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SINAIS

LOGO de manhã, o dr. Abel me atirou a matar: 
— Olhe que é dia de Jornal. O «Régua» vem aí 

e ele não brinca — atira a matar. 
Eu sei, todos os quinze dias é este medo.
Entrei no meu quartinho e estendi o nosso 

Famoso na minha mesinha.
— Agressivo? Exigente?
Recordei-lhe o nosso Pai Américo e ele me 

sorriu.
— Há tantos anos e tu continuas no teu cami-

nho até tantas famílias e tantos corações. E hoje é 
o princípio da tua caminhada para o Natal, visita 
ao Menino que vai nascer nas palhinhas; visita 
aos pobres que por ti suspiram; visita aos amigos 
que verdadeiramente te amam.

Neste momento, ele me sorriu e eu lhe pedi 
perdão.

Então, vamos contigo ao bafo da vaquinha. 
Está lá o sorriso da Mãe, o olhar atento de S. José, 
e o sorriso encantador de Jesus.

Ficamos ali — o sorriso de Jesus é a alegria 
dos nossos caminhos.

Padre Telmo

DA NOSSA VIDA

Doação
PREPARA-SE com todo o afã a próxima Jornada Mundial da Juven-

tude. Milhares de jovens e adultos de todo o mundo concen-
trar-se-ão em Lisboa no próximo Agosto, em redor do Sucessor de 
Pedro, o Santo Padre Francisco.

Será um tempo caloroso e animador dos corações que se abri-
rem neste encontro a Jesus Cristo e a Sua Mãe Maria Santíssima, em 
Igreja, mas também o ponto de partida, para muitos dos participan-
tes, do momento de início de um novo compromisso nas suas vidas, 
para algum dos muitos serviços que a Igreja presta à humanidade.

Dentre estes, a doação inteira da vida em favor dos Pobres, 
parcela do Povo de Deus que constitui a sua maior riqueza. Uma 
doação que ultrapasse os limites postos pelos critérios humanos, 
para que se alarguem aos critérios de Deus: Dar sem medida.

A vocação consagrada, formal ou informalmente, é um dom 
de Deus, e são estes dons de Deus que pedimos e esperamos se-
jam derramados abundantemente como corolário desta J.M.J. em 
Portugal. A Igreja os acolhe e a Igreja os envia para a seara do 
mundo em que os trabalhadores são sempre poucos.

Os Pobres hão-de ter o seu quinhão. Dentre eles, nós havemos 
de receber os pais e as mães de que os nossos carecem, numa en-
trega em fidelidade à vocação recebida e em liberdade assumida. 
Como é premente esta carência, e como é difícil aparecer quem 
se disponha, apesar da simplicidade que caracteriza esta missão!

O mundo convida a outros voos. A avidez por tantos bens ma-
teriais ou a ansiedade por se deleitar com a vida, em cada dia que 
passa, retira qualquer espaço de abertura radical ao serviço dos 
outros. A opção primordial de hoje é ganhar a vida, ao que Jesus 
Cristo claramente contrapõe o perdê-la, para a ganhar: «Quem qui-
ser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por 
minha causa e pelo Evangelho salva-la-á!»

O vento sopra onde quer, e não sabemos de onde vem nem para 
onde vai. Assim nascem as vocações, especialmente as destinadas 
ao serviço daqueles que não têm com que retribuir. Vidas tempe-
radas assim são verdadeiramente livres para cumprir o seu ideal, 
vão impelidas pelo Espírito que sopra.

Padre Júlio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

TEMO e receio de não me ouvir falar em crise, termo que toda 
 a gente usa quer a sinta, quer a despreze, quando eu já vivo 

nela há muito tempo. Parece-me mesmo que sempre andei mer-
gulhado nela.

É verdade que compete à maior parte dos cristãos, que não 
se inquietam com ela, tratando-a como uma coisa social que fala 
baixo, ninguém a ouve ou mesmo quase ninguém: — E não uma 
avalanche de carências que afecta tanta gente nossa vizinha e a 
quem poderíamos dar algum remédio. 

Se os homens acreditassem como os benfeitores do Património 
e sofressem como eles, muita gente poderia saltar a barreira da 
pobreza extrema, para um nível mais aliviado. 

Jesus sentiu esta aflição como ninguém e apreciou-a tão pro-
funda e universalmente, em todos os tempos, continentes e na-
ções, a vida real.

No capitulo XVI dos versículos 19 -31 de S. Lucas, Jesus conta 
mais a vida real que devia obrigar a estremecer quantos através 
das épocas da História, a passam pelo seu Criador e seus filhos: 
— o rico avarento também achava que era somente o Estado, que 
devia resolver o problema material dos cidadãos, e não ele próprio, 
as situações de doença, da dor e o desprezo que até os cães o vi-
nham aliviar, lambendo-lhe as feridas. 

Tão arrependido da vida refastelada que havia levado e do 
desprezo dado ao pobre Lázaro, que se doeu dos seus irmãos car-
nais e pediu ao Senhor, que mandasse de novo ao mundo, Lázaro, 

Todos os obreiros do Evangelho devem 
dar de graça o que de graça recebem, não 
vão eles correr o grave risco de impedir o 
efeito da Palavra que anunciam e escon-
der às almas a Beleza e a Vida que elas 
encerram, tornando-se assim empresários 
em vez de despenseiros.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres,
2.° vol., 5.ª ed., 1990, pg 32.

