
EXi'.1A . s :.A . 2312 6 

D. B RI A MARG ARIDA FERREIRA 
RUA DAS F~ORES, 281 

)Q Q ORTO 

PORTI! 
PAGO Quinzenário * 4 de Fevereiro de 1984 * Ano XL- N.0 1041- Preço 7$50 

~ ··~,_ ,~ '• ;::: ' -~, .... I ,_. • • '~ ~ • • ' ' : • • • .. • • ·.~ • < ' '\o'" ; -ti'.~ ~·:·~ 

.. Proprled~de ~a Obra da Rua . .,. · .. ~ .·.Ob.!'~····é:le:~~~~pazes, · pata Rapazes, pelos Rapazes ·' . · Fundador: Padre Am~raco ~:, 

A oferta aqud. feita para al
guém .perder a vida ao ser
_viço dos Irmãos doentes n!ão 
teve resposta. É natural que 
.assim seja, nos tempos que 
correm. Anda toda a gente a 
ganhar a vida. :Perdê-la seria 
disparate e uma loucura. 

Consequência: qruarenta ca
mas permanecem vazias, em
bora devessem ser ooupadas 
pelos doentes abandonados 
que todos os dias vamos co
nhecendo. E algumas situa
ções bradam aos -céus. 
~ uma rapariga anormal, 

para os lados da Feira, que 

O testemunho de amor 

puro e total 

que Pai Américo 

pretendia com este 

abriqo para Incuráveis 

não pode extinquir-se. 

Continuo a esperar 

que alquém queira 

tentar perder a vida 

merqulhando de olhos 

fechados mas o 
coração aberto. 

vwe nos baixos de urna pobre ~------~--------~--~------~~~----~--~-------------------------------------------------------------------
~sa, em local outrara desti-
nado a animais. 

É um rapaz com paralisia 
cerehral. Não tem mãe e o 
pai está internado para ampu
tação duma perna. Está a ser 
tratado pela avó com 85 anos 
muito gastos. 

É outra criança dos lados 
de Vi,seru, também com 1pari
lisia cerebral, já sem pais e 
sem ninguém que a queira. 

É ainda outra criança e com 
idêntica doença num hospital 
de Lisboa, cujos pais separa
dos a não querem ver sequer. 

É <mm pedido de toda a 
gente da freguesia»: Um ra
paz anormal vive num curral 
sem porta nem janelas, deita- · 
do no chão anos e anos numa 
autêntica enxovia. 

· São gemidos diár.ios que 
todos os di~s escutamos, vin
dos de todo o lado. Eu come
ço a não ter coragem de os 
ouvir mais, pQ!l'lque se me fer
ra um aperto no rpeito ao ter 
de recusar a admi'Ssão. Se so
fresse de angina de peito já 
teria estoirado por certo. 

Interrogo-me, muitas vezes, 
ao ver partir os gemedores 
dos males alheios, sobre a 
Igr.eja a que pertenço. Vejo-a 
muito ocupada com reuniões, 
cam curs-os, ·com programas, 
com estruturas, com festas a 
todos os santos, com peregri
na:ções a todos os santuários, 
a tentar meter todos os seus 
membros nos quadros que c'fia. 
Observo que aqueles andam 
numa roda viva, por ser e per
tencer a· isto mais àquilo. To
dos querem ter nome nas vá
rias ·assembleias e quanto mais 
-classifi-cadas mais atractiva:s 
riaturalmenté. 

O que era essencial entre 
os membros nas primeiras co
munidades aristãs? No fundo, 
o amor e a entreajuda. Esta 
implicava a partilha de bens 
- voluntária e em obras. É 
este o nó, o medo e, para 
muitos cristãos de casamento 
e enterro, o terror. Os defei
tos da civilização conduziram
-nos para o caminho do «ten>. 
É comum, quase a todos nós, 
o gosto de possuir, ter muito. 

Um dia encontrei um afri
cano muito assustado. Os ne
gócios esta·vam a correr-lhe 
bem e vi;via com medo de que 
os irnnãos da sua senzala o 
envenenassem. O ele ter mui
to era uma coisa que saía dos 
moldes tradicionais do clã. 
Marginalizado por «ter». Entre 
nós é ao contrário. Tudo, des
de o berço, nos orienta na li
nha do «ter muito». Este o 
maior sinal da nossa crescente 
decadência. 

Graças ao Senhor Deus pela 
conversão e renascimento de 
tantos cristãos e comunidades 
para a prática do Evangelho! 
A nossa procissão de hoje é 
um sinal. Vai sair, não por vai
dade · ou tradição mas para 
que vejas a Luz - e te conver
tas ao amor de Deus e dos 
Irmãos. 

É .tão grande a noss'~ pro
ci~são de hoje que não cabe 
no nosso «Famoso», nem rio 
nosso Portugal. Não 'tem medi
da.-.' . Alcaba no coraÇão do Se
rt'hor. '• :Não se mede o amor. 
Como· riãó à · grandeza- da: tuá 

partilha que Deus viu e gua·r
da. 

Começa nwna pequena al
deia -- Macedo de Peso -- de 
Br.a:gança, com este belo dís
tico: «Se Deu:s está connosco, 
a quem temeremos?» É um 
grito de guerra -- que nos 
atira para o caminho da paT
tHha, do que é «nosso», com 
os Irmãos que não têm habi
tação! Suou o grito! É este 
«Agora» a hora da luta e da 
nossa conversão ao amor. 

E logo a seg~Uir esta Luz 

da nossa irmã Armanda: 
<~andei hoje uma migalha de 
6.000$. Sempre que puder vão 
migalhinhas para a constr:u
ção de casa própria, de al
guém que precise. São mui
tos... Conseguiremos?! A fé 
move montanhas. O amor de
ve afastar todos os entraves, 
não acha?» A M! Ai, se nós 
tivéssemos fé, se todos os 
cristãos tivessem esta fé! Ha
veria em cada lar cristão, uma 
luzinha; em cada oidade, mi
lhões delas; em cada Pátria, 

EJIÚBAL 
Temos, para dar aos nossos 

Amigos, uma notícia muito 
bonita: No dia 17 de Novem
bro, alguém que só Deus co
nhece -- nós não sabemos -
depositou, no Banco onde te
mos conta, a quantia de 
2.843.243$40. A mão esquerda 
não soube o que fez a direita 
- como o Mestre recomenda 
no Evangelho. Só, um mês 
d~pois, ao verificar o extrac
t.o da ~opta, senti a Mão vi
sível de Deus e 'levantei as 
minh;:ts, tão miseráveis, em 
acção de graças, e me deixei 
arr~bata.r pela .drounstânda 
sábrenatural envoLvente: Tên;t 
sigo tantas; ·as ocásiões · .eni 
que · o ·. Oímnipotenfe Se · rnáni-

festa com o Seu «hraço forte 
e poderoso» que, dado o peso 
da indignidade pessoal, sinto 
o <llpelo constante do Altíssi
mo: -- A quem muito se dá 
mais será exigido. 

