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Contrastes
NESTE momento, manifestam-se-me 

 em grandes contrastes, o tempo 
atmosférico, os valores humanos e as cul-
turas, nesta passagem que faço de Por-
tugal a Moçambique, para estar com os 
nossos da nossa Casa geograficamente 
mais distante. Distância que os actuais 
meios de transporte e de informação 
encurtam e aproximam, tornando-os 
parte da mesma Aldeia global sem anu-
larem a sua diversidade. Esta, em muitos 
aspectos, mostra o muito trabalho que os 
homens têm ainda pela frente para corri-
gir aquilo em que a diversidade é sinal de 
carências, numa e na outra parte, pondo 
em prática a boa vontade e a aprendiza-
gem mútua. A parábola de Jesus sobre o 
rico opulento e o pobre Lázaro, aplicada 
a estas realidades, não nos pode deixar 
tranquilos se queremos uma humanidade 
unida e sadia, e percebemos que temos, 
na vida comunitária, a nossa quota-parte 
de responsabilidade. A verdade e o bem 
não estão só num dos lados.

Esta nossa Casa do Gaiato de Maputo 
está repleta, como sempre esteve, de 
muitos Rapazes da rua ou que o viriam a 
ser se não lhes déssemos a mão, e nela 
encontram tudo o que necessitam para 
crescer e curar as suas maleitas e se 
prepararem para, no futuro, virem a ser 
alavancas para o desenvolvimento da 
sua terra. Muitos já o alcançaram. Espe-
remos que sempre a encontrem acolhe-
dora para o fazerem e nela permanece-
rem, e não venham a ter de ir, por força 
das circunstâncias, para outros lugares 
do mundo.

É também importante frisar que nas 
nossas Casas, em Moçambique, como 
em Portugal e Angola, são imprescindí-
veis os seus continuadores, porque não 
há obra sem operários, os quais, acredi-
tamos, Deus não deixará de no-los enviar 
como tem sido desde a primeira hora, 
o que vinca a Sua Autoria dela. Neste 
nosso presente histórico, esta é a carên-
cia que mais nos inquieta, mas a nossa 
confiança está n’Ele: Deus providenciará.

Se os passarinhos do céu têm o seu 
quinhão, quanto mais o terão estes 
pequeninos, que valem mais, muito mais, 
que muitos passarinhos?!

Nós vimos e atestamos que muitos 
deles esperam quem agarre a sua mão 
que se agarra à nossa. Do acolhimento 
que lhes dermos seremos todos julgados. 
Este é o tempo para agir e corresponder 
ao apelo dos Pobres.  q

DA  NOSSA  VIDA
Padre Júlio

COM um ar cansado pelo sofrimento 
 da vida, aparece em nossa Casa um 

senhor idoso e triste, onde a priori dizia ter 
68 anos, com duas crianças, acompanhado 
pela Assistente Social. Pensei que fosse 
mais um caso de crianças em que os pais 
perdem a vida e ficam aos cuidados dos 
avós ou da aldeia. Era ele o pai dos rapa-
zes, Sr. Lucas. Perguntei quantos filhos ele 
tinha e logo respondeu: «com esta esposa 
tenho quatro, duas meninas e dois meni-
nos. A idade deste mais velho não lem-
bro, o mais novo também não e mesmo 
a minha tenho dúvidas, pois naquele 
tempo não haviam registos e eu não fui à 
Escola». Meu Deus! Senti uma profunda 
tristeza.

A senhora da Acção Social, que acom-
panhava o caso, tirou os cartões de saúde e 
explicou: «este é o mais velho, seu nome é 
Meque, tem 12 anos, e o mais novo tem 3 
anos», mas este não tinha nome e quando 
perguntamos à mãe, ela disse: “Zandie”. 
Os dois não trazem nenhuma documen-
tação. Temos que recorrer à Acção Social 
do Distrito e ao Tribunal para regularizar 
esta situação. E, assim, são quase todas as 
semanas em nossa porta. Por cada rapaz 
que temos que regularizar a sua documen-
tação são 100€.

Todos os dias ouvimos relatos de novas 
leis de protecção ao menor, estão preo-
cupados com leis e são leis para tudo. O 
respeito pelo outro, motivando os valores 
éticos e morais tornam-se cada vez mais 
distantes. O bem mais precioso que Deus 
colocou no mundo, que é o ser humano, 
vive à deriva, à espera que apareça um 
samaritano e este acaba tendo que obede-
cer às leis do homem.

Continua  na  página  3

MOÇAMBIQUE
Quitéria Paciência Torres

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Não ando sozinho. Quero viver da 
obediência aos Bispos; alimentar-me da 
autoridade deles como as crianças nos 
seios das mães se alimentam da subs-
tância delas. Fora da Igreja, nada de 
grande; contra ela, muito menos.

Padre Américo

A Santa Igreja tem chamado persisten-
temente, também na linha centená-

ria do movimento ecuménico, à oração e 
reflexão pela unidade dos cristãos. Neste 
caminho muito difícil para ajudar a con-
templar o verdadeiro rosto de Jesus Cristo, 
desfigurado pelas divisões, é fundamental 
a figura concreta do ministério universal 
da unidade cristã (petrino), uma presi-
dência de Caridade, segundo Santo Inácio 
de Antioquia, que também afirmou sobre 
o ministério episcopal: Ninguém faça, à 
margem do Bispo, nada do que diga res-
peito à Igreja – nihil sine Episcopo. O II 
Concílio do Vaticano (1965) também con-
vida os cristãos à unidade eclesial, assim: 
Quanto aos fiéis, devem viver unidos ao 
seu bispo como a Igreja a Jesus Cristo e 
Jesus Cristo ao Pai. 

Toda a Igreja é herdeira da Igreja apos-
tólica. O actual ministério ordenado fun-
da-se na sucessão apostólica e é herdeiro 
do mandato missionário dado por Jesus 
Cristo aos Apóstolos, revestindo-se de 
especial significado o gesto da imposição 
das mãos. É interessante o testemunho de 
S. Paulo aos Tessalonicenses: Pedimo-vos, 
irmãos, que tenhais consideração para 
com aqueles que entre vós se sacrificam 
para vos dirigir no Senhor e vos admoes-
tar.