PENSAMENTO

PÃO DE VIDA

Fez-Se Menino
«É a criança; são as crianças. Foi por elas que chamou 
o Filho de Deus no início da sua Missão de Salvador.»

Pai Américo [O Gaiato, N.º 137,
28 Maio 1948, p.1.]

O NATAL DE JESUS aconteceu seguramente 
com o Seu nascimento [7-6 a. C.], no seio de 

uma pobre família judia rural radicada na bai-
xa Galileia, na Palestina, no tempo do impera-
dor romano Augusto. A encarnação é o abaixa-
mento misterioso de Deus à nossa humanidade, 
em Maria, para dar a Sua vida totalmente até à 
Cruz pela salvação de todo o ser humano. Dois 
milénios depois, o Natal de Jesus, como aconte-
cimento único na História da Humanidade e da 
Salvação, encontra-se bem visível na alegria ju-
bilosa dos meninos que são dados à luz ao mun-
do; e em milhões de seres humanos que pade-
cem tantas e tamanhas dores.

Neste tempo carregado de emoções, quem fala 
no Nome de Jesus, o Salvador do mundo?... As 
sociedades com matriz cristã têm-se deixado 
invadir fortemente, por pressões comerciais e 
subliminares, de muitos sinais de paganismos 
destruidores. Em Novembro, em vez do Pão por 
Deus, obrigam-se as crianças das escolas a en-
trar nas trevas do Halloween, com o nosso pro-
testo; e em Dezembro lá vem uma multidão de 

pais natais ocupar o lugar único do Menino Je-
sus — do presépio. 

Vilipendiados e esquecidos são os valores da 
família natural — pai e mãe, filhos, avós — e 
cristã; porém, há felizmente muitos cristãos e 
pessoas de boa vontade que pugnam pela de-
fesa e promoção da vida humana — desde a 
concepção à partida terrena — e pelo equilíbrio 
familiar e social, anunciando-os aos mais novos 
e abertamente, sem medo, especialmente em 
momentos de fractura política e social [v.g., dis-
cussões sobre o aborto, a eutanásia]. É dito que a 
civilização ocidental está órfã de pai. Em certos 
países é possível conceber em laboratório uma 
criança sem pai, o que constitui uma grande 
ruptura antropológica, com tremendas impli-
cações éticas, fragilizando assim o essencial do 
ser humano. «Na nossa sociedade actual, em que 
os pais são discriminados, em vias de extinção, 

Continua na página 4 Continua na página 3
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Pelas CASAS DO GAIATO

BEIRE — Flash’s

Ensaios de “Amor Firme”…
Porque, pelo menos para mim, 

o “Amor Firme” é um tema de 
suma importância, já aqui vos fa-
lei dele. Se calhar mais que uma 
vez… É que nunca mais esqueci 
aquela “sessão pública” que as Fa-
mílias Anónimas (FA) concedem 
de vez em quando. Para se darem 
a conhecer como “movimento de 
apoio às famílias vergastadas pela 
toxicodependência”. Foi no salão 
paroquial do Bonfim, para dar a 
conhecer àquela freguesia que, de 
futuro, também teria ali um nú-
cleo de apoio. A sala cheia. Sinal de 
que… tanta gente a precisar!

Terminada a parte expositiva / 
informativa, o presidente da mesa 
(um homem assumido que já tinha 
passado por elas…), deu a palavra à 
assembleia – questões a pôr, escla-
recimentos a pedir, etc. e tal. Aque-
les momentos de grande silêncio, 
a ver quem começa… Levanta-se 
uma mãe: — Gostava que explicas-
se melhor isso em que tanto insiste 
– o amor firme. Lembro a descon-
tracção do orador, a sua cara de ho-
mem feliz, a responder à senhora. 
– Não me lembro de nenhuma ses-
são em que esta pergunta não tenha 
saído logo à cabeça. Eu não sei res-
ponder de outro jeito. Mas gosto de 
dar esta resposta: — O “amor firme” 
é aquilo que você sabe muito bem 
como fazer, na casa dos outros, mas 
não sabe fazer na sua… 

Guardei para mim a verdade 
subjacente àquela resposta. E 
nunca mais parei de me treinar 
no exercício do Amor Firme – que, 
penso, é o modelo do Amor de 
Deus para connosco… Nas voltas 
que A Vida nos dá, vim parar ao 
Calvário. Aqui não há toxicodepen-

dentes – não é esse o nosso campo 
de acção. Mas há pessoas com defi-
ciência… Que mais não são do que 
deficientodependentes… E, quem 
lida com eles, a querer apoia-los 
e demonstrar-lhes que os ama 
mesmo, também precisa de apoio. 
Para aprender a estar com eles – 
para os ajudar a estar de pé. Não 
como dependentes sem cura, mas 
como dependentes que, mesmo 
sem consciência disso, sabem estar 
com a comunidade a que perten-
cem. Ouço Pe. Baptista – meu gran-
de mestre nestas matérias: — É 
uma questão de rotinas… Uma vez 
engrenados nelas, isto funciona. E, 
mais tarde, numa questão que lhe 
pus sobre a reza diária do terço, 
no meio daquela algaraviada toda, 
própria de quem nem falar sabe… 
Resposta que, senti-o bem, lhe saía 
de dentro, como de um saber de 
experiência feito: — O terço não é 
para que eles rezem como nós… É 
uma rotina que os pacifica muito.