É o primeiro arranque pa,ra 
o projecto de uma Colónia de 
Férias a servir não só os nos
sos mas também outras crian
ças pobres. O nosso sonho 
começa a ganhar corpo! Para 
já respiramos fundo e pagá
mos tudo quanto devíamos: 

Devo dizer, .também: q'uan
to o Natàl nos trouxe. É meu 
cqstume .fazê-lo e é., justo qÚ.e 
o exij~i~.' · 

r.; 

um intenso clarão a dizer sim 
à justa distribuição das rique
zas e não, mil vezes, as fá.
bricas de canhões. 

Pobre mundo, o nosso, on
de se perdeu o sentido huma
no das coisas! Vamos ter es
perança. Deus só pede a cada 
um para acender a sua luzi
nha. 

Colllvertamo-nos! Sem con
versão não há frutos 'bons. <<:E 
toda a árvore que não der 
fruto -- será c·ortada e lan
çada ao fogo.» 

Meu Deus, a procissão mal 
saiu ainda e já chega ao nosso 
monte! É um mar de luzes! 
De Bragança a Faro, Alema
nha, França, Canadá e Brasil. 
Do Espelho da Moda, do Por~ 
to e de Li~sboa. Graças ao Se
nhor por todos os que vieram, 
neste Natal, em ajuda dos 
nossos .AIU.toconstr:utores. 

Muitas ajudas para a famí
lia de Ermesinde e da beira
-Douro. Ohegaram as telhas e 
tijolos para aquecer tantos 
presépios frios. 

Eis a recolha, na nossa pro
cissão, desde o último «Agora» 
até hoje: 620 contos. Não ima
ginas quantas alegrias vão 
nascer desta fonte da tua 
partilha! 

Fonte que não se extingue! 
És tu que · o dizes nas tuas 

cartas. Ora eis: 
<(!Assim, nós que dizemos 

que amamos Jesus, cabe-nos 
demonstrá -lo, dando a nossa 
ajuda para minorar o frio des
ses presépios.» De Espinho. 

<<Vai o meu auxílio a um 
Autocon.strutor, . pois aprecio e 
admiro, extraordináriamente, os 
que lutam pela pJ;omoção dos 
~el!-5.» . De Mem j.\1arti~~: 

:· : 
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MIRANDA DO CORVO 

VISITAS - O mês de Janeiro 
trouxe-nos muitas VISitas: Amigos 

de muitas partes, há muito conhe
cedores da nQssa Casa, que oos
tumBIIIl visitar-nos por esta altura. 
Outros são novos Amigos que nos 
vão conhecendo ·através de O GAIA
TO e querem ver como somos e o que 
fazemos. 

O Lar de Terceira Idade, de To
m·ar, voltou, este ano, a passar um 
domingo connosco. Chegaram num 
autocarro, durante a nossa celebra
çãQ eucarística. Depois, assistiram 
à Eucaristia presidida pdo Padre 
\Horácio, que binou. Al~uns deles 

·vieram cá pela primeira vez -yisitar 
as nQssaS instJalações e conviver com 

os nossos rapazes. 
Traziam uma merenda, mas nem 

por isso deixarBIIIl de passar rpelo 
nosso r~feitório para saborearem a 

oanja de que tod{)s gostaram. Em se
guida, uns foram ao nosso bar tQ
mar oa:fé, outros tomar aquilo que po
diam beber e não lhes prejudicasse 

.a saúde. 
Na sala de televisão ooviram 

canções por um pequeno grupo de 
jovens - que veio com eles - a'O 
qual tam!bém assistimos e- gostámos. 

A partida deixar.arrn-nos a promes
sa de tQrnar e a oferta de bolos, 
roupas, etc. 

Chiquito-Zé 

Setúbal 
FUGA - .Agostinho fugiu com 

outro, durante a noite, quando todos 
dormiam. P•artiram um vidro da ja
nela do escritório e foram ao cofre, 
mas não levaram muito. 

V amos à f.uga mais ao procedi

mento deles: 
.Eram nossos. Maniifestaram-se. Fo

mos por eles às autoridades. Ne
nhuma re~posta, nenhum empenho! 
NÓs queremos evitar o que se gas· 
ta em papéis e paleio nos tribunais. 
Queremos · furtá-los ao banco dos 
réus. 

São dois inocentes. A delinquên
cia parte daqui. O princípi'O ! Eles 
crescem depressa, e quando a so
ciedade dá fé já são cadastrados,. 
já o vici{) predQmina neles. Se a 
cadeia os albergar a1guma vez, te
mos a inocência deturpada por via 
de ali ser escola . . . 

Se o Agostin:lw mai·l{) ootro não 
vilerem, sã{) capazes de sentir um 

dia as consequências ... 
O nosso dia-a-dia é rooheado des

tes problemas. Não somos escola de 
correcção. Não somos prisão para 
menin{)s mal comportados. Somos 
um lar familiar para os que não 
têun possibilidades. Somos uma fu. 
mília para os sem-fBIIIlília! 

GATINHOS - Uma gata vadia 
entrou DJO terraço do nosso Lar e 
pariu ali os filhos. 

Os rapazes aperceberam-se e cui
daMm dos bichos. 

Vi e regalei-me: todos pegaram 
nos gatinhos e procuraram dar-lhes 
os melhores afagos. 

To dos os dias, depois das nossas 
refeições, era um re~alo ver o revis
tar das mesas à procura do mellhor 
pros seus protegid{)s! 

A Sociedade há-de -um dia colher 
os frutos destes gestos pequeninos. 