O Padre Américo, como homem de Deus 
e pastor da Igreja, teve ideias e práticas 
muito claras sobre as fontes e a tradição 
eclesial. O seu espírito de fé viva leva-
va-o a ver o Bispo como representante de 
Cristo com a direcção de uma Igreja local. 
Uma vez, ao serviço dos pobres, chamado 

a contas pelo seu Bispo de Coimbra, foi 
ao seu encontro e D. Manuel Luís deu-lhe 
esta resposta pronta e textual: a sua vida é 
um mistifório.

Mais tarde, no final de 1950, numa Nota 
da Quinzena, sobre uma reforma enérgica 
e radical dos emolumentos, a exemplo de 
Mons. Tedde, Bispo de Ales e Terralba 
(1948-1982), deixou esta viva e séria reco-
mendação para memória futura: Em boa 
hora se fugiu à ideia, desde o começo, 
de fundar uma congregação religiosa de 
padres para a Obra da Rua; e desta sorte 
é ela, a Obra da Rua, uma obra social da 
Igreja, aonde os nossos Bispos estão em 
sua casa. A única, hoje, em Portugal. Nós 
somos dos nossos Bispos e eles são da 
Obra. Não temos voz. Não temos privilé-
gios: não usam hábito. Não fazem votos. 
Não têm residência (Constituições íntimas
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Com o Bispo

EM 1951, fui pároco numa aldeia mi- 
 randesa. Vivi, durante um ano, na 

casa de família de um bondoso lavrador. 
Nas noites frias, ao calor do borralho, mui-
tas vezes batiam à porta: — Entre quem 
é. — Sempre a voz do tio Paulino. Muitas 
vezes era um pobre. Dávamos lugar. Tio 
Paulino ordenava a ceia. Mais uma acha 
no lume e continuava a conversa de famí-
lia até à hora da deita — para todos, um 
lugar ao quente na noite fria.

Cabem aqui as quatro pedras milenárias 
para a acção: acolher, proteger, promover 
e integrar que o Papa Francisco nos pro-
põe na sua mensagem do Dia da Paz (1 de 
Janeiro) Migrantes e Refugiados: Homens 
e Mulheres em busca de Paz.

Acolher — mesmo que fiquemos mais 
apertados ao calor da lareira.

Proteger — «o Senhor protege os que 
vivem em terra estranha e ampara o órfão 
e a viúva».

SINAIS Padre Telmo

Promover — assegurar a instrução e sua 
estadia legal: «amarás o estrangeiro por-
que foste estrangeiro no Egipto».

Integrar — dar aos migrantes e refugia-
dos ocasião de participarem na vida da 
sociedade que os acolhe.

Sempre o nosso Papa Francisco vai ao 
cerne onde brilha a luz do Evangelho.

«São mais de 250 milhões os migrantes 
e refugiados no mundo».

Causas: «guerras, conflitos, genocídios e 
limpezas étnicas. Também a fuga da misé-
ria agravada pela degradação ambiental.»

Números? Só uma pequena amostra: 
no Quénia, 250 mil; na Etiópia, 210 mil; 
Palestina, 110 mil; na Líbia, 42 campos 
que albergam 700 mil pessoas.

Um jornal alemão publicou uma lista de 
33.293 migrantes e refugiados que morre-
ram no Mediterrâneo. Muitos, depois de 
ultrapassar tantos perigos, enfrentaram-se 
com paredes de arame farpado.  q
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FOMOS “CANTAR AS 
JANEIRAS” — Uma vez mais, 
e tal como foi anunciado aqui, o 
gabinete cultural do Município de 
Penafiel organizou o festival de 
“Cantares de Janeiras”.

O evento realizou-se no dia 7 
de Janeiro e lá estivemos, nesse 
Domingo cheio de música, no 
Pavilhão de Feiras e Exposições 
de Penafiel. Tivemos galo no sor-
teio para a ordem de actuação. Dos 
31 grupos que aderiram, calhou o 
último lugar de actuação à nossa 
Tuna. Cada grupo toca uma média 
de três músicas e como a tarde 
se torna, desta forma, um pouco 
longa, as colectividades, depois 
de actuarem, deitam  em deban-
dada e pró final fica menos gente a 
assistir. 

Desempenhamos com normali-
dade a nossa actuação e as perso-
nalidades do Município de Penafiel 
saudaram-nos fervorosamente, si- 
nal de que gostaram das músicas e 
dos versos que lhes dedicamos:

Olá sr. Presidente
As janeiras vimos dar
E agradecer a nova etapa
Que conseguiu alcançar.

Tudo de bom desejamos
Com amor e gratidão,
Não se esqueça do Zé Povo
Que ele não lhe dá perdão.

Tenha dentro do seu peito
Chegadinho ao coração
Todo o Povo desta terra
E a Tuna da Associação.

A todos os elementos
Da Câmara Municipal
Que haja muita harmonia
Para todos em geral.

Foi uma tarde muito alegre, 
musicalmente bem passada, que 
as Associações e colectividades do 
Vale do Sousa proporcionaram… e 
para o ano lá estaremos outra vez, 
se Deus quiser.

CONVÍVIO COM A NOSSA 
COMUNIDADE DO CALVÁ-
RIO/BEIRE — «A Obra da Rua 
tem tanto de humano como de 
divino», disse um dia Pai Américo. 
Como Gaiatos fomos educados sob 
o emblemático lema, «de Rapazes, 
para Rapazes, pelos Rapazes», que 
nos guiou, e guia quem ainda hoje 
vive nas Casas do Gaiato.

Todavia, sempre nos impressio-
nou o lema consagrado ao Calvá-
rio, pelo qual todos cooperam entre 
si, mesmo que com algumas difi-
culdades, mas sempre com alegria 
e sem lamentações: «de Doentes, 
para Doentes, pelos Doentes». 
Fosse cá fora o mundo também 
assim, sem maldade, apenas que-
rendo amor ao próximo.

