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Deus é zeloso; quer tudo para Si. Se as obras são nossas 
morrem no seu posto; se são d’Ele ficam para outros 
continuarem. Nem o que semeia nem o que colhe, nem 
o que planta nem o que rega, são no mundo alguma 
coisa, Mas sim somente Aquele que dá o incremento.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., 5.ª ed., 1990, pg 57.

PENSAMENTO

MALANJE

HÁ algumas semanas, na 
 Reunião dos Padres, 

fomos informados da vontade 
do Padre Custódio regressar à 
Obra da Rua… Alegrei-me mui-
to com o seu regresso e ainda 
mais porque é alguém que co-
nhece muito bem o nosso modo 
de viver o ministério sacerdo-
tal. Um padre que se faz pobre 
para estar com os pobres. Que 
maravilhoso seria regressarem 
todos os que um dia serviram 
a Obra, nascida no coração 
apaixonado do Padre Américo. 
Cada Padre que entra na Obra 
ou regressa supõe um desa-
fio para nós os que estamos… 
acolher, partilhar caminhos 
juntos, descobrir novos desa-
fios, deixarmo-nos interpelar 
pelo Espírito Santo. Bem-vindo 
padre Custódio, aqui estamos 
irmão.

Nos últimos meses as Casas 
do Gaiato de Angola estão a 
passar grandes dificuldades 
económicas. Nossa dependên-
cia da Obra continua a ser mui-
to forte, apesar de tentarmos 
por todos os meios caminhar 
no sentido da auto-sustenta-
bilidade: excesso de trabalha-
dores que na sua maioria não 
têm para onde ir; Rapazes sem 
trabalho que podem colaborar, 
outros que não conseguem sair 
porque escolheram caminhos 
errados… O apoio àqueles que 
terminaram o processo aca-
démico foi reduzido e prati-
camente não temos recebido 
nenhum Rapaz, pois não temos 
condições básicas para poder 
assegurar-lhe um mínimo, sem 
contar que existe uma apatia 
generalizada num bom grupo 
de Rapazes. O maior desafio é 
estabilizar a Casa, sobretudo 
nas áreas produtivas, durante 
este ano.

Vão-nos chegando algumas 
ajudas para o equipamento 
dos laboratórios… Há dias, 
uma senhora de Portugal pe-
diu-me por e-mail o número 
da nossa conta em Portugal e 
fez-nos uma transferência… O 
Bom Pai saberá recompensar. 
Muitos me dizem que há que 
dar a cana e não dar o peixe… 
e eu penso que enquanto não 
aprender a usar a cana, ao me-
nos que se lhe dê o peixe, pois 
que de outra forma acabará por 
vender a cana para comprar o 
peixe. A educação, e em espe-
cial a formação profissional, é 
uma prioridade na nossa Obra.

DA NOSSA VIDA

Serviço
AS nossas tarefas agrícolas, em 

	 que	 os	 rapazes	 participam,	
são	 hoje	 muito	 reduzidas.	 A	 vida	
escolar	sobrepõe-se	a	tudo	o	resto,	
reduzindo	a	pouco	o	tempo	disponí-
vel	 para	 outras	 aprendizagens,	 que	
não	deixariam	de	ser	também	muito	
importantes	para	a	formação	deles,	
transmitindo-lhes	aquilo	que	a	Esco-
la	não	transmite.

Vem	 isto	 a	 propósito	 da	 nossa	
vindima.	Para	além	deste	trabalho	no	
campo,	só	têm	a	possibilidade	de	co-
laborar	na	apanha	da	batata,	quando	
é	o	tempo	de	o	fazer.	Desta	vez	foram	
poucos	rapazes	a	vindimar,	dos	pou-
cos que, neste momento, compõem 
a	nossa	Comunidade.

Porque	a	Escola	 já	 começou	as	 suas	actividades,	 tudo	 lhe	fica	 sujeito.	
Como	o	ambiente	que	envolve	as	escolas	é	geralmente	um	ambiente	citadi-
no,	é	este	que	determina	a	programação	escolar.	Longe	vão	os	tempos	em	
que	era	comum	os	filhos	participarem	na	economia	doméstica,	ajudando	nos	
trabalhos	a	que	os	pais	metiam	ombros.	Se	não	se	pode	nem	deve	inverter	
a	 importância	 das	 coisas,	 também	não	 se	 deve	 desprezar	 o	 que	 contribui	
para	a	unidade	da	família,	que	se	solidifica	no	serviço	mútuo	entre	os	seus	
membros.

As	experiências	que	se	desenvolvem	na	vida,	originam	conhecimentos,	
sentimentos	e	abertura	de	espírito	e	de	inteligência,	e	só	enriquecem	a	quem	
nelas	participa.	As	experiências	não	se	transmitem,	como	gostava	de	dizer	Pai	
Américo,	e	a	participação	de	todos	na	vida	da	Casa	seria	muito	importante.	
Quando	os	mais	velhos	vêm	visitar-nos,	lembram	os	tempos	que	passaram	na	
sua	juventude	entre	nós,	não	só	as	malandrices	mas	tudo	o	que	fizeram	de	
bom	proveito,	mostrando	como	os	favoreceu	a	participação	na	vida	da	Casa,	
a	ponto	de	dizerem	que	os	anos	aqui	passados	foram	os	mais	felizes	das	suas	
vidas.	Hoje	a	vida	é	muito	passiva	ou	multiplica-se	em	actividades,	maiorita-
riamente	desportivas,	sem	distinção	de	sexo.	Competição,	exercício	físico…	o	
que	fica	de	perpétuo	para	o	verdadeiro	curriculum vitae	da	vida	de	cada	um?

