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Sentido de amar 
"" E muito boa a ajuda que se presta em Portugal, nos nossos hospitais, a 

todos os que vêm de países onde os portugueses estiveram e passaram. 
São problemas de saúde que não encontraram acompanhamento capaz 

nem solução nas ten·as que os viram nascer. 
No nosso País, como é timbre das nossas gentes, encontraram portas aber

tas e espaço para se movimentarem. Encontrarão, porém, o acolhimento e 
apoio necessários? 

B.ateu-nos à porta uma mulher vinda de um desses países, que trouxera o 
sobrinho com um sério problema congénito. Encontrou alojamento num quarto 
de uns conterrâneos, durante uns dois anos. Recentemente, estes regressaram 
à sua terra natal e ela viu-se sem apoio nenhum , sem maneira de poder conti
nuar os tratamentos hospitalares do pequeno, nem onde viver. 

Veio aflita, de chinelos nos pés, à procura da nossa Casa, da qual alguém 
lhe havia falado. 

São já meia-dúzia os Rapazes que recebemos nesta situação. Sabemos 
que são muitos os que beneficiam da ajuda médica e hospitalar no nosso Pais 
para as suas doenças. É preciosa esta ajuda; mas como é possível com tanta 
estrutura, organização e controle, não se pense no complemento, à citada 
ajuda, com o acolhimento e o apoio necessários? 

Para nós é uma felicidade poder fazer o bem. Enquanto houver Pobres, 
nós também existiremos. 

Ultimamente tenho sentido a sede de amar! Vivo numa sociedade tecni
cista, que resolve os problemas humanos como se de uma linha industrial se 
tratasse. As crianças, ditas em risco, entram na linha como um qualquer pro
duto que ora segue para um lado, ora segue para outro conforme as conveniên
cias de quem as manuseia. Há um espírito comercial a decidir os seus destinos, 
seguindo para onde for. mais conveniente e lucrativo. 

Chegados à casa que devia ser o seu ninho, eis que são transferidas para 
outro lugar, quando o seu valor, aí, possa ser mais rentável. Mercadoria. 

Para além de ser um ser vivo, a criança é um ser humano. Tem uma vida 
a realizar e uma comunidade a construir. A criança, embora precise de orienta
ção, tem pernas para andar ... 

Nestas crianças africanas, a dança é um sinal de alegria e de bem-estar. É 
um modo natural de exteriorizarem os que lhes vai na alma. Logo pela manhã, 
no reinício da Escola, fui apresentar o nosso pequeno aos senhores professo
res. Um beijo foi o cumprimento que recebeu, e o sinal de que a nossa Escola 
tinha um lugar para ele. Encaminhando-nos para sair, vi os pés do Rapaz dese
nharem, no chão, um sinal, para mim indecifrável, do qual só apanhei o sen
tido - estou feliz! 

Matei, por agora, a minha sede. 
Padre Júlio 

A unidade é um caminho lento 

l 

Pelá unidade dos cristãos 
AS nossas celebrações da Eucaristia, ao 

Domingo, são muito participadas, em 

gerat por todos. Na véspera, sábado, 

um professor de música prepara o grupo coral. O 

Salmo Responsorial merece uma atenção espe

cial. É a peça de canto litúrgico mais importante 

-cremos. 

Depois, há uma certa criatividade submetic:la 

sempre ao tema de cada Domingo. «Aimeidinha» 

põe sempre a questão do tema, acertadamente. 

Ele e Víctor «Botija», são os instrumentistas, um 

ao órgão e o outro à viola. As vozes dos Rapazes 

formam um coro acertado, ajudando, assim, a 

participação da Assembleia no acto litúrgico. Há 

sempre um grupo de pessoas «de fora», o que 

valoriza também a participaç-ão alargada. Às 

vezes, temos pena que não participe mais gente ... 

De facto, não são muitas as comunidades cristãs 

que, ao Domingo, se prezem de uma Assembleia 

tão jovem e participativa. 

A participação íntima, do coração, não nos 

compete avaliar. É com Deus. Do mesmo modo a 

acção da graça divina no momento presente e 

seus efeitos consequentes ... Semeamos e Deus 

colhe, no tempo que Ele entende oportuno. 

Continua na página 3 

tá-lo para fazer nova lavra, sem
pre esperançados que ainda ve
nham mais chuvas. 

Espírito samaritano 

menta, ficando claro que dispor 
de logística e alimentação para 
tanta gente e em tão distantes 
lugares, mobiliza pessoas e meios 
que, apesar de toda a generosi
dade, nem sempre podem ser 
imediatos. 

A nossa can1ioneta e até o 
camião, desde o início de De
zembro, não param a distribuir 
alimento, disponibilizado pelo 
Programa Mundial de Alimenta
ção que, desde Outubro, é guar
dado no nosso armazém do 
campo. Habituados à inceJt eza 
do fornecimento, por vezes inter
rompido durante meses , foi , este 
ano, quase anormal tanta pronti
dão e até tanta variedade de pro
dutos . Podemos dizer que as bol
sas de fome dos Distritos de 
Boane e Namaacha estão acaute
ladas até às colheitas . É um traba
lho um tanto difícil, dada a falta 

N UMA hora em que as 
cheias cíclicas marti
rizam o Povo do 

Centro de Moçambique, alguns 
telefonemas têm chegado de Por
tugal a saber de nós. É triste a 
situação, tanto mais que é repeti
tiva e nos outros anos quando se 
procedeu à deslocações de aldeias 
inteiras não houve o cuidado de 
fazer um reassentamento con
digno. Ainda hoje muitos esperam 
por casas . prometidas que nunca 
mais foram construídas . E o povo, 

como que por atavismo, regressa 
ao lugar dos seus ancestrais, onde 
continuarão sempre a celebrar os 
seus m01tos, para que lhes propi
ciem protecção. Há, por via 
disso, quem se negue a sair. 

