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Natal
O Natal de Jesus, vivido pela Família de Na-

zaré, num misto de profunda alegria e de 
alguma inquietação, fala-nos do repetir destes 
mesmos sentimentos ao longo da celebração do 
Natal pelos tempos fora e dos natais que cada 
um vive no seu contexto familiar.

Nem a alegria experimentada é sinal de per-
feição nem a inquietação é sinal de imperfeição. 
São sentimentos condizentes com a condição hu-
mana, que baloiça ao sabor das circunstâncias e 
do domínio do mal ou do bem na vida de cada 
um.

O Natal de Jesus continua sempre a ser inspira-
dor de bons sentimentos e desejos. Com tal força 
que ninguém lhe fica indiferente, todos querem 
participar na alegria que irrompe do Presépio, 
mesmo sem ter consciência da presença do es-
pírito que ficou a marcar indelevelmente este 
acontecimento, a celebrar ininterruptamente até 
ao fim dos tempos.

O Natal de Jesus é a primeira manifestação 
no tempo do amor de Deus pelas suas criaturas 
preferidas, revelado como Amor humano e divi-
no. Corresponder ao Amor humano de Deus no 
acontecimento do Natal de Jesus, é o sentimento 
que inquieta todo o ser humano na noite de Na-
tal, noite do Nascimento da Palavra de Deus in-
carnada. Amor com amor se paga, eis a resposta 
da humanidade à iniciativa de Deus, para sempre 
interpeladora, no Natal de Jesus.

Aquecer o Natal
DISSERAM-LHE que nós a poderíamos ajudar. 

 Então, por telefone, veio pedir ajuda.
Tomada nota da morada, e para facilitar a visi-

ta, procuramos na net o local da sua residência. 
Vimos o exterior da casa onde reside e ficamos 
incrédulos perante a boa apresentação que a 
casa aparentava.

Quase só por imperativo de consciência, fomos 
ver. Tratava-se de uma casa deixada pelos pais 
dela. A fachada era mais aparência que distinção. 
As traseiras encostavam a um talude de terra, o 

DA NOSSA VIDA que tornava o interior frio e húmido. Usavam um 
fogão a lenha para cozinhar e aquecer o ambien-
te. Mas como estava com vários furos pelo apo-
drecimento das chapas, não o podia acender.

O marido é quem ganha para o sustento da 
casa. Não têm filhos. Os problemas de saúde 
de ambos, especialmente dele, impedem-no de 
ir trabalhar nas obras durante vários dias, espe-
cialmente nos últimos tempos devido à coluna.

Disse-lhe que íamos ajudá-los mas que tinham 
que contribuir com alguma coisa para comprar-
mos um fogão novo. Respondeu que não tinha.

Com o fogão irá a minha expectativa, quando 
voltar lá ver o fogão a aquecê-los.

Padre Júlio

O tempo de Natal é a época em que 
lembramos o aniversário do nas-

cimento do Senhor do Universo, que 
nasceu pobre, numa gruta, sem casa 
nem berço, mas numa manjedoura, 
esquecido dos grandes do seu tempo e 
manifestado apenas aos pequeninos: os 
pastores e os humildes. 

Nunca na minha vida, tinha visto tan-
ta televisão como agora e auscultado a 
propaganda às comezainas e às festas 
profanas do Natal!... Nunca! Também 
só agora, enquanto como à mesa e abro 
os olhos para o ecrã, aparecem os ban-
quetes e se realçam as vaidades febris 
natalícias. 

Se à beleza da vida de Jesus se fizes-
se a mesma publicidade, a Ele na sua 
autenticidade e não na fantasia, como 
entrava muito mais no coração dos 
homens!

No meio de tantas aflições que os po-
bres vivem e a quem acudimos, pagan-
do rendas para não irem para a rua, 
neste tempo invernoso, remédios para 
doenças e outras ajudas urgentes a que 
o Estado não responde, queremos dar 
aos amigos do Património, várias ale-

grias eternas que ninguém pode apa-
gar. São três as que mais nos custaram 
e que vos anuncio. 

Gente que tem a necessidade de mos-
trar a sua pobreza extrema, sua e dos 
seus filhos. Trata-se de mulheres aban-
donadas pelos progenitores dos pró-
prios filhos, e com capacidade humana e 
resiliente para fugir à extrema pobreza. 

Se agora lhes damos a mão é para evi-
tar que elas e os frutos dos seus ventres, 
caiam na fossa do empobrecimento. De-
mos-lhes a ajuda que os bancos exigem, 
para comprar uma casa, a uma 7.000€ 
que com as suas economias, chegou à 
tabela bancária e comprou, com recur-
so a crédito à habitação, uma casinha 
para se abrigarem, descansarem e con-
viverem. 

É muito difícil descobrir uma casa 
para arrendar e nunca por menos de 
700€, 800€ ou até mesmo 900€ e… não 
as há. 

Passaram-se mais de 20 anos e o meu 
grito tornou-se mais actual, agora que 
chegámos ao extremo. Não há casas 
para arrendar nem para vender. O Esta-
do e as câmaras têm fechado os ouvidos 
aos meus apelos, como se não fossem 
sérios e dirigidos aos bem comum.

PATRIMÓNIO
DOS  POBRES

O mês de Dezembro foi de 
muita chuva… muitas 

casas construídas de adobe 
foram destruídas. A lagoa da 
nossa Casa ficou tão cheia que 
desabou para o lado onde tí-
nhamos colocado as manilhas 
que fornecem água nos tan-
ques de peixe. Graças a Deus 
a água abriu caminho e re-
gressou ao riacho; agora toca a 
recompor o abastecimento de 
água aos tanques.

