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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

Ai! Porto, Porto, quão tarde te conheci!
POR esta altura, há 75 anos, Pai Américo começava a 

levar à prática o sonho arrojado de construir, de raiz, 
uma Aldeia de Rapazes para os maltrapilhos das ruas 
do Porto. Havendo já exercido na rua a paternidade 
para com eles, no dar-lhes pão para mitigarem a fome 
e palavras novas para lhes começar a sarar as doenças 
da alma, quis fazê-lo de modo curativo, não paliativo, ao 
lançar as bases da Casa do Gaiato das Ruas do Porto, 
em 1943.

Os claustros do Mosteiro de Paço de Sousa, em 
estado degradado por motivos de incêndio, foram as ins-
talações em que sediou a nova comunidade familiar nas-
cente, base humana para a construção da grande famí-
lia em que se veio a tornar. A quinta anexa, outrora sob 
a orientação dos monges beneditinos, começava agora 
a ser amanhada pelos Rapazes que assim a faziam 
sua, enquanto na encosta oposta, operários carreavam 
pedras de variadas dimensões e as consolidavam umas 
sobre as outras, executando o risco previamente traçado 
pelo arquitecto Teixeira Lopes, cumprido o gosto de Pai 
Américo. Casas de habitação, capela, oficinas, hospital, 
escola, iam subindo da terra por ordem de prioridade, 
tendo em conta as necessidades e finalidades desta 
Aldeia familiar e educativa, estruturante de vidas com 
dimensão humana e divina, qual santuário de almas.

A par, imensos curiosos e admiradores deslocavam-se 

de longe, de camioneta, de carro, de comboio ou a pé, 
para confirmarem o que se dizia à boca cheia, de que 
o Padre Américo estava a fazer uma linda Aldeia nesta 
localidade milenar de Paço de Sousa, para os garotos 
da rua. De críticas e reparos à bondade do que ali era 
oferecido aos deserdados e sem família, mas também de 
elogios de corações exultantes de alegria, espalhava-se 
a novidade de uma Obra que aquecia os corações e 
dava ânimo para uma maior justiça e reparação social. 
Anuiu o Governo e o Povo fez sua esta Obra, e muitos 
se quiseram destacar, anonimamente, para lançar fortes 
impulsos nas obras que avançaram rapidamente.

Depressa, pois, se construíram as bases para o natural-
mente lento crescimento de cada habitante desta Aldeia 
portuguesa, para que não lhes faltassem os meios e os 
apoios necessários que cumprissem o seu fim — fazer 
de cada Rapaz um homem. Grande e grave responsa-
bilidade que Pai Américo assumiu e transmitiu aos seus 
continuadores, os quais hoje, passados 75 anos, assi-
nalamos ao levantar este marco de diamante, do qual 
se pode descobrir na história, os reflexos da sua única 
e multifacetada personalidade, vertida numa Obra que 
deitou por terra os velhos métodos da Assistência, e 
rasgou novos horizontes de fé na boa terra que cada 
Rapaz é quando instalado no que é seu: Obra de Rapa-
zes, para Rapazes, pelos Rapazes.  q

COM estas palavras João Baptista anunciou Jesus, antes que este 
 se aproximasse para ser Baptizado…
Hoje, continua a haver muita gente que não conhecemos e nos dão 

em cada dia uma palavra ou um gesto amigo. Quem sabe se no meio 
da nossa vida interior, no meio dos nossos pensamentos, sentimen-
tos, desejos… está alguém que não conhecemos. Quem sabe se, final-
mente, esse amor que mendigamos fora, está dentro… Só aquele que 
se adentra no infinito mistério que somos para nós mesmos, encontrará 
alguma resposta.

O Natal passou e o novo Ano começou em nossa Casa. Este ano 
sem férias, porque a comunidade, em muitos momentos, desrespei-
tou algumas tarefas fundamentais. O melhor, é que aproveitámos para 
fazer o regulamento interno, que já era necessário. Para tal, um grupo 
de 15 rapazes reuniram-se todos os dias, durante duas horas, todas as 
tardes.

Também conseguimos fazer a memória do curso com os resumos 
de cada rapaz que tinha uma responsabilidade e terminámos com as 
eleições dos Chefes. Este ano são: Yuri, Avozinho, Diogo, Lauro, Cas-
temtem, Utxi e Nando. A verdade é que desfrutámos muito por estar-
mos todos em Casa.

Neste momento, a nossa grande dificuldade é o nosso camião-grua 
que está avariado faz 3 meses, e isso significa que a nossa maior fonte 
de receita está parada. A verdade é que, às vezes, torna-se muito difícil 
superar certas avarias ou conseguir peças. Outro problema é a alimen-
tação dos nossos porquinhos, pois a falta de milho, provocou a morte 
de muitos deles.

Como sempre, a nossa maior alegria são os «Batatinhas» e os dois 
novatos: Manuel e Fernandito. O primeiro, vem de uma família de 
acolhimento, que disse não poder tê-lo; o segundo é órfão de mãe e
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No meio de vós está Alguém 
que não conheceis…

MALANJE Padre RafaelPÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

A catequese é coisa tão santa 
que ainda hoje milhares de 
pagãos visitam o túmulo de 
Francisco Xavier, pelo que ele 
ensinou aos seus antepassados.

Padre Américo

NO regresso da viagem ao 
 Myanmar e ao Banglade-

che, no fim de Novembro, o Papa 
Francisco disse: Está gravada 
em mim a recordação de tantos 
rostos provados pela vida, mas 
nobres e sorridentes. E referiu-se 
a duas prováveis viagens ao con-
tinente asiático: Índia e… China. 
É sintomático que corroborou 
o que foi dito pelo Papa Bento 
XVI: A Igreja cresce, não por 
proselitismo, mas por atracção, 
isto é, por testemunho. Depois, é 
espantoso, pela sua simplicidade 
e profundidade evangélica, o que 
declarou ao baptizar várias crian-
ças, pedindo que os pais e padri-
nhos lhes ensinem o dialecto do 
amor, pois a transmissão da fé só 
se pode fazer no dialecto da famí-
lia, dos pais e dos avós. 