Quando as margens do Um
beluzi foram atingidas, em 2000, 
as casas erguidas, por nós, em 
alvenaria, com as suas latrinas, 
todas estão de pé e habitadas. 
Porém as de caniço desaparece
ram , porque os seus ocupantes 
aproveitaram o que puderam para 

regressar aos antigos lugares. 
Mais longe daqui , no Bairro Três 
de Fevereiro, a caminho da 
Macia, onde mais de um milhar 
foram levantadas, em caniço, 
poucas restam e, essas, já melho
radas. 

Não duvido que fica muito caro 
ao Governo a recuperação de 
quem ficou isolado, recorrendo a 
helicópteros, a barcos e outros 
meios, bem como ao levanta
mento de tendas, postos de saúde 
e serviços básicos p·ara atendi-

Quanto a nós, Casa do Gaiato, 
e população vizinha, não me 
esqueço de recordar que devemos 
trazer o coração em contínua 
Acção de Graças. Os milheirais 
estão bonitos. O nosso nunca 
esteve tanto. O girassol igual
mente. A soja está, ainda, muita 
por semear, pois os campos la
vrados, por causa de duas chuvas 
intensas e seguidas que quase 
encheram a lagoa em poucos dias, 
ficaram com o capim alto, mais 
de metro . Agora, estamos a cor- Continua na página 4 
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i ~ CONFERÊNCIA ~ 
1: DE PAço DE SousA 
~ -..~ ............ 

PARTILHA - Do pouco que 
recebemos (<e com os votos de muitas 
graças do Céu para toda a vossa 
Conferência, juntamos a pequena 
ajuda em cheque. Neste início de 
Ano Novo . que o Senhor 110s ajude e 
ilumine para que saibamos aprovei
tar bem o tempo que vai passando, 
que olhemos com amizade e compre
ensc1o para o nosso Irmão que está 
longe ou perto de nós, e que o Seu 
Amor seja por nós recebido e distri
buído por todos os nossos Irmãos» . 
É uma boa carta do nosso assinante 
9790, de Perosinho, com 100 euros. 

Mais uma Doutora, assinante 
570Q2, da Senhora da Hora: «Junto 
um cheque de 250 euros, sendo IOO 
euros a minlza pequena oferta para 
os Pobres da Conferência de Paço 
de Sousa e o resto será para efectuar 
o pagameiJIO da assinatura do nosso 
Jomal e uma pequena colaboração 
para a Ceia de Natal». 

Mais 130 euros, do assinante 
11 676, com muita amizade . 

«0 GAIATO é uma das grandes 
fontes que encolllro para me ajudar: 
por ele medito, por ele peço ao Pai 
Américo que interceda por todos 
nós, por ele encontro a ajuda para ir 
vencendo o meu dia-a-dia. Tem um 
valor incalculável. 

Como a peque1w quantia que 
posso enviar (50 euros). nada é; 
semio boa vontade e um grande 
reconhecimento; será para a assina
wra e ... wna pequena partilha nas 
vossas imensas necessidades . 

Juwo cheque, pedindo que não me 
enviem recibo. Apenas, para eu ficar 
descansada que foi entregue, colo
quem, na coluna Parti lha: da assi
lwnte... mais nada.>> Assinante 
19575, de Leiria . 

Agradecemos a todos que nos des-
tinam com amizade. 

O nosso endereço: 
Confe rência de Paço de Sousa, 
ao cuidado do Jomal O GAIATO, 
4560-373 Paço de Sousa. 

Júlio Mendes 

(PAço DE SousA ] 
DESPORTO - Desde o dia 22 

de Dezembro, do ano passado, que 
não jogamos contra equipa nenhuma. 
Não, porque não as tenhamos à 
nossa di sposição. graças a Deus -
apesar de elas não caírem do céu aos 
trambolhões - mas porque temos 
aí à porta o lmer-Casas, e queremos 
ver quem é que tem espírito de 
sacrifício, força e coragem , para 

Tiragem média 
d'O GAIATO, por edição, 

no mês de Janeiro, 
51.600 exemplares 

defrontar as poderosas equipas de 
Miranda do Corvo e de Setúbal. 
Para já, temos andado com a azá
fama dos treinos. 

Tudo tem corrido bem, para além 
de haver sempre um ou outro por
menor menos agradável. É que, 
quem nos treinos não levar as coisas 
a sério, nos jogos, também não é 
capaz de defender a camisola que 
veste com seriedade e com digni
dade. Não vai ser fáci l , mas este 
ano, queremos fazer um pouco 
melhor do que no último Jnter
Casas . Não vamos ser a equipa mais 
recheada de valores individuais, 
mas estou conve nc ido, que os nos
sos Rapazes, vão encher o pe ito de 
ar - mas não de vento - e vão te n
tar dar o ar da sua graça!. .. Eu confio 
neles. E les têm dado provas mais 
que suficientes, para este ano, fica
rem pelo menos, um lugar acima do 
que ficaram no último lnter-Casas. 