Depois da primeira campa-
nha de mandioca e milho pra-
ticamente todos os tractores 
ficaram parados por diferentes 
problemas. Temos o mês de De-
zembro e Janeiro para tentar 
compo-los. Quinze dias atrás 
nos deram a oportunidade de 
transportar à nossa serração 
300 troncos, o problema é que 
tanto a nossa serração como o 
nosso camião estão a apresen-
tar avarias no motor e na má-
quina de afiar serras. É verda-
de que devemos ir na direcção 
da autossustentabilidade mas 
ainda nos falta muito e conti-
nuamos a depender da carida-
de… mendigar é uma das nos-
sas cruzes.

Felizmente estamos no Natal 
e os nossos «Batatinhas» vivem 

MALANJE

Continua na página 4

Continua na página 3

Fez-Se pobre
«Jesus fez-Se pobre para nos 
enriquecer com a Sua pobreza.»

S. Paulo [2 Cor 8, 9].

A celebração do nascimen-
to de Jesus em 2022 vem 

acompanhada por um motivo 
de alegria: o nascimento recen-
te do bebé em que se alcançou 
o número de 8 000 milhões de 
seres humanos que povoam o 
planeta Terra. Não sabemos o 
seu nome, mas todo o ser hu-
mano tem o seu nome gravado 
no livro divino. O crescimen-
to mundial da população tem 
subjacente o desenvolvimento 
científico, da saúde pública e 
da produção alimentar. Po-
rém, vai-se verificando que a 
pobreza — a miséria, com di-
versos matizes — tem crescido 
e as injustiças são flagrantes, 
pois grande parte da riqueza 
mundial está nas mãos de al-
guns países poderosos e gru-
pos gananciosos e até terro-
ristas. Sendo preocupante que 
nasçam muitas crianças em 
contextos de pobreza, contudo 
não são demais. De facto, são 
sempre bem-vindas ao mundo 
todas as vidas humanas, pois a 
luta contra a pobreza não pas-
sa por evitar que nasçam os 
pobres, cujas culturas valori-
zam muito a vida humana. 

Afinal, o que é ser pobre? 
Todo o ser humano é pobre, na 
medida em que é uma criatura 
dependente, necessitada e ca-
rente. A ética cristã radica no 
elogio da pobreza voluntária e 
do desapego dos bens tempo-
rais. De outros modos, na infe-
licidade e injustiças, há muitas 
pessoas que sobrevivem na tri-
bulação e na indigência, sem os 
bens indispensáveis para uma 
vida com dignidade [v.g., afec-
tos, saúde, água, alimentação, 
medicamentos, casa, salários, 
reformas] que não são distri-
buídos com justiça. Os pobres, 
de verdade, clamam por aten-
ção, justiça e partilha. A opção 
pelos Pobres é uma preferência 
divina, pois Deus manifesta a 
Sua misericórdia aos últimos, 
antes de mais: «está implícita 
na fé cristológica naquele Deus 
que Se fez pobre por nós, para 
nos enriquecer com a Sua po-
breza» [Papa Bento XVI — AAS 
99 (2007), 450].

Em 1647, num Sermão das 

PÃO DE VIDA

Continua na página 3
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Pelas CASAS DO GAIATO

Aquela «referência espiritual»…
1 — O vento sopra quando e onde quer… Via e-mail, chegou-me 

o Boletim da Associação. Ainda que pouco dado a deixar-me condicio-
nar pelas redes sociais, de vez em quando, paro, escuto e olho… Pode 
ser que o “comboio” traga algo que valha. Vi que chegou, parei, dei 
uma vista de olhos e achei que podia/devia fazer um eco incentivador 
para aqueles que, periodicamente, nos dizem que ainda há gaiatos de 
coração agradecido — a dizer ao mundo o seu orgulho pelos ”cami-
nhos que andaram”… 

«ISTO» de haver “antigos gaiatos” que, guiados por alguma “refe-
rência espiritual”, criam, renovam e/ou simplesmente mantêm uma 
“associação” para cultivar e alimentar essas “referências” em que Pai 
Américo é a fonte que ainda jorra, a fecundar o que a Obra da Rua dei-
xou neles, «isto» toca-me fundo. Sinto-me em família com cada um — 
porque também eu trago no peito “referências” dessas. Muito do que 
a Obra da Rua moldou em mim ainda PerDura… Como uma bênção — 
para mim e para quantos são da “minha circunstância”. E, se não foi 
ainda melhor, é porque eu não soube ou ainda não estava preparado 
para me abrir a mais. Mistérios do ser-se humano. Isto é, este viver-me 
aquém a querer ser de além… 

O meu eco despertou um outro eco — vindo do lado de lá. E é dele 
que, hoje, quero partilhar convosco. Foi uma surpresa. Inesperada. Mi-
nha vida é assim — quando menos espero, vinda de onde menos se es-
pera, surge a revelação. Ora vejam: «Eu é que estou sempre a aprender 
com o Calvário e quem nele está inserido… está vivendo o dia a dia..!».

Fixo-me neste «estou sempre a aprender com o Calvário». Salta-
-me aquela norma do Telefone da Esperança — «uma voluntário do 
TE precisa ser uma pessoa que se sente em ProCesso de tornar-se pes-
soa”. É assim que vejo o Calvário. Como voluntário e/ou simples cola-
borador assalariado. Porque, se nos falta esta experiência cultivada do 
«sentir-se em processo», depressa caímos numa de cão sábio a vender 
certezas do que não se sabe bem… 

Quase sem nos conhecermos para lá do society de ocasião, aque-
le e-mail continua: «Sabe, dr Abel, com 10 anos, em Paço de Sousa, 
sofri de epilepsia, tinha ataques… e estive quase a ir pra Beire, p’ro 
Calvário, pra junto dos “diminuídos” (diz o mundo)… mas Deus NOS-
SO SENHOR concedeu-me a regularidade da minha saúde e embora 
com dificuldades, passei a fazer a minha vida normal, como ainda hoje 
faço. Considero que nesse momento tive tanto azar … de não ter ido 
p’ro Calvário… p’ro PARAÍSO da OBRA DA RUA. Teria sido tão feliz…!»