O Papa João Paulo II, na Exor-
tação Apostólica Catechesi tra-
dendae, sobre a transmissão da fé 
cristã para levar à fé em Jesus, é 
claríssimo no centro da doutrina: 

No coração da catequese, encon-
tramos essencialmente uma Pes-
soa: Jesus de Nazaré, Filho único 
do Pai, que sofreu e morreu por 
nós e que agora, ressuscitado, 
vive connosco para sempre.

Foi este o Caminho seguro e 
de vida em abundância que Padre 
Américo trilhou desde peque-
nino, realçando o ideal cristão: 
Nós procuramos seguir em tudo 
e por tudo a vida do Senhor, tal 
qual no-la deixaram os Evange-
listas. Eu quisera que a vida do 
Senhor fosse contada às crian-
ças, inculcada aos homens e 
vivida por cada um. Não acho 
nada que seja mais simples nem 
mais suave nem mais verdadeiro.

Mesmo sendo do presbitério da 
Diocese de Coimbra, a sua dou-
trinação e prática da Caridade 
evangélica ultrapassou-a larga-
mente. E escolheu, em Janeiro, 
precisamente o dia do Santíssimo 
Nome de Jesus como fonte de 
inumeráveis bênçãos, dedicando-
-se de todo o seu coração a pre-
gá-l’O, como S. Bernardino de 
Sena, dando-O a conhecer viva-
mente no seu tempo com todas as 
suas forças, por palavras e obras, 
até ao desgaste final.

Nesta nossa missão que nos é 
dado viver (Portugal é País de 
missão…), testemunhamos o 
eco do seu testemunho cristão, 
nomeadamente no carinho que 
várias catequeses amigas vão 
manifestando pelos filhos das 
ruas deste tempo (também refi-
lões…), acolhidos entre nós, que 
sentem o seu bafo e dos amigos, 
numa história vivida vai para 90 
anos junto às águas do Mondego, 
do Alva, do Ceira, Dueça, do 
Sousa… onde se foi entregando 
por inteiro como Padre! (Pai 
dos pobres) à evangelização, em 
especial dos últimos.

Depois da visita de adolescen-
tes cristãos de Condeixa-a-Velha 
(de Conímbriga) e Condeixa-
-a-Nova, com a partilha dessas 
comunidades, foi precisamente 
nos dias 6 e 7 de Janeiro deste 
novo ano da graça que esta 
Comunidade, desafiada por cate-
queses, participou nas festas da 
Epifania de Vermoil (Leiria) e de 
S. José (Coimbra). Não esquece-
mos, com gratidão, a amizade e 
alegria verdadeiras do Padre João 
Castelhano com os seus catequis-
tas, tão empenhados em acolher 
e ajudar a família dos gaiatos em 
tantos momentos lindos, como 
nos dias em que as crianças atraí-
das pelo Menino Jesus são os reis 
da festa! Com perseverança, anos
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Catequeses amigas
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78 ANOS DA NOSSA CASA – 
É importante celebrar as datas da 
nossa Família e em família. Daí 
que, conforme anunciado, de forma 
simples, comemorámos a fundação 
por Pai Américo da primeira Casa 
do Gaiato da Obra da Rua, a 7 de 
Janeiro de 1940, sendo nesse ano o 
dia do Santíssimo Nome de Jesus. 
Este ano calhou ao Domingo e par-
ticipámos na Eucaristia dominical 
pelas 10 horas, em que se lembra-
ram todos aqueles que viveram 
nesta Comunidade e os seus ami-
gos e amigas, em especial os que 
já partiram. É uma herança que nos 
obriga a sermos mais responsáveis 
na nossa vida quotidiana. Almoçá-
mos mais cedo, contando à refei-
ção com alguns amigos da Póvoa 
de Varzim, que nos trouxeram 
sumos e sobremesas. Deu tempo 
ainda de cantarmos os parabéns! 
Depois, fomos de autocarro até 

Coimbra para participarmos, pelas 
15 horas, na festa da catequese de 
S. José, na Epifania do Senhor, em 
que apresentámos em palco uma 
encenação sobre a vida e Obra de 
Pai Américo e cantámos todos o 
nosso hino, com danças. Também 
este ano nos deram boa quantidade 
de bens alimentares, o que muito 
agradecemos, tal como o convite 
simpático. Foi um dia em cheio, 
para mais tarde recordar!

ESCOLAS – Os miúdos do 1.º 
Ciclo participaram em festas de 
Natal, a 15 de Dezembro, no Cen-
tro Educativo e na EB1 de Rio 
de Vide. A 21 de Dezembro, os 
nossos professores foram receber 
os resultados das avaliações às 
várias Escolas, que foram positi-
vos no 1.º Ciclo, enquanto do 2.º 
Ciclo ao Secundário há Rapazes 
que precisam de se aplicar mais e 
alguns têm dificuldades na Língua 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

CONFERÊNCIA S. FRAN-
CISCO DE ASSIS — «Tirai 
a ternura do mundo — e que é 
que fica?», bradou por três vezes 
o Padre Américo, discursando 
perante uma multidão na cidade de 
Lisboa. Sem ternura, sem bondade, 
sem misericórdia, o mundo fica 
uma selva de feras à solta. A ter-
nura e a misericórdia são atitudes 
indispensáveis para conseguirmos 
respostas novas e transformadoras 
para os desafios da actualidade. É 
andar na contra-mão da violência, 
da injustiça, da luta doentia pelo 
poder e pelo lucro. O conteúdo 
mais profundo de toda a religião, 
é sermos compassivos como o Pai 
celeste. A misericórdia é a carícia 
de Deus à nossa humanidade mal-
tratada e ferida.

Vou dar notícia daqueles que o 
Senhor pôs no nosso caminho:

A mãe dos 7 filhos — conti-
nua sempre com dificuldade pelas 
necessidades que tem em casa. O 
pai dos filhos continua doente, e 
isso é muito complicado. Os dois 
filhos mais velhos andam a traba-
lhar, mas ganham muito pouco; e 
os outros ainda andam a estudar. 
Nós também não temos possibili-
dades, neste momento, de ajudar 
muito, porque não temos… mas, 
mesmo assim, o pouco que pode-
mos, é com a ajuda dos nossos 
Amigos leitores, que a vamos aju-
dando.