Para os nossos Rapazes. que já 
não vivem debaixo do nosso telhado, 
mas que continuam a fazer parte 
desta Família, e com ce1t eza, gosta
rão de saber as datas dos jogos para 
poderem estar presentes nesses dias, 
aqui vão elas: 

1 ." volta: I de Março: Miranda
Setúbal . descansa Paço de Sousa: 15 
de Março : Paço de Sousa-Miranda, 
descansa Setúbal; 29 de Março: 
Setúbal-Paço de Sousa, descansa 
Miranda . 

2." volta: 12 de Abril: Setúbal
Miranda, descansa Paço de Sousa; 
26 de Abril: Miranda-Paço de Sousa, 
descansa Setúbal; 10 de Maio: Paço 
de Sousa-Setúbal, descansa Miran
da. 

No dia 24 de Maio , temos a c ha
mada grande final. Quer dizer: o que 
ficar em primeiro lugar, jogará com 
uma selecção composta com ele
mentos das outras duas equ ipas, e 
que será o rientada pe lo treinador da 
equipa que ficar em último lugar. 

Neste dia , haverá festa rija . com a 
presença de todos os Rapazes que 
pa1ticiparam ao longo de todo o 
campeonato, mais os antigos gaiatos 
e seus fami liares que os queiram 
acompanhar. Digo eu! Mas o nosso 
Padre Manuel Mendes e Padre Júlio, 
dirão quem das respectivas Casas 
vai estar presente. Espero que todos 
os participantes! 

Até lá, vamos continuar com os 
nossos jogos e treinos, pois temos 
todos os fins-de-semana ocupados. 
Somos pequeninos, mas fazemos 
ver àqueles que têm a «mania» que 
são grandes! 

Alberto («Resende») 

MIRANDA DO CORVO 

68.0 ANIVERSÁRIO DA CASA 
DO GAIATO -A 7 de Janeiro de 
l 940, dia do Santíssimo Nome de 
Jesus, Pai Américo abriu as portas 
aos três primeiros Rapazes na Casa 
de Repouso do Gaiato Pobre, insta
lada na Quinta de S. Brás, no lugar 
de Bujos, cm Miranda do Corvo, 
comprada por 40 contos, em Julho de 
1939. Sucedeu às Colónias de Férias 
do Garoto da Baixa (de Coimbra), 

desde 1935, em S. Pedro de Alva e 
Vila Nova doCeira. 

Por isso, festejámos este dia ines
quecível para a Obra da Rua. Assim, 
a 7 d~ Janeiro deste ano, segunda
feira, pelas 19.30h, celebrámos a 
Eucaristia na nossa Capela. dedicada 
ao Santíssimo Nome de Jesus. Foi 
lido um texto inédito de Pai Américo, 
de como foi criada a nossa Casa. E 
foram lembrados todos os que vive
ram nesta Família, bem como a fide
lidade ao sonho do Fundador. 

O jantar da Comunidade foi a legre 
e tenninou com um saboroso bolo de 
aniversário! 

FESTA DE REIS - A Paróquia 
de S. José promoveu uma campanha 
de Natal para a nossa Casa, anga
riando leite, bens alimentares e dona
tivos. destinados a colchões novos 
para o Lar do Gaiato de Coimbra. 

Fomos convidados a participar na 
festa de Reis. a 6 de Janeiro, Domingo. 
Durante a tarde, actuaram vários gru
pos, para uma plate ia cheia. Todos os 
Rapazes se deslocaram a Coimbra, 
nas carrinhas e de comboio. Alguns 
dos nossos (Rui, Belizário, Madi, 
Arlindo e Natanael) e o Professor 
Paulo apresentaram a peça «0 Bar
beiro», em teatro mudo, que fez rir 
toda a gente . Parabéns aos artistas! 
No final do espectáculo, o nosso Padre 
Responsável recebeu a partilha paro
quial. das mãos do Senhor Padre João 
Castelhano, numa iniciativa amiga e 
generosa da Catequese. 

Muito obrigado a todos! 

VISITANTES - Vários Amigos 
continuaram com as suas visitas. 
depois da quadra natalícia. Dos gru
pos, destacamos: Centro Social de 
Aguim (Anadia), a 4 de Janeiro; 
Jovens da Paróquia de Árvore (Vila 
do Conde) , a 6 de Janei ro; Grupo 
Sociocaritativo de Santiago da 
Guarda (Ansião), a 9 de Janeiro; 
Jovens de Cumeeira (Penela), a 13 
de Janeiro. Alguns bens alimentares 
e o leite que nos trouxeram são ofer
tas essenciais. 

Muito obrigado! 
Outras comunidades organizaram 

campanhas, no tempo natalício. 
Assim aconteceu com as Catequeses 
das Paróquias do Botão, do Senhor 
Padre Fernando, e, também, da 
Granja do Ulmeiro, do Senhor Padre 
Manuel Simões . Fomos a essas loca
lidades e à Fábrica Estrela de Coním
briga (Condeixa-a-velha) buscar as 
ofertas, em especial géneros alimen
tícios. 

Agradecemos a partilha destes 
nossos Amigos! 

COLCHÕES - Alguns antigos 
Seminaristas da Diocese Coimbra, 
em especial da Figueira da Foz, dina
mizados pelo senhor Dr. Arnaldo, 
empenharam-se muito em angariar 
donativos para conseguir 40 colchões 
novos, destinados à nossa Casa do 
Gaiato de Miranda do Corvo . A ini
ciativa foi bem sucedida, com a com
pra numa empresa de Paço de Sousa. 
As palhinha.\· novas chegaram a 21 
de Dezembro, antes do Natal, con
forme nos prometeram. 