2 — M/ “referência espiritual” salvou-me… Creio que desde 
que o mundo é mundo, a «fé» aparece e sempre se manifesta entre 
nós, humanos dos quatro costados. É um fenómeno a que muitos têm 
relutância em chamar-lhe humano porque o ”divinizam” a tal ponto 
que fazem dele um “fenómeno extraterrestre”… Só para uns tantos, 
ditos “crentes”1… Porque tive a sorte de nascer num ambiente humano 
animado pela fé (a fé de carvoeiro sim, mas fé!) sempre me seduziu o 
PerFurar2 aquela realidade que poderia estar por detrás dessa palavra 
que tantas vezes ouvia — para traduzir coisas que aconteciam ali dian-
te dos meus olhos… Depois, fui des+cobrindo esse Filho do Carpinteiro 
que, em Nazaré, falava a «homens de pouca fé” e usava «parábolas» 
para os incentivar a cultiva-la. E selava a sua palavra com o testemu-
nho da sua vida — centrada na fé no «Pai do Céu, que faz o sol brilhar 
para bons e maus; manda a chuva para justos e injustos”. Enfim, um 
crente de raiz — em nada crendeiro… 

A carta prossegue assim: «Esta noite (duas da madrugada), à vinda 
do trabalho, apanhei óleo na estrada e despistei-me… recordo que ao 
fazer os piões gritei por Pai Américo e a carrinha imobilizou-se na 
valeta. Mas estava vivo, dr. Abel! A minha “referência espiritual” sal-
vou-me uma vez mais…!».

3 — Sempre a ajudar este lobo da tundra… Ao ler este e-mail, 
deixei-me tocar. Na mira de melhor «compreender» o inefável destas 
partilhas. Porque se, para o autor do e-mail, sou algo mais do que um 
ilustre desconhecido, é graças ao Calvário. Penso que me vai lendo n’O 
Gaiato e sabe da minha paixão por estes mistérios do amor, de que o 
Calvário, aos olhos dele, «é o PARAÍSO da OBRA DA RUA». Deixei-me 
tocar. No silêncio. Os olhos, teimosos, começaram a... Deus louvado! 

Tento fugir dos meus pecados de omissão — sempre que eles atra-
sem o desabrochar de uma obra que nasceu para ser humana, mas de 
sabor divino… E que faz brotar d’isto: «A minha referência Espiritual 
está-me sempre a surpreender e a ajudar este lobo da tundra, que sou 
eu»…

1 —  No meu jeito de ler estas coisas, gosto de distinguir um “crente” de um 
“crendeiro”… O crente acredita n’aquilo que o vai transformando — 
de mau em bom e de bom em melhor, num sem fim à vista… O crendei-
ro é aquele que acredita naquilo que, dispensando-o de buscar sempre 
mais e mais vida, se instala na vida que tem e repete, mecanicamente, 
que isso é “a vontade de Deus”… 

2 —  Já aqui vos falei deste meu gosto de “perfurar a realidade” — essa 
“realidade” que é a nossa. Na nossa imanência (transitória) e na nossa 
transcendência (que ultrapassa o tempo).

Um admirador

BEIRE — Flash’s

PARTILHAS E ASSINANTES — Sabendo das nos-
sas necessidades, foram-nos chegando bens alimen-
tares e outros, bem como donativos, de assinantes e 
amigos, em especial no tempo de Advento e de Natal. 
Assim, é nosso dever agradecer essas ajudas, pois 
são importantes para a nossa alimentação, higiene e 
limpeza diárias, pagarmos as facturas e ajudarmos 
pobres. De notar os convívios, com boas merendas, 
mais alimentos e prendas de: Mc Donald’s — Coim-
bra (Sónia, Yves e outros) e Rotary Saúde — Coimbra 
(Prof. Frederico e outros). Além de famílias, entre 
outros, referimos os géneros vindos de: Amigos de 
Casais do Campo, Amigos de Nevogilde — Lousada, 
Amigos de Condeixa, Mendes Gonçalves — Golegã, 
Sine — Fermentelos, Clube de Pessoal da EDP Coim-
bra, Up bike team. Continua a nossa Campanha de 
novos assinantes do nosso jornal O GAIATO, agrade-
cendo um novo leitor — o Diácono Tomás Lima, de 
Lisboa. A todas as pessoas que nos enviaram as suas 
Boas Festas de Natal e Ano Novo, retribuímos com 
muita amizade e enorme gratidão!

No dia 13 de Dezembro, a Rádio e Televisão de Por-
tugal — RTP veio à nossa Casa do Gaiato para gravar 
alguns momentos para o Natal dos Hospitais, com 
entrega de prendas, no nosso refeitório — junto aos 
presépios. A reportagem saiu a 15 de Dezembro, 
de manhã, com imagens alegres e algumas nossas 
(enviadas a Sónia D.), sendo entrevistados o nos-
so Padre Manuel, o Marcelino e alguns pequenitos 
(por Isabel A.). Também foram às Casas do Gaiato de 
Paço de Sousa e de Setúbal, desejando assim a Obra 
da Rua, pela televisão, um Feliz Natal!