O nosso Padre Telmo encontra-
va-se doente e fomos fraternal-
mente recebidos pelo Dr. Abel que, 
nalgumas palavras que a todos 
dirigiu, fez questão de sublinhar 
a importância destes convívios 
que alguns grupos proporcionam 
aos nossos doentes, como a nossa 
Associação, os grupos do Albano 
e do Lupricínio que todos vêm 
por parte do “Deus do Bem” e são 
bem-vindos.

Mas como em todo o lado, ronda 
e quer entrar o “deus do mal” na 
forma de alguém que nada traz 
de positivo e só critica destrutiva-
mente os que se importam e tudo 
fazem por amor aos doentes.

A força que inspira e fortalece 
quem trabalha nesta Casa, provém 

do seu fundador, Pai Américo, que 
a inaugurou a 12 de Julho de 1956 
para receber os doentes que nin-
guém queria cuidar. Quatro dias 
depois não morreu para nós, ape-
nas “nasceu para o céu”.

Assim como não findaram todas 
as suas obras, como as Casas do 
Gaiato, o Património dos Pobres 
e particularmente o Calvário, que 
são todos lugares onde ainda hoje, 
se escrevem pela mão dos homens, 
poemas de Amor a Deus!

Do convívio, foi tanta a alegria 
que os doentes extravasaram visí-
vel aos nossos emocionados olhos, 
que não há palavras para descrever 
o que de mágico e de fascinante 
se assistiu nesta tarde de 14 de 
Janeiro.

Com o nosso reconhecimento 
dedicamos a todos que traba-
lham e colaboram com o Calvá-
rio, muito em especial os nossos 
Padre Baptista e Padre Telmo, e 
agora também o esteio dos doen-
tes, Dr. Abel, repetindo aquela 
frase extraordinária do nosso Padre 
Telmo: «Os teus carinhos por mim 
são mais numerosos do que todas 
as areias do deserto».

Obrigado por nos receberem e 
que Deus dê a todos muita saúde.

ANO NOVO

Voltei à minha Capela.
Eu adoro rezar nela
e disse, de joelhos no chão:
— Pai Américo, pede
 [ao Nosso Senhor
que dê um Ano cheio de Amor
aos irmãos Gaiatos
 [e aos amigos da Associação!  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

Um bocadinho de história(s). Tive de sair antes do romper da 
aurora. Atrás de mim ficava Beire / Calvário, com um dia pela frente. 
Um dia especial — “cheio de absolutamente”… — Pode ir descan-
sado. Nós já sabemos mexer-nos aí. O Nána diz-nos onde estão as coi-
sas e a gente lá se arranja. Era a voz de uma voluntária, bem calejada 
nestas andanças de nos aliviar em horas de aflição. Adivinho que ela 
é já uma daquelas que se sentem a sério em processo, bem assumido, 
de tornar-se pessoa… E dou razão a Jesus Madrid que, a seu tempo, 
foi presidente da Confederação Internacional dos Telefones de Ajuda. 
Numa formação que era necessário fazer para abrir em Portugal o Tele-
fone da Esperança (T.E.), sempre o ouvíamos repetir com uma convic-
ção que lhe saía de dentro: No T. E. só podemos admitir pessoas que 
se sintam em processo de tornar-se pessoa. E explicava porquê: — Se 
não, como poderemos ajudar outros a tornarem-se pessoas capazes de 
acreditar em si próprias?! Se não soubermos, por experiência, o que 
ISSO é e quanto custa, o nosso papel de agentes de ajuda não passa 
de um blá blá blá que não leva a nada…

O dom de saber fazer render os dons… Na semana pp, o Banco 
Alimentar, logo seguido pelo Intermaché, encheram-nos de kiwis miu-
dinhos que ficaram na estante. Não seduziram o púbico. Miudinhos, 
já a ameaçar perder-se, mas muito docinhos. Que bons!, diziam os 
rapazes e os doentes. Só que, com uma oferta assim, ou se ataca logo 
ou muita coisa irá parar ao lixo. — Não damos vazão!... Lembrei um 
alerta de Las Manos Unidas, escarrapachado num chamativo placard 
na estação de Vigo: 1/3 da nossa comida vai para o lixo, enquanto 
800 milhões de pessoas morrem de fome. Não necessitamos de mais 
comida. Necessitamos é de pessoas comprometidas. Lembrei nomes e 
conversas com voluntárias de ocasião. — Quando for assim, diga. Se a 
gente não puder, arranja-se sempre alguém que possa ir aí botar uma 
mãozinha… Liguei a saber se… — Descanse que eu já ligo. Horas 
depois, toca o telemóvel. — Pode ir descansado. Já temos equipa. 
Às 14.30h, saímos daqui. Era de Penafiel, terra natal de Pai Américo, 
regada pelo seu fervor apostólico e pelo suor de suas andanças. E ainda 
se mostra fértil. O mesmo acontece com o Porto. Se há um aperto, 
qualquer das duas cidades logo diz sim. 

Do sempre igual, pode nascer o diferente… Porque vou apren-
dendo a, e gosto de, sentir-me em PRO+cesso de tornar-me pessoa 
(…), com os anos que vou andando por aqui, descubro coisas que gos-
tava de não descobrir; e outras que me dá imenso gosto descobri-las. 

BEIRE – Voluntárias/os “em PRO+cesso de…”
Um admirador

VISITA DO BISPO DE COIM-
BRA D. VIRGÍLIO — No dia 13 
de Janeiro, Sábado, o senhor Bispo 
de Coimbra D. Virgílio do Nasci-
mento Antunes, em Visita Pastoral 
à Unidade Pastoral de Miranda do 
Corvo, também nos veio visitar, 
conforme foi programado. Assim, 
com alguma chuva na chegada, 
depois das 12.30 horas, teve a 
oportunidade de visitar uma parte 
da nossa Casa: refeitório e cozi-
nha, casa-mãe, rés-do-chão, ora-
tório (onde rezou), zona do gado, 
sala de televisão, escola e salão 
de festas. Esteve e cumprimentou 
pessoalmente todos os Rapazes e 
colaboradores, que vieram ajudar, 
e o receberam com muita alegria! 
No salão, bem arranjado e com as 
mesas lindas, houve um momento 
em que se ouviu a voz do nosso 
Pai Américo, seguido de uma 
bela encenação dos Rapazes com 
poemas sobre a sua vida e Obra. 
Depois, benzida a mesa (em que 
lembrou os mais pobres), decorreu 
um almoço simples e saboroso em 
Família, onde todos se sentiram 
felizes como membros de uma 
grande Obra, aqui há 78 anos. Esti-
veram presentes o Sr. Padre Júlio 
(Director da Obra da Rua, que falou 
do nosso espírito), o Sr. Araújo 
(um dos primeiros gaiatos), o Sr. 
Padre Manuel Ferrão (Pároco), o 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