Deixo-vos aqui este flash’zito, 
que pode ilustrar a matéria dos 
meus ensaios de um aprendiz de 
amor firme… Nem calculam quan-
tos flash’s deste tipo nos aparecem 
ao dia. Com escolhas muito bem 
feitas, da hora, da pessoa e do 
ambiente mais propício a caçar o 
seu ratinho de suporte afectivo… 
Pe. Baptista tem razão: — Só uma 
grande Fé!…

— Hoje, eu trabalhei muito… 
Num tem um… Curioso é que, 
cada um na sua escala, todos estes 
filhos que Deus nos mandou mos-
tram uma arte incrível para levar 
a água ao seu moinho… Moinho 
esse que pode ter a tónica no estô-
mago (só pensam no comer..), ter 

a sua tónica no fazer só o que lhes 
apetece (fugir ao trabalho para 
que está destinado…), ou no obter 
um mimito que, afectivamente, os 
compense , etc. etc. etc. 

Olhem-me esta de Paulo Sérgio. 
De quem não consigo deixar de 
gostar d’o Tira Picos – seu nome de 
guerra que primeiro lhe conheci… 
Mesmo que ele, agora, já não ras-
gue tanto a roupa nem durma tanto 
ao relento. Sem deixar de ser “um 
ser humano estranho”, como tão 
bem o retratou Pe. Baptista. Paulo 
Sérgio é mesmo um tratado que dá 
bem que estudar… E, mais ainda, dá 
bem que estudar-me. Não me canso 
de treinar a Ciência, a Técnica e a 
Arte (CTA) que aqui precisamos ter 
para lidar bem com ele. Como ele 
é. Não como nós gostaríamos que 
fosse. Sem deixar de o ajudar a que 
vá aprendendo a estar de pé, na 

LAR DO PORTO

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — Aproxima-se o Na-
tal, uma data que nos marca bastante, não só por ser o dia do nascimento 
do menino JESUS, em que todas as famílias devem estar juntas à mesa a 
celebrar.

Acontece que todos nós temos boas memórias da nossa infância, uns 
mais que outros, em que tínhamos a família reunida e claro as prendas no 
sapato. Falo por mim, que nasci em Moçambique e o NATAL é no Verão, 
como era muito quente, os meus pais, como outros amigos que tinham a 
família em Portugal, combinavam e… toca a levar o farnel e ir acampar 
para a Praia, inicialmente no CHONGOENE onde nasci, posteriormente 
Praia do Bilene porque o meu pai mudou de empresa e foi trabalhar para 
Xinavane, esta praia era a mais próxima, depois quando foi convidado 
pelo Sr. Padre Carlos para ir trabalhar para a Casa do Gaiato em Micha-
futene, que ficava próximo de Lourenço Marques, passamos a celebrar 
como o Sr. Padre José Maria e todos os rapazes e no dia seguinte lá íamos 
todos para a Praia da Costa do Sol, acompanhados do farnel. 

Cresci no seio de uma família muito humilde, o meu pai era um 
exemplo, vivia para a família e todos gostavam dele, porque era boa pes-
soa, sabia ouvir e dava bons conselhos, e transmitiu esses valores que 
guardo com muito carinho, porque ele já partiu, mas continua vivo no 
meu coração. 

Todos temos a nossa história, temos que aceitar que o tempo passa 
rápido, hoje já estamos reformados e agora temos os nossos filhos e netos, 
que são a nossa felicidade, fazemos questão de não deixar apagar esta 
chama que é a FAMÍLIA.

Recordar é viver e gostei de partilhar um pouco da minha história, 
que me enche o coração com boas recordações. 

Agora e como sempre, temos de continuar a ajudar dentro das nossas 
e vossas possibilidades todas as famílias que estão na nossa vida, que 
esperam todos os meses a nossa e vossa ajuda.

Apelamos a todos que nos ajudem na nossa caminhada de Vicenti-
nos, e desejamos aos nossos benfeitores um SANTO E FELIZ NATAL.

Queremos agradecer a todos os que enviaram os donativos para a 
nossa Conferência.