Queremos agradecer muito a ami
zade e o interesse manifestados por 

estes nossos Amigos, em melhorar a 
nossa qualidade de vida. 

Muito obrigado! 

CASA CASTELO - Esta Livra
ria , na Rua da Sofia, tem recolhido 
alguns donativos para a nossa Casa. 
Nos anos 40, editou os primeiros 
livros de Pai Américo - Pão dos 
Pobres. 

ESTANTE - Uma Médica espe
cialista, nossa Amiga, vizinha do 
nosso Lar do Gaiato de Coimbra, 
deu-nos um armário-estante , que foi 
colocado na sala de estudo e veio 
fazer jeito. 

Obrigado! 

BILHAR - Um visitante Amigo 
prometeu e cumpriu: arranjou-nos as 
duas bolas em falta e dois tacos. A 
malta já pode jogar melhor. 

Bem-haja! 

OVELHAS - No nosso rebanho 
de ovelhas, há novidades! De facto, 
nasceram dois cordeirinhos (fêmea e 
macho) , nos dias 30 de Dezembro e 
14 de Janeiro . Um deles não conse
guia mamar e teve de se arranjar outro 
leite. Vamos a ver se eles vingam. 

OUTRO JAVALI - Foi atrope
lado numa estrada da região. Os 
Bombeiros e a GNR dirigiram-se 
apressadamente, no fim do dia 4 de 
Janeiro, à nossa Casa para nos entre
gar esse animal, que depois foi esfo
lado e conservado no frio. Apesar de 
tudo, obrigado por este petisco! 

PODAS - As videiras, as árvores 
de fruto do pomar e os Kiwis 
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estavam mesmo a precisar de ser 
podados; o que aconteceu desde o 
dia 14 de Janeiro. Caiu alguma 
chuva, mas o Sol e o frio vieram aju
dar. As varas foram amarradas com 
vimes. 

Alunos do Alternativo 

PAI AMÉRICO - Um pequeno 
grupo de Rapazes teve a iniciativa de 
e laborar pequenos trabalhos de pin
tura , escrita, barro e outros modos, 
para homenagear os 120 anos do nas
cimento do Pai Américo. 

Com a ajuda da «tia Gi», da D. 
Luísa e do senhor Pinto, os Rapazes 
esperam dar o seu melhor a modo 
que apresentem um óptimo trabalho. 
Não duvido disso. 

Esperamos para ver o seu trabalho, 
que serve de aperitivo para outros 
ma iores. 

RAPAZES NOVOS - Nas últi
mas semanas vieram, para junto de 
nós, dois pequenos Rapazes oriundos 
de África, e nós recebemo-los com 
todo o carinho. 

O mais pequeno, tem apenas 5 
anos. chama-se Isaías. Pelos passos 
que já deu em nossa Casa, aparenta 
gostar de nós e também já nos disse 
que gosta de brincar com os outros 
nossos pequenitos. 

Sancum , é o mais velho. Tem 12 
anos. Chegou à menos tempo a nossa 
Casa e ainda é cedo para ver a sua 
adaptação. Esperamos que goste. 

Donilo Rodrigues 

De cartas 
«Deus vos ajude a vencer to

dos os obstáculos. Muito obriga
da pelo envio do Jornal, do qual 
gosto muito. Desculpem-me pelas 
poucas letras, mas como podem 
percebei~ eu vejo muito mal. 

Soro Ruth» 

«Segue para vós um pequeno 
mimo, dado que sou mimada todo 
o ano com o vosso Jornal. 

Que Deus vos proteja e vos dê 
força .Aos Padres e Mães da Obra, 
para educarem; aos Gaiatos, para 
serem educados nesta época cada 
vez mais complicada. 

Pai Américo no Céu , como san
to que é, vai ajudando, disso não 
tenhamos dúvidas . 

Uma assinante» 

CORR ECCÃO , 

Por gralha tipográfica, saiu há 
tempos o endereço da CASA 
DI NA com o n.0 33 em vez de 
30. Aí vai, pois: Rua Mártires 
da Liberdade, n.0 30. 

«À Família do Padre Américo, 
dando graças a Deus por vos ter 
conhecido. 

Assinante 20753» 

«Peço a Deus pela vossa Obra 
maravilhosa e agradeço pelas 
santas notícias que vêm n 'O 
GAIATO, pois são notícias que 
nos dão vida e estimulam a viver 
nwis segundo o Evangelho. 

Uma assinante» 

«Desde muito novo que me ha
bituei a ver crescer e a respeitar 
a Obra iniciada pelo saudoso 
Padre Américo, com quem meu 
pai teve a alegria de privar e me 
foi transmitindo a sua afeição, 
relação com a Obra. 

A vida faz-nos correr e, às ve
zes, esquecemo-nos do pequeno 
gesto que pode ajudar. O que não 
acontece agora. 

Recordo com carinho os jovens 
Gaiatos, bolsa de pano, entrando 
num ou outro restaurante ven-
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Nota da Administracão , 
IRS/IRC 

Com a introdução de novas obrigações, no âmbito do «Estatuto dos Benefícios Fiscais» e da 
declaração dos donativos recebidos, para que sejam abatidos no Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares ou Colectivas (IRS/IRC), é necessário que os nossos Amigos, que desejam 
apresentar o recibo para efeitos fiscais, comuniquem, até 22 de Fevereiro próximo, o Número de 
Identificação Fiscal (NIF) - isto é, o número de contribuinte - e o respectivo número de reci
bo. Esta comunicação é fundamental para que os donativos possam ser deduzidos no IRS ou fRC. 