Sr. Padre Daniel, antigos gaiatos, 
alguns rapazes de Paço de Sousa, 
empregados, professores destaca-
dos e voluntários, bem como toda 
a nossa Comunidade, com mais de 
40 rapazes e senhoras. O Sr. Bispo 
D. Virgílio recebeu, das mãos dos 
mais pequenos, livros e um busto 
de Pai Américo. O nosso Padre 
Manuel agradeceu vivamente a sua 
presença tão próxima, de pastor 
amigo, e de todos os que tornaram 
possível esta festa. Finalmente, 

com todos em palco, foi cantado o 
hino da nossa Casa. O Sr. Bispo D. 
Virgílio deixou, ainda, uma palavra 
de incentivo e de responsabilidade, 
para que sejam tão bons a estudar 
como a dançar. Vimos que se sen-
tiu muito bem entre nós. Bem-haja 
pela sua simpática visita, pois este 
rebanho também é seu!

PADRE HORÁCIO — A 28 
de Janeiro, Domingo, na Euca-
ristia, lembrámos com gratidão a 

memória do nosso Padre Horácio, 
pois nasceu nesse dia, em 1924, na 
Lentisqueira (Mira). Foi ordenado 
Padre a 13 de Agosto de 1950, na 
Sé Nova, em Coimbra, pelo Bispo 
D. Ernesto Sena de Oliveira; e cele-
brou Missa Nova a 15 desse mês. 
A 29 de Setembro de 1950, ficou 
como director da Casa do Gaiato 
de Miranda do Corvo, ao serviço 
da Obra da Rua. Faleceu a 6 de 
Maio de 2000. Na pedra tumular, 
na sua terra, está a inscrição: Paz e 

bem. Na verdade, este é o resumo 
da sua vida!

AGROPECUÁRIA — Ainda 
bem que tem chovido e feito frio, 
próprios da estação de Inverno. 
Faltam podar as árvores do pomar 
e atrás da escola. Vamos ajudando 
a tratar o gado e continuámos a des-
carolar milho. Nos campos, tem-se 
juntado a lenha e queimado. Para 
a sementeira da aveia, compraram-
-se 40 sacos, que foram semeados 
nas nossas terras. Lavrou-se a terra 
nova e fresaram-se outros terrenos: 
campo do ti Jaime, terra do poço 
novo, terra dos grilos (campinho). 
A 21 de Janeiro, no ovil, nasceu um 
lindo cordeirinho (negro e branco), 
mas outro veio sem vida. Da lenha 
que temos no barraco, vamo-nos 
aquecendo à lareira. Teve de se ir 
limpar a nossa mina de água, que 
vem para a nossa fonte.

DESPORTO — Todos nós gos-
tamos de jogar futebol e temos 
dois campos (pequeno e grande) 
para praticarmos este desporto, 
nas horas livres. Especialmente ao 
Sábado de tarde, treinamos todos 
(pequenos e grandes) com pre-
paração física e jogo de futebol 
renhido. Fazem-nos falta chuteiras. 
O jogo do berlinde também tem 
adeptos entre nós, em especial os 
mais pequenos.  q
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Trabalho

MUITO me alegrou ouvir 
 pela rádio que a institui-

ção Vida e Paz que apoia os sem-
-abrigo conseguiu dois terrenos 
para dar trabalho aos desampa-
rados das cidades. E mais… que 
fazem cabazes com produtos da 
terra e do seu trabalho, para ven-
derem.

Sempre me afligiu esta mo- 
derna escola da miséria humana 
e nunca me pareceu bem que se 
lhe déssemos apenas comida e 
cobertores. A dignidade humana 
que os reveste, exige da parte 
dos cristãos, e não só, uma outra 
atitude, pois comida e cama tam-
bém damos aos irracionais.

O trabalho é a grande alavanca 
para a dignidade do Homem, e 
a actividade agrícola mais apta 
e a mais intuitiva para agarrar o 
homem ou a mulher e, a sua recu-
peração.

Sabemos quanto difícil é 
quando alguém nunca trabalhou 
— e, por isso, é despido de hábi-
tos de trabalho —, fazer qual-
quer tarefa e muito mais esta, 
que exige esforço e persistência, 
mas a faina do campo é das mais 
atractivas.

Pai Américo, o grande peda-
gogo e mestre na regeneração 
dos farrapões da rua, pressentiu, 
desde o primeiro instante, o valor 
do trabalho.

Segundo as leis dos homens, 
as crianças e os jovens até aos 
dezoito anos não podem traba-
lhar. Está bem, que não devem 
ser contratados para operários 
de uma fábrica, oficina ou qual-
quer empresa, mas devem aju-
dar os pais, em tempos livres, 
ou as mães na limpeza da casa, 
arrumo dos quartos, lavagem da 
loiça, preparação das refeições 
ou serviço à mesa, etc., pois nada 
repugna à lei positiva e segue a 

lei divina e natural que deve ser 
sempre preferida.

Quantos homens e mulheres 
novos cheios de saúde nos batem 
à porta a pedir? Quantos?…

A gente não lhes nega a esmola, 
mas com ela dá-lhes sempre uma 
ajuda psicológica que não os 
deixa à vontade e impele para o 
trabalho: — Você não tem vergo-
nha de andar a pedir? — A res-
posta é sempre a mesma: — Não 
tenho trabalho. Nós responde-
mos, não é bem assim. Hoje, gra-
ças a Deus, há trabalho para toda 
gente, basta querer, se não é aqui 
é ali, há também ocupações sem 
qualquer especialidade. É querer 
e procurar.