NIB: 0010 0000 0309 5700 0010 9 — DO BPI.
Casal Félix

MIRANDA DO CORVO

ADVENTO 2022 — A 27 de No-
vembro, teve início o tempo de 
preparação para a solenidade do 
Natal 2022, em que os cristãos ce-
lebram a vinda de Jesus - do Filho 
de Deus. Na nossa Eucaristia, numa 
coroa no altar, acendemos uma pri-
meira vela como sinal. O Leontino 
tem tocado órgão na Missa, o Mar-
celino é acólito e o Ladilson ajudan-
te; e tem-se dado oportunidade de 
vários Rapazes lerem nas Missas, 
tendo em atenção que as Leituras 
devem ser preparadas antes. No 
nosso refeitório, a senhora D. Na-
zaré arranjou a zona dos vasos de 
plantas, a poente, e foi colocado 
no centro o nosso Presépio — uma 
gruta com o Menino Jesus, Santa 
Maria e S. José; mais o burrinho, a 
vaquinha, as ovelhinhas e os pasto-
res. Dos lados, em mesas, foram dis-

tribuídos os vários presépios que 
temos na nossa Casa. Nós gostamos 
e aceitamos presépios, mesmo com 
defeitos. Como o tempo tem ficado 
muito frio, tem-se acendido a la-
reira na sala de jantar, com lenha 
dos nossos montes e olivais, para o 
ambiente ficar mais quentinho nas 
horas das refeições, das orações da 
manhã e da noite, e do Terço. 

PARTILHAS, CAMPANHA DE 
NOVOS ASSINANTES E CONTAC-
TOS — O Natal de Jesus, neste ano, 
está mesmo a chegar e vários ami-
gos têm-nos telefonado por campa-
nhas natalícias. Esta Casa não tem 
autorizado campanhas de brin-
quedos; e quanto a vestuário e cal-
çado é melhor contactarem-nos. 
Nas campanhas de géneros ali-
mentícios, costumamos dar indi-

cações dos bens mais necessários. 
Às pessoas que nos têm enviado 
os seus votos natalícios e as suas 
partilhas, o nosso muito obrigado! 
Sobre transferências bancários, 
ajuda muito enviarem-nos os da-
dos necessários para serem passa-
dos os competentes recibos. Nesta 
quinzena, vieram visitar-nos uns 
amigos da Figueira da Foz, o que 
agradecemos; e ganhámos mais 
uma nova assinante: Francisca 
Duarte. Obrigado! Feliz Natal e 
bom ano de 2023, com saúde, paz e 
bem para todos os nossos amigos e 
amigas! Os nossos contactos e mais 
dados para partilhas e assinaturas 
do jornal O GAIATO: Obra da Rua 
— Obra do Padre Américo, Casa do 
Gaiato, 3220-034 Miranda do Cor-
vo; NIB — 0035 0468 00005577330 
18; NIF — 500 788 898; telef. 239 
532 125; correio electrónico — 
gaiatomiranda@gmail. com

Rapazes de Miranda

comunidade de que faz parte e em 
que precisa integrar-se. 

Lembram-se do seu bater-me à 
porta do quarto e, sem mais, en-
trar por ali dentro a desoras da 
noite… — Podia dar-me um choco-
latito, sff, para desaugar — porque 
não consigo dormir?!… A princí-
pio, ao olhar aquela carinha de 
menino desconsolado da vida, eu 
cedia. Porque também fui progra-
mado para buenista, o banana que 
não sabe dizer não. Mas aquilo vi-
rava rotina – todos os dias estava 
augado… Pressentindo o toque, 
comecei a recebê-lo à porta, sem 
o deixar entrar, e dizendo-lhe que, 
aquela hora, não era de… — Tá 
bem, tá bem, mas é só hoje… E o 
hoje virava todos os dias… 

Descobri que, ouvindo-o com 
carinho e mantendo a firmeza do 
agora não, aquilo virava mas ama-

nhã pode-me dar?… – Sim, mas só no 
refeitório, para todos… A conversa 
seguia com uns somos teus amigos 
e não queremos que te faça mal…

— Olha para esta barrigona!… Se 
te damos chocolate ela pode reben-
tar… 

Mais uns afagos e lá se vai ele a 
descansar tranquilo. E a prometer 
que não batia mais à porta àquela 
hora… 

Pouco a pouco, o método come-
çou a resultar. Agora, já bate me-
nos à porta e não tão tarde…. Só 
quando está mesmo augado de 
todo. Não pede chocolatito… — 
Quando acaba o mês de…?! É o seu 
jeito de pedir atenção – esse mimo 
cuja falta nos torna azedos… 

Nele me revejo, numa multidão 
de Tira Picos, perdidos na dor/soli-
dão de uma ternura que falta. 

Um admirador

PAÇO DE SOUSA

PREPARATIVOS PARA O NA-
TAL — A pedido do nosso rapaz 
mais novo, aceleramos a monta-
gem das luzes  e da árvore de Na-
tal no nosso refeitório, tornando o 
ambiente mais luminoso e em es-
pírito natalício. Tivemos também a 
preparar o presépio para receber o 
Menino Jesus.

VISITAS — Vários colaborado-
res do Banco Santander nas nossas 
proximidades vieram oferecer-nos 
as suas prendas de Natal, desde 
calçado a  géneros alimentares, 
entre outros produtos. No final fi-

zemos as fotos da praxe para que 
possa ficar como recordação esta 
visita. Momentos como estes de-
vem ser guardados para um dia 
relembrar.

NOVOS RAPAZES — Recente-
mente recebemos novos rapazes 
de S. Tomé e Príncipe que vieram 
fazer os seus cursos na escola Pro-
fensino: o Mário e o Ismael.

São dois jovens que tiveram 
uma rápida integração na nossa 
família, muito engraçados e tam-
bém esforçados na escola. Espera-
mos que corra tudo bem durante o 
seu tempo connosco.