NATAL 2022 — No Advento, a celebração do Natal 
do Menino Jesus deste ano, como sempre, foi pre-
parada com esperança e muita alegria, em que fo-
mos ouvindo falar mais da vinda do nosso Salvador, 
especialmente nas Missas. Ainda, fomos ensaiando 
canções e músicas natalícias, olhando melhor para 
os nossos Presépios, com luzinhas e muitas ima-
gens, especialmente: O Menino Jesus, Nossa Senho-
ra e S. José! Também vieram vários e bons amigos 

visitar-nos e trazer-nos géneros e prendas. Na noite 
da véspera de Natal, participámos na Missa do galo, 
no nosso salão, bem arranjado com o Presépio no 
centro, em frente ao Altar. Depois, em comunidade 
e à lareira, ceámos muito bem (batatas com baca-
lhau, mais doces) e recebemos um saco com lindas 
prendas, dadas pelos nossos amigos, o que agrade-
cemos muito! No Domingo, de manhã, participámos 
na Missa do Natal do Senhor, cheios de alegria pelo 
nascimento do Menino Jesus — o único Salvador do 
mundo!

NOVO ANO 2023 — O início do ano novo acon-
teceu ao Domingo e começamos bem com uma Eu-
caristia, dando graças a Deus por tantos benefícios 
que nos tem concedido, pedindo pelas intenções 
que nos são recomendadas e desejando o melhor 
para toda a humanidade — saúde, paz e bem! Feliz 
ano novo para todos!

83.º ANIVERSÁRIO DA OBRA DA RUA — No dia 
7 de Janeiro de 2023, a nossa Casa do Gaiato, a pri-
meira da nossa Obra da Rua, inicialmente chamada 
Casa de Repouso do Gaiato Pobre, celebra 83 anos de 
vida! É uma data muito considerável, desde o tempo 
difícil da II Guerra Mundial — com fome, doenças, 
casas sem condições, orfandades e outras misérias. 
Actualmente, uma guerra terrível continua na Ucrâ-
nia, para além de outras. Nesse dia muito importan-
te, lembramos na nossa Missa todos os Rapazes, Pa-
dres, Senhoras, Amigos e Amigas, e colaboradores 
— que estiveram ligados a esta família ao longo de 
mais de oito décadas, para além das Colónias de Fé-
rias (S. Pedro de Alva e Vila Nova do Ceira). A nossa 
vida tem o sinal da Cruz e a bandeira do Santíssimo 
Nome de Jesus, no qual o nosso Pai Américo fundou 
a Obra da Rua. Muitos parabéns e por muitos e bons 
anos de vida!

CONTACTOS — 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 — gaiato-
miranda@gmail. com

Rapazes de Miranda

MIRANDA DO CORVO

LIVROS

O padre Américo e a sua obra foram já objecto de 
diversos traba lhos, cuidadosamente referenciados 
por Ernesto Candeias Martins. Para além de 
registos biográficos e memorialísticos, bem como 
de algumas monografias, é justo realçar, pela sua 
importância, a investigação con duzida durante cerca 
de uma década por João Evangelista Loureiro, que 
culminou na sua tese de doutoramento (L’Obra da 
Rua et l’éducation des enfants privés de milieu éducatif, 
Universidade de Lovaina, 1972). João Evangelista 
Loureiro desenvolveu, sobretudo, uma perspectiva 
psicopedagógica, procurando compreender o sentido 
e a pertinência do modelo da Obra da Rua. Ernesto 
Candeias Martins sugere-nos um olhar histórico, 
onde estão muito presentes as aproximações 
biográficas e as preocupações educativas. 

O presente trabalho encontra-se dividido em três 
partes principais: A pedagogia da Obra da Rua, O 
papel do ambiente no projecto educa tivo das Casas 
e O projecto educativo de formação para a vida. Arti-
culando uma reflexão histórica e pedagógica, Ernesto 
Candeias Martins explica os fundamentos da Obra da 
Rua, no quadro de uma «peda gogia do encontro», 
bem como o papel que o «ambiente» desempenha 
no dia-a-dia de uma instituição organizada a partir 
da «vida em comuni dade». A última parte é dedicada, 
mais especificamente, à compreensão de um projecto 
educativo que procura «formar para a vida». 

Ao sugerir, nas palavras finais, a originalidade 
e a eficácia da Obra da Rua, Ernesto Candeias 
Martins chama a atenção para contextos educativos 
e propostas pedagógicas que não têm sido 
devidamente estu dados. O retrato histórico da 
educação em Portugal escreve-se, quase sempre, a 
partir da documentação oficial (fontes legislativas 
e arquivos do Estado), valorizando principalmente 
o ensino formal. É preciso abrir novas áreas de 
pesquisa e elucidar o nosso passado-presente a 
partir de outros pontos de vista. É o que procura 
fazer Ernesto Candeias Martins neste seu trabalho. 
Rigoroso e metódico, ele merece uma leitura 

atenta, não só daqueles que se interessam pelo 
padre Américo ou pela Obra da Rua, mas de todos 
quantos desejam compreender o processo histórico 
de construção da modernidade pedagógica e a 
organização de modelos educativos que não se 
esgotam no estritamente escolar. — Do Prefácio de 
António Nóvoa.

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
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Obras de Misericórdia, prega-
do na Igreja do Hospital Real 
de Lisboa, com o Santíssimo 
exposto, o Padre António Viei-
ra [1608 †1697] foi muito lon-
ge sobre este tema, dizendo: 
«agradam mais a Cristo os ob-
séquios que se lhe fazem no po-
bre, que no mesmo Sacramento 
do Altar; porque no sacramento 
está impassível; no pobre não 
só está passível mas padece.» 
— Sermões do Padre António 
Vieira, Lx., 1856, T. X, p. 172]. 
É sublime, entre tantos pen-
samentos afins, este do Padre 
Américo: «O Pobre é coisa tão 
santa, e tão divina a missão de 
o servir, que unicamente sabe o 
que diz quem for pobre ou ser-
vo deles; as experiências não se 
transmitem.» [Pão dos Pobres, 
I, Coimbra, 1941, p. 4].