Voltando	à	nossa	vindima,	sabemos	como,	a	alguns	rapazes,	custa	um	
bocadinho	pôr	a	tarefa	em	marcha,	embora	com	outros	não	haja	vestígios	
desta	inércia.	Tivemos	a	demonstração	das	duas	formas	de	encarar	a	tarefa,	
e	foi	o	mais	novo,	em	idade,	que	deu	melhor	conta	do	recado,	embora	acon-
selhado	a	não	pegar	na	 tesoura	para	evitar	 ferimentos.	Aliás,	em	todas	as	
tarefas,	é	normal	existir	esta	dupla	forma	de	reagir,	em	que	os	menos	predis-
postos	à	acção	respondem	sempre	da	mesma	forma,	independentemente	do	
que	há	a	fazer.	Mais	um	motivo	para	os	envolver	nas	tarefas	que	são	serviços	
à	Comunidade,	de	que	fazem	parte	e	beneficiam.

A	participação	de	todos	os	membros	da	Comunidade	nas	tarefas	que	é	
necessário	realizar	na	vida	da	Casa,	é	a	melhor	forma	de	integrar,	particular-
mente	os	que	iniciam	uma	nova	vida	entre	nós,	e	um	meio	de	conservar	a	
unidade	entre	todos.	Este	é	o	estado	de	alma	que	todos	apreciam,	com	frutos	
de	paz	e	tranquilidade,	nascidos	de	um	sentido	de	serviço	que	enobrece.

Padre Júlio

Continua na página 4

BENGUELA – VINDE VER!

Casa de Família
ESTES dias que são os pri- 

 meiros do novo ano lecti-
vo, têm sido marcados por fre-
quências de idas e voltas aos 
Institutos Médios da cidade, 
onde se encontram a estudar 
os nossos rapazes que fizeram 
exames do 9º ano de escola-
ridade e que tenham ficado 
aprovados. Cada vez mais cres-
centes são as dificuldades para 
o ingresso dos novos candida-
tos. Também somos concorren-
tes todos os anos às vagas que 
são abertas nas escolas, e tão 
limitadas que são levam-nos 
a experimentar muitas vezes 
a incerteza e elevados níveis 
de ansiedade. Vou na carrinha 
com diferentes grupos em di-
recção à escola para poder en-
contrar a resposta da opção da 
escolha dos rapazes segundo 
as suas aptidões e preferências 
em relação à carreira estudan-
til e profissional. A orientação 
vocacional é exigente. Numa 
família alargada como a nossa, 
composta por 130 membros e 
igual número de sonhos, re-
quer coragem e audácia para 
os ajudar a tornar realidade. 
A família é por excelência esse 
espaço e lugar do acolhimen-
to, da promoção da aceitação, 
e da integração de cada um 
dos seus membros no lugar 
certo para intervir com maior 
grau de qualidade e satisfação 
pessoal no exercício das res-
ponsabilidades desempenha-
das por todos e cada um dos 
rapazes.

As Casas do Gaiato conti-
nuam a ser Casas de família, 
para responder à grave lacuna 
que a sociedade tem quanto à 
permanência de crianças da 
rua em condições de abandono. 
Nesta última semana chegaram 
cinco crianças de Luanda, dois 
do Huambo, três dos arredores 
da cidade de Benguela, vimo-
-nos aflitos para arranjar os 
colchões. As camas são feitas 
nas nossas oficinas. As roupas 
de cama foram arranjadas na 
nossa rouparia. Todos os dias 
chegam inúmeros pedidos 
para acolhermos mais um, dois 
ou três rapazes. Já temos a casa 
cheia. No refeitório as mesas 
para tomarmos as refeições são 
constituídas por oito rapazes 
em dezanove mesas. 

Para arranjar as quatro refei-
ções ao dia é uma luta grande. 
Temos a cozinha número 1, 
para 138 onde é feita a refeição 
dos rapazes, segue a cozinha 
dos trabalhadores efectivos 55 
operários e por último a cozi-
nha numero 3, onde é feita a 
refeição para o pequeno-almo-
ço e o almoço para 32 colabora-
dores eventuais. 

Às vezes de tantas aflições de 
cada dia em busca de soluções 
para os desafios da nossa vida 
como família, surgem alguns 
sinais de esperança. Ainda há 
poucos instantes enquanto es-
crevia estas notas para o Vinde 
Ver! Telefonou-me o Senhor 
Engenheiro Eduardo pedindo 

Continua na página 4
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Pelas CASAS DO GAIATO

VINDIMA — Apesar de sermos poucos rapazes, iniciámos a vindima 
na nossa vinha da mata. Demoramos menos de um dia e meio a colher as 
nossas uvas que já estavam prontas para ser apanhadas. Estas uvas são 
de boa qualidade e razoável quantidade. O «Meno» levou-as no atrelado 
do tractor para a adega. As restantes uvas foram para a nossa adega para 
se fazer o nosso vinho de consumo. Esperamos que venha a dar um bom 
vinho.

TIPOGRAFIA — Os nossos tipógrafos têm feito vários tipos de tra-
balhos para fora e outros para a nossa Obra. Têm feito livros, envelopes, 
calendários e outros trabalhos. Para Casa têm feito, para além do nosso 
Jornal O GAIATO, o Boletim AMA e cadernos escolares para os nossos ra-
pazes. Vão fazendo também a manutenção às máquinas para que não 
haja avarias.

ESCOLA — O ano lectivo já arrancou para os nossos rapazes estu-
dantes. Temos rapazes nos vários ciclos e em várias escolas. Temos tam-
bém um rapaz a estudar no ensino superior, a quem desejamos que tudo 
lhe corra bem. Para ele, um dos nossos Amigos respondeu «sim» ao apelo 
aqui feito de um computador, o que muito agradecemos. Ele tem em sido 
sempre bom aluno, interessado nos estudos.