FIM DAS AULAS DO PRIMEI-
RO PERÍODO — Chegou a pausa 

lectiva tão aguardada dos nossos 
estudantes — as férias de Natal. 
Agora é tempo de recuperar as 
energias para poder entrar da 
melhor forma no retorno das au-
las. Devo dizer que bem merecem 
estas férias, uma vez que tiveram 
um bom desempenho no decorrer 
das aulas, dando frutos os seus po-
sitivos resultados.

NATAL — Um Santo Natal e um 
Bom Ano de 2023 a todos os nossos 
Leitores e Amigos. Se nos dessem 
uma prenda de novos assinantes 
d’O Gaiato em papel e também d’O 
Gaiato digital ficaríamos muito fe-
lizes e agradecidos. 

José Júnior
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DOUTRINA

Responsabilidades

Pela segunda vez, e com muito interesse, um dos meus 
filhos veio ao pé de mim mostrar a ferida que tem no peito. É 
enjeitado. Soube agora do pai. Quer que ele o tome por filho. 
Eis a ferida.

Este mancebo encontra-se bem colocado. É casado. Tem o 
seu lar. A vida dele é uma verdadeira promessa. Ora como o 
pai, ao que se sabe, é um homem desmantelado, eu arrisquei:

— Que te importas de um pai assim? Ele insiste:
— Quero que me perfilhe. É a sua obrigação. É o seu 

dever. Eu desejo ter um pai.
Eu admirei as palavras fortes e honradas do Enjeitado.
Merecem um comentário. Vamos a ele:
Os senhores que nesciamente contraem responsabilida-

des desta natureza, não suspeitam da chaga que abrem para 
ficar toda a vida no coração das vítimas que fazem. «Quero 
um pai.» Aonde a lei facilita, é preciso que a consciência 
dificulte. À fraqueza natural da mulher, levante-se a força 
do homem. À voz da carne, responda o espírito. Ao animal, o 
homem. Somos ou não somos cristãos?! Não suspeitam.

Como aquele, quantos tenho eu encontrado no meu pere-
grinar! De uma vez era um trabalhador, pai de nove filhos. 
Conversámos. Daí a nada começa a ferida a sangrar.

— Meu padre, nunca senti na vida a alegria destes rapa-
zes. Não tive pai!

Tantos anos e a ferida ainda a botar sangue: «Não tive 
pai!»

Não teve? Teve, sim senhor. Ele tem pai. Todos os Enjei-
tados têm pai. A geração espontânea é um erro da cienciazi-
nha. Não digo tiveram. Digo têm. No Supremo Tribunal das 
derradeiras contas, tudo aparece no presente!…

Porém, aonde eu sinto mais intimamente a ferida que 
jamais cicatriza, é nas cartas que recebo. São Enjeitados que 
as escrevem. Homens de bem, feitos e colocados na vida por 
si mesmos, abraçam de onde estão as Casas do Gaiato: «Eu 
cresci ao abandono; por isso mesmo, amo essa Obra». São 
pregadores do Evangelho. Pregam o quarto Mandamento. 
Amam. Dizem, em suas cartas, à sua maneira, que a Família 
é laço talhado no Céu. Tão bem feito que se alguém o pre-
tende desfazer, sofre e causa dor.

Ele é verdade que há uma lei chamada de «investigação 
de paternidade» para casos destes. Há, sim senhor. Vem lá 
tudo a dizer como é; mas o que se não diz, são os trabalhos, 
as despesas, mais o tempo que leva a investigar. Isso é ponto 
da experiência. Eu já sei como é. Não se trata de um caso de 
investigação, sim, mas coisa semelhante.

Era de uma vez uma mulher que eu afiancei por cinco 
contos de réis. Não foi tanto por amor dela como pelos filhos 
que teriam de estar com ela na prisão. Eram pequeninos. 
Entreguei o dinheiro. Deram-me o recibo e acabou. Cuidava 
eu que este «dê cá» seria igual ao «tome lá», a seu tempo. 
Mas não. Primeiramente um requerimento em papelzinho 
selado.

— Termos…?
— Aquele senhor sabe.
Aquele senhor fez o requerimento e pediu X. Entregou-se 

o documento a outro senhor.
— Dê cá mais X.
— ?! 
— São taxas!
Enquanto verifica os dizeres da petição, o senhor vai 

informando a gente: «Isto agora vai ò Porto a despacho».
Assim aconteceu. Chegou o despacho.
— Ora agora ponha aqui um selo de cinco escudos e inu-

tilize e tome lá o resto.
Eis do como se passam as coisas nas malhas da justiça!

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, 1.ª ed., 1986, pgs 142-144.

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

A DÁDIVA DA VIDA – Esta crónica está a ser escrita no dia da 
Imaculada Conceição que é considerado como uma “Festa Regulamentar” 
para as Conferências Vicentinas, ou seja, uma festa que devem celebrar, 
fazendo-o, se possível, não de forma isolada, mas em conjunto com as 
outras Conferências da mesma zona. 