O Papa Francisco centrou a 
acção pastoral do ministério 
petrino, afirmando: «desejo 
uma Igreja pobre para os po-
bres. […] A nova evangelização 
é um convite a reconhecer a 
força salvífica das suas vidas, e 
a colocá-las no centro do cami-
nho da Igreja. Somos chamados 
a descobrir Cristo neles […]» 
[Exortação Apostólica Evange-
lium Gaudium, 24-XI-2013, n. 
198]. 

«A pobreza não é uma ideo-
logia» — sublinhou Frei Mas-
simo Fusarelli, Ministro Geral 
da Ordem dos Frades Menores 
[Carta, 8-XI-2022]. Na Regra 
[não bulada], S. Francisco de 
Assis exortou os seus irmãos: 
«devem alegrar-se, quando con-
viverem entre pessoas insigni-
ficantes e desprezadas, entre 
os pobres, fracos, enfermos, le-
prosos e os que mendigam pela 
rua.» [Cap. IX, 2]. 

A luta contra as misérias 
passa pelo ajuda e promoção 
humana daquelas pessoas, em 

PÃO DE VIDA
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condições sociais e contextos 
diversos, que são cuidadas 
nas suas enfermidades, ali-
mentadas, vestidas, escutadas 
nas suas dores, levantadas do 
desânimo, ajudadas a crescer 
saudavelmente, ensinadas a 
conhecer e a respeitar sauda-
velmente os outros e a Criação, 
a amar a Deus vivo e verdadei-
ro! No seguimento evangélico, 
ousamos perguntar-nos: — O 
que fazemos pelos pobres?... 
Uma referência, apenas e de 
relance, das muitas voltas da 
vida de ajuda e promoção de 
pessoas de outras paragens, so-
bre um tema que nos faz certa 
espécie: a questão da obtenção 
da nacionalidade portuguesa, 
para alguns filhos provenien-
tes das Ex-Colónias, que às ve-
zes é complicada e os prejudica 
muito nos seus direitos básicos. 
É o caso do Nadú, neto de mi-
litar português, combatente na 
Guiné-Bissau, mas que ainda é 
estrangeiro… [vd. Furriel não é 
nome de pai, Lx.ª, 2018].

De salientar, com estima e 
gratidão, entre muitos gestos 
e palavras, a atenção, a amiza-
de e o carinho concretos e até 
discretos, que vamos pedindo 
e recebendo nesta comunida-
de, com fortes sinais positivos: 
a comunhão na Obra da Rua, 
com os Bispos e na Igreja Cató-
lica; o pão nosso de cada dia — 
pelos nossos amigos e leitores 
d’O GAIATO; a colaboração de-
sinteressada e perseverante; os 
pobres, em especial de desâni-
mo — com as suas lamentações 
e pedidos de preces; os amigos 
dos Hospitais de Coimbra e de 
Lisboa (v.g., pelo Banora e La-
dilson); a sapiência de alguns 
magistrados; etc. São muito 
significativos e estimulam-nos 
a ser menores — franciscanos, 
à conversão para um testemu-
nho credível. Sempre com o 
olhar fixo em Jesus, Filho de 
Maria e de José, da manjedou-
ra à Ceia e à cruz, na esperança 
da manhã de Páscoa!

Padre Manuel Mendes

APROXIMAMO-NOS do final 
 de mais um ano, tempo 

que inicialmente se apresenta 
longo, 365/366 dias! Realmen-
te parece… Mas estando já na 
última semana de ano de 2022, 
fazendo uma retrospectiva, o 
tempo parece bem diminuto, 
e particularmente quando pa-
ramos para reflectir os aconte-
cimentos, nas actividades e no 
crescimento a todos os níveis 
da nossa família… Pelas abor-
dagens que chegam até nós, 
denotamos que os nossos leito-
res estão sempre muito atentos 
e ávidos das “boas notícias” 
que  possamos partilhar, que 
são, nem mais nem menos, a 
vida diária dos nossos rapazes 
e também a interacção com to-
dos aqueles que vêm até nós!

Por isso, e para este último “O 
Gaiato” do presente ano, traze-
mos uns pequenos “trechos” 
que elucidam estas vivências, 
como dizia o Pai Américo: “Isto 
é a Casa do Gaiato”.

A Arte floral — Recebemos 
um desafio da empresa IBER-
DROLA, que na UF de Alto da 
Guerra/Pontes e Gâmbia im-
plementou um mega-projec-
to  de produção fotovoltaica 
designada Central Algeruz 
II, com uma preocupação de 
mínimo impacto ambiental, 
relativamente a fauna e flora 
autóctone, associando uma 
instituição ao Projecto. Sendo 
nós a instituição escolhida, fo-
mos abordados para realiza-
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ção de “vasos” floridos para 
serem  colocados na vedação 
daquela unidade, para dar um 
ar de embelezamento, mas 
também uma “pegada” ecoló-
gica diferenciada, com a reci-
clagem de garrafas plásticas de 
sumos, coca-cola, água, etc… 
Assim, elaboraram-se vários 
vasos, decorados  com pintu-
ras e feitios de cordel, que num 
sábado de Novembro se dispu-
seram ao longo de um painel 
de protecção do terreno. Mas 
antes, teve lugar uma forma-
ção sobre o tema das “Energias 
Renováveis”, terminando com 
sensibilização para a “poupan-
ça de energia”, bem como com 
a entrega de bicicletas para os 
rapazes, que ainda usufruíram 
de um lanche bem “aprimora-
do”…

Um sábado na Casa do 
Gaiato — Aconteceu no dia 10 
que, após longos dias de espe-
ra, os grupos de catequese da 
Igreja dos Pastorinhos, da Pa-
róquia de Nossa Senhora da 
Conceição, no Montijo, acom-
panhados pelo seu Pároco Pa-
dre José Maria Furtado, se fize-
ram à estrada, e vieram até nós 
com muita alegria, diversão, 
solidariedade, partilhas e algu-
mas surpresas natalícias!