Ernesto Pinto 

Convívio 
na Casa do Gaiato 
de Setúbal 

Man:hã cedo, di•a 8 de Janeiro, 
sob uma c-huva miudinha e reniten
te, foi-se a malta reunindo jrunto ao 
Teatro Afuerto, na Praça de Espanha, 
em Lisboa. Como sempre, é óbvio o 
matar saudades. .Awareceram mais 
uJIDas caras novas! O autocarro par
tiu às 9 horas, com pontualidade 
inglesa, não sendo preciso, ~rtan· 

to, segmndo toque da cabra. 

Chegados à Casa d{) Gaiato de 
Setútbal, onde já alguns gaia tos nos 
esperavam - e não antigos gaiatos 
como alguns teimam em referir. Se
guimos, posteriormente, para a Ca
pela onde foi celebrada a santa 
Missa pelos Padres Carlos e Acílio, 
cru.ja homilia foi dedi.cada ao ani
versário da Obra da Rua - 44 anos. 

Convidaram-nos pam um desafio de 
~utebol, convocado pelos actuais re
sidentes na Oasa do Gaiato de Se
túlbal - «levam uma cabazada para 
.perderem a f·anfarroni:ce! », diziaan 

eles. Demos o tratamento, calan

do-l!hes o bico. Os velhos ainda 
mexem no berlinde, apesar de algu
mas barrigonças bem desenvolvidas! 

O «Heiga» - árbitro cujos mérit>os 
são conhecidos - foi acusado de 
tendencioso! Demos só 3-2 porque 

tivemos pena dos miúdos. 

Bem ... , passemos à frente. O f.u
~bol cria apetite e, como tal, jun

taram-se os faméis de cada um, e 
foi um repasto regado oom a pinga 
feita na Casa do Gaiato de Setúbal. 
- Que rica pomada! diria o 

Estebes. 

Cerca das 15 horas houve uma 
reunião entre os mais velhotes para 
acertarmos agulhas quanto a novos 
enoontros e posterior -prerparaçãQ 

p·ara as comemorações do 100.0 ani
versário do nascimento do nosso Pai 
Américo. Depois de algumas p,a
lavras de rrupazes de Setíd>al e de 
LiSboa - a outra banda está devi
damente organi21ada - foi altura de 

eleger a comissão lisboeta que, 
em conjunto, irá trabaLhar, tanto 
em futuros encontms como no cha
mamento de outms gaiatos ainda 

dispersos. 

Para enoerramento da sessão 
e antes de P·adre Acíli'O :fazer uma 
reflexão sobre os Padres da Rua 
como instrumentos ao serviço dos 
sem-ninguém - Ernesto Pinto, um 
tanto adoentado, dedamou, maravi
lhosamente, cOtmo só ele sabe!, um 
ipQema da sua autoria. Os presentes 
levantaram-se. Aplaudiram de pé. 
Ernesto: espero ver, brevemente, esse 

poema publicado no «Famoso~. 

O dia caminhava .rápido para 

o fim! Iniciamos o regresso. A sau
dade toca a todos! Estes encontros 
de família - quando realizados nas 
Casas do Gaiato - são um incen
tivo para os mais novos, numa pers
pectiva futura. 

Agora, para f.inalizax, resta agra
decer à rapaziada de Setúbal, às se
nhoras da Casa, a Padre Carlos e 
J?adre Acílio, o carinhoso acolhimen
to que nos obsequiaram. Muito obri

~do. 

Màrinho 

Paco de Sousa , 

FESTAS - Estamos a preparar 
tudo para as Festas. Há números 
rpreparados 
dentro de 

e os ensaios começarão 
pou-cos dias. As datas 

já estão marcadas para o Coliseu 
do Porto, FamalicãQ, Bra.ga, Ama
rante, Aveiro - que não p{)dtmlos, 
para já, ir a outros lados. Apesar 
de trudo, serãQ três meses de tra
balho que vão mexer connQSCO! 

FUf>EBOL - No dia 15 de Ja
neiro defrontámos uma equipa de 
IEirmesinde e vencemos por 9-2. 

O enC{)ntro foi bem disputado, em· 
hora a nossa equipa tivesse marca
do o p-rimeiro golo muito cedo. Ao 
intervalo o resultado era 4-0. 

Na segunda parte marcámos mais 
cinco golos e eles dois. 

No entanto, volbrumos a lembrar 
que temos gosto de receber outros 
clmbes. E, por isso, façam o f·avor 
de escrever ao Grupo Desportivo da 
Casa do Gaiato - Paço de Sousa 

- 4560 Penafiel. 

CARAS NOVAS - Na vésrpera 
de Natal recebemos o Vic1l0r, irmão 
do Orlando. Há pou•cos dias, mais 
três ir:mãos do Zaco: O mais novo 
tem seis anos. É o Pedro. O mais 
velho, Laurentino, treze anos. E o 
Manuel, nove anos . 

Como não podia dei~ar de ser, 
andam todos muito bem dispostos. 

José Carlos 

natítios 
da [onferêntia 
de Pu~o de Sousa 
PARTILHA Rua Guilherme 

Costa Carvalho, Porto, 1.000$00. 
Jidem, com breve legenda: «São para 
os PobreS». Vinte deles em discre
to sobrescrito. Outra vez Porto, Rua 
António Bessa Leite: «É uma gota 
de água nl!l aceano interminável das 
necessidades em que mergulham os 
PobreS>>. 

Covilhã: «A minfra lembrança de 
Natal já vai atrasada! Segue um 
cheque, cuja importância maior é 
para a Conferência do Santíssimo 
Nome de Jesus, pois são os Pobres 
que suportam o maior peso da in
justiça (basta pensar no imposto 
retroactivo indecente que também 
toca a muitos)'>. 

CastelQ Branco: «Aí. vão 500100 
duma pensioni.3ta an6nima que re
parte com os nuris carenciados. 

Apliquem onde for preciso. Contai 
sempre com as nossas pequeninas 
orações e ajuda material». 

Vultoso cheque do assinante n. 0 20, 
de O GAM..TO, ~comemorando 

o 44.0 aniversário da Obra da Rua 
e recordando com saudade o nosso 
Padre Américo». Foi dividido como 
sugere: ~em partes 
despdmor para os 
presença assídua que 
sibiliza. 

iguais». Sem 
mais, é uma 
muito nos sen-

Rua de Viriato Teles, Ilhavo, 
400$00. Mais uma oferta da Praia 
da Aguda. Vale de correio da assi
nante 28018, da Covilhã, onde a 
serra toca o oéu! Albergaria-a-Ve
lha 250$00 <<para acudir a tantas 
necessidades». Mais -um cheque da 
Rua B()mbarda, Lisboa: «Guardem 
o anonimato e não agradeçam». Fi
ca registado no Livro da Vida, o 
único que a traça não corrói. 

