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APROVEITEI uma ida ao Sul do 
 País para trazer comigo, na 

volta, o Carlinhos.
É um pequeno guineense de 

11 anos. Como tantos outros, 
especialmente na Grande Lisboa, 
vivem com algum familiar que com 
eles veio do seu país de origem, 
em busca de remédio para os seus 
problemas físicos: doenças, mal-
formações congénitas ou outros 
resultantes de acidentes.

Chegados cá, a satisfação das 
necessidades básicas sobrepõe-se 
ou torna difícil, muitas vezes, 
atender aos tratamentos prescritos 
para debelar as suas maleitas. Difi-
culdades para o alojamento, para 
os transportes, na alimentação, 
põe-nos a deambular de um lado 
para o outro, de casa em casa, 
recorrendo aos conhecidos e com-
patriotas, onde encontram sempre 
um cantinho onde ficar, ainda que 
temporariamente.

Alcançar a autonomia não é 
fácil, porque também não o é 
arranjar o ganha-pão.

Maioritariamente são as mães 

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

A acção da Obra da Rua nasceu da proximidade do seu Fundador 
aos Pobres e alimenta-se hoje, da mesma fonte. Ir aos Pobres, 

ver com os olhos da alma o seu estado. Conhecer por dentro as suas 
ânsias e carências, é o modo mais eficaz de nos convencermos.

«Passar ao lado», foi o mal do sacerdote e do levita, na parábola 
que Jesus contou. Iriam talvez apegados a alguma conferência ou 
homilia a proferirem em qualquer celebração ou semana pastoral, aler-
tando os seus futuros ouvintes para os males da sociedade e apontando 
remédios. Agarrados à elaboração do esquema e à melhor maneira de 
argumentar para que fossem convincentes e brilhantes.

Jesus não o diz. Refere somente que «passaram ao lado». Não se 
aproximaram.

Logo de seguida, sublinha que o samaritano, como primeira ati-
tude, após ver o homem caído, se aproximou. Depois, encheu-se de 
compaixão.

Mantendo-se à distância, seria capaz, talvez, de teorizar o modo 
como alguns deveriam socorrer o desgraçado, mas ele não. Ele apon-
taria os caminhos mais modernos para criar as estruturas, fazer os exa-
mes, escolher a forma mais barata, mais cómoda e mais segura. Ele 
manter-se-ia arredado.

A senhora que me acompanhou à casa daquela família em difi-
culdades, referida no passado Jornal, ficou verdadeiramente tocada. 
Viu-me conversar com a pessoa, ouvir os desabafos e encantou-se, 
sobretudo, com a forma imediata de resolver a situação. Passei dois 
cheques e enchi-lhe a casa de comida e de esperança.

As Conferências Vicentinas fazem como o samaritano: — Vão a 
casa das pessoas, visitam as famílias e fazem-se amigos delas. Sofrem 
com elas toda a espécie de males, que não só a escassez de bens mate-
riais, mas, sobretudo, a indigência de valores humanos, o baixo nível 
de ideal e a corrupção da natureza.

A proximidade transmite aos Vicentinos alcance mais aprofun-
dado das situações. Comove-os. Mexe com eles. Abre-lhes os olhos do 
coração, para intuírem melhor o peso do pecado que levou os Pobres 
àquele estado, a cegueira das vaidades humanas e a realidade autêntica 
da vida.

Visitar os pobres e condoer-se deles é um caminho seguro de con-
tínua conversão a Cristo que Se fez Pobre, viveu com os Pobres e os 
amou de tal modo que se identificou com eles.

Amar o Pobre é amar a Deus. Deus não se ama, se não se amar o 
Pobre. Daqui ninguém foge.

Não basta dar comida, vestuário, casa ou remédios; é preciso com-
padecer-se.

Não chega criar estruturas, arranjar técnicos ou montar serviços. 
Isso qualquer pagão bem-intencionado é capaz de realizar.

É próprio dos cristãos a proximidade, o compadecer-se e agir em 
consequência. 

Em muitas Paróquias e Dioceses, as Conferências Vicentinas estão 
pelas ruas da amargura, com gente muito idosa, cansada e desprote-
gida. É como se o espírito de Deus já não soprasse desta maneira. Mui-
tos párocos vão-nas abandonando, inclinando-se mais para modernices 
pseudo-apostólicas que não comprometem e muito menos convertem.

O Papa, quando veio a Portugal, trouxe consigo o instrumento mais 
apto à mudança de vida: a parábola do samaritano. Tudo se esqueceu e 
ficou em «águas de bacalhau».

O sacerdote e o levita eram da antiga lei, dizem. Os de agora, 
mesmo que pensem como eles e vivam de forma semelhante, são da 
Lei Nova.

Nem todos, graças a Deus.
O Santo Padre pôs o dedo na ferida, mas foram muitos os que não 

sentiram. Não tinham nem chaga nem dor, cobertos ilusoriamente pela 
Nova Lei esquecendo a conclusão de Jesus ao Doutor: «Faz assim e 
viverás».

Se assim não fizeres, viverás? — Jesus não o disse, mas insinuou- 
-o. Não quero, de forma alguma, acusar ninguém, mas, como é meu 
dever, advertir.

Continua  na  página  3

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

Proximidade

que os acompanham, outras vezes 
é o pai ou outro familiar. Tenho 
encontrado sempre muita dedica-
ção e amor por eles, especialmente 
das mães ou pais. Sejam quais 
forem as suas deficiências, andam 
sempre com eles no coração. Ver-
dadeiras testemunhas de materni-
dade estas mães e também, à sua 
maneira, os pais.

Durante a viagem apercebi-me 
de uma grande satisfação que 
enchia o Carlinhos. A espaços can-
tava. Como a viagem era longa e 
o dia começara cedo, perguntei- 
-lhe se tinha sono. Que não, pois 
se tudo era novidade e a alegria 
enchia-lhe o coração.