A mãe dos 4 filhos — continua 
com o problema de saúde mental, 
e isso, assim, não ajuda a cami-
nhar com os seus filhos, mas com a 
ajuda de Deus eles não andam tão 
mal. O pai, agora está em casa e 
vai ajudando-os na sua caminhada 
da vida, só é pena ser um homem 
doente.

CAMPANHA TENHA O 
SEU POBRE — Isabel Maga-
lhães, 30€. Prima da Helena, de 
Lisboa, trezentos euros. Anónimo, 
cinquenta euros. Diamantino Oli-
veira, 40€. João Vieira, duzentos 
euros. Aura Silva, 20€. M. Isabel, 
30€. Otelo Silva, 5€. Fiães, Vila 
da Feira, cinquenta euros. Car-
minda Coelho, cento e cinquenta 
euros. Anónimo, quinhentos euros. 
Dalila, 50€, idem da Inês Gon-
çalves. José Lima, 25€. Manuel 
Ferreira, 20€. Anónimo, cem. 
António Duarte, cinquenta. Henri-
que Correia, vinte.

Um santo Ano para todos os nos-
sos queridos Leitores. Um muito 
obrigado a todos. Só com estas 
ajudas podemos continuar a ajudar 
aqueles que estão mais necessita-
dos.

Bem-hajam pelas palavras cari-
nhosas que nos enviaram.  q

LAR  DO  PORTO Adelaide e José Alves

ANIVERSÁRIO — Alguns 
levantam problemas à Obra da 
Rua, mas não é com simples pala-
vras que nos deitam abaixo. A 
Obra começou, permanece e vai 
ficar até Deus assim o entender. 
Neste mês de Janeiro celebrámos 
mais um aniversário, desta feita, 
o da Casa de Miranda do Corvo, 
que foi a primeira a aparecer na 
fundação do nosso Pai Américo. 
Alguns Rapazes da nossa Casa 
foram comemorar junto da Casa 
de Miranda o seu aniversário, com 
alguns eventos. Destacou-se a pre-
sença do senhor Bispo de Coimbra. 
A próxima aniversariante é a nossa 
Casa, que irá fazer 75 anos de 
existência.

FÉRIAS — Os Rapazes depois 
de terem concluído o primeiro 
período e de passarem o Natal em 
família cá em Casa, com muita ani-
mação, puderam ir matar saudades 
de seus familiares e amigos. Na 
escola, alguns tiveram bom apro-
veitamento e já outros nem por 
isso, mas ainda terão muito tempo 
para se redimirem. Esperamos que 
o segundo período, que é sempre o 
mais importante, o terminem com 
bom aproveitamento, nos seus 
anos de escolaridade.

DANÇA E DESPORTO — Na 
nossa Casa temos vários talentos. 
A nível da dança, com a ajuda do 
nosso antigo Gaiato Lupricínio, 

temos vindo a demostrar aquilo que 
é uma verdadeira Casa do Gaiato, 
pois recentemente deslocámo-nos 
a um evento em Canidelo, Vila 
Nova de Gaia, onde pudemos pas-
sar a mensagem que somos simples 
Rapazes tal como todos os outros. 
A nível desportivo, temos vindo a 
fazer a preparação da nossa equipa 
de futebol com a ajuda do nosso 
mister Miguel Rodrigues, um dos 
nossos antigos Gaiatos. Agora 
precisamos de ganhar mais espí-
rito de equipa já que talento nos 
pés não falta. Desde já peço aos 
nossos amigos que representam 
algum clube, que entrem em con-
tacto para realizarmos algum jogo 
amigável.  q

PAÇO  DE  SOUSA Bruno Alexandre

DOUTRINA Pai Américo

A primeira Conferência das Casas do Gaiato nasceu como Jesus numa 
manjedoira de animais. 

Foi num domingo, 4 de Junho de 1944, em Miranda do Corvo. 
Um grupo de Gaiatos tinha ido a passeio, pelos campos fora, até à 

serra da Lousã. De regresso, um deles, ao passar por um velho estábulo, 
ouviu gemer. Levado pela curiosidade, espreitou pelas fendas dum velho 
portão e viu que os gemidos saíam dum vulto deitado numa manjedoira. 
Chamou pelos companheiros que entraram de roldão pelo estábulo dentro. 

Era um velhinho que, entre suspiros, lhes disse que tinha fome e mui-
tas dores numa perna e que os filhos, de pobres que também eram, não lhe 
podiam valer; que costumava andar de porta em porta, mas que agora as 
pernas já não aguentavam. 

Retirou uma serapilheira com que estava envolvido e mostrou um 
trapo imundo ensopado em pus, a cobrir uma chaga enorme. Diz o cro-
nista daquele tempo que a ferida varava a perna de lado a lado e que, como 
penso, o velhinho usava folhas de videira.

Aquela ferida abriu outra ferida no coração dos rapazes. 
Logo uns poucos se propuseram vir todos os dias trazer um caldito. 

E assim fizeram. No mesmo cesto vinham também remédios e ligaduras. 
Não faltavam palavras de carinho. 

Desta maneira nasceu a primeira Conferência. 
Com um Natal tão parecido com o de Jesus, a Conferência não podia 

ter outra vida que não fosse a de Cristo: passar fazendo o bem. 
A Conferência de Miranda do Corvo progrediu e quando alguns rapa-

zes dali saíram para o Lar do Porto, levaram com eles a chama que na alma 
se lhes tinha acendido.

Do Porto transitou para Paço de Sousa. E, de lá e de Miranda do 
Corvo… Tão vivo ficou nos rapazes o amor pelos Pobres de Miranda do 
Corvo, que nenhum deles lá volta sem visitar o «Pobre das Meãs, a tia 
Maria tecedeira do Carapinhal e o Pobre da Estação».

(…) Não temos outro meio para humanizar os costumes senão fazendo 
o bem. Os rapazes compreenderam-no e por isso fazem o mais que podem. 
A sua persistência é o espanto de muitos. 

Ainda há pouco se meteram todos no nosso carro e foram a Alhandra 
tomar parte no Conselho Particular. Um deles falou. 

Ninguém cabe em si de espanto! 
Quando a Mocidade se apaixona por um ideal, não há nada que possa 

conter os seus ímpetos. Não sabemos doutro ideal mais alto do que este: 
amor de Deus e do Próximo. 