No ano passado, a nossa e as outras Conferências do Conselho de 
Zona de Penafiel celebraram esta festa em conjunto na Capela da Casa do 
Gaiato de Paço de Sousa. Este ano isso vai ser feito, também em conjunto, 
na Igreja Paroquial de Oldrões, na última das 24 horas de oração que a 
paróquia local organiza todos os anos por esta altura.

Por que é que esta é uma festa especial para as Conferências 
Vicentinas?

Comecemos pelo que é mais essencial nesta festa. Ela celebra a vida 
como uma dádiva de Deus aos seres humanos, aqui representados por 
Nossa Senhora, para que cada um aceite e viva essa dádiva como Nossa 
Senhora o fez, ou seja, para que se faça em cada pessoa a vontade de Deus 
e, assim, cada um também possa transmitir vida aos outros.

O que é que isto tem a ver com a acção vicentina? Tem tudo a ver 
porque a acção vicentina deve ser agir de acordo com a vontade de Deus 
através do cuidado das pessoas em situações de vida mais vulneráveis 
por serem vítimas de violência por parte doutras pessoas, ou por razões 
de carência económica, doença, isolamento ou outras. Tudo isto deve ser 
feito como Nossa Senhora o fez, ou seja, da forma mais discreta possível e 
sem procurar protagonismo, ou outras vantagens pessoais.

Vem aí o Natal que também deve ser um apelo à vida vivida no 
serviço ao próximo e não consumida na procura das riquezas materiais 
ou outras conseguidas à custa da vida doutras pessoas.

Um Santo Natal para todos os nossos leitores e suas famílias?

O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos para a 
Conferência e não para a Casa do Gaiato)

Américo Mendes

os equilíbrios relacionais fami-
liares fragilizam-se.» [François-
-Xavier Bustillo — A vocação 
do padre perante as crises, Fá-
tima: S. N. Liturgia, 2022, p.94].

Actualmente e infelizmente, 
tem-se acentuado um inver-
no demográfico no Ocidente, 
que atinge também Portugal. 
Porém, a nível mundial, é de 
notar um acontecimento de-
mográfico recente: em 15 de 
Novembro, a população total 
terá ultrapassado os 8 biliões. 
Os cristãos não podem ter re-
ceio de um crescimento demo-
gráfico catastrófico, da teoria 
malthusiana [1798] — em que 
a população cresce em pro-
gressão geométrica, enquanto 
a produção alimentar cresce 
em progressão aritmética. É 
de contrapor, em palavras e 
obras, a perspectiva cristã da 
justiça, da caridade e do desen-
volvimento sustentável. 

 É reconhecido que o planeta 
Terra tem, ainda, o suficiente 
para as necessidades das po-
pulações, mesmo com as alte-
rações climáticas graves [v.g., 
aquecimento global], e recur-
sos escassos e de qualidade 
[v.g., água]. Porém, a ganância 
de alguns poderosos, e o esban-
jamento e desperdícios alimen-
tares são obstáculos sérios à 
sua distribuição justa, com ce-
nários confrangedores de fome 
e desnutrição. O seu agrava-
mento tem sido causado pela 
crise ecológica, guerras [como 
na Ucrânia] e pela pandemia 
covid-19. A fome atinge mais 
de 800 milhões de pessoas, sen-
do que o sul da Ásia é a região 
com valores mais elevados e 
a África subsariana também 
apresenta níveis graves. 

O impacto do crescimento 
demográfico faz-se sentir na 
chamada pegada ecológica — 
no meio ambiente, embora não 
sejam os países pobres os prin-
cipais causadores das mudan-
ças climáticas. De facto, entre 
outros, os países que provocam 
maior quantidade de poluição, 
de tipos diversos — como a 
emissão de enormes quanti-
dades de dióxido de carbono 
para a atmosfera — são princi-
palmente: a China, os Estados 
Unidos da América, a Índia, a 
Rússia, etc. É preocupante o de-
gelo dos glaciares.

A Criação inteira, a Terra 
como lugar escolhido em que 
o Homem habita, é um mundo 
infindável de mistérios fabulo-
sos e belezas extraordinárias, 
cujo cuidado e respeito são 
tarefas gigantescas — obriga-
tórias, urgentes e permanen-
tes — de todas as pessoas, em 
todos os tempos e lugares. As 
economias mais fortes e suga-
doras de recursos têm a maior 
responsabilidade nesta maté-
ria. Salvar a biodiversidade 
em declínio no nosso planeta 
— protegendo os ecossistemas, 
os habitat e a diversidade bio-
lógica — é de uma exigência 
crucial para a sobrevivência 

das espécies, em especial a es-
pécie humana — Homo sapiens 
L. Tendo por mote o Cântico 
das criaturas, de S. Francis-
co, o Papa Francisco dedicou 
ao tema do cuidado da casa 
comum — como inadiável e 
fulcral para a Criação e a hu-
manidade — uma bela Carta 
Encíclica: Laudato Si [24-V-
2015], com alertas muito fortes, 
como: «Esta irmã clama contra 
o mal que lhe provocamos por 
causa do uso irresponsável e do 
abuso dos bens que Deus nela 
colocou.» [n. 2].