No dia seguinte, após a chegada, 
foi à Escola. Não havia razão para 
ficar em Casa quando os seus pares 
também tinham ido. No regresso 
perguntei-lhe o que fizera lá. Havia 
feito uma ficha muito grande — 
mostrando-me com o abrir de mãos 
o seu tamanho. Achei estranha a 
desproporção.

O problema do Carlinhos está 
nos seus olhos. Foi isso que o 

trouxe a Portugal. Foi já operado 
a cataratas e deveria estar melhor. 
Mas não.

Levei-o, nesse mesmo dia, ao 
oculista para um primeiro diagnós-
tico que nos desse alguma orien-
tação. O mal está nos dois olhos, 
e os óculos, que usa, são simples 
objectos decorativos.

Mão amiga está já procurando 
uma consulta hospitalar. Quere-
mos chegar a tempo de remediar 
ou mesmo curar. Queremos que o 
Carlinhos continue alegre e que nos 
veja claramente como nós o vemos 
a ele. Queremos que possa ver as 
letras na Escola, o que agora não 
é possível, e que cresça para vir a 
ser um homem útil e integrado na 
sociedade onde escolha viver.

Tantos pequenos com tantas 
mazelas que as nossas Casas têm 
acolhido! Seja em África ou em 
Portugal, tantos os casos que temos 
a graça de conhecer e amar.

Muitos dos nossos gaiatos, hoje, 
são assim. Ontem de uma maneira, 
hoje de outra… «Pobres sempre os 
tereis convosco»… Será que não 
se cumprirá o desejo de Pai Amé-
rico de que chegue o dia em que 
não sejamos necessários?  q

ESTAR doente foi experiência enriquecedora. 
 Nunca tanto tempo nas Casas do Gaiato, onde 

pude desfrutar da fraternidade dos nossos Padres, da 
atenção às necessidades grandes de Moçambique, 
da simpatia dos Rapazes, do cuidado das Senhoras, 
preocupadas com o que podia comer.

Levo uma tristeza porém. Se as intervenções 
médicas demorassem, queria  fazer a recuperação 
com o Padre Baptista, que sofre sem estar doente. 
São os carinhos de Deus aos seus preferidos. Por 
isso, tem tão poucos, dizia Santa Teresa de Ávila. 
Assim outros entendessem. Olham mas não vêem.

Por outro lado o carinho de meus irmãos de san-
gue e sobrinhos, sempre solícitos a que estivesse em 
suas casas, onde desfrutei a amizade no ambiente 
familiar e o apoio material para as necessidades de 
remédios e consultas onde não pude ser atendido de 
graça, como acontece no Hospital de Santa Maria. 
As cinco intervenções foram gratuitas. No Lusíadas, 
os exames e consultas idem. Dr. Amigo, Maldonado 
de nome,  me leva pela mão até aos colegas. Verda-
deiramente tenho sido um privilegiado e não posso 
esquecer de pedir a Deus por tantos que esperam 
meses ou anos, que chegue a sua vez.

A experiência no meio de doentes, de acompanhar 
os últimos momentos de Padre Carlos e outro no Hos-
pital a meu lado, o saber de outras pessoas amigas, 
que entretanto morreram ou estão prestes, deram-me 
a experiência da passagem que é o partir deste mundo 
para a visão de Deus, com serenidade e paz.

O saber ainda de Amigos, como uma professora 
desta Casa de Setúbal; de uma Senhora que todas as 

quintas-feiras aqui vinha com outras, cuidar da roupa 
dos Rapazes; de um grande Amigo de outros tempos, 
em Lourenço Marques, este primo do nosso Padre 
Carlos e agora com cancro, já nos últimos momentos; 
de uma, então jovem, advogada, que quis devotar-se 
a projectos de desenvolvimento em Moçambique e, 
da primeira vez que lá foi, esteve connosco na Mas-
saca, ela também, tão consagrada aos outros que nos 
últimos momentos pediu para ser recebida como 
professa numa Congregação Religiosa. Tudo isto é 
riqueza para mim, mas imerecida.

Continua  na  página  4

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria
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Pelas CASAS DO GAIATO

ESCOLA — Já começou o ter-
ceiro trimestre, cada rapaz sabe bem 
o que quer com a formação escolar. 
Ela é base do nosso futuro; por isso, 
é importante agarrarmo-nos em cada 
ano. Entrámos na segunda semana 
desde que teve o arranque do terceiro 
trimestre. O senhor Padre já tem os 
resultados do trabalho de quase todos, 
faltando apenas do pequeno grupinho, 
para depois, como tem sido habitual, 
fazer-se uma avaliação mais cuida-
dosa sobre o que foi feito durante o 
trimestre.

Esperamos bons resultados, e se 
assim for estamos todos de parabéns.  

  DESPORTO — Em 13/08 fomos 
jogar com a equipe da Escola 382 
dos Navegantes, onde acabámos por 
perder por uma bola a zero. Um jogo 
para esquecer, porque tínhamos tudo 
para ganhar, mas infelizmente a sorte 
não estava do nosso lado.

Uma primeira parte muito equili-
brada para ambas equipes, onde quem 
fosse mais inteligente aproveitaria as 
falhas do seu adversário; infelizmente 
fomos nós que não fomos capaz de 
aproveitar todas as oportunidades 
que foram criadas, e como se diz 
que “quem não mata, morre”, assim 
sucedeu; aos 33 minutos, pertinho do 
intervalo, sofremos um golo que viria 
dar a vitória à equipe adversária. Na 
segunda parte entrámos bem, mas 
para nossa infelicidade não acerta-
mos na baliza. A rapaziada fartou-se 
de falhar, parece que quando a equipe 
chegava à baliza adversária ficava 
cega, e não acertava. Quando assim 
acontece temos que pagar o nosso pró-
prio prejuízo e temos que dar mérito 
ao adversário que soube aproveitar.

Em 20/08 fomos visitar a equipe 
do Orlando G. Cardoso, onde a nossa 
rapaziada já se tinha esquecido da 
derrota do jogo passado. Esta equipe 

está bem classificada, ocupando a pri-
meira posição na tabela.