A lição que eles dão é para todos. Se rapazes da rua conseguem fazer 
tanto bem, porque o não hão-de fazer todos os homens de boa vontade? 

À lição de amor do Próximo temos de juntar o exemplo de abnegação 
e até de audácia. 

Vários se têm privado do pão e até de refeições inteiras, para as distri-
buir pelos Pobres. Um deles obteve o perdão duma dívida de dois contos 
que uma Pobre tinha às costas pela renda da casa. E já há muito que está 
na aspiração de todos construir um bairro para os seus Pobres. 

Ao Presépio correram reis e pastores. Todos deixaram marcada a sua 
passagem. Muitos têm vindo também ao encontro desta nova estrela. Nin-
guém se arrependeu de a ter seguido.

in O Barredo, pp 96-100.

Quando a mocidade
se apaixona por um ideal,
não há nada que possa conter
os seus ímpetos.

Portuguesa, porque falavam mais 
crioulo. Esperamos melhorias no 
2.º Período, que começou em 3 de 
Janeiro de 2018. 

REGRESSO DE FÉRIAS – 
Uma boa parte dos Rapazes da 
nossa Casa esteve vários dias com 
familiares seus na quadra natalícia. 
Depois deste encontro tradicional, 
regressaram a 2 de Janeiro e espe-
ramos que tenham vindo com von-
tade de serem bons membros desta 
Família, onde precisam de estar 
por várias razões.

AGROPECUÁRIA – Tem 
continuado a chover, o que é bem 
necessário com tanta seca que 
houve; e as temperaturas também 
têm baixado. No Inverno, há tare-
fas agrárias que têm de se fazer nos 
campos. Mas, depois do estudo, 
temos andado a descarolar o milho 
no nosso celeiro. Ainda, foram cor-
tados os troncos que estavam no 
barraco e arrumada a lenha, bem 
acamadinha. Continuou-se a poda 
das videiras, fruteiras e nos jardins; 
e apanhámos essas lenhas e das 
oliveiras. Dos galinheiros, depená-

mos 22 frangos e 2 patos. Temos 
necessidade de mais ovelhas para o 
nosso rebanho, mas são caras.

PARTILHA – Do tempo do 
Natal, temos de agradecer viva-
mente as partilhas que nos che-
garam, pessoalmente e por outros 
meios, nomeadamente géneros 
alimentícios e prendas, bem como 
algumas ajudas para as nossas 
despesas que são muitas… Opor-
tunamente, daremos conta de 
alguns visitantes amigos. Bem- 
-hajam!  q
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Epifânio

É um rapaz muito interessante e afectivo de que já vos falei.  
Durante longos anos como se recordam, sofreu, por ser pobre, de 

uma enorme surdez.
Veio há três anos para a nossa Casa, não sabia ler, nem quase falar.
O palco é um lugar privilegiado para pôr as pessoas a dizer as 

palavras de maneira que se tornem audíveis.
As crianças com falta de ouvido, também falam de forma imper-

feita.
O Epifânio hoje tem um aparelho auditivo e com muitos apoios 

na escola e grande força de vontade, tem progredido rapidamente em 
todos os sentidos.

Para a festa do Natal, dei-lhe um pequeno trecho para ser procla-
mado, em conjunto com mais quatro sobre a história do presépio.

Chamei os cinco rapazes que entendi terem mais dificuldades; 
li-lhe a narrativa completa, expliquei-lhes algumas palavras que eles 
não entendiam e dividi, conforme a referência do autor, em cinco par-
tes, uma para cada um, tirando cópias na fotocopiadora e mandando-os 
copiar cada um a sua parte.

Dois dias depois o nosso rapaz veio dizer-me ao ouvido, com 
muita timidez, como quem se confessa: — Sr. fulano eu não sou capaz!

— Não és capaz?!… Isso não se diz. Tu és tão capaz como os 
outros!… E bem capaz!… Até mais que fulano e sicrano!… Ora expe-
rimenta.

Os ensaios foram correndo, primeiro a ler, depois a ouvir e, por fim 
de cor. Quando ele disse a primeira vez de cor… Claro! Eu bati com 
as mãos abertas na mesa e fiz espectáculo…— Então! És capaz ou não 
és capaz! —, repeti várias vezes os gestos e as palavras espectacular-
mente fixando os olhos nele e nos outros.

Epifânio explodiu de alegria e foi, algumas horas depois, à cozinha 
a dizer às Senhoras alto a sua parte!

— Vêem que sou capaz! — Até as Senhoras choraram de alegria 
com a descoberta do Epifânio.

Vicentinos

QUANDO falo destes cristãos acho sempre que me devo pôr em 
 sentido! É que eles, há muitos anos, fazem o que nos recomen- 

 da o Papa Francisco: «Não basta dar esmola, é preciso tocar o 
Pobre. Ir a casa dele, chamá-lo para a sua mesa, dar-lhe o calor da 
sua família».

Os vicentinos são sempre profetas. Quem vai no seu encalço, pri-
meiro, converte-se a si próprio, depois, torna-se apóstolo e vidente: Vê 
O Senhor onde poucos O enxergam.

Vieram à nossa Casa, como os Reis Magos à casa de Maria e José. 
Trouxeram presentes: bolos de toda forma e sabor, muita mercearia e, 
sobretudo, abundante carinho.

O seu fito não era a Assembleia Vicentina, que em nossa Casa tem 
uma história de mais de meio século, era, sim, conviver com os rapa-
zes, encher-lhes a mesa e partilhar a amizade.

Como não percebi bem a forma de realizar o convívio, pedi aos 
rapazes que lhes repetíssemos a nossa festa de Natal.

Foi uma surpresa para eles, e a sua presença no meio de nós, 
óptima oportunidade oferecida aos rapazes, para provarem a si pró-
prios as suas capacidades.

Os vicentinos gostaram muito e o tempo foi pouco, pois deseja-
vam celebrar comigo O Sagrado Ministério da Eucaristia, a noite caiu 
repentinamente sobre nós, ventosa, fria e muito escura, destruindo a 
disposição para mais convívio.

Comemos os bolos no nosso jantar e demos graças a Deus por tão 
doces e fiéis amigos, com pena não os termos ainda connosco.