Assinante 17258, de Rio Tinto, 
7'50$00 «para pagamento duma ren
da de casa». Uma Viúva do PQrto: 
«Seguiu um vale ' de correio. Meta
de para O GAIATO, a outra para 
os Pobres da Conferência. Tenh
pena não ser um cifra maior, mas 
lembro o 6bulo da Viúva que 
agradou a ] esus. Eu também sow 
Viúva. Meu marido faria, hoje, 717 
anos, mas o Senhor desde 1979 que 
o tem com Ele. Sofro muito esta 
ausência, não o esqueço e tenho-o 
sempre presente. Como ele admi
rava O GAIATO! Lia-o de uma 
pon(a a outra. Lembrei-me que lhe 
daria alegria co-municando- convos
co neste dia que também é o Dita
vário da União das Igrejas». 
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Garcavelos, L000$00. Estrada de 
Santiago, Aveiro, resto de contas e 
um desaihatfo: <Gostaria de mandar 
muito mais. Mas, por mais que se 
economize, o dinheiro não chega 
senão para o estritamente necessá
rio!» Rua Cidade de Évora, Parede, 
«uma migalhinha». Vale de correiQ, 
da Figueiva da Foz, para ser apli
cado «na ajuda a um Irmão necessi
tado». 1.000$00 dQ assinante 25037, 
de Paço de Arcos. TJma oferta e um 
voto da Rua Rodrigues Ca!brilho, 
Lisboa: ~ei que é pouco, mas, se 
Deus quiser, brevemente enviarei 
mais algu.ma coisa. Que o Senhor 
nos inspire, a todos, gestos de amor 
e justiça, especialmente com o-s Ir
mãos mais desprotegidoS». 

Santa Cruz d{) O'Ouro (Baião) 
belas terras que serviram de tema 
para ~ cidade e as serl'as» : «Es
crevo por me ter impressionado o 
velho trabalhador a quem «fez di
ferença» o desconto de 2,8% nos 
seus pequenos proventos. Peça'TTV 
-lhe que me deixe encarregar eu 
deles, uma vez que a mim não me 
faz diferença essa quantia>>. 

Quando será a F111ndação Eça de 
Queiroz na Quinta de Vila Nova 
(T armes) ? Por ironia do destino a 
maior homenagem ao escritor-sím
bolo das letras lusíadas só está blo
queada pela velha miopia dos Ter

reiros do Paço! .•. 

P-ara todos os Amigos - em nQ

me dos Pobres - o nosso muito 

ohriogado. 

Júlio Mendes 

PARTILHANDO 
0 Gosto muito de ouvir os 

garnisés, os galos e os 
gansos que cantam as belezas 
da nossa Aldeia! Pela noite 
adiante, no seu galinheiro co
bell'to de palhas, dormem, can
tando. De dia passeiam pela 
verdura do ppmar e, voando, 
espalham a sua alegria. -

Ao Sampaio pertence toda 
a alfeição e zelo pela criação 
destas lindas aves. O «Laran
ja» é o seu tratador, nas horas 
livres. Adora lidar com os ani
mais e sabe falar com eles! t 
a linguagem de se estar em 
paz com a Natureza, de a ou
vir com os sentidos unidos ao 
Criador. Entendê-la, assirrn, 
como um meio e não um fim. 
Por isso, gosto tanto de ouvir 
cantar os galos e os garnisés -
música que nasce no meio da 
teNa e vai subindo por nós até 
ao céu! Oiçamo-la como hino 
de glória e de louvor, por todo 
o Bem que o Mundo ainda tem! 

O Era um rapaz que viveu 
aqui al~s anos. Depois 

saiu, porque não se sentira 
bem naquele período social 
doentio que pertwrbou o nosso 
País. Começou a aprender uma 
lmguagem diferente, nova e 
estranha pall"a si próprio. Se
gura pela insegurança, caiu 
para o chão da razão - um 
vazio. 

Hoje, à distância, vê mais 
claro com os olhos do tempo 
que, por si, mastiga e digere 
tantas coisas!. .. Vem e diz que 
essa linguagem, hoje, moiTeu 

porque ele amadureceu, 
crescendo. 

Pelo que dizemos, ouvimos 
e fazemos, nos identificamos e 
afirmamos quem somos. A lin
guagem diferente só é nova e 
saudável se não é estranha à 
nossa maneira de ser e de 
estar na vida. Ora, aquele ra
paz usa agora outra lingua
gem: - Venho pedir uma pe
quenina ajuda ... 

Cont. na 3.• pãg. 
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TRIBU A DE COIMBRA 
e As rprendas de Natal co-

meçaram a chegar logo no 
princípio do mês de Dezembro. 
Mais uma grande prova de que 
o Natal não é palaVII'a vã. E Je
sus Cri•sto, Deus, que Se reve
la aos homens e fica para 
nos salvar. Salvar os homens 
ensinando caminhos de amor. 
Caminhos de amor que levem 
os homens a amarem-se como 
irmãos e a formarem uma fa
míHa - a fannilia cristã. 

Só pela força sobrenatural 
de Jesus Cristo - a actuar na 
vida dos homens - nós somos 
.capazes de entender os ges
tos de todos aqueles que abrem 
as portas de seus corações e 
não fi·cam fechados no egois
mo do seu pequenino mundo. 
Só assim. 

Jesus Cristo revelou-Se pri
meiro aos pastores, vizinhos 
mas amigos sinceros. Vieram 
logo e trouxeram presentes e 
regressaram felizes. Depois, 
manifestoo-lSe aos gentios que 
partiram ao Seu encontro, 
também com presentes. Tam
bém felizes regressaram a 
suas terras por outros cami
nhos. Os grandes, os mais im
portantes não aceitaram a 
Mensagem. Fi·caram nos seus 
palácios, nas suas casas, no 
seu mundo - instalados. 

e Um lar universitário quis 
a nossa presença na sua 

f.esta de Natal e enoheu-nos 
de mimos; proprietário de ar
maZJém onde fomos comprar 
coisas para as boroinhas deu
-nos alguma coisa; casal foi 
ao nosso Lar; pequenas quan
tias aos vendedores; clheque 
do Luso; senhora viúva, de 
Cantanhede, entregou ao v~en

dedor; mil de Lagos; vale de 
FE~bres; vale de Arganil, carta 
do Porto; dheques de Pereira 
do Campo; visita de senhoras 
de Mliranda do Corvo que, uma 
tarde por semana, vêm repa
ratr a nossa roupa trazendo 
sempre al:guma coisa mais; 
vale de Chãs; vale de Viseu; 
cheque de Amigo, de Miranda 
do Oo1W'o; 200 quilos de pes
cada em Alveiro e 1t59 quilos 
de bacalhau de vizinho da 
pescada. 