Uma primeira parte bem jogada por 
nós, mas infelizmente continuávamos 
a não acertar na baliza. Temos que dar 
mérito ao nosso guarda-redes «Dél-
cio», que não nos deixou em mãos 
alheias, ao agarrar um penálti que 
daria a vitória à equipe adversária, aos 
25 minutos. Também uma arbitragem 
que estava muito a favor do nosso 
adversário. Na segunda parte fizemos  
algumas mexidas para ver se poderí-
amos conseguir fazer um golo, mas 
infelizmente para ambas as equipes, 
a verdade que se diga, apenas conse-
guiam acertar aos postes. Parece que 
ninguém queria marcar. E assim ter-
minámos empatando a zero.

Resta dizer que até esta jornada a 
nossa equipe foi a única que conse-
guiu tirar pontos ao Orlando G. Car-
doso. Foi um bom jogo onde o «Dél-
cio» foi o homem da tarde.  q

BENGUELA César Daniel («Massauro»)

Matrimónio da Carina Almeida e do Filipe Carvalho, neto da Obra da 
Rua e filho do Manuel António, o «Pretito» que foi da Casa do Gaiato de 
Miranda do Corvo. A cerimónia realizou-se no passado dia 11 de Junho, 
na igreja de São João do Campo, e foi presidida pelo nosso Padre João.

LAR DO PORTO — Dois dos 
nossos rapazes têm o horário irregular 
e, por isso mesmo, têm algumas tardes 
livres, aproveitando-as para apanhar a 
fruta que já está madura e varrer as 
folhas que caem das árvores. 

AGRICULTURA — Terminámos 
a nossa vindima e logo de seguida 
começámos com a silagem do milho 
dos nossos campo, que já terminou 
também. A forragem será para alimen-
tar as nossas vacas durante o Inverno.

ANIMAIS — No passado 
Domingo, as nossas vacas leiteiras 
fugiram da vacaria. Houve quem 
desse o alerta. O nosso Padre Júlio 
com um grupo de rapazes recondu-
ziram-nas ao seu lugar. Entretanto, 
houve um rapaz que fugiu com medo 
das vacas — mais um episódio cari-
cato relacionado com os nossos ani-
mais e os nossos rapazes…

Zé Reis

DESPORTO — Que seria duma 
Casa do Gaiato sem um campo de 
futebol?! Talvez, a mesma coisa que 
um jardim sem flores!…

Ora, não é o nosso caso, feliz-

PAÇO  DE  SOUSA 

mente! Temos campo e flores! No 
entanto, há as que teimam em se dei-
xarem «murchar». Talvez, pelo sol 
demasiado que apanharam durante o 
Verão e, ao mesmo tempo, por terem 
deixado crescer alguns «rebentos» 
que só as enfraquece. Agora, que o 
Verão está quase no fim, vamos, com 
os nossos treinos, tentar «limar», para 
criar condições a todos aqueles que 
querem alegremente florir no nosso 
jardim. Não é que não gostássemos 
de um campo cheio de flores — e nós 
que as temos! — mas, também, não 
se pode, apesar de se ir mondando 
algumas ervas daninhas, impedir que 
hajam flores a prejudicar as que que-
rem crescer…, para encantar quem 
nos visita, sobretudo, aos fins-de-
semana. Por isso, vamos continuar 
a correr, a jogar, a falar, a saltar, a 
aconselhar e a cultivar/aconchegar 
as flores que realmente se querem 
desenvolver saudavelmente. É essa a 
nossa intenção e, é nesse sentido, que 
a gente corre com toda a nossa força, 
para cada vez fazer mais e melhor. Se 
vamos conseguir?! Não sabemos, só 
Deus o sabe. Mas que vamos tentar, 
lá isso vamos!

No entanto, continua a haver lugar 
no jardim, para aquelas flores que 

queiram rejuvenescer novamente, 
sem perderem a tão falada liberdade, 
mas que não é aconselhável crescer 
sem regras, para não prejudicar o seu 
desenvolvimento.

Nem tudo que é fácil, é o melhor 
para nós — está mais que provado. 
Mas fazer parte do Grupo Despor-
tivo desta Casa, é fácil, é barato, não 
dá milhões… nem galões, mas dá 
saúde e ocupa os tempos livres, o que 
é precioso — digo eu!

É o caso do Rogério que tem feito 
de adjunto, já que está «reformado»… 
para o futebol — diz ele; e, assim, diz 
a cara com a careta… «Reformado», 
não quer dizer parar. Parar é morrer! 
E ele ainda é tão novo… apesar de 
estar a ficar «redondinho», o que não 
é saudável!

No passado sábado, tivemos mais 
um treino que, apesar de ter decor-
rido com toda a normalidade, houve 
alguns que para tentar justificar a 
falta, resolveram arranjar desculpas 
esfarrapadas. São muitos anos… e 
tapar o sol com a peneira, já não dá 
resultado. Assim, vai ser difícil afinar 
a «máquina», para se começar a mar-
car jogos a valer. Enfim!… Vamos 
andando e vamos vendo.

Alberto («Resende»)

Não temos dúvida que a vida é o 
dom mais precioso que Deus nos dá! 
Quando os nossos filhos são peque-
nos desejamos que logo cresçam e 
comecem a dar passos pela vida fora 
e, muitas vezes, esquecemos de mos-
trar-lhes os perigosos caminhos que 
têm de percorrer e como se devem 
defender; outras vezes, eles mesmos 
fazem-se de muito crescidos e não 
nos querem ouvir.

O nosso querido José Mathe, che-
gou a esta Casa com 9 anos, órfão 
de pais, com um irmão — os dois 
a precisar de muitos cuidados. O 
tempo foi passando e o José saiu de 
Casa para estudar e trabalhar, depois 
dos seus 20 anos. Simples como era, 
procurou sempre multiplicar o pouco 
que possuía, para conseguir manter a 
sua vida e a dos seus, que não foram 
capazes de cuidar dele quando mais 
precisava.