Como na véspera da festa, um dos meninos, com desculpa de 
que ninguém o poderia obrigar, recusou fazer o seu papel — o que 
armou no fim de jantar uma terrível trovoada que a todos assustou e me 
consumiu o sono —, distribuí pelos artistas o ofertório da Missa dos 
Vicentinos, encarregando o chefe de o fazer.

Afinal o menino repensou, fez o seu dever e o chefe não o excluiu 
do seu quinhão.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Aprender a ver — para crer… 
Apaixonada pelas neurociências, 
vejo-a muitas vezes assim meio per-
dida lá nos mundos da investigação 
científica. A fé, mesmo que bebida 
no leite materno, também precisa 
de alargar horizontes. Porque ciên-
cia e fé não são inimigas. São irmãs 
gémeas. E siamesas — não podem 
viver separadas sem riscos de vida… 
Ambas são chamadas a MAIS VIDA 
e vida em abundância… Um belo 
dia desafio a “arranjar uma pausa 
de laboratório” para vir aqui almo-
çar connosco. Ficaria a conhecer 
um pouco isto em que estou preso 
por vontade. Porque, para lá das 
ciências de laboratório, há ainda 
as ciências do amor. (…). Que 
também fazem parte (pelo menos 
deviam fazer…) das Ciências do 
Homem. Esse que, sendo imanente, 
condenado a desaparecer, sempre 
aspira à eternidade. TRANS+(as)
cender(-se). Por isso é que inves-
tiga… Basta aprender a ver (mais 
por dentro do que por fora…) para, 
bem depressa, DES+cobrir que, afi-
nal, mesmo sendo assim tão (des)
humanos como somos, também 
somos muito de natureza divina. 
Ver para crer, sim. Mas é preciso 
educar o olhar, aprender a ver…

Ela veio. Almoçou connosco, no 
Calvário. Num dia comum, sem 
nada de especial. Só que também 
estava P.e Telmo e eu. Conversa-
mos. Tudo conversas de nada. No 
meio dos doentes que temos… 
Tudo naquele para, escuta e olha 
de quem não quer ficar atropelado 
pelos comboios da vida… Conver-
sas de nada, mas de quem gosta de 
estar juntos — coisas boas e boni-
tas, que os laboratórios podem 
roubar-nos… Passeamos pela 
Aldeia dos Doentes e pela Casa 
dos Rapazes. Explicamos. Deixa-
mos que visse. Ciceroneamos. E 
despedimo-nos, em agradecimen-
tos mútuos. — Aqui respira-se paz 

—, disse; — aliás, o que mais me 
tocou nesse velhinho (P.e Telmo) é 
a paz que inspira. Uma bondade 
discreta escorre-lhe daquele olhar 
terno. Parece que vou melhor, 
muito mais leve. 

Ouvindo “ecos” do encontro. 
À noite toca o telefone. — Já no 
caminho para o Porto, dei comigo 
preocupada. O nome Calvário 
mexeu comigo. Achei-o tétrico. A 
somar a todos esses quadros de 
sofrimento que presenciei, tenho 
medo que percas a tua alegria, o 
teu bom humor. Medo de que fiques 
como eles… Rimo-nos de tais sen-
timentos, partilhados assim com 
tanta naturalidade. Entre mais con-
versas de nada, saltaram pétalas 
douradas de outra profundidade. 
E de muita ternura. Que, volta e 
meia, retomamos. E até já me disse 
que vai arranjando tempo para ler 
O GAIATO, que passou a receber…

O amor dá-nos asas para 
voar… Neste Natal, depois 
daquilo que vi e ouvi (e de algo que 
até já vos escrevi), repetidas vezes 
dou comigo com aquele caroço de 
azeitona a dar voltas na boca… A 
cena tocou-me. Se calhar também 
por vir de “una niña indita”, lá de 
uma aldeia perdida nas montanhas 
do Perú. Mas o certo é que me faz 
muita luz para explicar à nossa 
cientista o outro lado do Calvá-
rio. Pai Américo, quando lhe deu 
este nome, explicou-nos que “é 
um nome tirado do Evangelho. É 
o resumo de toda a economia da 
Redenção”. E logo acrescentou: 
“Fazem hoje falta no mundo estes 
nomes, estas ideias, estas Obras 
humanas de sabor divino”. 

Mas vamos à cena da “niña 
indita”, lá do Perú. Arrastando-se 
montanha acima, com um irmão-
zito pequeno nos braços, seguia 
ela de carita alegre. Cruzou-se com 

o Senhor Cura — sacerdote que 
preside à comunidade religiosa 
local: — No te cansas, Joanita? —, 
perguntou o cura. — Es que es mi 
hermanito! —, replicou a pequena, 
toda briosa de si. 

Uns dias mais outros menos, 
mas posso dizer que, todos os dias, 
eu esbarro com esta niña indita… 
Aqui na Casa do Gaiato, lá em cima 
no Calvário. Também pelo telefone 
e/ou em conversas de nada com 
os benfeitores que por aqui pas-
sam. Querem deixar as suas miga-
lhinhas, de que fazemos o nosso 
pão de cada dia. Na sua alegria de 
dar, muitas vezes sem que a mão 
esquerda saiba o que faz a direita. 
No silêncio daquele anonimato que 
a fé lhes pede, eu escuto o seu dis-
creto é que estes também são meus 
irmãos!…

Um voluntariado flexível, de 
cara alegre… Nesta quadra natalí-
cia de modo particular, a Casa dos 
Rapazes e a Aldeia dos Doentes 
parece que viraram Cidade da Ale-
gria. Um Calvário-Festa, onde a 
Redenção está a acontecer. Doen-
tes e rapazes espirram alegria por 
todos os poros. Mostram prendi-
nhas. Falam de lambarices. E do 
beijar o Menino. Até nas andan-
ças de cuidar da festa (montar e 
desmontar a mesa para a Eucaris-
tia no salão de festas, preparar a 
cozinha e enfeitar as mesas para 
as refeições de todos juntos numa 
só família), em tudo isto parece 
que voluntárias/os e assalariadas/
os fazem trégua às bulhinhas que 
tanto desgastam o nosso dia a dia. 
Os sorrisos de todas/os, o não 
contabilizar das horas que se vão 
depressa, a somar àquelas carinhas 
sofridas onde o brilho dos olhares 
cativa o coração mais duro, tudo 
fala de que, quando e onde o amor 
é, não há cargas pesadas e todo o 
jugo é ligeiro… (Mt 11, 30). Tudo 
parece “una niña indita” a gritar 
aos quatros ventos: — Es que es mi 
hermanito!  q