Agradecemos a informação para a Casa do Gaiato onde efectuaram a partilha com a Obra da 
Rua, através dos seguintes números de telefone e fax: Casa do Gaiato de Paço de Sousa: Tel.: 255 
752 285, Fax: 255 753 799. Casa do Gaiato de Beire- Calvário: Te!. e Fax: 255 776 178. Casa 
do Gaiato de Miranda do Corvo: Tel.: 239 532 125, Fax: 239 532 099. Casa do Gaiato de Setú
bal: Tel.: 265 501 227, Fax: 265 529 064. 

Pela unidade dos cristãos 
Continuação da página 1 

Ontem, demos algum destaque à Semana de 

Oração pela Unidade dos Cristãos, especialmente 

na oração da paz. Pedimos que acompanhassem 

aquela oração, em silêncio propositado. Estes 

filhos, ninguém como e les sabe ou já terá experi
mentado, na sua curta existência, a falta desse 

dom precioso: a paz, o dom de uma família, o 

espaço de uma casa própria, o calor de uma 

lareira- tudo o que isso significa de amor, estabili
dade, união ... 

A celebração nunca começa sem que o chefe

-maioral passe pela sacristia e confirme: «Já estão 

todos ... Pode começar». Àquela ordem entra o cor

tejo litúrgico e começa a nossa Festa. Hoje falta
vam dois dos mais velhos que acabaram por entrar 

na Capela já em plena Liturgia da Palavra, «numa» 
- como eles, às vezes, dizem - de desportiva: 

Capela acima, procurando ainda escolher lugar, 

diante dos o lhos de todos, sem o menor sinal de 

constrangimento, como seria natural. 

Já na sala-de-jantar o chefe aplicou o respectivo 

castigo, o mais comum: a copa de Domingo por 

sua conta. Um deles, por sinal o mais velho, bara
fu stou e não cumpriu o castigo sem que primeiro 

tivesse provocado alguma turbulência e nervosismo 
- contrariando o espírito da oração da paz que, 

naquela Missa, tanto tínhamos encarecido ape
lando ao silêncio íntimo de todos e de cada um. 

À noite falámos com o mais velho deles apelando 

à responsabilidade dos seus, já, 25 anos alcança

dos. Pedimos-lhe que se situasse no posto daquele 
seu irmão (chefe-maioral), por sinal um jovem muito 

mais novo do que ele, o qual, certamente, até ele 
próprio terá ajudado a eleger ... Sugerimos que 

tentasse perceber como é que agiria na mesma cir

cunstância. 

O assunto ficou encerrado, não sem que, in tima
mente, constatassemos quão difícil é alcançar a 
unidade dos corações e da fé, mesmo quando par

timos do Altar entoando «que a paz vai correndo 

como um rio ... de mão para mão!» 

A unidade é um assunto sério. Intimamente ligada 
à sua causa está o caminho da humildade e do 

perdão. Tais são os gonzos indispensáveis desta 

porta aberta no tempo e no espaço; no mundo dos 

homens e das igrejas. Um percurso nada fácil, 

como o recordava, à pouco, o Papa Bento XVI: «É 

um processo lento, um caminho lento e a subir, 

como o é qualquer caminho de arrependimento». 
Se assim é no caminho da Doutrina, como o não 

será para estes dois nossos amigos na vida, no dia
-a-dia? E como o não será também para nós? .. . 

Padre João 

dendo o seu Jornal. Habituei-me 
a admirá-los . 

Um Amigo» Apresentação do livro 
«Peço desculpa pelo atraso e 

agradeço muito tudo o que me 
têm. feito e tudo o que me ensi
nam.. 

Um assinante» 

«( ... ) Penso na Obra do Padre 
Américo com muito am01~ muito 
respeito e grande admiração. E 
peço ao Nosso Senhor que sem
pre vos anime no cumprimento 
integral dos vossos ideais cris
tãos. 

Junto envio modesto contribu
to para as necessidades do vosso 
precioso O GAIATO que rece
bo com entusiasmo e leio com a 
maior atenção. Aceitem-no como 
testemunho da minha profunda 
amizade. 

Assinante 61413 

, 
AME RICO MONTEIRO DE AGUIAR 
da Doutora Maria Manuela Lopes-Cardoso 

PORTO - Universidade Católica 

31 /Janeiro - 19 horas 

Prof. Doutor Walter Osswald 

LISBOA - Universidade Católica 

13/Fevereiro - 18 horas 

Prof. Doutor Adriano Moreira 

Com muita alegria veremos lá os nossos Amigos. 
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DOUTRINA 