No final do ano passado, apare-
ceu para passar o Natal connosco. O 
seu corpo enfraquecido, debilitado, 
deixou-nos impressionados; mas 
não imaginávamos o sofrimento que 
carregava consigo: a mulher muito 
doente e seu filho também.

Como nesta terra há doenças a que 
não se pode colocar o nome  sida, ele, 
na sua inocência, preferiu fugir aos 
tratamentos médicos e recorreu aos 
tradicionais. Quando os seus irmãos, 
Gaiatos, se aperceberam e gritaram 
por socorro, já era tarde.

A esposa já tinha perdido a vida, o 
filho estava muito mal nas mãos dos 
curandeiros e, ele, de hospital em hos-
pital, mas dada a gravidade e a falta 
de sensibilidade das pessoas, preferi-
ram esconder a triste realidade.

Finalmente, tomámos conheci-
mento e veio para nossa Casa. Ficou 
três semanas no hospital e deram-lhe 

alta, para início de um novo trata-
mento — já era tarde!

Impressionou todos a sua vontade 
de viver, o seu olhar a pedir socorro.

Voltou ao hospital e lá tudo foi 
feito, mas o seu corpo já não reagia.

Assisti o seu último olhar cons-
ciente, tenho certeza, como que a 
dizer: «Mãe, quero viver e não con-
sigo». Doeu-me bastante ver aquele 
meu filho, de 26 anos, com tanta von-
tade de viver e cuidar do seu filho, 
que não sabia que naquela mesma 
semana tinha perdido a vida.

Todos os Gaiatos internos e exter-
nos não paravam de rogar a Deus 
pela intercessão de Pai Américo. 
Mas Deus quis que ele descansasse e 
nos deixasse como lição, o falar das 
coisas sérias a tempo.

Quando pequeninos precisamos 
de acompanhamento e quando cres-
cemos, não deixamos de ser família, 
também precisamos de acompanha-
mento para enfrentar as tempestades 
da vida.  q

MOÇAMBIQUE Irmã Quitéria

«O FILHO DO HOMEM NÃO TEM ONDE RECLINAR A 
CABEÇA» (Lc 9, 57-62) — De novo o Evangelho do dia como inspiração 
para esta crónica. Conhecemos todos esta bela e profunda passagem que dá 
título à crónica de hoje.  A vida diária solicita-nos para muitas coisas dentro e 
fora de casa. É uma correria pegada. São sempre muitas as desculpas para não 
ouvirmos, ou adiarmos para mais daqui a bocado, a resposta ao chamamento 
de Deus: “Segue-me”. Cristo aqui é duro quando diz: «Quem olha para trás, 
depois de deitar a mão ao arado, não está apto para o Reino de Deus». Por 
isso, temos que nos deixar dessas desculpas e dar atenção aos outros. Fazer 
isto não é esquecer os nossos, bem pelo contrário. Os outros que precisam de 
nós começam em nossa casa. Quantas e quantas vezes esquecemos isto. Dito 
isto, também não nos podemos ficar só por aqui. Há outros que precisam de 
nós fora das nossas casas. Também aqui não precisamos de ir procurar muito 
longe. Esses estão, muitas vezes, na rua, ou na localidade onde moramos. As 
Conferências Vicentinas são um espaço excelente para praticarmos esta aten-
ção ao outro mais próximo que Deus nos pede continuamente.               

O nosso endereço: Conferência de Paço de Sousa, ao cuidado do Jornal 
O GAIATO, 4560-373 Paço de Sousa.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

ESCOLAS — Com o encerramento da nossa Escola do 1.º Ciclo, é neces-
sário, em dois veículos, quatro dias por semana, ir buscar nove Rapazes do 1.º 
e 2.º anos ao Centro Educativo, para fazerem os trabalhos de casa; e à quarta- 
-feira ir levá-los. Temos de nos adaptar a esta mudança, que tem acontecido 
noutros sítios… 

ARRANJOS — Vários tubos, na parede da lavandaria, com o desgaste 
dos anos, acabaram por rebentar. Estas canalizações exteriores tiveram de ser 
arranjadas. 

VISITANTES — A 24 de Setembro, Sábado, de manhã, tivemos a visita 
de vários Amigos de duas paróquias da Diocese de Leiria-Fátima, com o seu 
Pároco, Padre Bertolino, que agradecemos.

AGROPECUÁRIA — Vamos plantar, na horta, couve troncha, até porque 
a época natalícia vem aí. Os dióspiros estão a amadurecer e alguns não espe-
ram pela sobremesa. As nogueiras têm dado nozes; e as que caem no chão 
sujeitam-se a ser partidas debaixo da árvore. As oliveiras, nos nossos olivais, 
têm algumas azeitonas, que serão apanhadas para se fazer o precioso ouro 
líquido. Teve de se retirar uma palmeira doente, atrás da nossa Escola, que 
caiu com o vento. A palmeira do jardim da nossa Capela também está afectada 
por uma doença, provocada por um coleóptero, cujo estilete destrói as folhas e 
o caule; por isso, vai ter de ser retirada, o que é uma operação difícil.

As galinhas andaram em greve; mas, voltaram a pôr alguns ovos, que nós 
gostamos. O rebanho de ovinos teve mais uma baixa e o veterinário veio 
tratá-los. Acabou de se arranjar a passareira.  q

MIRANDA  DO  CORVO Alunos do Alternativo
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DEUS quer que a humanidade  
 seja uma grande família, 

fundamentada e alicerçada no fac-
to de termos a mesma procedência, 
n’Ele e para Ele. Cuja paternidade 
o Autor de todos bens no-la con-
cedeu. Comunidade santíssima, 
fonte de inspiração das comunida-
des humanas. Desde o mistério da 
Santíssima Trindade aprendemos 
a viver em comunhão e para ela se 
deve orientar toda acção humana, 
como sinal de fraternidade. Desde 
os primeiros instantes em que um 
rapaz é recebido no seio da nossa 
família, ele se apercebe da grande 
família que somos e que no co-
ração de Pai Américo florescia a 
sensibilidade de fazer do grupo, da 
multidão de rapazes, ou do aglo-
merado, uma família de irmãos 
contemplada no coração de Deus.