BEIRE Um admirador

Continuação  da  página  1

a fio, depois de campanhas da comunidade cristã 
em tempo de Advento, têm sido fielmente recolhi-
dos géneros alimentícios de primeira necessidade 
para chegar às bocas insatisfeitas desta Comuni-
dade e pobres aflitos, na roda do ano. Desta feita, 
conjugando felizmente o 130.º aniversário de Padre 
Américo e os 78 anos da Casa-mãe, 17 Rapa-
zes apresentaram do seu repertório em palco bem 
conhecido quadras simples que ilustram a sua vida 
de amor a Deus e ao próximo, como esta: Contigo, 
Pai Américo,/o mundo ficou menos pobre,/foste 
grande, foste diferente,/tinhas um coração nobre. 
Depois desta abertura festiva, seguiram-se como é 
tradição as crianças da catequese com as suas repre-
sentações de cariz bíblico — da infância de Jesus ao 
Bom Pastor!

Na noite precedente, com o tempo a assustar, não 
houve medo e acedemos a outro convite da comu-
nidade amiga de Vermoil, o que teve um signifi-
cado acrescido, pois celebra-se (a 17 de Janeiro) o 
centenário das restauração da Diocese de Leiria — 
Fátima, pela Bula Quo vehementius do Papa Bento 
XV. Foi uma partilha também abençoada que trou-
xeram amigos e amigas de Matos da Ranha ao pé 
do Altar, junto do Senhor vivo e verdadeiro, e pró-
ximo de um menino pequenino, de carne e osso — 
José, em Eucaristia com o Prior Bom (sim!) e pre-
sidida pelo Reitor do Seminário diocesano, Padre 
José Augusto, depois de um encontro vocacional 
com adolescentes, numa semana motivadora desse 
coração da Igreja que ninguém deseja enfraquecido 
neste tempo tão exigente e com tanta gente carente. 
A messe é grande e os trabalhadores são poucos…

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Com tanto carinho e fé, em Coimbra e Leiria — 
Fátima, no regresso pelo IC2 em noite gelada, com 
garotos gaiteiros o nosso olhar voltou-se para o 
amigo Padre Manuel Gonçalves (a 19 de Dezembro 
fez 96 anos!), que foi desta Obra nos seus primór-
dios e é o ancião da Diocese conimbricense. Con-
tam-se por mais de um milhar de filhos por cá até ao 
Norberto, em 8 décadas, e destas últimas gerações 
sentimos vivamente quanto carinho somos devedo-
res, a ponto de alguém desejar ficar com o mano 
Marcelino, qual secretário de estado dos assuntos 
religiosos (com 9 anos!), que não foi demitido e 
há-de regressar um dia ao lar materno.

O Menino está connosco! Que ideia e prática abs-
trusa é essa de julgar e condenar mães que querem 
tanto aos seus filhos e filhas… Certo é, pela nossa 
fé, com a Mãe de Deus, o povo que anda nas tre-
vas viu uma grande luz! Naquele tempo, o Anjo do 
Senhor anunciou uma grande alegria para todo o 
povo. Nestes nossos dias, de tantas contradições, 
ilusões e maldições, há quem vá apagando o nome e 
a cruz de Jesus, da China à Europa.

Entre nós, é difícil encontrar quem esteja com os 
Rapazes na catequese. Se é certo que nunca sabemos 
todo o alcance das nossas obras, é absolutamente 
impossível medir todo o bem que um catequista pode 
fazer ensinando catequese. É, pois, devida uma pala-
vra de incentivo e gratidão aos catequistas das comu-
nidades cristãs que teimam em anunciar esta mara-
vilha de Cristo vivo, num ministério de proximidade 
da Palavra, cujos frutos sentimos bem neste Natal de 
Jesus, mais uma vez, pelas mãos acolhedoras de abe-
lhas cuidadosas, na comunhão das Igrejas diocesanas 
de Leiria — Fátima e Coimbra.  q
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O Natal foi abundante em ofertas alimentares. Tão lauto, que nos 
obrigou a sacrifícios vários, para distribuir pelos Pobres, os mais 

rapidamente perecíveis, de forma que nada se estragasse.
Foi uma padaria que, de vez em quando, nos telefona «para pas-

sarmos por lá, que tem um, dois ou três sacos de pão, sobrado da 
venda».

Agora, por altura das festas, parece que os padeiros se enganaram 
e cozeram mais do que o necessário para a venda. O Hélio foi lá, e 
vendo tanto cereal cozido e quente, e sabendo da fartura dele em nossa 
Casa, foi logo, por sua autodeterminação, levá-lo aos Pobres que ele 
conhece bem.

Chegou a casa muito feliz e contou: «Fui a tal e tal família. A pri-
meira é de confiança e distribui pelos vizinhos mais pobres do bairro; 
e, depois, fui àquele ajuntamento de barracas onde deixei uma alegria 
enorme».

Já fiz, várias vezes, esta referencia à predilecção do Hélio pelos 
Pobres. Ele sabe e conhece bem, não só por ter feito as reflexões 
sociais ou ter frequentado alguma Universidade, mas por ter andado 
por lá e ser dotado de um coração sensível, sofredor e generoso.

No domingo, véspera do Ano Novo, pelas 13 Horas chega o Hél-
der com uma carrada de pão quente.

O Hélder possui uma pequena empresa da sua especialidade 
ambiental, formada na Universidade, mas quando o trabalho aperta, 
arregaça as mangas e ajuda os sogros e o tio no trabalho da padaria.

Toda a noite a cozer!… Depois…, algumas encomendas são anu-
ladas à última hora. «A massa estava feita», desabafa «os fornos quen-
tes e não íamos deixá-lo perder. Cozemos…. E aqui tem…. Podem 
comer ou dá-lo aos Pobres».

Não me calhou nada bem, mas não havia outro remédio. Passamos 
o pão para a nossa carrinha, chamei dois rapazes para me ajudarem, a 
D. Celeste também quis ir…. Aí vamos nós, combinando dar vinte e 
cinco carcaças e um pão a cada família.