O trabalho foi dado ao homem 
como o remédio. Quem não o 
toma sucumbe sob as fraquezas 
e misérias próprias. 

Igor

HOJE, Domingo de manhã, 
 rezava eu o breviário na 

sala-de-jantar que tem boa luz e 
é quentinha.

Vem o Igor pedir-me a chave 
de segredo das rodas do velho e 
cansado Honda, que tinha a roda 
da frente vazia.

— Olha que me parece que esse 
carro não tem chave secreta.

Contei-lhe, então, como teria 
o acontecido esvaziamento do 
pneu. Por falta de luz, sem que-
rer, a velocidade moderada, bati 
com a roda no lancil do passeio.

Era Domingo, dia livre e ele 
que os tem todos ocupados, com 
necessidade de aliviar um pouco, 
podia muito bem ver e não ligar, 
mas não, tentou logo resolver o 
problema.

O rapaz faz na Escola Profis-
sional mecatrónica automóvel e 
começou, há uma semana, o seu 
primeiro estágio numa oficina 
deste ramo. 

Há muito que vende o Jornal e 
tem granjeado amizades e simpa-
tias. É nosso deste os quatro anos, 
mas, após os 18, seduzido pela a 
mãe, quis ir embora e, no fim-de-
-semana resolveu abandonar-nos. 

A vida trágica da progenitora 
rapidamente o desiludiu. 

Ainda no nono ano, começou 
a faltar às aulas, ele que sempre 
foi assíduo e aparecia abatido 
e triste. A Directora de Turma 
vendo a situação, telefonou-me 
a sugerir encontrar-se com ele, 
nesta Casa, para me rogar o seu 
regresso.

Disse-lhe que não. Se ele qui-
sesse voltar, teria de o fazer por 
ele próprio, o que é mais seguro.

Para vir buscar os seus teres 
havia-se acompanhado por dois 
homens da GNR, os quais me 
quiseram explicar as razões do 
rapaz: ele tinha direito de sair 
de casa e fazer o que entendia, 
que ele, o guarda, também fez o 
mesmo após esta idade.

A Lei é cega. Os 18 anos não 
trazem, por si, a maturação, e a 
autoridade inexperiente da vida 
facilmente se deixa iludir. 

O rapaz não tinha maturi-
dade para assumir esta decisão 
e quando se viu a nadar, abriu os 
olhos, mas impedia o facto de ter 
trazido consigo a GNR.

Animado pela sra. Professora, 
foi capaz de ultrapassar todos 
estes obstáculos e rogar a entrada 
nesta sua Casa.

Eu não mostro… sou educa-
dor… mas a intensidade alegre 
que me inundou a alma ultra-
passa o imaginável.

Agora olhamos um para o outro 
com outros olhos!

Com diz o povo: há males que 
vêm por bem!

Esta queda amadureceu muito 
o rapaz, o qual já ultrapassou 
a sua infantilidade e está mais 
Homem.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Para lhes somar o gosto de as 
poder partilhar convosco. Assim:

a) Gente que, por razões que 
não são da minha conta, pega nos 
kiwis ou afins, descasca à pressa 
(porque é muita gente), enche x 
taças e já tem a sobremesa pre-
parada. Se for preciso, vem outra 
pessoa e faz o mesmo na refei-
ção seguinte. Até acabar com 
os kiwis. Cada uma sempre com 
suas razões de sobejo — … há 
que gastá-los antes que se estra-
guem.

b) Gente que, antes de se ati-
rar aos kiwis, para a ver o que 
há: umas pêras, umas bananas, 
umas bolachas, uns yogurtes… 
Tudo coisas que, graças a Deus, 
sempre nos dão em abundância, 
mas de curta duração. Chegam 
elas, põem a cabeça a funcio-
nar, fazem experiências. Sumos, 
de misturas, com um saborzinho 
especial. Batidos de frutas varia-
das. Compotas e doces de dife-
rentes paladares. Coisas para ser 
gastas a curto, médio e/ou longo 
prazo. Provam e aprovam. — Ai, 
mas que bom! Pode dar-me mais 
um bocadinho?!... 

Não deixem perder a Análise 
Transaccional. Vou anos atrás. 
Vejo-me formador em Análise 
Transaccional, para a gestão das 
Relações Intra e Interpessoais, 
na Obra de Santa Zita. Encontrei 
lá grandes mulheres que, não 
sendo mães de família de sangue, 
aprenderam a ser mães de famí-
lia do coração. Nas cozinhas e 
dispensas, nada se perdia. Tudo 
se transformava. Que delícias e 
que milagres ali se via fazer. — 
Não podemos desperdiçar nada. 
Vamos servir em famílias pobres. 
É pecado deixar estragar. Somos 
pobres. E há muita gente a mor-
rer de fome! Não sei se a Santa 
Zita — uma criada de servir — 
tinha artes assim. Sei que, quando 
aqui em Beire / Calvário aparece 
alguma mulher com artes assim 
(voluntária ou assalariada), eu 
dou graças a Deus. Por encontrar 
estas irmãs na arte de ser mães de 
família do coração. Empenhadas 
na mesma causa: aprender a ser 
pobre e a ensinar os pobres a ser-
vir os pobres como quem serve 
o próprio Deus. Penso naquela 
palavra da escritura (Prov 19,14): 

“Quem descobre uma mulher 
assim descobre algo excelente. 
Descobre uma bênção. Um 
grande tesouro”. 