ÁGUA — Ainda temos alguma falta de água, principalmente há pou-
ca água que vem da nossa mata de Calvos. Foi o Pai Américo que mandou 
fazer a canalização desde essa mata até à nossa Casa, a qual tem sido 
reparada sempre que há alguma fuga. Exige também manutenção para 
que não haja interrupções.

PINTOS — O «Guga» continua a cuidar das nossas aves, principal-
mente das galinhas, perus e gansos. O Manuel tem ajudado na alimenta-
ção dos animais e na distribuição deles pelos galinheiros. Fizemos uma 
paragem na produção dos pintos, para que haja ração para todos.

Repórter CM

A nossa D. Esmeralda — que no passado Dia de Nossa Senhora da Natividade fez 98 
anos — e o «Ricardinho» que foi da Casa do Gaiato de Paço de Sousa e todos os anos 

vem  abraçar a aniversariante e presenteá-la com uma belíssima orquídea.

PAÇO DE SOUSA

BEIRE — Flash’s

Os nossos “rituais” d/no Calvário
Lembro P.e Manuel. Olho P.e Te-

lmo, olho-me a mim, os doentes 
e os rapazes. De comum, isto: a) 
temos áreas em que, com a ida-
de, as manifestações do crescendo 
das limitações se vão tornando 
evidentes…b) temos outras áreas 
em que esse crescendo parece ser 
retardado por quaisquer ‘forças 
invisíveis’… Sobretudo durante a 
celebração da Eucaristia e/ou na 
reza das Horas Litúrgicas, na reza 
do terço, muitas vezes, me apanho 
distraído a pensar no discurso d’a 
raposa ao Principezinho — de Exu-
péry: — «… Os rituais são preci-
sos», ed. Caravela, pg. 70.

Estes fenómenos observados 
aqui n’O Calvário merecem uma 
crónica. Somos uma experiência 
de humanização ainda não muito 
estudada. No dizer de P.e Baptista, 
“isto aqui, não é uma simples es-
cola — é uma verdadeira univer-

sidade”. Oh, se é! Mas uma univer-
sidade sem ‘docentes’ e ‘discentes’ 
que gostem de aprender e saibam 
ensinar1.

1 Rituais de ‘sabor religioso’… 
Tento observar e observar-me — 
com olhos de ver. Cada um, no seu 
«eu e as minhas circunstâncias», 
tem os seus ritmos e o seu jeito 
de ser/estar no mundo. Logo me 
dou conta de que também cada 
um, consoante o peso do seu tem-
po aoristo2 (um passado com peso 
emocional), tem os seus rituais 
peculiares. De sabor religioso, cul-
tural, busca de sentir-se útil, capaz 
de amar e fazer-se amar — enfim, 
a vida em pro+cesso.

Mas há um fenómeno que me 
dá que pensar. Nas pessoas mais 
condicionadas pela sua religião, os 
rituais de ‘sabor religioso’ têm um 
peso que não aparece nas outras 

pessoas. Tal como o peso de outros 
rituais sociais, não religiosos, apa-
rece com tónicas diferentes de pes-
soa para pessoa.

Em P.e Manuel a coisa era pa-
tente: ao proclamar o Evangelho, 
quando concelebrava a Eucaristia, 
que já não conseguia celebrar sozi-
nho, bem como ao rezar connosco 
o terço e/ou a Liturgia das Horas, 
era como se a sua cabecinha ain-
da estivesse perfeita. Lia, e/ou re-
zava com aquela alma inflamada 
que sempre lhe conhecemos. Ele 
era um apaixonado pela sua voca-
ção de Padre da Rua! Fora destas 
áreas, de dia para dia, notava-se 
o acentuado crescendo das limita-
ções próprias da idade e doença.

Olho-me a mim, olho P.e Telmo 
(uma vida de total entrega aos 
outros…), D. Laura (cantora e ca-
tequista), D. Maria e D. Deolinda 
(também cantoras na igreja…). 

MIRANDA DO CORVO

PARTILHAS, CAMPANHA DE ASSINANTES E 
CONTACTOS — Agradecemos muito os donativos que 
nos têm chegado, pois só assim é possível pagarmos as 
contas. Alguns amigos também nos têm dado bens ali-
mentares. Bem-hajam! Alguns Rapazes foram à Missa 
de Matrimónio de Sérgio e Maria João (professora de 
Música), na igreja matriz da Lousã, a 3 de Setembro, 
desejando-lhe felicidades! O nosso Padre Manuel 
foi ainda, no dia 11 Setembro, Domingo, celebrar al-
gumas Eucaristias nas igrejas de Santa Cruz e da Sé 
Nova, da Unidade Pastoral Aeminium (Coimbra), em 
ligação com o Sr. Padre Pedro Santos, tendo aprovei-
tado para falar da Obra da Rua, do jornal O GAIATO e 
da Causa de Beatificação do Venerável Pai Américo, 
o que agradecemos. Foram inscritos mais dois novos 
assinantes do nosso jornal: Maria Natália e Mário da 
Silva, de Coimbra. Muito obrigado! Contactos e outros 
dados da nossa Casa, a mais antiga (de 1940): Obra 
da Rua — Obra do Padre Américo, Casa do Gaiato, 

3220-034 Miranda do Corvo; IBAN — PT 50 0035 0468 
00005577330 18; Número de identificação fiscal — 500 
788 898; telefone — 239 532 125; correio electrónico — 
gaiatomiranda@gmail.com

AGROPECUÁRIA — Na primeira quinzena de Se-
tembro, finalmente veio alguma chuva, mas com 
vento. Na cultura de milho-grão, depois de boas regas 
durante o seu crescimento, foi recolhido o sistema de 
rega (tubos, tripés e pivôs). Mas, nos dois campos de 
milho foram feitos estragos por animais, das redonde-
zas (javalis e cabras). As latadas de videiras (de uvas 
de mesa) precisam de ser colhidas. Nas saladas, temos 
comido tomate e cebola; e também comemos uvas e fi-
gos. As ervas daninhas dos bataréus (socalcos) — com 
citrinos, kiwis, oliveiras e vimes — foram cortadas. 
Nos jardins, foram cortados os relvados. As ervas das 
calçadas foram cortadas e varridas com as folhas; e 
levadas para a estrumeira. Duas roçadouras foram a 
arranjar à Lousã e o conserto foi pesado. No ovil, nas-
ceu uma borrega, negra, linda!