Era Domingo!… Poderíamos pensar que àquela hora não encon-
traríamos ninguém em casa. Ora… —, os pobres estão sempre em 
casa. Eles, os filhos e os netos.

Após termos passado por algumas famílias já conhecidas, a gente 
chega ao bairro, toca a buzina, as janelas abrem-se esperamos um pouco, 
os rapazes meus companheiros abrem a goela e gritam: «Temos isto ou 
aquilo para dar». Em menos de dez minutos ficamos rodeados de pes-
soas com sacos, alguidares, panelas etc., e muitas crianças pelo meio.

A nossa camioneta chegou carregada de iogurtes, maças, pêras e 
outras preciosidades. Os iogurtes tinham dois dias de margem, até ao 
final do prazo. Sabemos que estes alimentos se aguentam em estado 
saudável, bem acondicionados, mais uns quinze a vinte dias!… Mas se 
alguns daqueles que tem a barriga cheia, alma vazia e a autoridade na 
cabeça, nos apanha, estamos desgraçados!… Então?! É melhor distri-
buí-los logo que cheguem ao nosso alcance, enquanto a papeleta está 
actualizada.

Durante os dias da festa natalícia, quatro vezes, por bairros dife-
rentes, fizemos esta distribuição.

Uma da visões mais agradáveis à minha alma é ver os Pobres con-
tentes! Às crianças damos uma fruta ou uma carcaça ou um iogurte 
ou bocado de bolo. Mas não as consideramos com responsabilidades 
familiares. Mandamos chamar as mães e, se alguma vizinha abona que 
aquela menina ou rapaz substitui a mãe que não pode vir, assim tam-
bém aviamos.

Os rapazes que vão comigo, normalmente oferecem-se, eu aceito 
se entender a sua capacidade, rectidão e gentileza. No entanto também 
peço a alguns mais empedernidos que me venham ajudar nas distri-
buições aos Pobres. Normalmente, nenhum se recusa, a não ser quem 
tenha obrigação em Casa. Eles também gostam e o sabor natural que 
desfruem, faz-lhes bem.

Por Deus, verificamos que esta Obra tem ingredientes educacio-
nais raros, de grande valor humano, e até sobre-humano ou sobrena-
tural.

Pai Américo intuiu estas maravilhas quando recomendou aos 
padres da Rua — linguagem do seu tempo —, que ponham os rapazes 
a distribuir as esmolas aos pobres.  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

PODEM existir muitas defi- 
 ciências na vida de cada um 

de nós. É uma atitude humilde, 
mas verdadeira, o reconhecimento 
desta realidade. Os filhos desta 
nossa Casa do Gaiato, como todos 
os filhos, são os grandes benefi-
ciários do reconhecimento des-
tas limitações, da parte dos pais. 
Vivem e crescem com maior com-
preensão das suas próprias fraque-
zas. Deste modo, os pais e todos 
os educadores mostram a paciên-
cia e a perseverança, sem desâ-
nimo, muito necessárias na sua 
missão educativa. É, sem dúvida, 
uma tarefa sublime. Vamos, pois, 
procurar viver este serviço edu-
cativo com a maior fidelidade. 
É profundamente humano, pois 
tem como fruto a preparação de 
verdadeiros filhos para uma socie-
dade equilibrada. Só um coração 
cheio de amor tem capacidade 
destas iniciativas e leva-as até ao 
fim. Sem dúvida, podem existir 
dificuldades. Porém, o impor-
tante é que tenhamos uma vida 
posta à disposição do serviço ao 
nosso próximo, alimentada pela 
força do amor. Não esqueçamos. 
Somos chamados todos os dias e 
muitas vezes em cada dia. Que a 
vida de cada um de nós seja, na 
verdade, uma vida comprometida 
com o bem da multidão de filhos 
abandonados, à espera do nosso 
amor. Façamos do amor ao nosso 
próximo, na família e no meio da 

sociedade, a lei da nossa existên-
cia. Este é o chamamento mais 
profundo dos nossos corações. 
Nesta linha de reflexão, como 
temos referido, há uma multidão 
de crianças, filhos abandonados 
pelos pais, que nos batem à porta 
da nossa Casa do Gaiato de Ben-
guela para serem acolhidos e se 
prepararem para serem homens 
dignos. É um direito humano que 
têm. A causa desta situação em que 
se encontram é um crime social. 
Quem nos dera poder acolhê-los! 
O amor encontra a resistência da 
falta de emprego para os filhos, já 
crescidos e formados que estão a 
ocupar os lugares que deviam per-
tencer a esses filhos abandonados. 
Vamos continuar com muito amor 
e com muita esperança. Quero 
partilhar convosco esta situação 
aflitiva para que o vosso cora-
ção sinta e viva esta calamidade 
social.

Um grupo dos filhos mais novos 
teve a alegria de gozar, na praia, os 
dias da semana passada. Estamos 
no verão de Angola, nestes dias de 
férias escolares. São momentos 
salutares para as suas vidas que 
se sentem fecundadas pelo amor. 
Os próximos dias serão animados 
pelo gozo da praia dos filhos mais 
pequeninos. No momento em 
que estou a escrever estas linhas, 
a sua preparação para a partida 
está a fazer-se. Estes cuidados 
ajudam a formação equilibrada de 

cada um, em que o amor e a ale-
gria estão presentes. Os corações 
generosos que ajudam a nossa 
Casa do Gaiato a criar estes filhos, 
com as suas ajudas económico-
-financeiras, sentem-se felizes 
com esta partilha da nossa vida. 
Doutra forma não seria possível 
levar este projecto para a frente. 
A nossa Casa do Gaiato vive do 
amor generoso de cada um dos 
vossos corações, que partilham 
os seus bens disponíveis. Estamos 
no início do ano 2018. Continua-
mos a viver com muita esperança. 
As nossas festas familiares, neste 
período do Natal e Ano Novo, 
foram vividas com simplicidade e 
alegria, alimentadas pela partilha 
da generosidade dos corações que 
amam os filhos da nossa Casa do 
Gaiato de Benguela.