Se é desde o berço que se apren-
de a estar futuramente numa 
cama, é também desde muito cedo 
que o rapaz reconhece ter encon-
trado uma família. Presente e fu-
tura, tudo o que tem na vida para 
ser feliz. Tal como não existem 
ex-familiares, também entre nós 
penso não haver ex-gaiatos, como 

Uma Família, um desafio…
equivocadamente se tem dito aos 
que já não se encontram em casa. 
Quando pertencemos a uma famí-
lia nunca o deixamos de ser. Esta-
mos em sintonia permanente com 
ela. A família não termina, pelo 
contrario continua a crescer. Den-
tro ou fora de casa, o pai continua 
sendo o mesmo. É na santa missa 
onde encontramos o sinal mais do 
que evidente desta certeza. Ela 
a todos reune a volta do mesmo 
altar. Partilha de dons, oferen-
da agradável, doação total, vidas 
geradas no amor, alimento para 
os caminhantes. Assim a família 
continuará ao longo dos tempos a 
ser o ponto de referência, o lugar 
apropriado para os filhos cresce-
rem no amor, na fé e na esperança. 
Nós não fugimos à regra porque 
somos uma família e o nosso Lar 
tem sido um lugar de encontro de 
gerações de gaiatos. Entre muitas 
coisas diversas, provocadas pelo 
conflito de gerações, de formas 
próprias de ser e de estar, cada 
qual no seu tempo conforme as 
circunstâncias. Temos a mesma 
linguagem quando nos pergun-
tam quem é o nosso pai. A partir 

deste momento nos reconhece-
mos irmãos. Num ambiente social 
pouco favorável, para que se pos-
sa formar uma comunidade cada 
vez mais compacta em termos de 
cumprimento dos horários e dos 
actos de comunidade, pois Luan-
da é uma cidade onde são cada vez 
maiores as dificuldades em termos 
gerais, onde o trânsito muitas ve-
zes pára enquanto o tempo avança 
velozmente. Há uma vontade unâ-
nime de continuar a se fazer uma 
comunidade, uma família de rapa-
zes para rapazes e pelos rapazes. 
O futuro já começa a ser próspero 
e sorridente pela forma como está 
a ser preparado pelos nossos rapa-
zes do Ensino Superior, que com 
seriedade e maturidade olham a 
sociedade de uma forma diferen-
te, prontos, não agora, mas no fu-
turo, para ajudar, esta Angola a se 
recompor dos retalhos em que se 
encontra, e a formarem famílias 
sólidas e estruturadas.

Padre Quim

O «ter»
SEMPRE me impressionou a Tua conversa com o jovem: «Se que- 

 res ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres». 
O jovem retirou-se triste — pois tinha muitos bens. Tu ficaste triste ao 
vê-lo partir.

O «ter» domina, agarra e prende ao chão com fortes correntes…
Aquele jovem ainda conhecia os Mandamentos. Agora — não, a 

maior parte vai sem Te ligar. Correm para possuir os seus mandamen-
tos: muitos na sua formação; outros, sua vida económica; tantos, na 
dependência do álcool, drogas e prazeres.

Muito mais tristeza nos Teus olhos! Tu os amas, mas como respei-
tas a sua liberdade — não há força que corte as suas correntes.

Caminhos
TU  sabes bem que nos faltam sentidos de vida — caminhos. Quase 

só já temos veredas e algumas inacessíveis.
Um verdadeiro sentido de vida passa pelo mergulho no mar dos 

Teus espaços — misericórdia e perdão.
Claro que tem exigências: a Fé, os Mandamentos, a Esperança e 

o Amor.
Os diversos caminhos que unicamente conduzem aos sete palmos 

de chão…, não são verdadeiras fontes de felicidade; nem caminhos do 
céu.

Seitas
DEZENAS de seitas emaranham a Tua luz… É uma tempestade 

 medonha. Lá fundo, no leito, não se vê com clareza a Tua ima-
gem: está estilhaçada por centenas de pés que revolvem a superfície 
lisa e clara do Teu lago.

Uns louvam a cachaça.
Outros gritam histéricos ao pretenso milagre.
Os secretos roem pela noite as raízes sãs.
Todos atentos ao seu dízimo.
Nós, sacerdotes, nos cadeirões «vazios» das Sés e Catedrais!
Esperemos que um trovão medonho nos acorde… Acorde também 

os que se deixaram embalar pelo baloiçar das seitas…
E Tu, Senhor, levanta-Te e amaina a tempestade.  q

SINAIS Padre Telmo

Continuação  da  página  1

Que ninguém, por mais alto cargo que ocupe, se sinta desobrigado de, de vez em quando, visitar os 
Pobres. O Padre Américo, ocupadíssimo, dava-lhes um dia por semana.

Por algum motivo o seu Processo de Beatificação permanece na gaveta.
Tendo promovido uma actividade de diversão e convívio, num clube que dirige, a senhora que me 

acompanhou, como referi atrás, convidou-me a almoçar com os convivas, «cerca de cento e cinquenta 
pessoas», e lhes falasse do Património dos Pobres, quando recebesse o valor recolhido na acção.

Sim, recebi 1149,60 euros, mas preguei-lhes o Evangelho com o Património.
Senti as pessoas mais presas à palavra que lhes dirigia do que à comida e ao divertimento que haviam 

saboreado.  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

NAS sociedades ocidentais,  
 nos últimos quarenta anos, 

têm sido notórias as mudanças na 
sua célula fundamental, que é a 
família.