Vale, dum dos nossos, do 
Laranjeira; dheque de Lisboa; 
clleqrue de Cantanhede; dhe
qrue de 1Dafiundo; pequenas 
quantias de Mira; visita de 
família de Co~mibra, com che
ques e roupas; 'Vizinho deu
-nos couves para plantar; mer
cearia que vieram trazer; en
velope e garrafas que senho
ra vizinha trouxe; mil de sa
cerdote; o primeiro ordenado 
da filha de senhora vizinha; 
mil e qUJinthentos dos cursitas 
de Bruscos; Amigo da Lousã 
veio trazer-nos um cdbertor 
para cada um. Foi uma gran
de prenda! Vale da Covilhã; 
3.450$ de um grupo de Ami
gos da . Fi~eira da Foz; che
que dum dos nossos, no Porto; 
cheque de Castanheira d~ Pe
ra; mais um casai; Clbeque de 
Lisboa; assinaturas na Casa 
do . Castelo; as Amiguitas de 

há muitos anos; muitas cartas 
e embrulhos na Casa do Cas· 
telo e o sorriso amigo de todo 
o pessoal. 

O Natal dos Meninos da 
Infantil do Colégio da Rainha 

-Santa. Foi uma carreada de 
carinhos, tanto mais saboro
sos por vtirem dos pequeninos. 
Vinte mil do Secretariado da«; 
A:gências funerárias; cheque 
de antigÓ companheiro da Fi
gueira da Foz; selos em carta; 
oheque de Pombal; dinheiro, 
as camisolas prometidas e a 
visita de Amtgos de Cabaços; 
dois Amigos vieram trazer vin
te contos; aheque de Amiga de 
Castelo Branco; vale de Torres 
Novas, de senhora viúva que 
sofreu muito para criar os fi
Lhos e agora quer ajudar a 
criar os netos; sacerdote vi
sitante; «irmão» de Cantanhe
de; a oferta da fálbrica de cur
tUII11es. 

Sets mil e mimos de casa'l 
de Leiria sempre presente; 
visitantes de Alvelãs do Cami
nho; 4.900$ de um grupo de 
empregados do Banco Nacional 
Ultramarino; a lembrança da 
Confraria da Rainha Santa; 
700$ da Amadora; a presença 
muito frequente de sacerdote 
de Unhais da Serra; cheque 
de querida Amiga do Fundão; 
500$. de farmácia de Figue~ró 

dos Vinhos; um grupo de Ami
gos de Santa Clara com bo
los-rei; mil de Escalos de Bai
xo; casal do Avelar com a fi
lhinha; a <<Amiga da Pereira>>; 
200$, em oarta, de Lisboa; 
600$ da Amadora; vale de Vi
~ar Formoso; cheque de Con
deixa; casal amigo da Covi
lhã; cheque do Luso; lembran
ças das Irmãs de Trancoso. 

Uma das melhores prendas 
foi a presença do nosso Bispo. 
Este ano foi só de passagem, 

Setúbal 
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Cinco contos do Amigo que 
tmz sempre rebuçados para 
o meu es,critório. Convém que 
este ( es1critório) seja doce! O 
mesmo de quem perdeu a mu
lher e o filho; e das vizinhas 
americanas, da D. Rita, de 
duas ViÚivas cada uma com 
idêntico montante; do Ulisses, 
do Santana, do João Carlos, 
do Julião, da Rosarinho, da 
Ana Maria, de D. Vivianne, de 
várias pessoas no fun~al de 
D. Bá~bara entregues em casa 
à D. Conceição; Amigos de 
Miranda do Corvo num vale 
da Maria Manuela e a mesma 
quantia da Sãozinha. Mil es
cudos de Helena, do Valério, 
da Regina, do Alfredo, na mi
nha mão, em cheque do João 
Pereira, da sogra de um Amigo 
que trouxe dez mil; mad.s um 
cheque do Saral'hão e outro 
do Rogério, da Sara e do Nu
no e por um filho ter conse
guido trabalho, <<tpara ajuda 
das obras»; da Quinta do Anjo, 
da Olivia, da Carmen, da D. 
Maria, da sr. a Francelina, num 
sobr.escrito várias senhoras 
que aqrui e ao Lar vêm coser 
a nossa roopa; do J. e do seu 
amigo; em vale, de Castanhos; 
do Engenheiro, de Palmela pe
lo Helder, e a mesma quantia 
pelo Paulo Mrurtinheira; das 
funcionárias de farmácia dos 
CIT, da Maria Rosa, Maria 
Helena, Maria Mira, Maria 
tRocha, Maria do Carmo, Tita; 
de um ex--gaiato, da Teresa, 
«promessa a N. S. da Reden
ção», dum general e de uma 
velhinha qruase cega e surda. 
Capela da Quinta das Torres 

. (Azeitão), 53.520$00. Berta, 
3.500$00. Irmã Maria José, 
3.850$00. Um vizinho de Ma
ria do Céu, dez contos; o -mes-

mo de Oliveira~ «em acção de 
graças a Pai Amévico», de D. 
Vetilde, Amadora, Cascais; 
com boas festas em duas no
tas; do pai da Teresa, da Quin
ta do Conde, em oheque, e o 
mesmo em dinheiro; mais um 
s~co de rebuçados de uma co
munidade religiosa; do Antó
nio Carlos e de uma antiga vi
zinha já falecida; do António 
Júlio, pelo Padre Miguel em 
dois cheques ao Padre Carlos. 
Maria e ALvaro 2.D00$00 e o 
mesmo fizeram o Rui, a vi
zinha do sr. Benjamim, uma 
senhora que trouxe roupas e 
caramelos e outra com sacos 
de açúcar paTa o bar dos ra
pazes; um sobrescrito na cai
xa do correio, idem com «!Votos 
de um santo Natal», mais um 
em branco e na mão do Pa
dre Carlos; uma senhora mui
to modesta, a madrinha da 
IsaiUI'a, ar tia de um casal de 
médicos que deixou também 
25 contos; da Quarteira e de 
Cascais. 