Deixo o testemunho em pri-
meira mão desta experiência 
tão bela:

«Para nós estava reservada 
uma grande surpresa! Para 
melhor compreendermos e 

nos integramos nas dinâmicas 
de um sábado na Casa do Gaia-
to, fomos convidados a cola-
borar com os gaiatos nas suas 
tarefas.

Após um momento de apre-
sentação e oração na capela, 
crianças e adultos foram di-
vididos por equipas e respec-
tivas tarefas. Sim, há mesmo 
muitas tarefas para cumprir 
na Casa do Gaiato, e que muito 
nos ensinam no contacto com 
a natureza e com os hábitos de 
limpeza!

Apanhou-se o lixo que pon-
tualmente se encontrou, var-
reram-se as folhas caídas das 
árvores, apanharam-se as la-
ranjas podres do chão para le-
var para a estrumeira, lavou-se 
o corredor exterior e o campo 
de jogos, puseram-se as mesas 
para o almoço, entre mais algu-
mas tarefas.

Pudemos ver cavalos, vacas, 
porcos, patos e até cães e gatos! 
Depois de tudo pronto, reuni-
mos no campo de jogos e hou-
ve muita animação e diversão 
entre todos, quer na partilha 

Continua na página 4

Uma das beneficiárias trabalha há 17 anos num Pronto a Comer 
e ganha por volta de 700€ por mês.  Pagava uma renda de 650€ que 
eu suportei alguns meses. Agora ficou a pagar 400€. É uma mulher 
trabalhadora, responsável, vive para os dois filhos e neles desafoga 
a sua necessidade afectiva. Na empresa é responsável e estimada 
pelos demais. Com esta ajuda poderá levantar a cabeça e dos seus 
dois pequeninos. O pai abandonou-os, foi-se com outra mulher! 

Paguei-lhe vários meses a 650€ quando esteve doente. Agora o 
Património liberta-se desta carga e ficou mais livre para outras!... 
Dei-lhe para a irmã 6 750€ e daqui a 12 anos a casa será sua.

Penso que é assim que se combate a pobreza, evitar quanto 
possível que esta chaga aumente e que desta forma, com a colabo-
ração das mães, os filhos cheguem a ter um nível digno.

Outra, é uma mãe trabalhadora, embora com alguma defi-
ciência mental, acompanhada por um homem que também tra-
balha. Conheço-a há muitos anos, por ser mãe de um rapaz criado 
na Casa do Gaiato. 

Como a mãe não tinha casa com espaço físico para todos, dei-
-lhes esta ajuda e ela ficou com mais uma assoalhada para o ra-
paz dormir fora do quarto das meias irmãs, criando assim uma 
envolvência familiar mais adaptada, com autoridade para exigir 
dele colaboração, trabalho e submissão, quer a ela quer ao pa-
drasto.

As teorias valem pouco, muito menos a altivez. A humildade 
e a firmeza ligadas ao amor e ao testemunho do próximo, valem 
muito mais que certa ciência não experimentada. 

E a terceira ajuda, foi a mais uma mulher abandonada, pelo 
progenitor dos seus filhos, a quem paguei vários meses a 800€ de 
renda. Dei-lhe apoio e ela voltou para a sua casa, que era dela e 
duma irmã, com muito melhor nível. 

Fora posta na rua com os dois filhos pequenos, por uma en-
tidade, dona da casa, pois o senhorio era falso. Tinha-se apode-
rado desta e doutra casa, mudando as fechaduras de forma que 
assim se apresentava como sendo o proprietário das mesmas e 
senhorio. 

Quero que os meus leitores rejubilem com estas Alegrias Na-
talícias que o Redentor nos traz.

Padre Acílio

PATRIMÓNIO DOS POBRES
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EXPLORADORES DOS POBRES — Para iniciar um ano em que, infe-
lizmente, se espera uma situação económica que será difícil para muitas 
famílias vai aqui uma crónica alusiva a parte desse tema, mas que se 
refere a uma situação que já não é nova. Estou a referir-me a casos que, 
de vez em quando, nos aparecem, e agora temos mais, de pessoas que 
vivem em habitações em muito más condições pelas quais os respectivos 
donos cobram rendas exorbitantes, esgotando-se, logo aí, grande parte 
de um rendimento familiar que já é baixo.

Lá vamos fazendo o que podemos para ajudar estas famílias, pro-
curando, sempre que for possível, habitação condigna, com renda aces-
sível. Estamos, agora, em vias de resolver um caso destes.

Se estivermos atentos podemos encontrar por aí situações à vista 
de todos, ou escondidas, onde a pobreza, neste sentido de privação de 
condições materiais para uma vida condigna, mas também outras for-
mas de exclusão social, estão associadas à exploração de pessoas em 
situações de vulnerabilidade por outras que se aproveitam disso. Fa-
zermo-nos “fortes” com os “fracos” acontece muito e até nos pode acon-
tecer a nós, por querer ou sem querer, se não tivermos uma contínua 
atitude de cuidado para com o nosso próximo, especialmente aquele 
que mais precisa de ajuda.

É um caso diferente do atrás relatado, mas é só para ilustrar o 
como, por querer ou sem querer, podemos cair nesta atitude do “forte” 
a explorar o “fraco”. Contaram-me que há dias, na discussão da possí-
vel promoção de uma pessoa numa determinada organização, outra 
pessoa que é sua colega de trabalho e que tinha intervenção nesse pro-
cesso, referiu que faltava no curriculum da pessoa a promover a refe-
rência a um acontecimento da sua vida profissional onde não estava 
referido que foi destituída de um cargo por não ter dado boa conta de 
uma determinada tarefa.  Não está aqui em causa uma avaliação que 
deve ser objectiva e justa. O que está em causa é fazer-se de “forte” para 
apoucar o “fraco”, quando o “forte” tem muito que se lhe diga, no que 
toca a fraquezas, e o “fraco” não merece, nem deve, ser tratado assim.