Gente com vontade de apren-
der. Olho estas mulheres sábias 
na arte de governar uma casa. 
Mulheres que, daquilo que outras 
estragariam, sabem ir buscar 
coisas de que fazem maravilhas. 
Dispostas a aprender sempre 
mais e melhor. Sem martelar nin-
guém com tanto eu já sei, eu já 
sei na boca. Fechadas ao novo. 
Porque eu e eu e eu (…). Gosto 
de gente aberta à novidade. Dis-
posta àquele nascer de novo que 
Nicodemos não entendia (Jo 3,2). 
Aprender para poder ser AINDA 
MAIS ÚTIL. A uma instituição 
pobre que vive destas ofertas e 
serve estes irmãos. Também eles 
bem irmanados na santa pobreza, 
a quem “a Boa Nova do reinado 
de Deus” está destinada. Irmãos 
que, pela sua condição de doentes, 
tanto precisam desses momentos 
mágicos / sabores divinais saídos 
das mãos destas mulheres que o 
mundo desconhece.  q
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Zandie foi logo para o refeitório e os manos à volta a recebê-lo 
com muito carinho. A seguir, foi ao banho e, para surpresa, tinha nos 
pés chinelos iguais. Os manos vieram logo pedir outro par de chinelos 
e mais um de sapatilhas. Que alegria ver o Zandie a dançar por ter 
colocado sapatilhas pela primeira vez. Os seus olhos brilhavam e todos 
à volta aplaudiam o pequeno a dançar. Naquele momento pensei em 
tantos que passavam à beira de Jesus, como Ele costumava aproximar 
aos seus e com especial atenção aos que mais precisavam de compai-
xão. Sua preocupação era ser testemunho vivo indo ao encontro das 
necessidades. 

Saibamos ser cristãos, deixar o nosso coração livre dos preconcei-
tos e descriminação, Ele é o Senhor de todos. Dos que têm e dos que 
não têm nome.  q

MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

PARTILHA SOLIDÁRIA: JUNTANDO O “POUCO” DE MUI-
TOS PODE FAZER-SE “MUITO” — Voltamos a um tema que já por 
aqui passou várias vezes, mas ao qual nunca é de mais regressar porque 
está no cerne da actividade Vicentina. O tema volta a vir a propósito por 
causa de notícias e de muita discussão que anda por aí sobre instituições 
de solidariedade social e de situações que aconteceram e continuam a 
acontecer no trabalho que fazemos, mas cujos detalhes não interessam 
aqui ser expostos. O tema também nos voltou a vir à lembrança pelos 
belos testemunhos de vida de leitores que vêm parar ao nosso contacto 
telefónico. Estou a falar da partilha, ou, mais precisamente da partilha 
solidária.

A actividade vicentina é isto, ou deve ser isto: darmos, em primeiro 
lugar, o nosso tempo para irmos, de forma o mais discreta possível, ao 
encontro de pessoas que precisam de ajuda, lá onde elas vivem, ajuda 
essa que pode ter a forma material, mas que não é só isso, nem deve ser 
essencialmente isso. Este irmos ao encontro de quem precisa de ajuda 
não deve ser com o intuito de obtermos em troca por parte dessas pes-
soas, ou de outras, alguma forma de fama, ou de proveito.

Praticando a partilha como deve ser, seria bom que pudéssemos 
motivar outras pessoas a fazê-lo connosco, ou com outros, incluindo 
nessas pessoas aquelas a quem procuramos ajudar.

Quando assim é estamos a fazer uma coisa maravilhosa (um “mila-
gre”) que nos Evangelhos dá pelo nome de “Milagre da Multiplicação 
dos Pães”. Nesta situação que os Evangelhos descrevem, pelo menos, 
uma parte das pessoas que lá estavam a ouvir Jesus tinham levado o seu 
farnel, com certeza uns um farnel maior e outros um mais pequeno. O 
que aconteceu foi que, até Jesus ter dado o Seu sinal de partilha, cada 
uma dessas pessoas estava a guardar esse farnel só para si. Quando todos 
seguiram o exemplo de Jesus foi o que se viu: a comida chegou para 
todos e sobrou. 

A palavra “partilha” anda agora muito na moda por esse mundo fora 
e também por cá nos assuntos da economia social. Isso não é mau. O que 
é mau é quando se deturpa o que deveria ser o sentido do termo “parti-
lha”. Estamos a referir-nos às formas de partilha que não são verdadei-
ramente solidárias, no sentido que atrás definimos, mas sim àquelas em 
quem “partilha” o faz numa atitude “comercial”. Com isto queremos 
dizer ceder a outros, a troco de dinheiro, capacidade sub-utilizada de 
um bem que é nosso. É isto que acontece com negócios do género da 
Uber (partilha de viatura para serviços de táxi), ou a Airbnb (partilha 
de habitação para alojamento turístico). Mas também é “comercial” a 
“partilha” quando, por exemplo, se faz “voluntariado” na expectativa de 
se arranjar emprego, ou outro tipo de vantagem da parte da instituição 
onde esse “voluntariado” é exercido, ou quando se “ajuda” alguém, ou 
alguma causa para andar a correr atrás da fama, ou de algum proveito.

É por isso que a partilha solidária é muito difícil. Mesmo quando 
há iniciativas que pretendem ser de partilha solidária, por querer, ou 
sem querer o risco é grande de degenerarem em situações de partilha 
“comercial”.

Por isso, os Evangelhos têm lá o “Milagre da Multiplicação dos 
Pães” a lembrar-nos sempre sobre o que deve ser a verdadeira partilha 
e o que de maravilhoso (“miraculoso”) se pode conseguir quando ela 
acontece.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes
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A nossa vida deve ser um 
testemunho constante de 

amor aos pobres. Há, sem dúvida, 
muitas riquezas em comunidades 
familiares. A abundância de bens 
materiais não cobre todas as famí-
lias. Contudo, uma parte grande 
da humanidade sofre fome e 
miséria. Além disso, são multidão 
os que não sabem ler, nem escre-
ver. O coração de cada um de nós 
não deve ficar insensível perante 
esta realidade. O ideal que deve 
animar a nossa vida, está em 
fazer tudo o que pudermos para 
a salvação destes nossos irmãos. 
A partilha dos nossos bens é um 
ponto de referência muito impor-
tante. O egoísmo  é o inimigo da 
solidariedade humana. Não dei-
xemos que este inimigo entre no 
coração da nossa vida. A Obra da 
Rua, na nossa Casa do Gaiato de 
Benguela, é um testemunho diá-
rio da generosidade dos vossos 
corações. Sem a partilha dos bens 
que torna possível o nosso viver 
diário, a nossa Casa do Gaiato 
não teria possibilidade de fazer o 
caminho, ao encontro dos filhos 
abandonados e dos pobres. Por 
isso, o vosso coração se man-
tenha generoso e constante nas 
suas ajudas. Deste modo, tereis 
um coração pobre, que signi-
fica estar comprometido com 
os pobres, especialmente com 
aqueles que não podem defen-
der-se, organizar-se e libertar-se. 
Deste modo, a nossa Casa do 
Gaiato está no caminho do vosso 
coração.