Donativos escaldantes - e o 
que representam de sacrifício 
e renúncia! - chegaram, ainda, 
dos trabalhadores de várias 
empresas que costumam or
ganizar-se e, apesar do impos
to extraordinário, não deixa
ram de marcar presença viva 
e encorajante neste Natal! A 
frente os da Portucel (Setú
bal) com 51.660$00, a seguir 
os do J. M. da Fonseca (Azei
tão) com 22 contos, Inarpa 
18.993$00, Sapec 14.100$00, 
Centro Regional de Seguran
ça Social de Setúbal 12.700$, 
Junta Autónoma do Porto de 
Setúbal 7.360$00. Os da Pou
sada de Palmela venderam o 
papelão e manda.m1 3.070$00. 
Aqui está como do lixo se faz 
pão! Os do Centro de Distri-

mas a lembrança ficou. Pren
das sempre muito saborosas 
são os nossos Rapazes aqui 
criados que vêm rpessoalmen
te, pelo correio ou pelo tele
fone. O Ohiquito-Zé já deu 
conta na crónica, mas eu não 
rposso calar a alegria interior 
que sinto ao vê-los, abraçá-los 
e beijá-los. São os frutos 
mais saborosos da nossa vida! 
A presença de querida Am.i
ga francesa que criou raf
zes em Portugal e que muito 
nos ama; vale de Castelo 
Branco; cheque de Pombal; 
cheque de Aveiro; casal da 
Pampilhosa da Serra a éami
nho de Lisboa; cheque de ca
sal vizinho <<rpela boa opera
ção»; cheque do Luso; . 500 
francos belgas e mensagem 
escrita a animar-nos; cruzei
ros dum dos nossos; cheque 
da Guarda; 200$ de Arcos; 
Vicentinos de Cantanhede; 
oheque de casal de Cantanhe
de; outra visita de professo
ra vizinha·; vale de .A:lmada; 
carta de Castelo Branco; duas 
cartas da Covilhã; 500$, ao 
vendedor, na Sertã; vale de 

buição da EDP lembraram-se 
várias vezes, ao longo do ano, 
e, por este Natal, 4.500$00. 
Os da Sociedade Mecânica 
Setubalense, 1.668$00. E os 
da Secil onde contamos tan
tos ~migas? Eram sempre os 
primeiros! Que se passou lá, 
este ano? É rpreciso haver sem
pr·e um animador e um grupo 
que dê a cara e «ouça as 
bocas» e fortaleça o ânimo! 
Sabemos como alguns e al
gumnas -- que as senhoras são 
mais corajosas nestas acções 
-- ouvem de tudo e continuam 
firmes! 

Também grupos paroquiais 
nos induimm no rol dos Po
bres a contempla.r pel'O tempo 
natalício: o Seixal trouxe 
26.920$00 de assinaturas e 
22.400$00 de dádivas. Caste
lo de Sesimbra, 3.300$00. Po
ceirão e Águas de Moura, a 
cargo das Irmãs e dos Irmãos 
Missionários do Campo, um 
aspirador novo e UII11a quan
tia. 

Dois grandes Amigos, de 
há. muito: um com 50 e outro 
30 contos. Que o Senhor aben
çoe a sua persistência no tra
balho, justiça aos seus cola
boradores e a solidariedade 
aos Pobres! ... 

O Clube das Senhoras Es
candinavas, 11esidentes em Lis
boa, enviou 70.000$00 em ahe
qrue ·e uma carta: cheia de• ca
rinho. Uma antiga costureira, 
da primeira hora, 15.280$00. 
Três contos da Conferência 
da Rainha Santa Isabel, mais 
da Maria do Rosário, do Acá
cio, da Misericórdia de Setú
bal, da Nautma e do Rama
lhmho. 500$00 de vários lados 
e em diversas circunstâncias. 
100$00, 200$00 e 300$00 em 
vales, à mão, em carta e em 
cheque. 

A nossa responsabilidade 
de ver crescer e repartir o 
que nos confias é iluminada 
pelo Amor de Deus a Quem 
prestaremos contas. Bem ha
jas! 

Padre Adllo 

3/0GAIATO 

Fermentelos; va:l1e de Leiria; 
mil de Empregada doméstica, 
da Lousã, «sempre ~paixona

da pelo santo •Padre Américo 
e sua Obra»; vale de Lisboa; 
oheque de comunidade reli
giosa de Leiria; oheqrue de sa
cerdote; outro sacerdote a ·par
tilhar; casal Vlisitante do Ave
lar; mil que vizinho da Perei
ra veio trazer; oheque de Avei
ro; mil e móveis e a visita de 
casal de Tomar. 

Um militar veio entregar 
os envelopes cOilll ofertas 
de militares de vários gru
pos da Região do Centro: 
28.300$00. Não é a quantia que 
primá!riamente interessa. E a 
oferta. É a partilha. É a pre
sença. 

Receb!ei o nosso aplauso, 
queridos Amigos! 

Não podemos aqui mencio
nar tudo aquilo que nos che
ga da cidade de Coimbra! 
Coimbra é a nossa casa e o 
nosso arma2:1é.m. Contamos 
semrpre com a porta aberta e 
mesa posta. 

A Fraternidade Franciscana 
de Tomar já há anos que v·em 
passar connosco um domin
go da quadra de Natal. É 
um grupo mara-qilhoso!: As 
crianças ao colo, outras pela 
mão, os que já brincam, as 
cadeiras de rodas, as henga
las, todas as idades, os que 
choram de alegria, os que 
riem de amizade. É Ulil1 gran
de dia de Natal! 

E todos os dias podem ser 
dias de Natal se vivevmos com 
Cristo e com Ele nos Irmãos. 

Padre Horácio 

PARTILHANDO 
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D Ontem fomos ao Hospi-
tal de S. João ver o <<To

mate». Comigo foram o «En
genheiro», seu irmão, e a Ade
laide do Ze. Ao ver-nos, cho
rou e gritou: --Não oiço nada! 