Estas transformações têm inci-
dido em vários aspectos, nomea- 
damente a sua instabilidade, o 
estilo de vida e a moral. Acentu-
aram-se com movimentos contes-
tatários, urbanos, que remontam 
aos anos 60, em França. Surgiram 
fortes críticas à família, que teria 
características alienantes…

A visão cristã da família, como 
igreja doméstica, sofreu assim o 
impacto da progressão do indi-
vidualismo e do relativismo. A 
transmissão da fé fragilizou-se, 
acompanhando o despovoamento 
rural. Também se notou, na erosão 
do catolicismo, com a emigra-
ção islâmica e a proliferação das 
superstições.

Teriam estas mutações condu-
zido à morte de Deus e à morte da 
família?

Assistimos, neste tempo e no 
Ocidente, à indiferença religiosa, 
ao ateísmo e à rejeição de um 

Deus pessoal, com as suas con-
sequências na crise dos valores 
morais, entendidos como suporte 
da dignidade humana.

É evidente que a tendência 
minoritária da fé na construção 
do reino de Deus não surpreende. 
Jesus fala-nos do grão de mostarda, 
como a mais pequena de todas as 
sementes, que urge semear.

Verifica-se que a família, como 
comunidade tradicional, natural, 
monogâmica e estável, se tem des- 
gastado. As famílias têm dificulda- 
des em se encontrarem como tal, 
pois a sociedade tem mudado brus-
camente, num processo acelerado.

Para onde caminha esta base de 
segurança das sociedades, cuja 
acção evangelizadora pode trans-
formar a face do mundo, como 
uma escola das virtudes sociais?

Estas lucubrações foram inevi-
táveis, depois de uma conferência 
judicial, por dois irmãos acolhidos 
entre nós. Em sede própria, ouvi-
mos uma Meritíssima Juíza afir-
mar, peremptoriamente, que não 
se tem investido na família…

Quando as leis civis a agridem 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Para onde vai a família
e os comportamentos desviantes a 
invadem, a tarefa educativa é mais 
difícil.

De forma recorrente, nos têm 
questionado sobre a presença dos 
Rapazes na ceia de Natal, nas nos-
sas Casas, como se o nosso âmbito 
fosse de funcionalismo… Será 
que a paternidade e a maternidade 
são um part-time?

Neste campo de missão, em que 
este resto age, muitos filhos aco-
lhidos não são baptizados, e seus 
pais são solteiros, não vivem jun-
tos, até distantes e desconhecidos. 
Mais, alguns destes movem-se já 
pelo Ramadão… 

Estamos diante de um plura-
lismo inevitável, até de raças e 
étnico, em que há uma referência 
que é incondicional: somos todos 
filhos de Deus! Isto temos ouvido 
dos pequenos, como o N`anso. E 
não foram a carne e o sangue que 
o revelaram, tal como a Simão 
Pedro.

Quo vadis, Domine? Quando 
há regresso a Nazaré, o espírito 
familiar perdura, inspirando novas 
famílias!  q

OCORRE, entre 2 e 9 de Outubro, a Semana Nacional da Educação 
 Cristã, este ano subordinada ao tema: «Família, transmissão e 

educação da fé».
Promovido pela Comissão Episcopal da Educação Cristã, a realiza-

ção deste evento pretende chamar atenção dos pais e educadores para o 
essencial da identidade cristã, hoje, tão ameaçada, face ao relativismo 
e subjectivismo éticos e que tendem a impor-se como normal regra de 
convivência social.

Oportuna, a este propósito, a nota pastoral da referida Comissão 
Episcopal a par de uma suculenta reflexão, levada a efeito pelo Professor 
Fernando Micael Pereira, da UCP, especialista em Ciências Sociais.

Na Nota Pastoral, a Comissão Episcopal da Educação Cristã, 
apoiando-se na doutrina da Igreja, afirma o primado da família como 
«escola das virtudes sociais de que as sociedades têm necessidade…». 
Alude-se às mudanças sociais, aos processos de mudança, que afectam 
também a Família e a relação dos seus membros, a compreensão das 
suas tarefas, a ocupação e o trabalho fora de casa, a disponibilidade de 
tempo, o embate com leis civis que a não respeitam e as dificuldades de 
reacção de forma activa e em rede.

Apesar disso, a Igreja acredita no desígnio de Deus sobre a Família 
e o alcance do significado do Matrimónio, do qual, decorre o dever dos 
pais na educação dos seus filhos e na transmissão da fé… tarefa que não 
podem exercer sozinhos no lar, mas em colaboração com a escola e com 
a Comunidade Cristã, tendo em conta o seu processo de crescimento e 
aprendizagem.

O professor Fernando Micael Pereira afirma, a este propósito: «é 
preciso propor às novas gerações uma educação cristã explícita, escla-
recida, clara, mostrando como somos e queremos ser; realista mas cheia 
de projecto, sem fingimento mas com confiança e alegria, com Natal, 
esforço, cruz e ressurreição. A vida de Cristo é o símbolo por excelência, 
assinalando tempos diversificados da nossa vida, como a liturgia sempre 
o faz assumindo a Sua realidade à nossa realidade e o simbolismo que 
nos envolve e dá sentido à vida que vivemos e partilhamos».

«Na educação cristã de crianças e cada vez mais na de todos ao 
longo da nossa vida é importante saber cultivar o bem comum e fazê-
lo à luz do que a Igreja ensina, ser autêntico e verdadeiro, fugindo do 
oportunismo, saber que hoje como sempre, a razão, a justiça e o amor 
têm de estar de mãos dadas. Conhecimento sem dedicação não chega», 
concluiu o especialista de ciências sociais.  q

SEMANA  DA  EDUCAÇÃO  CRISTÃ Padre João
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TRÊS rapazes começaram, hoje, a trabalhar no seu primeiro 
 emprego. O mais velho tem 26 anos. Dois são estudantes univer-

sitários; e o terceiro completou o curso médio. A Casa do Gaiato foi 
a sua família, desde pequeninos. Não conhecem  mais ninguém, com 
laços de sangue. Está aqui a razão porque a Casa do Gaiato é a sua 
morada, com idades tão avançadas. O pai e a mãe não fecham a porta 
da família aos seus filhos, enquanto não estiverem preparados para 
a sua autonomia. Assim acontece na vida da nossa família. Um dos 
factores indispensáveis para a vida com dignidade é o emprego, com 
a devida segurança. Por isso, uma ajuda muito nobre à vida da nossa 
Casa do Gaiato vem das empresas que abrem as suas portas ao trabalho 
dos rapazes mais velhos.