 Sublinhamos, então, que as 
pessoas — o ser humano único 
e irrepetível — são a maior ri-
queza das famílias e das socie-
dades, que devem viver com 
dignidade e em meios saudá-
veis, pugnando pelos valores 
éticos e tendo Deus o Seu lugar 
de primazia. Há metrópoles 
urbanas e periferias em que 
se acumulam pessoas sem os 
mínimos de qualidade de vida. 
Em lugar prioritário de aten-

ção e cuidado devem estar 
sempre os frágeis, como rostos 
mais crucificados de Cristo: «A 
vida humana, mesmo se débil e 
com sofrimento, é sempre um 
esplêndido dom do Deus de bon-
dade» — da Exortação Apostó-
lica Familiares Consortio [n. 
30], do Papa João Paulo II [22-
XI-1981]. Há sete décadas que 
o Padre Américo ia caminhan-
do seguro e actuante por uma 
civilização cristã viva, contra-
riando o perigo de uma men-
talidade contra a vida [anti-life 
mentality], afirmando: «[…] 
Mesmo que a ciência venha a 
‘progredir’ e os ‘cientistas’ a 
multiplicar-se e chegue a or-
dem à Casa do Gaiato de matar 
os que não prestam — eu não 
obedeço. Não cumpro. Amo-as 
mais e lanço à terra mais se-
mente.» [O Gaiato, N.º 215, 24 
Maio 1952, p.39.].

Santo e feliz Natal, sempre 
do Menino Jesus — do presépio 
e da cruz!

Padre Manuel Mendes

PÃO DE VIDA

Continuação da página 1
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CALVÁRIO

O tempo de Natal chama-nos a uma mais íntima união com os nossos 
irmãos. Mais do que em nenhum outro, parece, sentimo-nos mais ir-
mãos, mais filhos do mesmo Pai pelo Baptismo.

Crónicas Escolhidas, Padre Manuel António.
Editorial Casa do Gaiato – Paço de Sousa, 2021. p. 33

NO passado dia seis de Dezembro cumpriram-se dois anos do 
 falecimento do Padre Manuel. Quando cheguei ao Calvário em 

dois mil e vinte partilhei a vida sacerdotal com ele, entre Setembro 
e o dia da sua morte no Hospital Pai Américo em Penafiel. Recordo o 
seu amor à eucaristia, à oração individual, ao breviário, à delicadeza 
do trato com todos e à alegria pelo dom da refeição numa mesa com 
todos, onde imperava o bom humor.

Há um ano atrás celebrei o primeiro aniversário do seu passa-
mento em Benguela, na presença do Padre Quim e dos Rapazes, da 
irmã Teresa e das Irmãs Cooperadoras, das Monjas Dominicanas, do 
Senhor Bispo D. Jaca e muitos padres, além de muitos Gaiatos do pas-
sado. Podia perceber-se um misto de tristeza pela dor ainda viva da 
separação, mas um espírito de serenidade pelo testemunho paterno, 
de guia espiritual recebido por tantos e que não é possível encerrar 
numa vida medíocre. 

Escrevo na véspera da Imaculada e ontem mesmo fui com o Pa-
dre Telmo, a Teresa e o Pacheco fazer uma breve visita ao cemitério 
de Santiago de Bougado. Lá repousam os restos mortais do Padre 
Manuel em jazigo que a comunidade paroquial destinou aos sacer-
dotes conterrâneos ou que serviram a comunidade. Um testemunho 
de gratidão eloquente e silencioso. Rezamos a hora intermédia e no 
hino do dia recitávamos:

De novo a nossa terra, sequiosa,
Anseia pelas águas da alegria.
A esperança é força luminosa:
Quem sofre a longa noite atrai o dia.
De novo a nossa terra, prisioneira,
Abriu as portas para a liberdade.
A esperança é força verdadeira:
Quem sofre o mar domina a tempestade.
De novo a nossa terra, adormecida,
Desperta e para a festa se prepara.
Renasce do silêncio a flor da vida:
Quem morre como o trigo faz seara.
De novo está um povo peregrino
Buscando em pleno tempo a eternidade.
De novo a Igreja santa entoa um hino
À glória da Santíssima Trindade.

Na eucaristia que celebrávamos no Espigueiro demos graças pela 
vida do Padre Manuel. Uma vida entregue generosa e dedicadamen-
te durante mais de seis décadas. Não é possível calar a sua vida.

É necessário que outros dêem continuidade ao que ele abraçou 
com tanto amor, inspirado pelo encontro com Jesus vivo em cada 
criança desprezada e pela admiração que nutria por Pai Américo, 
que o levou na ocasião da sua ordenação a pedir ao Bispo do Porto de 
então, D. António Ferreira Gomes, para integrar a Obra da Rua.

Quando arrumamos o seu quartinho, que agora ocupo, depara-
mo-nos com uma condecoração que o estado português lhe atribuiu 
e recebeu em Benguela a reconhecer as suas acções humanitárias no 
campo da educação cristã. Nunca fez alarde disso. Aceitou humilde-
mente porque era o reconhecimento do valor da Casa do Gaiato de 
Benguela e da Obra da Rua em Angola. As suas condecorações eram 
as crianças que cuidava cada dia, com a ajuda de voluntários e cola-
boradores, mas também de tantos homens e mulheres que formou 
para a vida e para o Senhor da Vida, que tratava por MEU JESUS.