Na rua, e em serviço, fo
ra atropelado por um carro. 
Atingido na cabeça perdeu 
parte da audição. Lúcido, cho
ra por nos ver e não poder 
ouvir! Mas, se Deus e os ho
mens quiserem, o «Tomate» 
vai ficar bom. 

De Aveiro, onde ele é ven
dedor d'O GAJIATO, fez-se ou
v,ir logo a voz dos seus amigos; 
a começar pela D. Deolinda 
que o tem recebido em sua 
·casa assim como a várias 
gerações de vendedores que por 
lá têm passado. Do Porto, os 
Amigos da Praça D. João I -
dos tempos em que ele por ali 
passou também como vendedor 
-não esqueceram o «Tomate» 
e telefona·ram e perguntaram 
se poderiam ser úteis nalgu
ma coisa! 

Para ele, e nós todos, aqui 
fica gravada a voz dos que se 
levantam nas horas boas e 
más. Os Am.igos! A gratidão!... 
Felizes os que ouvem a Pala
wa e a põem em prãtfca. 

Padr.e Mouta . 



REUORT 

s 
Leio, comparo, medito e de

nuncio. 
«!Oferece-se ocasião de jo

vem perder a vida ao serviço 
dos Irmãos doentes no Calvá
rio. Padre Baptista». (Jornal O 
GAIATO) 

«Fim do Ano. Casino de 
Vila Moura. Ceia 5.000$00 por 
pessoa, com ·espumante». (Jor
.nal Tempo) 

Uma casa de pobres e doen
tes Ü1lcurálveis. Daqueles que 
não têm lugar nem nas famí
lias, nem nos hospitais, nem 
nos lares de idosos. São aco
lhidos por um padre, diseítpu
lo do Padre Américo. Tem 
de os levar, vestir, tratar, con-

A menos de dois meses da 
primeira Festa temos · o sim 
das plateias onde os nossos Ra
pazes actuarão, qual aperitivo 
para horas de conrví1vio salutar. 

Programar não é fálcil: dis
tâncias, datas, comp·romissos 
de cada um ... Mas uma oca
sião única para avaliarmos a 
generosidade que se mantém 
inalterável ao longo da tradi
ção! 

Não sa!bíamos que o Teatro 
S. Pedro, de Espinho, estava 
inactivo! Espinho foi uma das 
primeiras terras do Pais a 
ourvir o pregão d'O GAIATO ... 
Discámos o telefone. Respos
ta: - A sala jã não funeiona ••• 
Hã dias, quando recebemos a 
vossa !Carta, 'lembrámo-nos 
muito de vós .•. ! Era a esposa 
do empresário. Ele sublinha, 
depois, voz um tudo nada em
bangada: - O novo edifício 
terã um cinema... Quando esti
ver pronto, contettn connosco! 
Beneficiarão das mesmas faci
lidades ..• 

Os Amigos de Espinho -
oomlboio à porta - decerto 
terão possibilidades de se des
locar ao Coliseu do Porto. 

Nos outros lados, tudo como 
dantes: ,portas abertas! Mas 
vale a pena referir o entusias
mo das gentes de Aveiro, mais 
propriamente a gerência do 
Teatm Aveirense: - A nossa 
casa estã sempre às vossas 
ordens - ICOm as habituais 
cOndições. 

I • 

solar, aliviar. O Calvário, lhe 
.ahamam. Para aí mesmo, para 
este trabal1ho se oferece uma 
oportunidade a qualquer jovem 
com ideal e já enjoado da me
diocridade que por aí se res
pira. Vinte e quatro horas de 
serviço, todas cheias de amor, 
de ,generosidade, de dor, se~ 

qualquer outro ordenado que 
não seja a alegria e a felici
dade de fazer bem sem olhar 
a quem. A oferta de um tal 
«emprego» é chocante. É a 
isto qrue se chama, em lingua
gem evangélica, per:der a vida. 
Só entenderão a mensagem 
que este anúncio .comporta os 
corações grandes. É demasia-

Mal se dá fé do intervalo, 
desde 19-81! E os gerentes das 
salas, para manterem o nome 
das casas, vão ao ponto de se 
preocupall', ainda mais, com a 
tabela da bilheteira - vítima 
da inflação! - Tem de ser! 
Temos d'actualizar .•• 

Os Amigos do Norte do País 
começaram a pronunciar-se: 
pelo telefone, em visitas à nos
sa Aldeia. Outros, não tarda 
a ser por cartas! Heligioso 
entusiasmo que o tempo não 
arrefece, porque as Festas -
adocicadas pela actuação dos 
nossos Rapazes - são encon
tros espirituais que penetram 
nas almas. Um contrapeso à 
cwrga materialista da decrépi
ta sociedade de consumo. 

As Casas do Gaiato do Cen
tro e do Sul - muito cons
tantes neste particular (as nos
sas felicitações!) - decerto 
sa1rao também à rua. Mal 
haja quê, a palavra é deles, 
para eles, por eles. 

Enfim, como já coilifirnnámos 
o calendário da região Norte 
- que do programa da Festa, 
,em laboração, falar-se-á opor
tunamente - aí vai já o quadro 
pa·ra que todos orientem a sua 
'Vida com a nossa presença. E, 
assim, de Vila Nova de Fama
licão ao Porto, de Braga a 
.Alveiro, possamos estreitar mais 
a nossa Amizade com um gran
de abraço. 

Júlio Mendes 

2, ' 2L30h - Cine-Teatro Augusto Correia as 
V. N. FAMALICÃO 

4 . )) )) -Cinema S. Geraldo - BRAGA 
5 }) )) - · Coliseu do PORTO 

)) » - Teatro Aveirertse 

2, .às . 21~30h ~ AÍnarànte Cine-Teatro 
AMARANTE 

damente profunda para ser 
captada pela banalidade ou pe
lo comodismo. Peço a Deus 
que não falte quem a ouça e 
compreenda. Há por aí jovens 
capazes disso. Eu sei que há e 
conheço-os. O salto não admi
te páTa-quedas .. . 