A Pobreza 

é a línica fonte 
que alimenta 

as Obras de Deus 

TOMEI velocidade e eis-me agora a doutrinar nas páginas do 
periódico. Ele em artigos de fundo, ele em simples notas, 

ele em todos e por todos os títulos, quer a rir quer a chorar, aí vai 
doutrina. Hoje, é sobre os fundos das obras de caridade e suas 
consequências. Nós temos recebido várias cartas e também reca
dos pessoais, a perguntar como e se podemos figurar em testa
mentos. São pessoas de bem e de fortuna, sem herdeiros forçados, 
a quem a vida vai fugindo aos pouquinhos e eles a procurá-la ... 
perpetuando-se. É o tormento da derradeira quadra. Não se sabe a 
quem deixar: se à Misericórdia, se à Câmara, se ao Museu, se ao 
Estado e, agora, se à Casa do Gaiato. São homens prudentes, 
cheios de experiência, que têm observado muita coisa em matéria 
de heranças e pretendem acertar. Tormentos! No fim de contas, 
quando não se trata de um caso de verdadeira avareza, é um desejo 
individual de possuir tudo até à hora derradeira. É um triste 
«Deixo» em papel e nunca um delicioso «Tome lá>> . Não é o cora
ção. É a lei. Ora muito bem. A estes senhores temos nós respon
dido que experimentamos, na verdade, muita falta de dinheiro, 
para manter e alargar as obras. Que agradecemos sinceramente 
todo e qualquer donativo que nos possa vir a ser, de momento, 
confiado. Heranças - não. Nós gost~os de ter; gostamos de 
sentir e de experimentar necessidades de ordem material. Nós 
queremos ser uma caixa geral de depósitos ... dós teus depósitos! 
Fazê-los render, girar, multiplicar, quais talentos da Parábola do 
Evangelho. Nós queremos ser testemunha e dar também testemu
nho ao mundo do milagre da multiplicação dos pães. Estas verda
des, lin<;\as de dizer, custam muito a sofrer, mas também está no 
nosso programa o sofrê-las. Receios. Desânimos. Rojar-se a gente 
aos pés dos que podem. Ser mendigo. Passar por falso profeta. 
Tudo! Heranças - não! 

A Pobreza é a única fonte que alimenta as Obras de Deus. 
É um clima maravilhoso. É um penhor de longevidade. 

As Obras pobres são sempre moças, fecundas, queridas das 
.almas, abençoadas por Deus. Um Pobre nunca diz que não a 
um Pobre. Assim as Obras. São postos de sacrifício, baluartes 
de heróis. A mediocridade não se dá bem ali e foge. Que 
bom! 

ERA de uma vez eu numa terra. Fui convidado para irmão da 
Misericórdia. Cuidava que a minha fama de visitador de 

Pobres tinha subido à Mesa da Santa Casa e que queriam aprovei
tar os meus serviços como tal. Mas não. Enganei-me. Não era isso 
que se pretendia, como me foi dito. Era pra engrossar o número da 
votação em uma determinada pessoa. «Você há-de votar em fulano 
que é da nossa cor>>. Não me fiz irmão. Que importa cores? Eu já 
era irmão e quero ser irmão mas é da Caridade. Eis aqui um retrato 
das heranças. Heranças de muitos. Riquezas acumuladas. Lugares 
cobiçados. Política. 

NÃO foi este certamente o pensamento dos fundadores 
da Confraria. Não foi assim, de princípio, o compro

misso dos irmãos. Eles iam pelas cadeias e hospitais e casas de 
gente pobre, exercer pessoalmente e pobremente as obras de 
misericórdia. Este era o espírito, mas as heranças deram outra 
feição. 

NÓS temos necessidade urgente de fundos e pedimos aos 
nossos Leitores que nos ajudem agora. Trazemos obras em 

curso nas três comarcas onde estamos. Paço de Sousa está quase 
a tenninar, sim, mas há um edifício que vai para seiscentos con
tos. É o edifício das Escolas, com um salão corrido a fazer de 
terceiro andar e os celeiros na cave. É uma coisa grande e aca
bada. É hoje. É agora. Livra-me de ir por aí abaixo com o chapéu 
na mão! 

~- ..... / 
(Do livro Doutrina, 1.0 vol.) 
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Hora dura da nossa vida 

alguém que se disponha a acom
panhar estes filhos, em nossa 
Casa, ao longo do dia! Neste 
momento , é uma prioridade da 
nossa vida. Oxalá não fiques indi
ferente, quando leres esta aflição. 
Se não puderes fazer mais nada, 
mas tiveres Fé, reza por esta 
intenção. Doutro modo, comunga 
estas dores. É uma hora dura da 
nossa vida. o ano lectivo está prestes 

a começar. A escola 
continua a ser um dos 

pontos de referência obrigatórios 
e mais importantes da nossa vida. 
O desenvolvimento do nosso 
povo passa pela escola. Olho, 
com muita alegria, para a multi
dão de meninos e meninas que, 
sem a nossa escola, ficariam na 
noite do analfabetismo. Deste 
modo, entram na vida como cida
dãos normais. São pesos vivos da 
sociedade. Só uma pequena por
ção das carteiras é ocupada pelos 
rapazes da nossa Casa. As crian
ças do bairro que nos cerca 
enchem, por completo, as salas 
de aula. É, sem dúvida, desde o 
princípio, uma ajuda radical aos 
filhos e filhas desta 'mãe terra. 
Vamos continuar. 