Rapazes de Miranda

D. Adelaide (que foi ‘a mãe’ nesta 
Casa), Sr. Costa, D. Julieta, … Cada 
um carregando diferentes histó-
rias de cariz mais social e/ou cultu-
ral, com alguma ligação aos rituais 
de ‘sabor religioso’. Reparo: Ai 
como tudo isso pesa na sua ‘quali-
dade de vida’ aqui no Calvário!

Dói-me ver o crime que é ‘en-
caixotar’ as pessoas numa ERPI 
(mesmo que lhe chamem ‘Casa 
Sacerdotal’), se os deixamos ali, de 
rabinho seco e papinho cheio, mas 
já excluídos dos ‘rituais do seu 
quotidiano’. Lembro P.e Abraão, 
ao fim de 19 anos de ERPI: — «… é 
triste a gente querer falar e já não 
se lembrar das palavras.»

2 Os cestos da roupa suja e 
lixo… Mais minuto menos minuto, 
nunca juntos, mas pelas 9h aí vêm 
eles. Cada um no seu ritmo e seu 
jeitinho de ser «pessoas com defi-
ciência». A Tinita, em ritmado ceri-
monial de para/arranca // arranca/
para, arrasta o saco da roupa suja 
até à lavandaria. E ai se lhe tiram 
esse serviço à comunidade! O Val-

DOUTRINA

Um caso delicioso

Um dos meus que trabalha 
na Baixa, morre por me ver no 
Porto; e eu gostaria que ele 
morresse muitas vezes, mas 
não posso. De manhã, saímos 
ambos da Rua D. João IV e até 
aos Congregados, onde fico 
a celebrar, são novidades e 
anedotas e perguntas e «olhe 
pràqui» e «veja acolá», até 
nos separarmos. Passou aqui 
as suas férias em Setembro 
e levou três quilos de carne 
limpa! Já lhe disse para inda-
gar dos mestres, no Porto, 
quantos quilos de boroa deve 
ele ter rilhado para chegar ós 
três quilos de carne. Deve ter 
sido muita coisa porquanto, 
sempre que eu me encontrava 
com ele, via-o ocupado…!

Como ele entra para o escri-
tório às 8,30 e sabia que antes 
daquela hora eu devia estar 
em S. Bento, pro comboio, 
apareceu ontem na estação. 
«Uma gare.» Passei-lhe para 
as mãos o porta-moedas. 
Comprou a gare. Entrámos os 
dois. O apaixonado ripou os 
embrulhos das minhas mãos 
pecadoras e ambos fomos 
colocar na carruagem. «Aqui é 
que é!» Era primeira. É o que 
reza o passe que me deram. 
«A burro dado…»

Uma vez instaladas as coi-
sas, saímos e fomos ó choco-
late, ó quiosque. Passei-lhe 
de novo o porta-moedas. «Eu 
ando», disse. E andou com a 
despesa dos dois paus dele. 
Veio à baila, enquanto trincá-
vamos, um ponto em que ele 
muito gosta de tocar: uma 
borla a Coimbra no nosso 
carro. Ora isto não é comigo. 
Eu quero, sim, mas o tempo 
dele não é dele nem é meu. 
É dos patrões. Se os patrões 
quiserem eu mando engatar 
logo. São dez cavalos!

Aproxima-se a nossa hora; o 
comboio vai partir. Há sauda-
des de parte a parte. Temos 
apenas uns minutos que o 
meu amigo aproveita, delicio-
samente, num caso delicioso. 
Aqui vai ele. A graça com que o 
contou, é intransmissível; isto 
é cópia:

«Eu andava a vender e um 
homem disse-me: — Tu que-
res 20$00? Era um homem 
assim pobre, com uma malita 
na mão. Eu respondi e disse: 
— O senhor é pobre, mas se 
ma der eu aceito. Ele deu-me a 
nota e eu fiquei todo contente. 
Ele olhou muito p’ra mim e dis-
se-me: — A alegria é minha. E 
chorava e limpava os olhos e 
tornava a chorar.»

— Mas o homem chorava 
assim como tu dizes?!

— Sim. Limpava os olhos e 
vinham mais lágrimas.

— De que era?
O rapaz calou-se. Não me 

soube dizer de que era. E era 
ele; era ele mesmo a causa 
daquelas lágrimas! Ele não 
sabe que causa lágrimas!

PAI AMÉRICO,
Notas da Quinzena,
1.ª ed., 1986, pgs 129-130.
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demar, feliz e cioso do seu papel. 
Julgávamo-lo incapaz de qualquer 
serviço útil. Verdade que, com os 
‘beijinhos’ e ‘acção formativa’ de 
D. Rosa, também ele já engrenou. 
Ao sinal da ‘mãe’, pega no saco e lá 
vai ele, sozinho e direitinho — lixo 
e/ou roupa suja ao lugar certo.