Que Deus nos ajude a não sermos, por acção ou omissão, dos “for-
tes” que exploram os “fracos”, mas antes daqueles que estão sempre 
vigilantes e actuantes no combate a este tipo de situações.

Votos de um Bom Ano de 2023 para todos os nossos leitores e vossas 
famílias!

O nosso NIB: 0035 2146 0000 1508 9304 9 (só para donativos para 
a Conferência e não para a Casa do Gaiato)

Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA
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Sinto-me grato por haver recebido ao menos esse pou-
co de religião num tempo em que andava bem precisa-
do. Desde alguns anos eu só entrava numa ou noutra 
igreja apenas para ver os vitrais ou as abóbadas góti-
cas, sem nenhum proveito espiritual. E nenhum era o 
quase proveito de agora, pois que adianta a religião 
sem direção espiritual, sem quaisquer meios de gra-
ça exceto uma oração eventual e rara e algum vago 
sermão?

Autobiografia, Thomas Merton. Petra Editora, p. 73

APROXIMA-SE o tempo da celebração da en- 
 carnação do mistério de Deus. Parece pa-

radoxal que continuemos a insistir nos termos 
Encarnação, Deus, Tempo. Ele não é espírito? 
Não é a pura existência sem princípio? Não é a 
eternidade? É tudo isso e o mais que não con-
seguimos pensar ou escrever. Por isso Paulo 
tem razão quando escreve aos Coríntios: sendo 
rico fez-se pobre para nos enriquecer (2ª carta, 
versículo 8). E junta: sendo todo-poderoso fez-se 
escândalo na cruz para nos salvar (1ª carta, ver-
sículo 1).

O tempo de natal é um tempo misterioso. 
Obriga as pessoas da nossa sociedade a corre-
rem, como aliás o fizeram os pastores na busca 
do presépio, convocados por anjos. Outro ter-
mo paradoxal. Nós hoje corremos para onde e 
para quem? Corremos para o mito do Pai Natal, 
aquele que satisfaz as necessidades próprias, 
pessoais e egoístas. Já ensinamos as crianças a 
escrever-lhe a pedir o que nós induzimos que 
têm direito.

CALVÁRIO

de conversas e jogos de bola, quer nas dinâmicas que levámos 
preparadas para fazer em conjunto.

E eis chegada a hora de almoço! Estava tudo delicioso, desde 
o almoço que nos ofereceram, até às sobremesas e doces que a 
comunidade da catequese dos Pastorinhos ofertou.

Foram momentos realmente aconchegantes, pois fomos dis-
tribuídos pelas mesas de modo que gaiatos, catequistas e catequi-
zandos ficassem aleatoriamente reunidos.

No final do almoço, o Menino Jesus deixou os seus presentes, 
bem como alguns bens alimentares, material escolar e donativos. 
Aproveitamos para fazer também um agradecimento à comuni-
dade dos Pastorinhos, que tornou possível todas estas ofertas.

Devemos igualmente um grande bem-haja à Casa do Gaiato, 
por nos ter acolhido tão bem e nos ter ajudado a posicionar no 
“lugar do outro”!

Para terminar esta fantástica visita, com um salão preparado 
e vestidos a rigor, assistimos juntos ao jogo Portugal-Marrocos.

Uma experiência destas, que dizemos a viva-voz: “valeu a 
pena” — todos os grupos das diferentes dinâmicas comunitárias 
e cristãos em geral, deviam ter conhecimento e ir experimentar. 
Conhecendo e participando, pois a Casa do Gaiato precisa da cola-
boração e atenção e carinho de todos nós. E “Os rapazes”  agrade-
cem…»

Nós retribuímos os gestos e a felicidade que pudemos  parti-
lhar com as crianças e jovens das paróquias do Montijo!

Conferências de São Vicente de Paulo — No dia 17 de De-
zembro, foi  gratificante para nós podermos receber os Vicentinos 
da Diocese de Setúbal. Foi um momento especial, neste tempo do 
Advento, em que devemos estar mais despertos para a partilha, 
evitando o “pecado” do consumismo que por estes dias se faz 
mais presente. Como aqui na Casa temos a segunda  e a  sexta  de 
“portas abertas” para receber e partilhar com “os pobres” que se 
abeiram à nossa porta: alimentos, vestuário, mobílias, brinque-
dos, etc., podemos de certa forma equiparar-nos a este movimen-
to tão querido pelo nosso fundador, «Quero-me referir à ausên-
cia de Conferências Vicentinas… Fossem elas, já não era preciso 
o mendigo dar largas caminhadas… O Vicentino pode não falar 
em caridade, mas tem-na… Eu não conheço nada mais eficaz e 
nem mais pronto… a pôr a mão nas feridas do Desconhecido», 
assim se compreende que as tenha implementado na Obra. No 
final, celebrámos a eucaristia, onde se renovou o compromisso 
da missão vicentina de servir o irmão. A mesma, contou com a 
presença dos gaiatos e da equipa missionária dos Convívios Fra-
ternos, que estiveram  entre nós, preparando o caminho para as 
Jornada Mundial da Juventude-Lisboa 2023, e no final com uma 
reflexão espiritual própria para esta recta final do Advento…

“E deu á Luz o seu Filho” Lc.2,6 — Que este Natal seja uma 
iluminação espiritual, não deixando que tudo o que há para com-
prar, embrulhar, comer, beber, escrever, nos retire a luz  que so-
mos convidados deixar brilhar na nossa vida. 