A condição para que haja circulação de vida nova em nossa Casa 
é, precisamente, a saída dos que já receberam o que deviam receber e 
a entrada dos pequenos que, constantemente, nos batem à porta. Tenho 
uma lembrança muito viva e feliz da recepção a um grupo numeroso e 
variado de gaiatos do Director duma empresa importantíssima na vida 
de Angola. Estão felizes e seguros. Serralheiros, soldadores, electricis-
tas, operadores de máquinas, pintores, formam um quadro muito inte-
ressante. O acolhimento rápido e cheio de boa vontade e alegria, com 
que a porta foi aberta, lembra a história da sua vida. Cresceu e formou- 
-se numa Casa semelhante à Casa do Gaiato. Daí, uma compreensão 
muito profunda. Continuamos a esperar que mais portas se abram. As 
consequências são maravilhosas. Um dos rapazes desse grupo, com a 
sua vida familiar, lá fora, aproveita todos os tempos livres, sem pre- 
juízo para a sua casa, e vem ajudar o bom andamento da Casa do 
Gaiato. Este comportamento é admirável e constitui a melhor forma 
de compensar o bem que recebeu. É, sem dúvida, um bom exemplo 
para todos os filhos.

Veio a mãe e a filha. Antes, outras mulheres bateram à porta. Que-
rem ajuda, em dinheiro, para resolver o problema das casas. Quero ir 
ver para sentir mais forte a pancada no coração. Estamos a chegar ao 
fim do mês de Setembro. Centena e meia de famílias esperam receber 
o pão que as mantêm de pé. A tentação do medo, como um ladrão, 
toca baixinho, para experimentar a vigilância da Fé, da Esperança e do 
Amor. A cruz é pesada. Queremos levá-la, de mãos dadas com as vos-
sas. Não é possível, doutro modo. Os filhos dessas famílias, crianças 
ainda pequeninas, em grande parte, fazem-se os meninos e meninas 
mais bonitas, no Infantário e na Creche, no espaço onde a Casa do 
Gaiato deu os primeiros passos. O amor e a ternura das Irmãs não têm 
preço. Queremos ir mais além. Bati à porta dos corações de pessoas 
abastadas, na esperança de receber a ajuda necessária para a solução 
dalguns problemas que nos afligem, há muito tempo. A resposta ainda 
não chegou. A perseverança é a alternativa. Quem dera não faltem as 
energias humanas! Aguardo o momento bendito para vos dizer que as 
aflições, aqui faladas, estão respondidas. Por enquanto, não!

A notícia alegre, de mais dois novos empregos para rapazes mais 
velhos, acaba de chegar. É a esperança sempre a renascer, para os 
filhos que aguardam a hora do sol nascente na Casa do Gaiato. A nossa 
gratidão!  q

BENGUELA Padre Manuel António

Sinais de gratidão

O que importa é a gente 
queimar-se, oh, homens de 
pouca fé! O que importa é 
amar, oh, homens de pouca 
fé! O mais é acréscimo. Vem 
por acréscimo. Quer dizer: 
Deus não deve nada a nin-
guém; mas uma vez que por 
misericórdia diz que sim, dá 
sempre mais, muito mais. O 
Seu poder está aqui. A Sua 
medida é esta.

PAI AMÉRICO

PENSAMENTO

Padre José Maria
Tem estado connosco, por ser a casa mais próxima 

dos hospitais onde se trata, há seis meses.
Foi operado no de Santa Maria, em Lisboa, qua-

tro vezes e no dos Lusíadas tentou equilibrar a sua 
audição. 

Tempo de muito sofrimento e cansaço. 
Está melhor. Em casa, fizemos quanto nos foi pos-

sível, para lhe tornar a vida mais leve. Debilitado e 
sem forças parte para Moçambique a 28 de Setem-
bro. A sua despedida é uma acusação e um triunfo. 
Acusa a instalação de tanta gente e vai gastar-se 
triunfalmente até ao fim, junto dos pobres.

Debilitado e sem forças, não olha para trás. Não se 
reforma nem se jubila. Vai até ao «desgaste final».

Leva consigo duas coisas muito pesadas: a pri-
meira é um contentor com máquinas e roupa, que 
também ajudamos a encher. A segunda é uma pres-
são esmagadora que o consome: falta de água na sua 
aldeia.

Até aqui tem-se governado com uma conduta, 
saída da barragem dos Pequenos Limbombos, a qual, 
a preço alto, foi abastecendo a Casa do Gaiato e a 
sua desenvolvida agricultura. Mas… a pouco e pouco 
os grandes da cidade, têm conquistado terreno, cons-
truindo as suas casas de fim-de-semana, com horta e 
jardim, e ligado a água, porque tem poder. Ele, com 
os pobres e os rapazes, ficam à míngua.

SETÚBAL Padre Acílio
Não é novo este processo. É tão velho como a 

humanidade. Os grandes sempre exploraram os 
mais pequenos. A história confirma com factos, esta 
evidência. 

O Padre José Maria precisa de fazer, só para a 
Casa do Gaiato e para mais ninguém, uma conduta 
privada que lhe irá custar sete ou oito centenas de 
milhares de dólares. 

Sem água não há vida. Um furo ali dá água sal-
gada; está confirmado pela experiência. A conduta 
é a única alternativa. Esta tem mais de quatro mil 
metros. Cada metro, com recolha e filtragem de água 
custa cerca de 200€. É muito? — Não é impossível, 
ele tem feito e continua a levar a cabo obras dispen-
diosas. Assim nós O ajudemos! 