Hoje é Domingo. O primeiro 
acto familiar da nossa comuni-
dade, depois das horas do descanso 
nocturno, é a participação na Santa 
Missa, preparada com o ensaio de 
cânticos, na véspera. De seguida, 
sentamo-nos à mesa do refeitório 
para o nosso pequeno-almoço, 
sempre muito saboroso. A alegria, 
habitualmente, é a nota domi-
nante. Deste modo, o ambiente 
familiar anima os corações. Os 
mais pequeninos, normalmente, 
vêm ter comigo a perguntar-me 
se vamos para a praia. Estamos 
no Verão de Angola, nesta zona 
do litoral de Benguela. A resposta 
é sim. Saltam de alegria, como 
filhos muito queridos. O transporte 
é uma carrinha aberta, com bancos 
para se sentarem. A última parte da 
manhã do Domingo é passada na 
praia, até ao princípio da tarde. É, 
sem dúvida, um momento longo 
de felicidade para os nossos filhos 
a convivência com as crianças, 
jovens e adultos de famílias nor-
mais. O almoço está à espera do 
regresso. A parte da tarde é ocu-
pada com as distracções aos seus 
gostos.

Como temos referido, muitas 
vezes, os pedidos para acolhi-
mento de novos filhos abandona-
dos, em nossa Casa do Gaiato de 
Benguela, são abundantes. São 
precisas mais Casas do Gaiato. O 
abandono dos filhos é uma verda-
deira chaga social. Há momen-
tos, chegou mais um pedido. 
Algum tempo passado, vieram 
duas pessoas de Luanda com 

idêntica missão. Os telefonemas 
são frequentes, das várias ter-
ras vizinhas ou afastadas. Quem 
nos dera poder dar uma resposta 
positiva! Porém, não é possível, 
enquanto não houver empre-
gos para a colocação dos filhos 
mais velhos desta Família. São 
numerosos. Estão na idade de 
saírem da nossa Casa do Gaiato. 
O pai de família, porém, não 
põe, normalmente, o filho fora 
da casa, sem o mínimo de con-
dições dignas para a sua sobre-
vivência. Uma dessas condições 
é o emprego que lhes garanta a 
sobrevivência com dignidade. 
Esta é, sem dúvida, a grande 
aflição que nos faz sofrer, nesta 
hora. Esta reflexão não significa 
desânimo. Temos esperança. Há 
dias, levei a uma empresa que 
conhece a nossa Casa do Gaiato 
de Benguela oito pedidos para 
emprego dos filhos desta Casa 
de Família. Vamos continuar no 
caminho da Esperança. A ajuda 
dos vossos corações é um dom 
precioso. Estamos no início do 
novo ano. A escola está prestes 
a abrir as suas portas para o iní-
cio do novo ano lectivo. Durante 
esta semana, algumas dezenas de 
professores estão a fazer a sua 
preparação renovada, nas instala-
ções que temos disponíveis. Que 
tenham um bom êxito! Cada um 
de vós receba um beijinho dos 
filhos mais pequeninos da nossa 
e vossa Casa do Gaiato de Ben-
guela! Contamos com a ajuda dos 
vossos corações generosos!  q

O egoísmo é inimigo da solidariedade
BENGUELA Padre Manuel António

VEIO aqui uma senhora per- 
 guntar se dávamos mobí-

lia para uma pobre octogenária, 
internada no hospital, com alta 
para sair, mas a viver numa casa 
térrea, de telha vã, sem água nem 
luz, nem casa de banho.

Esta samaritana conhecia bem 
a situação por ter visitado a 
doente muitas vezes, e se ter afli-
gido com a penúria habitacional 
da mesma.

Agora, com alta no hospital, o 
médico ordenava a sua saída.

— Espere lá, senhor doutor, 
que a doente não tem casa, nem 
condições, nem dignidade para 
viver. Eu vou alugar-lhe um 
andar, onde ela possa recuperar 
a saúde e gozar a alegria da vida 
—, respondeu a nobre senhora.

Ainda, encontramos neste 
mundo gente com garra humana 
e cristã. Espere lá senhor doutor, 
que eu comprometo-me.

Como é lindo o evangelho 
vivido! Comprometo-me.

Ah!, sim, se para todos os cris-
tãos a Palavra de Jesus gerasse 
um compromisso, como a Igreja 
seria bela, atractiva, aglutinadora 
de homens e luz para a Huma-
nidade!... Um compromisso que 
não nos deixa à deriva, mas agar-
rados à Cruz da Vida, nossa e dos 
outros. Sobretudo dos que estão 

caídos à margem da sociedade.
Ainda apareceu uma assistente 

social a propor arranjar um lar…, 
depois…, gorou-se a intenção. 
Não havia vagas!

Esta sublime cristã não parou. 
Com o seu dinheiro pagou a cau-
ção e o primeiro mês de uma 
casinha confortável para a octo-
genária cancerosa e veio, depois, 
buscar as mobílias!

Quem nos telefona para irmos 
buscar móveis, nunca imaginou o 
alcance da sua oferta.

Nem sempre é possível reco-
lher todas as doações, mas sem-
pre que possível vamos buscá-
-las, contando que a deslocação 
seja compensada pela dádiva, 
isto é: que valha a pena! A nossa 
camioneta, três homens, uma 
tarde longa, gasóleo e portagens, 
tudo é posto na balança, pois 
também vivemos pobremente.

Quando nos aparece uma 

necessidade como a desta doente 
e uma mulher forte elogiada 
pela Escritura, os nossos cora-
ções exultam, o ânimo fortalece-
-se, a vida sorri-nos.

É tão bom servir os pobres e 
tão estimulante encontrar uma 
mulher com estrutura de samari-
tana!