A luz do Natal, que em cada ano temos o privilégio de receber, 
nos torne capazes de nos elevar, celebrar e amar. 

Nesta palavras finais, deixo votos que esta LUZ natalícia possa 
brilhar de forma plena e duradoira na vida de todos os nossos 
leitores, e especialmente os “generosos” benfeitores… Espero que 
tenha sido um Santo Natal,  e desejamos um Novo Ano repleto de 
bênçãos, iluminado pelo Menino Jesus!... 

Padre Fernando

estes dias com muita alegria. Todos os dias depois do terço ensaio 
de cantos. Nas tardes, um pequeno grupo modela o Presépio com 
suas próprias mãos e pinta as figuras como verdadeiros artistas. 
Outros desenham e fazem correntes para decorar o refeitório e a 
capela. Quem tem a alegria de celebrar estes dias com crianças, 
o coração volta à infância. Quem compartilhar um pedacinho de 
amor faz nascer o Menino Jesus. Deus escolheu a ternura para 
aprender a acolher o amor.

Neste mês, tivemos a notícia de que um dos nossos gaiatos, o 
Malamba, vai enviar um grupo de trabalhadores da sua empre-
sa para pintar as nossas camaratas e reparar as casas de banho. 
Sempre que recebemos o apoio de um antigo gaiato sempre rece-
bemos com alegria a mesma resposta: “fazemos o que devemos 
fazer”; todos podemos contribuir para o crescimento da nossa 
Obra, ainda mais em Angola onde tantas pessoas continuam a so-
frer. O Gaiato tem de estar de Portas Abertas para que os Pobres 
encontrem uma parte da sua família.

Desde o Gaiato de Malanje desejamos a todos os leitores do 
Jornal um feliz Natal e boas entradas para o próximo 2023.

Padre Rafael

MALANJE
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AS obras do nosso Calvário 
 estão no fim. Que o Se-

nhor dê força aos nossos Pa-
dres para, nas admissões de 
doentes, serem fiéis ao espíri-
to de Pai Américo: «Pobres e 
Doentes Incuráveis». 

É fácil cair. Que o Senhor os 
ajude.

Para mim, que vivi algum 
tempo no Calvário, ficará viva 
a saudade das nossas peque-
nas camaratas. Nelas convivía-
mos com os doentes e os vo-
luntários amigos em convívio 
fraterno e doce harmonia.

Saudades? Temos saudade. 
Para muitos “o óptimo é inimi-
go do bom”. Os nossos voluntá-
rios dão-me razão.

Agora, uma nova partida e 
um novo começo. Esperamos 
ansiosos os nossos antigos vo-
luntários. Sem eles — não sei 
como!

E os doentes que levaram e 
são nossa família? Promete-
ram que voltariam. Espera-
mos. Temos saudades de todos. 
Cantaremos no dia da vinda o 
Hino do Regresso.

Padre Telmo

SINAIS
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Mas também é verdade que a Igreja deixou 
de ter capacidade de anunciar um menino nas-
cido num presépio, filho de uma mulher jovem 
prometida em casamento a um homem simples 
e carpinteiro, ainda que descendência real, da-
vídica. O mistério deixou de ter lugar nas nos-
sas sociedades. Tudo é desfraldado. A revelação 
como adesão a um ser é demorada. Logo im-
possível, dizem. Não há tempo a perder com os 
outros, sobretudo desconhecidos ou deserdados 
de família e bens. Não há lugares secretos, tudo 
está invadido pelo desejo da inveja e da manipu-
lação. O que não atrai humanamente é repudia-
do! Quem quer aprender a amar o feio, o débil, 
o pobre?

O presépio é um lugar de escuta, de silêncio, 
de contemplação e de adesão. Mas quem que-
rerá invejar uma vida que vai ser perseguida, 
rejeitada, condenada e acabar em cruz, talhada 
com a madeira que foi originalmente usada na 
construção do estábulo onde o messias-rei havia 
nascido?

Tudo o que somos e desejamos está envolvido 
nesse manto da realidade total que precisamos 
de conhecer para amar. Há uma única huma-
nidade com muitos membros. E se um se perde 
todos perdemos. Se um se salva todos beneficia-
mos da salvação! Como é salvífico aceitar e cui-
dar da vida sempre e não só quando aparente-
mente ela tem vitalidade. Não existimos apenas 
quando podemos dizer EU SOU. Também vive-
mos quando outros nos dizem TU ÉS.

Soubemos a 19 de dezembro que partiu para 
a eternidade o Senhor Alcino, que durante anos

visitou o apoiou o Calvário 
com os seus bens e a sua pre-
sença discreta e amiga. Era ir-
mão da D. Leopoldina, voluntá-
ria junto dos doentes, que cada 
semana vinha de Marecos para 
Beire para deitar mão a mui-
tas tarefas: cozinha, higiene, 
companhia, orientação, tes-
temunho. A ambos deixamos 
a nossa gratidão e a certeza 
da nossa oração neste “natal” 
para a eternidade. Difícil, mas 
indispensável para que vidas 
caídas à terra possam renascer 
no céu.

Padre José Alfredo

Os nossos maiores amigos e benfeitores na vida são 
na verdade os Pobres; pobres de vontade, pobres de 
saber, pobres de haveres — Pobres! Deus colocou no 
coração do homem o desejo de bem-fazer e espera, 
naturalmente, que todos o façam bem feito. É necessá-
ria uma grande força compreensiva e vontade muito 
sincera de conhecer quem é o Pobre e quem somos 
nós outros, para realizarmos na terra, com perfeição, 
o pensamento de Deus na arte de fazer bem o Bem 
que se faz ao Pobre.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., 5.ª ed., 1990, pg 27.

PENSAMENTO