Empregos
Dois rapazes arranjaram agora, bons empregos.
Neste tempo de elevada carestia de trabalho, con-

seguir um emprego é algo notável.
O primeiro, fora colocado por uma dessas empre-

sas de trabalho temporário, noutra que o experimen-
tou durante dois meses. Os seus quinze companhei-
ros foram dispensados assim que acabou o contrato; 
o nosso rapaz foi convidado a ficar como operário 
directo da empresa onde trabalhava.

Parece-me não ter sido, por ser da Casa do Gaiato 
mas, por revelar hábitos de trabalho, de produtivi-
dade e lisura.

Sim a Casa do Gaiato contra todas a calúnias e 
meias verdades, ao longo das gerações, tem-se 
empenhado seriamente em dar aos rapazes hábitos 
de trabalho, de honestidade e exigência.

Em todos os tempos, mas neste, em que a compe-
titividade vem ao de cima, o nosso modo de educar 
confirma-se, o mais válido.

O segundo empregou-se numa entidade que traba-
lha nas telecomunicações. A sua intuição e prática 
em obras de electricidade e electrónica, deram-lhe 
preparação. Facilmente, em oito dias, começou a 
desempenhar sozinho as funções que lhe foram 
cometidas.

Quase sempre traz o carro da empresa, que por 
andar carregado de material, fica mais bem guar-
dado nas suas mãos, do que estacionado em qual-
quer garagem. Assim o entendem os patrões que 
nele depositam tanta confiança.

Tanto um, como o outro, fizeram o 12º ano e tira-
ram a carta de condução.

Os seus empregos são um forte estímulo para os 
outros rapazes. q

Continuação da  página  1

Enriquecedora, mais que tudo, a oportunidade de saborear a oração 
com a verdade e a experiência de Deus que ela encerra, que noutros 
momentos da vida não pôde ser tão profunda, pelas preocupações em 
que estava absorvido. Ter todo o tempo que quisesse para os Salmos, 
compostos no Antigo Testamento, que a Igreja, desde os Apóstolos, 
oficializou para oração.

O mesmo na Eucaristia, feita da Palavra e da pobreza do pão e 
do vinho e do Mistério ali contido. Por vezes, celebrar só para mim, 
descobrindo a beleza de cada palavra que eleva a alma e faz entrar no 
panorama universal de Deus, cioso de ser tudo para todos, mas cla-
mando aos homens que se convertam dos maus caminhos, da injustiça. 
Lembrava Pai Américo que escreveu: «Fiz a Capela da nossa Aldeia, 
para mim, para mim, para mim». Dali saía a transbordar e falava aos 
Rapazes como quem reza e para o seu querido Jornal do mesmo jeito. 
E ia aos Pobres como se fossem eles o seu Senhor.

Outras pessoas queridas e ainda alguns colegas de Seminário. Que 
alegria poder rever-nos e saber de outros que desde a primeira ida para 
Moçambique, já lá vão quarenta e quatro anos, não mais vi. Foi um 
avivar de saudades e de amor fraterno.

Pois tudo isto foi enriquecedor e providencial, só possível estando 
doente.

Estou finalmente pronto a regressar a Maputo e lá estarei antes 
que este GAIATO chegue às mãos amigas dos Leitores que vivem as 
nossas alegrias e aflições.

Como tenho vontade de repetir, a modos de agradecimento: — que 
bom estar doente.  q

MOÇAMBIQUE Padre Zé MariaQUÃO difícil é perdoar e 
 arrancar o ódio, a ira e o 

 rancor de dentro do 
homem. Quão difícil é olhar nos 
olhos aquele que nos ofendeu e 
nos pediu perdão e o perdoamos; 
e não recordar, nesse olhar, o dano 
que nos causou. Em nossa Casa, 
isto sucede muitas vezes, mas, 
graças a Deus, usamos o antí-
doto que Jesus nos recomendou: 
«A compaixão — padecer com o 
outro».

As nossas Casas são uma escola 
de compaixão, quando começa a 
semana e vêm dizer que o motor 
do carro estourou e há que mudar 
praticamente tudo; que o tractor 
que carrega a madeira (único meio 
de sustento da Casa) quebrou a 
bomba de gasóleo; que enquanto 
carregávamos o camião, o outro 
tractor, mais pequeno, partiu um 
dos hidráulicos e temos que subs-
titui-lo; que os dois mini-autocar-
ros que temos, um está sem motor 
e o outro só trava com uma roda… 
e que temos de enfrentar tudo isto 
com quatro mil euros no Banco.

Padre Américo sabe de tudo isto 

MALANJE Padre Rafael

Perdoar setenta vezes sete
e, seguramente, encontraremos 
uma saída para cada problema, 
mas vamos ter que passar por 
eles com compaixão, evidente-
mente. Um sinal é ver o Hernâni, 
o chefe-maioral, que, depois do 
jantar, vem tomar um chá con-
nosco para conversar um pouco e 
ver como poderemos enfrentar os 
problemas; saber que alguns dos 
nossos trabalhadores oferecem 
a sua disponibilidade para o que 
for mais necessário; que um dos 
«Batatinhas» te pega na mão e te 
leva a passear porque te vê triste e 
preocupado.

A compaixão não é algo que 
uns dão e outros recebem, é algo 
que simplesmente se partilha: hoje 
por ti e amanhã por mim — assim 
como o perdão. Perdoamos porque 
fomos perdoados e perdoaremos 
porque precisamos de ser perdoa-
dos. Tudo muda quando se deseja 
dividir o mundo em duas metades, 
seja do que for.

Chegam-nos notícias de que 
Padre Telmo nos vai enviar algum 
dinheiro que recolheu de algumas 
pessoas que deram do seu pouco 

— e que junto se faz tanto. Quanto 
temos de agradecer aos Amigos da 
nossa Obra, sem os quais ela não 
seria possível… E quanta liber-
dade dá saber que não temos de 
nos vender a nenhum organismo 
nem dar mais explicações do que 
à nossa Família.

Como disse o Padre Baptista: «É 
melhor fazer menos e não perder 
o essencial que por muito querer 
fazer, termos de ser infiéis à nossa 
essência».  q