Há dias, ao passar por uma 
das ruas da cidade de Benguela, 
vi um grupo numeroso de pes-
soas sentadas, junto da porta de 
entrada duma empresa. Perguntei 
ao meu companheiro de viagem: 
Quem são? Gente pobre que, 
neste período do ano e noutras cir-
cunstâncias, vem receber a ajuda 
habitual que o empresário dá. 
Quem dera que esta partilha de 
bens pelos mais pobres fosse uma 
verdadeira prova de amor! Quem 
dera todos os empresários e todos 
os que têm possibilidades ajudas-
sem a multidão de pobres, famin-
tos e com outras necessidades, 
para que pudessem ter uma vida 
humanamente mais digna. Seja-
mos todos irmãos! Com um beiji-
nho dos filhos mais pequeninos da 
vossa e nossa Casa do Gaiato de 
Benguela!  q

Sejamos todos irmãos
BENGUELA Padre Manuel António

CELEBRAMOS o nascimento 
 do Menino Jesus! “Deus 

visitou o seu povo”. Grande foi 
a expectativa da sua vinda. Os 
rapazes foram chamados a fazer 
uma séria preparação, para rece-
ber dignamente o Salvador, que, 
enfim, veio habitar no meio de 
todos os homens e mulheres de 
toda Terra. Quatro semanas de 
caminhada de conversão, uma 
coroa do advento, quatro velas 
para marcar cada semana, cons-
tituíram os sinais visíveis da pre-
paração para o Santo Natal do 
Senhor. Veio o padre confessor 
para o banho e renovamento espi-
ritual. O presépio que era feito só 
no interior do refeitório teve a sua 
expansão pelas salas das nossas 
casas. Sobre a custódia dos che-
fes cada comunidade montou o 
seu próprio presépio. Os rapazes 
descobriram no campo do capim 
elefante bastante argila, que ser-
viu para os artistas moldarem o 
barro e de lá saíram as imagens 
do presépio. E depois de secos 
foram pintados para o arranjo 
final. Em tudo uma verdadeira 
festa vivida em família alar-
gada. É hora do soar dos sinos! 
É regresso a Belém, corramos 
pressurosos na companhia dos 
pastores! Vamos adorar o nosso 
Deus. “Os anjos cantaram glória 
a Deus nas alturas e paz na terra 

aos homens por Ele amados”. Na 
base do nosso Cruzeiro foi feito 
um outro presépio, pela primeira 
vez, para que os visitantes pudes-
sem apreciar e se recordarem que 
só é Natal porque nasceu Jesus 
Cristo. E não porque aparece o 
pai Natal, as prendas, o cozido, 
as bebidas, e todo o movimento 
enfeitado de compra e venda de 
produtos. O lado mercantilista 
do Natal está a roubar a essência 
da festa — o sentido espiritual. 
Cada vez cresce mais a ânsia de 
ter no coração humano, que não 
se contenta com o pouco. Tam-
bém entre nós alguns rapazes já 
não se contentam com as pren-
das que recebem. O «Eduane» 
partiu o brinquedo que recebeu 
por ver outro irmão receber um 
maior que o seu. Quando crescer 
vai aprender a arranjar as suas 
próprias coisas e sentir o quanto 
custa por arranjar. Outros não 
disseram nem fizeram espectá-
culo, mas o rosto comunica sem 
fingimento. O que recebemos das 
ofertas que nos chegam é o que 
damos ao rapaz com alegria. Não 
há outra fonte. E se as estruturas 
físicas que compõem as nos-
sas aldeias, os dormitórios bem 
arranjados, os jardins, os campos, 
a vacaria, a escola, as oficinas, as 
máquinas e os transportes iludem 
algumas mentes com a falsa ideia 

de que a Casa do Gaiato é rica, 
é apenas uma ilusão. Uma falsi-
dade. Somos pobres. Acolhemos 
os pobres. Vivemos pobres com 
os pobres. A única riqueza é a 
criança abandonada, sem pão e 
sem amor, que encontra na Casa 
do Gaiato o seu lar familiar. Uma 
luz brilhou para os homens, mas 
as trevas densas da falta de soli-
dariedade, de fraternidade, de 
perdão e de justiça apresentam a 
sua resistência querendo ofuscar 
o brilho da estrela de Belém.

Na manjedoura um menino 
pobre é portador da verdadeira 
paz. O seu reino é de paz, de 
amor, de justiça. E Herodes per-
turba-se ao ouvir os magos falar 
do brilho da estrela que viram no 
oriente. Sinal do nascimento de 
um grande rei. É como sol que 
nasce das alturas. Vamos ajudar 
a construir esse Reino com obras 
concretas. De mãos dadas, lado 
a lado. Natal é mesmo viver em 
festa! Frase retirada de um pos-
tal que chegou às nossas mãos 
vindo do carinho paternal do 
Senhor Dom Óscar Braga, Bispo 
Emérito de Benguela, amigo 
da nossa Casa desde a primeira 
hora, presente nos momentos 
altos da nossa vida. “Desejando 
um Santo Natal e ano 2018 pleno 
de graças do Céu”. Foram os 
votos do Senhor Bispo. A conclu-
são é de Pai Américo: “A Nossa 
Obra é uma Família. O Natal é a 
festa da família. A ceia de Natal é 
vínculo”.  q

Uma Luz brilhou

VINDE  VER! Padre Quim

Continuação  da  página  1

tem pai alcoólico. Agora temos a difícil tarefa de escolher entre mais de 40 
solicitações que temos este ano…

Ontem, disseram-nos que faleceu o tio Filipe, um enfermeiro muito 
querido por nossa Casa, pois durante a guerra ele esteve connosco na 
Aldeia. Há 8 anos, o Parkinson obrigou-o a retirar-se do trabalho. Tio 
Filipe é uma dessas pessoas que eleva o nome de Angola, pelo sua entrega 
e generosidade. Uma dessas pessoas que vive a sua profissão como uma 
vocação. Com certeza que a Missa de Corpo Presente se realizará na Casa 
do Gaiato.

O Amor de Deus renova-se em cada um de nós todos os anos. Não 
podia ser de outro modo. Confiemos que ele realmente anda por aí e 
cuidêmo-lo com a mesma ternura que Maria. Quem sabe se um dia ele 
cresce e se converte no centro da nossa vida… Feliz 2018.  q
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