Frente a estes quadros do nos-
so quotidiano, quem é que, assim 
sem mais, vem negar o obra de 
doentes, para doentes, pelos doen-
tes?! Por uma lei do Estado que, em 
matéria de ‘acção social’, proíbe os 
‘residentes’ de «prestar serviços 
que são da competência do pessoal 
auxiliar»?!… Ouço Pai Américo: «O 
homem, naturalmente, gosta de 

dar-se. Comunicar-se. Ser útil. O 
homem só, é um doente. Não ama. 
Explora». Ah ‘criminosos de boa 
fé’!…

3 O ‘falso saber’ destruidor… 
Os romanos falavam da burrice 
do «tomar a nuvem por Juno…». 
E diziam que «quando o sábio 
aponta a lua, o imbecil olha para o 
dedo…» Agora, lá porque houve al-
guém que possa ter abusado obri-
gando a trabalhar, logo soltam os 
cães a ladrar o aqui d’el rei porque 
«não se pode pedir trabalho a estes 
doentes» — privando-os da respos-
ta a esta sua necessidade básica — 
sentir-se útil…

Não há dúvida de que a ignorân-
cia gera petulância… O intolerante 
age e fala como se Deus falasse a 
ele e só a ele, encarregando-o de ir 
missionar os outros…

1 — Gosto da ideia de que «o amor é um 
fenómeno humano complexo que não 
pode ser ensinado, mas pode aprender-
-se». Dito do amor, pode também dizer-
-se da acção social e da tão propalada 
humanização dos serviços…

2 — Repito-me: Tempo aoristo é esse 
tempo do passado que, pela intensida-
de com que tocou a nossa sensibilidade, 
deixou em nós marcas que condicio-
nam o nosso presente — com sabores 
de delícia e/ou de amargura…

Um admirador

PÃO DE VIDA

Charles de Foucauld
Um viajante na noite
EM 15 de Maio de 2022, o 

 Papa Francisco canoni-
zou Charles de Foucauld. Na 
véspera do centenário da sua 
morte [30-XI-2016], Charlie, de 
21 anos, carpinteiro, ficou li-
vre de perigo numa queda de 
um andaime com 15, 5 metros, 
na cúpula da Capela de Saint 
Louis de Saumur, em França. 
O seu processo de beatificação 
teve início em Março de 1927, 
em Ain Séfra, na Argélia; e foi 
beatificado em 13 de Novembro 
de 2005, pelo Papa Bento XVI. A 
sua memória é celebrada em 1 
de Dezembro.

De seu nome completo Char-
les Eugène de Foucauld de Pon-
tbriand, nasceu em Strasbourg 
— França, a 15 de Setembro de 
1858, num lar cristão, filho de 
François Foucauld e Elisabe-
th Morlet; e foi baptizado dois 
dias depois,: «Meu Deus, todos 
nós devemos cantar as tuas mi-
sericórdias. Filho de uma santa 
mãe, aprendi a conhecer-Te, a 
amar-Te e a rezar-Te. […]». Fi-
cou órfão, aos 6 anos, e cresceu 
sob os cuidados do avô mater-
no, coronel Beaudet de Morlet, 
e com a irmã Marie (3 anos). Re-
cebeu formação cristã na infân-
cia e fez com fervor a Primeira 
Comunhão, em 28 de Abril de 
1872. 

Frequentou o Liceu de Nancy 
e teve uma juventude rebelde. 
Na adolescência, aos 17 anos, 
distanciou-se da fé cristã: «eu 
permaneci assim, doze anos, 
sem negar coisa alguma e sem 
acreditar em nada […]» [carta 
a Henry de Castries, 14-8-1901]. 
Estudou na Escola Militar de 
Saint-Cyr e na Escola de Cavala-
ria de Saumur. Em 1880 foi para 
a Argélia, donde regressou por 
indisciplina. Em 1882-1884, fez 
uma grande viagem em Marro-
cos, com riscos, cuja exploração 
relatou — Reconnaissance au 
Maroc (1883-1884) [Paris, 1888]. 

Regressado a França, insta-
lou-se em Paris, em 1886, e atra-
vessou um período de busca e 
interrogação, com longa refle-
xão: «Mesmo não sendo crente, 
comecei a ir à igreja. Era o único 
lugar onde me sentia à vontade 
e passava longas horas repetin-

do esta estranha oração: ‘Meu 
Deus, se existis, fazei que eu vos 
conheça!’». Guiado pelo P.e Hen-
ri Huvelin [1838†1910], vigário 
na igreja de Saint Augustin — 
Paris, deixou a vida mundana 
e viveu a graça da sua conver-
são, em Outubro de 1886, com 
28 anos: «fez-me ajoelhar, con-
fessar e mandou-me logo para 
a comunhão», conforme placa 
de lembrança: Ici Charles de 
FOUCAULD s’est converti en se 
confessant à l’Abbé HUVELIN en 
Octobre 1886. Devenu prétre le 9 
Juin 1901 il a célébré plusieurs 
fois la messe dans cette église.

Em Janeiro de 1890, entrou 
na Abadia de Notre-Dame-
-des-Neiges, em Saint-Laurent- 
-les-Bains — Ardèche, sendo 
monge trapista, sob o nome 
Marie-Alberic; e em Junho foi 
para outro mosteiro, em Akbès, 
na Síria. Está muito divulgada a 
sua Oração do abandono, escri-
ta em 1896, que começa assim: 
Meu Pai, eu me abandono a Ti, 
faz de mim o que quiseres. […]. 
Em Outubro de 1896, foi envia-
do para Roma estudar Teologia. 
Sete anos depois, em Janeiro de 
1897, deixou a Trapa, atraído 
pela rigorosa imitação da vida 

simples de Nazaré, e partiu para 
a Terra Santa. Chegou a Naza-
ré em Março desse ano e ficou 
«numa cabana de madeira e aos 
pés do Tabernáculo das Claris-
sas». De Foucauld afirmou as-
sim: «Nazaré é a raiz e o tron-
co», enquanto «o Calvário é o 
fruto».