Já fomos longe, levados pelo 
o sonho de trazer uma boa casa 
mobilada e…, depois…, encon-
tramos um logro: o dador queria 
apenas limpar, gratuitamente, a 
morada. Contudo, nunca desani-
mamos e na maior parte dos ofer-
tantes encontramos gente honesta 
e generosa. Quase sempre nos 
pagam ainda as despesas.

Experimentar a verdade do 
Evangelho, traz consigo uma 
recompensa difícil de definir. 
É como o tesouro escondido no 
campo, só o encontra quem o 
procura!  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

ELES queriam conhecer Jesus, e pensaram que o melhor modo 
 era ir até onde Ele vivia, e estar com Ele. Suponho que aque-

les discípulos se sentiram como em sua casa e isso foi suficiente. E 
a verdade é que há pessoas que nos fazem sentir como parte da sua 
família.

Há dias, vieram da Protecção de Menores com um rapaz de 9 anos. 
Segundo nos contam, o rapaz apresentou-se num quartel da polícia 
dizendo que fugira de um carro desconhecido que, aparentemente, o 
tinha raptado no Congo.

Parece que quando morreu o seu pai, foi mandado para junto dum 
tio. Este tio, disse-lhe que ia para Angola, para casa duns familiares 
muito chegados e que eles o tratariam muito bem. Meteram-no numa 
furgonete com gente que não conhecia, e assim o foram mudando de 
veículo para veículo até chegar a Malanje, onde conseguiu fugir.

Por enquanto o rapaz está em nossa Casa e a Polícia de informação 
trabalha com ele de modo a obter mais informações, pois parece tratar-
-se de uma rede de tráfico de crianças. Já há quatro detidos, segundo 
a Polícia.

Este mesmo mês se nos apresentou um rapaz que vivia na rua. 
Ele andava a pedir nos supermercados e a vender sacos de plástico às 
pessoas que iam às compras. Cansado de ter de procurar onde comer 
e onde dormir… alguém lhe falou da Casa do Gaiato e ele decidiu-se, 
agora, a vir. No início disse-lhe que tinha que pensar… mas os rapa-
zes não pensaram e rapidamente lhe deram uma cama e um lugar no 
refeitório.

Este ano deixam-nos o Jacinto e o Bernardo, que vão continuar os 
seus estudos na Universidade. Cada um irá para a sua Província de ori-
gem. Jacinto irá para Lubango, com uma das suas irmãs mais velhas, 
e o Bernardo para as Lundas, para casa dos seus familiares. A verdade 
é que em nossas Casas temos Rapazes que não deixamos de admirar e 
de aprender deles e com eles.

Também temos casos daqueles que se vão embora sem dizer um até 
logo… Uns, porque não aguentam o sistema de convivência. Outros, 
porque não chegam a sentir a Casa do Gaiato como sua família… 
outros, porque suspenderam a Escola e já não querem continuar. A 
Casa do Gaiato é uma casa de portas abertas — ninguém o pode negar.

E termino com esta notícia: mandámos o Padre Arnol a Moçambi-
que, para conhecer a Casa do Gaiato e ter uma pequena experiência da 
nossa Família. O Padre Arnol é um dos formadores do Seminário de 
Malanje. Esperamos que os dias que passará em Moçambique pren-
dam o seu coração — como o meu ficou preso em Malanje. Ele já 
perguntou onde morávamos. Oxalá que da próxima vez seja para ficar 
connosco.  q

Os discípulos perguntaram-Lhe:
— Onde moras?…

MALANJE Padre Rafael

Continuação  da  página  1

da Obra). Somos os desamparados; nem família, nem amigos, nem 
interesses, nem campos, nem nada (idem). Trabalhamos assim mais. 
Produzimos melhor. Acendemos fogueiras. Libertamos o Evangelho. 
Fazemos barrela. Os coxos andam. Os cegos vêem. Os surdos ouvem. 
Os oprimidos recebem a Boa Nova; e felizes os que não se escandali-
zam com aquilo que nós fazemos e dizemos.

Com estas considerações a propósito e de tamanha responsabili-
dade, não restam dúvidas que a missão eclesial na Obra da Rua é servir 
a Igreja em nome do Bispo e em união com ele. Assim sendo, pelo 
Natal, o Bispo de Coimbra D. Virgílio Antunes, do seu punho, enviou-
-nos estas palavras: Um grande abraço para toda a Comunidade, na 
esperança de que se sintam muito abençoados por Deus. Agradecido 
pelo serviço à Igreja e à humanidade na pessoa dos mais pobres. 
Certo é que acabou por vir, como o Bom Pastor, ao encontro pessoal 
desta porção do rebanho, com cordeiros feridos, rodeados por belos 
prados de semeadura, para testemunhar a sua proximidade e bondade.

Historicamente, entre outras, está documentada no Memorial da 
Obra uma visita significativa do Bispo de Coimbra, D. Ernesto, à Casa 
Mãe, a 6 de Setembro de 1953, com a presença feliz de Pai Américo e 
da Comunidade. Nos últimos anos, foi sentido o encontro com D. João 
Alves no seu leito de dor, hospitalar. E D. Albino Cleto marcou a sua 
presença em momentos difíceis. 

É muito reconfortante para uma Família como a nossa, na fideli-
dade à Igreja, sentir o incentivo próximo de um aperto de mão forte 
para prosseguirmos no caminho de serviço aos Pobres, como Jesus 
mandou: Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais 
pequeninos, a Mim o fizestes. 

Ficou bem patente que o pastor da diocese conimbricense, como 
fez Jesus, o Bom Pastor, chamou e olhou cada uma destas ovelhas pelo 
seu nome; e não deixou de dizer para estudarem, tal como em palco 
mostraram bem a sua alegria!  q

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Nem todos são chamados a perder a vida para cuidar dos mais, 
mas com igual mérito, dentro dela, com todos os cuidados dela, 
toda a gente é obrigada a chorar e a sofrer por simpatia, os 
males das casas vizinhas. É obrigação que impende sobre os 
corações feitos na carne do Coração de Jesus.

Pão dos Pobres, 1.º vol., 2.ª ed., 1942 p [35].

PENSAMENTO Pai Américo