Do outro lado o escândalo. 
Já depois des1:e anúncio recor
tado, pude ver outros que ele
vavam o preço da noitada: 6, 
7, 8 ·mil escudos! É o atordoa
mento de uma noite de festa, 
por preço superior ao que re
cebem, como pensão o:u refor
ma, muitos portugueses, milha
,r.es de portugueses, idosos e 
sem saúde, que têm, atrás de 
si, dezenas de anos de traba-
1ho duro e ingrato. O escân
dalo! E já nem s·e dá por isso. 
Mundo cão. . . Força corrosiva 
e destrtUidora a da socieda
de conSIUmista e do lazer 
desmedido, na q-qal o su
pérfluo desdenha do necessá
rio, conseguido, tantas vezes, 
ã. ousta deste. Em que o <q>ra
zen> de ser rico lança o ve
xame sobre a «desgraça» de 
ser pobre. 

Depois admiramo-nos que 
a vida tenha perdido o valor 

gora 
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<<Que grande companheiro é 
o Amor! Em 1969 contribui 
com 12 contos para os heróis 
e santos da Autoconst·rução 
- verdadeiros gigante ::; neste 
moodo de pequeninos nadas.» 
De Lisboa. 

«Não quero deixar de enfi
leirar, também, nesse admi
râvel cortejo, a fim de ajudar 
aqueles que anseiam por uma 
casa.» De Lamego. 

«Ah! que se os homens ti
vessem ouvidos para ouvir ... 
e coração humilhado e aberto 
para amar ... !» De Maria Mon
tenegro. 

«Tenho uma casa razoável. 
E quando estou deitado e oiço 
·chover, muito me dói lembrar 
que estou bem instalada e 
ainda há muita gente que não 
tem uma telha para se cobrir!» 
Da Cova da Piedade. 
<~ que tanta gente gasta em 

SUP'érfluo - que falta faz a 
estes casos!» De Braga. 

«Não quero um Natal de lu
mes e de comidas. Mando-vos 
uma migalha para os painéis 
que estais a colocar naquela 
barraca.» De Oeiras. 

E não há espaço para mais, 
pois todas as ajudas vieram 
acompanhadas duma palavra 
de carinho. Tantos corações 
bem empenhados no amor 
dos Irmãos! Mas, é urgente 
cada um pôr a sua l:uzinha no 
monte para que os homens ... 
- «vêde como eles se amam!» 
-se convertam ao Senhor. 

Padre T~lmo 

e que tenhamos chegado à 
triste situaç'ão de ameaça de 
que, quem recebe chorudos 
ordenados que dão para «revei
llons» de milhares de escudos, 
não tenha mais imaginação pa
ra resolver os problemas gra
ves das famílias em necessida
·de que permitindo-lhes legal
ttnente que não tenham mais 
ifillhos ou impeçam de nas·cer 
os que já gerara:m! 

Eu denuncio a J,egitimidade 
de le:gis'ladores ou de gover
nantes que pactuam com isto, 
que entram na jogada. Os jor
nais, nas 1crónkas da coscurvi
lhice semanal, falam dos seus 
nomes, trazem os seus retratos, 
enf.eitam-lhes os apelidos com 
diminutivos {<carrinhosos», tu
do como se de heróis se tra
tasse! 

Um padre pede quem o aju
de a tratar de -cidadãos incurá
veis que a sociedade e a famí
lia abandonam como se fossem 
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Realizar coisas modestas, 
sem rótulo nem etiqueta, como 
é o cuidar de doentes total
mente incapacitados, física ou 
mentalmente, como servi,çal 
que tem de se esquecer de si 
para pensar só nos Outros, 
perdendo o nome, a posiç!ão, 
o tempo e a vida, isto não é 
·coisa que atraia ninguém nos 
dias de hoje. Descer ao último 
lugar ninguém quer! A ausên
cia de resposta ao convite 
aqui f,eito confirma-o. 

Pior isso me interrogo: a 
Igreja a que ,pertenço será 
ainda a Igreja de Cll'isto, a dos 
Pobres, a dos !Pobres mais 
Pobres que são aqueles que 
não têm saúde, nem casa, nem 
família, nem ami·gos, nem às 
V!ezes um leito para morrer? 
Ou será , que s·endo esta Igreja 
a de Cristo, terá ela esgotado 
a capacidade de fazer brotar 
vidas dispostas a darem-se 
sem conditções aos mais Po
bres? Ele já uma vez um alto 
dignatário eclesiástico me es
candalizou ao afirmar que 

lixo e, ao mesmo tempo, mui
tos dos responsá·veis pelo be:m 
comum, dos detentores do po
der e do dinheiro, os que têm 
por dever reso1v.er, de modo 
humano, tantos dos problemas 
escandalosamente graves da 
nos.sa so·ciedade, dão-se ao lu
xo de gastar, em horas, o que 
outros não têm em meses. 

É preciso dizer tudo isto, 
para que ninguém se admire 
de que haja deseSiperos e revol

, tas. É preciso dizer tudo isto, 
porque nesta condenável situa
·ção entram muitos que se di-
zem cristãos ou não se impor
tam de, em determinadas altu
ras, passar por tais. 

Não podem só preocupar-nos 
os mísseis e as ogivas nuclea
res. É necessá,rio que nos preo
·cupem e nos incomodem, até 
ao ponto de se fazer alguma 
.coisa de positivo, todas as dis
criminações que, na nossa so
dedade, ofendem a dignidade 
humana. E para isso nem é 
preciso sair da nossa terra! As 
vezes, nem sequer da nossa 
rua, ou até, nem sequer da 
nossa -casa. 

A. MARCELINO 

( in OORRJE~O DO VüUGA) 

hoje Ja não hâ disso! Alto lá, 
E'X!celentíssimo e Reverendís
simo Senhor com conclusões 
precipitadas! Por onde anda a 
sua .fié? 

Quero continuar a alimen
tar esperança. Mas por quanto 
t~emrpo, se há tanoo que aguar
do? Teremos de fechar o Cal
vário ou entregá-lo à assis
tência púbHca? Nessa altura 
não estarei mais aqui, que a 
Igreja não faz assistência mas 
caridade. 

O testemunho de amor puro 
e total que Pai Américo pre
tendia com este abrigo para 
Incuráveis não pode extinguir· 
-se. Seria um sinal bem nega
tivo ,para a Lgreja. Continuo, 
pois, a esperar que algu!ém 
queira tentar perder a vida 
mergu1I1hando de olhos fecha .. 
dos mas o coração aberto. 

Bem sei que esta linguagem 
não entra nos OUIV'idos de toda 
a gente, mas somente nos da-. 
qrueles ou daquelas que andam 
na onda do Reino de Deus. 

Padre Baptista 
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