Em Setembro 1900, voltou 
a França. «Os meus retiros do 
Diaconato e do Sacerdócio mos-
traram-me que a vida de Naza-
ré, onde se me afigurava ver a 
minha vocação, devia ser vivida, 
não na Terra Santa, que eu tanto 
amava, mas entre as almas mais 
doentes, entre as ovelhas mais 
tresmalhadas». Depois, foi orde-
nado Presbítero em 9 de Junho 
de 1901, na Diocese de Viviers. 
Sendo sua vontade, obteve per-
missão para ir para o Saara ar-
gelino e chegou a Béni-Abbès, 
em Outubro de 1901, ficando ao 
serviço de Mons. Guérin, Prefei-
to apostólico do Saara. Passava 
horas diante do Santíssimo e 
confidenciou: «A Santa Eucaris-
tia é Jesus, é Jesus todo». Desse 
tempo, disse: «Quero que todos 
os habitantes se acostumem a 
ver-me como seu irmão, o irmão 
universal». Assim, notou: «Das 
4h 30 às 20h 30, não paro de fa-
lar e receber pessoas: escravos, 
pobres, doentes, soldados, via-
jantes e curiosos.». 

Depois, em Junho de 1903, foi 
autorizado a ir para o sul, viver 
com os Tuaregues de Hoggar: 
«Para anunciar o Evangelho, es-

Continua na página 4

PATRIMÓNIO DOS POBRES

CONTA-NOS São Lucas que Jesus num sábado, foi comer a casa 
 de um Fariseu importante expondo-se à observação mi-

nuciosa dos convivas daquela refeição os quais, eram também 
Fariseus.

Após lhe ter dado, frontalmente, regras de boa convivência 
e humildade para que não escolhesse os primeiros lugares, vol-
ta-se para aquele que o convidou e expõe-lhe a ele e a todos os 
outros, as regras do seu Reino: Quando ofereceres um almoço ou 
um jantar não chames nem os teus amigos, nem os teus irmãos, os 
teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. 

Eles poderiam também convidar-te, por seu turno e assim te 
seria retribuído.

Vós quando oferecerdes um banquete convidai os pobres, os 
aleijados, os coxos e os cegos. Sereis felizes, por eles não terem que 
retribuir-vos, pois sereis retribuídos na Ressurreição dos Justos.

Jesus não é contra ninguém, muito menos contra os Fariseus, 
mas simplesmente detesta aqueles, sejam eles quem forem, Fari-
seus, católicos, protestantes, muçulmanos ou de qualquer outra 
religião que não sigam os seus conselhos.

Os Fariseus hoje, não sei se ainda existem, mas vivem por aí 
muitas pessoas, senão a maior parte, as quais não querem saber 
daquilo que Jesus pregou pensando que a Salvação depende so-
mente do seu fervor religioso, sem dividirem os seus bens, tam-
bém pelos pobres. 

Certo casal após ter criado os filhos que agora já se devem 
bastar, resolveu fazer um passeio ou peregrinação a Itália. Alu-
gou por uma semana uma pequena e modesta casa.  Não foi para 
nenhum hotel, mas alimentou-se com o que ia adquirindo nos 
supermercados, hoje abundantes em toda a Europa. Nem mesmo 
assim se contentou com a forma económica com que visitaram 
Roma e outra cidade italiana. Quando regressaram ‘multaram-
-se a si próprios’ oferecendo ao Património 250€.

O mesmo fazia um casal que o Senhor já chamou, o qual, an-
tes das suas férias ia pagar aos pobres o tributo das mesmas. 

Semelhante procedimento tomam os amigos do Património 
dos Pobres que retiram por mês, ou de tempos a tempos, às vezes 
com sacrifício, certa quantia dos seus bens e me mandam para 
eu dar aos pobres, os quais são doentes, aleijados ou ainda com 
a necessidade de pagar um quarto para dormir, uma casa para 
viver, os remédios para se curarem.

Estes que assim procedem, buscando na palavra de Jesus a 
força para se não deixarem arrastar pelas atracções do inimigo 
— Mundo fascinante; ambiciosa ganância e sôfrega fome e de 
prazer e vaidade. 

É interessante verificarmos, que no último Juízo, de que nin-
guém escapa, às contas ao Misericordioso Julgador que tudo co-
nhece da nossa vida, são exactamente sobre as boas acções que 
poderíamos ter feito e não praticámos.  Naturalmente que o Juízo 
mais rigoroso será com aqueles que se alimentam do seu cor-
po e do seu sangue e não perceberam a sua insistente palavra a 
qual não entrou na sua alma, por se terem cegado com os inimi-
gos que amam, mantendo-se alheios aos sofrimentos dos outros 
Homens.

Quantos peregrinam para Santuários e lugares sagrados e se 
fecham ao sofrimento do próximo? Quantos passam férias rega-
ladas e nem sequer se lembram dos que passam fome, doença 
por falta de remédios?  Quantos compram carros vistosos ou 
mesmo de luxo e se esquecem de dar algo para os pobres, numa 
indiferença arrepiante como se fossem donos do Mundo ou até 
da sua própria vida?!...

Fundamentado no Evangelho, o Papa Francisco bem grita 
contra esta insensibilidade, mas quem o ouve, pondo em prática 
os seus apelos? Quem? 

A Porta Estreita de que fala Jesus é para toda a humanida-
de, mas Ele dirige-se sobretudo aos seus discípulos, os cristãos. 
Deus é um Pai Misericordioso, mas também é Justo.

A Justiça de Deus não se compara com a dos Homens, identi-
fica-se com Ele.