Seria ao jeito dum armazém. Não 
pode ser, de maneira nenhuma. 
Quem me dera que aparecesse 
um voluntário ou voluntária, com .Não há descanso. Para haver 

circulação da vida em nossa Casa, 
os mais velhos terão que dar o 
salto para a sua autonomia. Os 
pequenos que entram encontrarão 
os seus lugares . Estamos, nesta 
hora, envolvidos nesta operação 
de tamanha responsabilidade. 
Alguns, já com o seu emprego 
garantido, têm uma das condições 
básicas. Outras serão criadas 
pouco a pouco. Ando numa roda
viva a bater à porta das empresas, 
para que abram a porta do acolhi
mento aos rapazes como traba
lhadores. É uma ajuda muito 
nobre prestada à Casa do Gaiato. 
É grande a simpatia que encon
tro, normalmente. Espero, dentro 
em breve, todos estejam empre
. gados. Deste modo , os pequeni
nos terão o seu lugar garantido, 
com a porta aberta para o seu 
futuro digno. 

as mãos bem presas ao coração, 
para abraçar a vida destas crian
ças! Quem me dera! Necessitam 
tanto de ajuda humana como 
material. Quem há-de ajudar este 
mundo de crianças a ser gente de 
bem?! São encantadoras. Escon
dem em seu coração a maior 
riqueza de Angola. 

Agora mesmo, enquanto 

Nos últimos dias, chovem mui
tos pedidos para acolhermos 
crianças em nossa Casa. Vêm dos 
vários cantos de Angola. Pomos 
as nossas reservas. Não queremos 
uma família que ultrapasse as 
medidas da nossa capacidade. 

escrevo estas notas com tinta ,de 
sangue, o telefone chama, da 
cidade do Cubai, a 150 km. Quem 
é? Uma senhora muito aflita, a 
chorar, para que receba em nossa 
Casa uma criança de 12 anos, que 
foi parar à polícia, porque se 
encontra abandonada. Ninguém é 
capaz de a acolher, porque foge 
sempre de casa. Ninguém a quer. 
A última esperança está na nossa 
Casa do Gaiato. Que fazer? 
Fechei os olhos e respondi que 
esperasse um pouco mais. É, con
tudo, tão urgente o encontro com Padre Manuel António 

Património dos Pobres 
GAST'EI o que tinha e o que não tinha» 

« - assim desabafava o afogado, con-
tando o que andara na esperança de 

encontrar ajuda. 
Pelo telefone, confundi-o com outro que, há lar

gos anos, me enganara, e não lhe dei esperanças de 
o ouvir. Fui eu próprio que descobri o equívoco e o 
desfiz. Ele não foi capaz de me contradizer, quando 
era tão fácil, pois não tinha sido ele que me iludira, 
mas outro, com o mesmo nome. Mais me doeu e 
disse-lhe logo que viesse e o receberia, depois da 
Missa. 

O logro, em que caíra, era tão elevado que o homem 
não tinha capacidade económica para se livrar dele. 
E as coisas são estavam no contencioso! 

Ele, que parecia pessoa dura, banhava a face de 
lágrimas. A mulher, com notória dificuldade, conti
nha os soluços. O deficiente olhava para os pais sem 
nada entender. 

Meu Deus!. .. Como é posf>ível?!. .. Há maneiras 
de arranj~ dinheiro que são autênticos embustes! 

Páginas inteiras de jornais com reclames a várias 
cores, insistência contínua em canais de televisão, 
interne! e rádios sem escrúpulos, tentando enganar 
quem precisa, ou não é capaz de discernir! ... Pelo 
dinheiro gasto em propaganda, vê-se que o negó
cio é rendoso! Mas ... donde vem ele? - Não será 
sugado aos Pobres que ainda têm alguma coisa para 
caçm; nem que seja o ordenado minimo? ... 

As doenças e as ilusões eriadas dão sede e cegueira 
a gente incauta, para caírem nas armadilhas. 

O clima aliciante torna os homens mais débeis e 
o afastamento do Deus Vivo e Verdadeiro arranca
lhes a prudência. 

É fácil sonhar e descobrir dinheiro para gastar no 
que quiser! 

As autoridades calam-se como se tudo fosse justo! 
Até determinada rádio, que pelo seu caris devia ser 
íntegra, faz anúncios! . . . Ninguém pode servir a dois 
senhores. 

Ouvem-se clamores contra a sociedade de con
sumo, o materialismo, etc ., mas quem se atreve a 
pôr o dedo na ferida!? ... 

Grita-se que os Pobres estão cada vez mais pobres 
e os ricos cada vez mais ricos, e é verdade, mas 

ninguém desmonta os esquemas . Quem engorda ... 
- tem poder! ... 

A dívida actual era de quase treze mil euros, acres
cida de 8% por ter passado ao contencioso. 

Como se chegou lá? - É assunto que a advogada 
me explicou, mais ou menos: 

- Pede-se outra quantia para pagar os juros da 
primeira, e assim sucessivamente, até o poço sem 
fundo de mais! 

Havia três documentos , cada um com sua impor
tância, enviados à desgraçada fanu1ia. 

Paguei-lhes a·menor, de 2.330,26 euros com uma 
carta chorada à empresa credora, comprometendo 
a remir a segunda, de 3.919,63 euros, se os usuá
rios aceitas&em, se o casal se obrigasse a saldar o 
restante, com duzentos euros por mês, até extinguir 
toda a dívida e me prometesse, sob pena de nunca 
mais os ajudar, que jamais na sua vida recorreriam 
a dinheiros fáceis. 

Iremos ajudá-los com alimentos e roupas e cal
çado para que possam sobreviver, continuar a pro
mover os filhos, ter alguma alegria e sustentar a 
esperança. 

Perguntar-me-ás se a resolução de um problema 
destes está no âmbito do Património dos Pobres. 
Dir-te-ei não saber. Foi uma aflição que assumi, me 
doeu muito e partilho. O Leitor julgará. Um sacer
dote , ao comungar comigo estas dores , ajudou-me . 

