito de angústia, 
em 12 de Março: «Jamais a 
guerra! Pensem sobretudo 
nas crianças, às quais se tira 
a esperança de uma vida dig-
na: crianças mortas, feridas, 
órfãs, crianças que têm como 
brinquedos resíduos bélicos… 

Em nome de Deus, parem!». 
Entre mais mensagens neste 
terrível contexto bélico da 
invasão da Ucrânia pela Rús-
sia, em 25 de Março, do Acto 
de consagração ao Imaculado 
Coração de Maria, em Roma 
e Fátima, sublinhou: «Ó Mãe 
de Deus e nossa, solenemen-
te confiamos e consagramos 
ao vosso Imaculado Coração 
nós mesmos, a Igreja e a hu-
manidade, de modo especial 
a Rússia e a Ucrânia. Acolhei 
este nosso acto que realiza-
mos com confiança e amor, fa-
zei que cesse a guerra, provi-
denciai ao mundo a paz. O sim 
que brotou do vosso Coração 
abriu as portas da história ao 
Príncipe da Paz; confiamos 
que mais uma vez, por meio 
do vosso Coração, virá a Paz. 
Assim a Vós consagramos o 
futuro da família humana in-
teira, as necessidades e os an-
seios dos povos, as angústias 
e as esperanças do mundo.»

Toda a pessoa humana, no-
meadamente os cristãos e as 
pessoas de boa vontade, no 
meio do mundo a construir, 
com as suas alegrias e desâni-
mos, há-de distinguir-se pela 
cultura do respeito, da escu-
ta e do diálogo. Na Epístola a 
Diogneto [c.120 d.C.] vem um 
belo lema: Os cristãos moram 
na terra e são regidos pelo Céu. 

Feliz Páscoa da ressurrei-
ção de Jesus Cristo, com paz 
no mundo!

Padre Manuel Mendes

Duas cartas – um mesmo sentir
«Agradeço a Deus as graças que me têm sido concedidas por 

intermédio do Padre Américo que tive o privilégio de conhecer, já 
lá vão mais de 70 na igreja dos Congregados, no Porto, aquando 
de homilias que algumas vezes fez, nas missas de Domingo, das 
13 horas. Essas homilias tocaram-me tão profundamente, que 
nunca mais me desliguei da Obra do Padre Américo.»

Assinante 11439

«Todos os dias rezo a oração pela beatificação do Padre 
Américo que já devia estar nos altares há muito tempo! Ainda 
me lembro de o ver pregar nos Congregados com a sua batina e 
capa preta. A força da sua convicção era tanta que as pessoas não 
resistiam à sua pregação e, se não tinha dinheiro consigo, por 
vezes entregavam anéis e brincos porque não conseguiam ficar 
indiferentes.»

Assinante 58073

CORRESPONDÊNCIA DOS LEITORES

o mal, a vida triunfa sobre a 
morte, o pecado dá lugar à 
graça, o amor vence o ódio e 
a humanidade procura Deus 
e encontrar-se com a divin-
dade por meio de Jesus Cristo 
Ressuscitado.

No Domingo de Ramos ou-
vimos através das Escrituras 
que Jesus tinha entrado na 
cidade e foi aclamado pelas 
multidões. “Bendito o que 
vem em nome do Senhor, 
hossana nas alturas! Hossana 
ao Filho de David”. Um pouco 
depois os mesmos disseram 
que tinha de ser crucifica-
do. Em nada assustou Jesus 
conhecendo o coração de 
cada um dos homens. Acla-
mação! Humilhação! Glória. 
Ressurreição.

Em volta, vemos tantas do-
res do nosso povo, as nossas 
dores também, em altos bra-
dos! Olho para os arredores 
e a guerra é um facto, ódio, 
a violência, a condenação 
injusta e as pedras atiradas 
até ao alto da cruz. Jesus vai 
adiante. Carrega o peso dos 
nossos muitos pecados. A sua 
dor é grande, mas o amor 
supera todo sofrimento e 
angústia.

Na Cruz de Cristo ficou 
para sempre desvendado a 
grandeza do amor de Deus 
pelos homens. As perguntas 

BENGUELA – VINDE VER!

Continuação  da  página  1 existenciais agora encontram 
respostas, “já ninguém vive-
rá sem luz da fé, já ninguém 
morrerá sem esperança”. 
Cristo é luz e vida. O sentido 
único!

A Páscoa é o momento alto, 
Jesus foi elevado e com Ele 
toda a humanidade. A conclu-
são é de Pai Américo «A nossa 
Páscoa começou na Quinta-

-Feira Maior, logo de manhã-
zinha, num ambiente de cata-
cumbas. Assim tinha de ser. 
Nós somos uma família Cris-
tã. É para nós a palavra de 
ordem. Pascha nostrum im-
molatus est Christus. Eu peço 
desculpa aos meus leitores da 
impertinenciazinha do latim, 
mas sabe-me tão bem! Gosto 
de dizer tal e qual vem nas 
cartas do Apóstolo: «Cristo, 
nossa Páscoa, foi imolado».

Padre Quim
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