Padre Acílio
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É impossível, nesta breve notícia, dar uma ima-
gem, mesmo que pálida, e muito menos uma 
descrição, mesmo que parcial, da riqueza das 
páginas selectas do Padre Baptista. Elas foram 
escolhidas, de entre as crónicas impressas em O 
Gaiato num arco de sessenta anos!, de modo a 
que nelas se reflectissem as muitas facetas do 
Calvário, dos seus habitantes, dos métodos, das 
vitórias, dos dramas e das tristezas e alegrias 
daqueles, doentes, voluntários, padres, que 
fazem do Calvário família, abrigo e vida. Acres-
centamos ainda um breve «testemunho» sobre o 
voluntariado em hospitais e instituições que 
albergam doentes crónicos, em que o Padre 
Baptista apresenta um destilado da sua expe-
riência e nos oferece uma visão, que diríamos 
doutrinal, do que é e significa para um cristão 
ser voluntário numa destas instituições. Faz todo 
o sentido este acrescento doutrinal, uma espécie 
de ensaio caldeado com a entrega de uma vida, 
que se nos apresenta como uma conclusão da 
meditação feita junto dos seus irmãos doentes, 
conclusão levada até ao limite da razão, que é 
onde começa o amor: «Nós precisamos de 
encontrar Cristo nestes doentes e deixarmo-nos 
seduzir por Ele. E a partir dessa sedução tudo o 
mais vem».

Tudo o que aqui se relata é verdade e anúncio, 
bastas vezes interpelação e convite, nem sempre 
suave, à introspecção e meditação, necessárias 
como base para a acção. O leitor nem sempre 
terá os olhos enxutos nem a consciência tran-
quila, mas sairá para esta sua vida com outro bri-
lho na alma e outro ânimo na vontade. Terá tido 

LIVROS

ainda o prazer, cada vez mais raro, de ler uma 
prosa ao mesmo tempo directa, simples e poé-
tica, a prosa de um homem de acção que medita 
e discerne. — Do Prefácio — Ler o Padre Baptista, 
de Walter Osswald.

Os pedidos podem ser feitos à Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa, através do telefone 255752285, por 
e-mail: geral@obradarua.pt, por carta ou no site: 
www.obradarua.pt

SINAIS

MEU querido — foste um bebé encantador. Tua mãe vivia 
 para ti — feliz com o teu sorriso! Que grande alegria para 

ela. Ficava diante de ti embevecida. Começaste a falar. Ela ficou 
louca de alegria. 

Ainda pensando em ti — no teu futuro — entrou no prado de 
grandes covas. Pouco a pouco perdeu o encanto do teu sorriso e a 
noção do teu crescimento. O teu sorriso encantador acabou para 
ela. Ficou o teu olhar triste e vazio.

Num dia de sol, foste comigo para a nossa Casa do Gaiato de 
Malanje. Comida, escola, comunhão com os companheiros, horas 
de trabalho e momentos de brincar. Tiveste tudo — mas aquele 
sorriso não mais.

Momento precioso para o sorriso carinhoso de tua mãe, mas 
ela estava longe. Momento do meu sorriso! Confesso que não foi 
poderoso.

Ele cresceu e foi chefe de um grupo habilidoso no ataque às 
canas do açúcar e campo de mandioca. Falha? Talvez de um amor 
mais profundo e maternal.

Saíste da nossa Casa, casaste e adoravas os teus filhos. Talvez 
que no teu coração de pai tenha acordado aquele amor e carinho 
de tua mãe, quando eras bebé. Talvez sim.

Tive há pouco notícia da sua morte, na cidade de Malanje. Es-
tou longe. Não é possível dar-lhe aquele beijo.

Repousa em paz, meu querido — vou rezar por ti.
Padre Telmo

CALVÁRIO

O povo faz a sua jogada, depois desmobiliza-se logo, volta a ser 
pessoas. Voltam para as suas vidas, mas mais animadas, pois as 
revoltas fazem bem ao estado de espírito de quem as faz. 
Erri de Luca, O dia antes da felicidade. Bertrand Editora, 2009, p. 28

NESTE momento que escrevo, é dia 14 de Setembro, o sol ainda 
 não despertou, nem os doentes, e a chuva cai copiosamente 

na noite escura. Foi ela que me acordou e saltei da cama pen-
sando que tinha sido engolido por um dilúvio.

Celebraremos a exaltação da Santa Cruz e depois a Senhora 
das Dores. É impossível desligar estas celebrações do calendário 
litúrgico do Calvário onde nos encontramos.

As obras continuam o seu ritmo e como toda a criação sofrem 
as dores do parto, atrasado pela pandemia e por uma guerra 
absurda no leste europeu, mas que tem consequências univer-
sais, nomeadamente no acesso às matérias primas, à energia e ao 
cereal. Há custos humanos e económicos de que teremos de pres-
tar contas: pela desistência de alguns e pela inflação que torna o 
custo de vida uma verdadeira epopeia.

O contrário também há-de ser verdade. O bem que se faz 
silenciosamente terá repercussões universais. É nisto que deve-
mos acreditar! 

Abrir a porta a uma visita, a uma pedinte, a um trabalhador, 
a um fornecedor é tarefa do Nana e de quem esteja na cozinha, 
junto do videoporteiro. Depois vem o pregão: Padre Alfredo, 
tem gente à sua procura. E lá vamos nós à procura de quem nos 
procura.

A realidade da vida mede-se pela qualidade do contacto 
humano. Exige-se a mesma elevação no trato de um desconhecido 
ou de um reconhecido. A humanidade deve ser pródiga. Devemos 
ter compaixão por quem foi espoliado da sua dignidade. É uma 
tarefa tão delicada que o pedido de dinheiro, sem mais, inter-
rompe abruptamente. Assim seja.

Preciso de dinheiro para a luz e para a renda, para as coisas 
das crianças (imaginamos comida, roupa, medicação, etc.) e para 
as viagens. Estou sozinha. Todos me deixaram. Desabafam muitas 
vezes. O estar só é condição de dependência, não de liberdade! 
Dependência das exigências de um mundo cada vez mais buro-
cratizado, dependência de ajudas sociais, dependência do impre-
visto que pode sempre acontecer.

Dependência de uma independência falsamente anunciada 
como garantia de maioridade, cultivada pela publicidade de um 
paraíso a que todos terão acesso… mas do qual todos somos expul-
sos porque julgamos querer ser semideuses: eternos, saudáveis, 
bem sucedidos, competentes, ricos, sei lá mais o quê.