A direcção postal do Património dos Pobres: Lar 
do Gaiato - Trv.a Padre Américo - 3000-313 
Coimbra. 

Padre Acílio 

O Mundo não acredita na inenarrável 
riqueza da Pobreza Evangélica; não 
acredita. 

PAI AMÉRICO 

2 DE FEVEREIRO 2008 

A F. ,,1. 
_ :· om1 _10· 

FOJ o Tema do P.apa e do nosso Bispo (e certamente de outros) 
para a recente celebração do Dia Mundial da Paz. A Famí
lia - «pedl:a angular>> insubstituivel para uma Paz estável 

e fecunda a todos os níveis de comunidade humana; célula saudável 
e irradiante de harmonia nas relações entre os homens e fundamento 
que autoriza chamar ao conjunto de todos os que povoam a Terra, a 
grande Família Humana. Ó meta de felicidade sobre todas desejáve~! 
~ quem o negará? Para nós, discípulos de Pai Américo, qué nos dei
xou no seu Testamento espiritual que «todo o regresso a Nazaré é pro
gresso social», é tão óbvio que nem entendemos qualquer perplexidade 
perante tal certeza! 

Lembrei-me de uma intervenção proferida em Novembro de 1973 
num <<Seminário sobre a Criança na Comunidade Luso-Brasileira». 
Neste «Seminário trataram-se de vários problemas genéricos da 
criança, independentemente das suas condições sociais. Mas eu era ali 
voz da Criança-problema, porque sem família ou sem família cap!}Z e, 
consequentemente, vítima fácil da corrupção». E comecei por dividir 
os campos: 

«Onde a Família sã, não temos de que nos ocupar; vale a Lei Natu
ral impressa no coração dos homens>>. As iniciativas pertencem-lhe. 
Basta que um Estado correctamente organizado disponha de respostas 
a carências dessas Famílias, carências de ordem material e de Saúde, 
Escola, Formação Profissional... - mas sempre em lógica de subsi
diariedade. 

Onde a Família não é sã (Hoje a palavra usada é disfuncional), 
então «a Autoridade, o Legislador (e todos os que se dispõem a assumir 
o seu <lever de cidadania) são chamados a suprir as falhílS da consciên
cia dos homens». 

Ora é exactamente aqui que reside a disfuncionalidade dos pode
res: a omissão do esforço sincero para promover, inteligentemente, 
empenhadamente, a chamada à consciência, a formação da consciência 
de tantos que a não têm ou não a usam, mediante Planos de Educação 
que se não esperam ex.clusivos do ministério da dita, mas envolveriam 
todas as áreas da governação mercê da triagem efectuada por um minis
tério da Fanúlia. Este teria primariamente de esclarecer o conceito de 
Família que, frequentemente, aparece equivocado. O amor recíproco 
é carácter fundamental se íntegro com a aspiração de estabilidade que 
defende os afectos da volubilidade própria de sentimentos e humores, 
antes os submete a um comprorrüsso da vontade que garante as res
ponsabilidades assumidas. Por isso que construção tão importante para 
ela própria e para a harmonia social, a Família tem de ser seriamente 
preparada, os alicerces procurados até ao firme; e, ainda assim, contar
·se com algum efeito sí.çmico, sempre possível, que pode estremecer 
a estrutura, mas dificilmente a fará ruk Uma famflia a sério é fonte 
de muita felicidade e grande paz, mas sempre importará sacrifícios, 
porventura desgostos, até alguma desilusão. Não há amor sem do~! 

A leviandade com que tantas famílias são constituídas, conduz ao 
oposto do que se sonhou ao constitui-las. E além disto, há o equívoco, 
já citado, de situações chamadas de família, que nunca o foram. Delas 
provêm tantos infelizes inocentes para quem os poderes procuram 
soluções cada vez mais desastradas, deixando impunes os causadores. 

Não será o descalabro da Família um problema Social? Se não por 
raciocínio positivo, até pelo absurdo se chega à conclusão de como a 
Família é fonte de paz. 

Padre Carlos 

Moçambique 
Continuação da página 1 

de acessos e até a ânsia que as pes
soas têm de que chegue a sua vez. 
Todos os nomes, por família, estão 
apontados; a entrega é feita, para 
um mês, pelos responsáveis das 
Aldeias, mas nalguns casos é pre
ciso levar Polícia, para conter as 
pessoas e evitar roubos. 

Não podemos esconder o nosso 
contentamento e a nossa viva e 
·íntima alegria por sermos portado
res de um mínimo para saciar a 
fome deste povo. Fala-se muito, 
agora, da revolução verde. Dantes, 
era o acabar com a miséria absoluta . 
Os slogans mudam, como se cada 
ano fosse um degrau na luta contra 

a fome. Mas são tantas as fomes 
que atormentam e levam tantos ao 
sacrifício da vida que as palavras, 
podem fazer nascer esperanças, 
mas leva-as o vento. 

Este ano, 187 completaram a 
décima classe na nossa Escola 
Comunitária. Temos asseguradas 
vagas em cada Curso do Instituto 
Nacional de Saúde, nas Escolas 
Agrícolas e Industriais, nas de 
Professores e alguns estão à espera 
de resultados de admissão à 
Universidade. Há milhões de 
irmãos à espera da caminhada 
deles, para que vão ao seu encontro, 
com o espírito de samaritanos. 

Padre José Maria 