Padre José Alfredo

Naquele tempo, o espigueiro era assim…

com a missão de despertar os 
irmãos, os quais levavam uma 
vida igual à sua, para que não 
viessem a cair naquele eterno 
tormento, sendo a resposta de 
Deus simples, concreta e preci-
sa: — Eles têm lá Moisés e os 
profetas, que os oiçam. 

Jesus insistiu com firmeza e 
desgosto: — se eles não ouvem 
a palavra divina e os profe-
tas, muito menos ouvirão 
uma pessoa conhecida que 
ressuscitasse dos mortos. 

Ora Jesus elogiou a viúva po-
bre, por ter dado tudo quanto 
possuía da sua penúria e as-
sim, em algumas épocas da his-

PATRIMÓNIO DOS POBRES

tória, os Cristãos ofereceram 
generosamente aos pobres, 
quantias que aliviaram a sua 
própria pobreza. 

Embora saibamos que os 
principais agentes do Estado 
são pessoas bem remediadas 
ou mesmo ricas, e que quan-
to mais ricas mais passeiam 
e gozam a vida neste mundo, 
há também alguns Cristãos e 
instituições, que sendo ricas e 
vivendo bem, fecham os seus 
bens, os gozam e os aumentam, 
esquecendo por completo: — 
tanta pobreza que poderiam 
atenuar!…

O nosso Papa Francisco não 
se cansa de pedir aos Cristãos, 
com mais posses, que sejam 
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generosos com os seus irmãos 
mais pobres, que contactem 
com eles, que os visitem, que 
os convidem para a sua mesa, 
que façam amizade, pois não 
há nada melhor para avançar 
na Santidade do que conviver 
com os pobres, e com Deus que 
vindo ao mundo, não achou 
nível mais social e melhor do 
que a classe mais desprezada 
da humanidade. 

A História da Igreja está 
cheia de exemplos: — Muitos 
são os Santos, que se torna-
ram notáveis pela virtude da 
pobreza e da vida de Amor 
aos pobres. 

Quantos até mudaram de 
congregação e de vida, por 
Amor aos pobres, ou criaram 
outras instituições mais exi-
gentes, porque a vivência nova 
era mais real, mais viva e mais 
autêntica. 

Outros e outras, na vivência 
da sua Fé não encontraram 
melhor para o seu coração do 
que aquela em que a pobreza 
sobressaía mais e ajudava me-
lhor a imitar AQUELE QUE NÃO 
TEVE, SEQUER UMA PEDRA, 
ONDE RECLINAR A CABEÇA. 

O Santoral da Igreja Católica, 
está recheado de magníficos 
e belos exemplos de homens e 
mulheres, que deram todos os 
seus bens aos pobres e até os 
bens materiais e nada quise-
ram para si: — Renunciando 
viver para mais ninguém senão 
para os carentes e caídos da so-
ciedade. 

A pobreza e os que nela vi-
viam foram as suas próprias 
paixões, e tornaram-se os mais 
insignificantes, entre os quais, 
São Nuno Alvares Pereira que 
trocou a sua nobreza de classe 
pela pobreza social, dando a 
todos os bens materiais, inte-
lectuais e afectivos, aos pobres 
que assim, saíram do seu esta-
do de pobreza extrema. 

Se muitos sacerdotes vives-
sem e sofressem o estado ex-
tremo da pobreza, pregá-la-
-iam com muito mais afinco, 
mais convicção, agregando 
assim muita gente à Igreja e 
tornariam o Senhor Jesus mais 
conhecido, admirado e amado.

 Padre Acílio

MALANJE

CADA vez são mais as pessoas com problemas mentais que en- 
 contramos a deambular pelas ruas e caminhos da cidade… 

algumas delas praticamente nuas… e sempre me recordo daque-
las palavras de Jesus: porque estava nu e me vestiste; é nestas si-
tuações que aquela petição do Senhor vem ao meu encontro com 
mais força. Nosso Padre Manuel António insistia continuamente 
na necessidade de abrir um Calvário em Angola… pensava tam-
bém em alguns dos nossos Gaiatos que também estão a necessitar 
dele.

A cada dia se faz mais necessário repensar a nossa Obra… po-
deríamos dizer recreá-la para os tempos de hoje. O Espírito é o 
mesmo, mas a pele em que tem de encarnar mudou… e muda 
constantemente. Me pergunto se seremos capazes de responder 
a este desafio sempre presente na Igreja e na nossa Obra como 
parte da mesma.

Na Casa do Gaiato de Malanje, dificilmente se toma uma deci-
são sem o parecer dos chefes. Pois desde pequenos lhes incutimos 
que a Casa é deles, para eles e por eles. Depois damo-nos conta de 
que quando saem de Casa essa capacidade de decidir desaparece, 
incluindo a de participar, por diversos motivos. Continua a ser 
um desafio para os padres da Rua procurar modos de incentivar 
a participação dos Gaiatos maiores nas decisões das Casas e, so-
bretudo, da Obra da Rua. Quem não entende que os Gaiatos são os 
legítimos continuadores da Obra não entende nada.

Padre Rafael