No final do dia, quando fazemos o nosso exame de consciên-
cia, reconhecemos que somos apenas demasiado humanos. Somos 
o que somos ou o que uma desordem mundial nos deixa ser. E 
tantas vezes somos apenas um número de cidadão, de utente, de 
contribuinte, um número sem valor.

Eu paro de escrever. A chuva não para de cair! Assim tantos 
seres humanos que hoje cairão irreconhecíveis porque não foram 
cuidados nem atendidos.

Padre José Alfredo

tou pronto para ir aos confins da 
Terra e viver até ao julgamento 
final […]». Em Tamanrasset, 
continuou a viver uma vida 
pobre e de oração: adoração 
do Santíssimo Sacramento, me-
ditação da Sagrada Escritura e 
devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus. De Foucauld anotou: «Je-
sus, Maria, José aprenderei de 
vós a calar-me, a passar oculto 
pela terra como um viajante na 
noite». O seu lema epistolar: Je-
sus Caritas. Sozinho com Jesus, 
confessou: «Amanhã, faz dez 
anos que rezei a Santa Missa 
no eremitério de Tamanrasset 
e nem uma única conversão! É 
preciso oração, trabalho e pa-
ciência.». Em 28 de Julho de 
1914, começou a I Guerra Mun-
dial, na Europa. De Tamrasset, 
em 1 de Agosto de 1916, escre-
veu a Louis Massignon: «Não 
há, julgo eu, palavra do Evan-
gelho que me tivesse impressio-
nado tanto e mais tivesse trans-
formado a minha vida, do que 
esta: ‘Tudo o que fizerdes a um 
destes mais pequenos, é a Mim 
que o fareis’. Se pensarmos que 
estas palavras são as da Verda-
de incriada, da própria boca que 
disse ‘Isto é o Meu Corpo… Isto 
é o Meu Sangue…’, com que for-
ça seremos então levados a pro-
curar e amar Jesus nesse ‘mais 
pequenos’, nesses pecadores e 
nesses pobres.». 

Na noite de 1 de Dezembro de 
1916, com 58 anos, em Taman-
rasset, o marabuto dos rumis 
[homem de Deus dos cristãos] 
foi assassinado por assaltantes 
de passagem. «A bala entrou 
por detrás da orelha direita e 
saiu pelo olho esquerdo. Foi en-

terrado na mesma posição em 
que foi assassinado: de joelhos 
e com os cotovelos amarrados 
atrás das costas» — segundo 
o seu amigo general François-
-Henri Laperrine [1860†1920], 
em carta ao P.e Voillard [15-XII-
1917]. Em 1897, tinha anotado: 
«Pensa frequentemente nesta 
morte a fim de te preparares 
para ela e dares às coisas o seu 
verdadeiro valor.». O seu corpo 
foi exumado de Tamanrasset 
para El Menia, na Argélia, a 26 
de Abril de 1929; excepto o seu 
coração, que ficou em terras 
tuaregues, no monumento ao 
general Laperrine. 

Vários Institutos e Fraternida-
des de padres, religiosos e leigos 
mantêm viva a espiritualidade 

de S. Charles de Foucauld. A sua 
correspondência e outros escri-
tos espirituais [v.g., Écrites Spi-
rituels, Paris, 1924] são páginas 
preciosas de uma testemunha 
extraordinária do Evangelho, 
pela sua conversão, e um apai-
xonado do deserto, imitando 
Jesus pobre, que afirmou: «No 
deserto nunca estamos sós». 
Além de explorador, geógrafo 
e eremita, foi linguista, sendo 
autor de Dictionnaire Touareg 
— Français [Paris, 1951]. De 
Foucauld ficou mais conhecido 
com a biografia de René Bazin 
[1853†1932] — Charles de Fou-
cauld: Explorateur du Maroc. 
Ermite au Sahara. Paris, 1921.

Padre Manuel Mendes

PÃO DE VIDA

Continuação da página 3

o número de rapazes, os tama-
nhos das roupas, com muita 
vontade de nos ajudar. Lem-
bro-me dos gestos de generosi-
dade da Senhora Dona Leonor 
de Luanda que não nos esque-
ce de enviar a sua oferta para 
os nossos mais pequeninos. 

Nesta hora do dia, do primeiro 
andar do nosso escritório vejo 
cair de repente o entardecer. 
Vai ser noite, o meu pensamen-
to já se deslocou para o dia de 
amanhã. Com ele os desafios e 
sonhos de cada um dos rapazes. 
Quando nascer o novo dia com 
a Bênção de Deus iremos outra 
vez juntos em busca dos meios 
que favoreçam a concretiza-
ção deste grande objectivo da 
Obra; “Fazer de cada Rapaz um 
Homem”. A conclusão é de Pai 
Américo: «Educando a criança 
como ela deveria sê-lo em sua 
casa, no seu meio, dentro das 
possibilidades da família. A 
Obra deve girar nos moldes da 
Família enquanto o miúdo lhe 
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Durante o mês de Agosto re-
cebemos a visita do Raúl, um 
voluntário da minha terra. A 
verdade é que tinha certas dú-
vidas sobre se seria proveitoso 
por ser por tão pouco tempo. 
Afinal os «Batatinhas» desfru-
taram-no ao máximo e os mais 
crescidos puderam entrar em 
contacto com outra realidade 
social e cultural que, às vezes, 
têm idealizada. Por minha par-
te, agradeço-o porque me aju-
dou a descobrir que tenho que 
dedicar mais tempo aos mais 
pequenos.

Padre Rafael
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não puder ser restituído. E se 
este a não tiver, há-de sair do 
Ninho capaz de a construir, pela 
prática que teve dela. A Casa do 
Gaiato é uma Obra eminente-
mente social e familiar.»

Padre Quim


