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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

«Somos a seara imensa»
NO rescaldo do nosso convívio no dia de Pai Américo, este ano ocor- 

 rido a 22 de Julho, em que se vêem e revêem muitos daqueles 
que viveram e cresceram nesta nossa Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa, uns já conhecidos e outros que não conhecíamos, pois são 
em número de muitas centenas os Gaiatos desta Casa que se foram 
agregando desde o longínquo ano de 1943, e com a presença dos 
actuais, reconhecemo-nos particularmente nesta ocasião, esta “seara 
imensa do trigo e do joio”, expressão com que Pai Américo caracte-
rizava a Comunidade: «Tudo quanto está dentro dos nossos muros se 
aproveita: O mal para que se transforme. O bem para que melhore.»

Tal como o mundo, à escala global, é para Jesus de Nazaré a 
seara de onde sairão os escolhidos para o reino de Deus, assim a 
nossa, parte daquela, cresce e se desenvolve até à sua plenitude. 
Toca-nos, ver o evoluir de tantas vidas e tantas famílias, o seu crescer e 
envelhecer renovado, sinal da resposta à chamada à vida plena que 
o Filho do carpinteiro nos dirigiu e a que Pai Américo correspondeu 
com o anseio: «Eu quero os meus filhos no Céu».

É sempre um agradável banho humano este dia de Pai Américo. É 
como uma pequena amostra do que virá a ser o grande Dia em que 
todos nos reuniremos, vindos de todas as partes, felizes porque levando 
os frutos da nossa vida, unidos num só pensamento e no mesmo sen-
timento. E aí, Pai Américo também, e todos os outros e outras, que ao 
longo dos anos se tornaram membros da mesma família. 

Por enquanto é impossível juntar todos. Muitos dos que vêm num 
ano, já não voltam no seguinte em consequência dos trabalhos e con-
veniências naturais da vida. Lembro-me de alguns que, estabelecidos 
em países estrangeiros, não vieram neste ano mas estiveram em pas-
sados. Por outro lado, vi agora outros que estiveram ausentes em ante-
riores – as mesmas razões, certamente. Com tanta gente e dispersa 
pelo mundo, é infalível que assim seja. No entanto, o mais importante 
é que a unidade cresça e não diminua com o correr do tempo. Que 
a ausência não seja motivada por qualquer desconforto em estar, e 
a presença nasça do desejo de partilhar, com simplicidade e alegria, 
a vida.

Nesta seara imensa, com circunstâncias de vidas tão diferentes, 
que a diferença não seja causa de marginalização de nenhuma espé-
cie mas enriquecimento e motivo de satisfação para todos. A nossa 
referência e causa principal de unidade está naquele que foi consti-
tuído Pai desta família que, embora deixando saudade a muitos até 
às lágrimas, em todos imprime o sentimento de pertença que nenhuma 
diferença pode excluir da unidade familiar.  q

Da Causa de Beatificação
do Servo de Deus Padre Américo

Continuação do número anterior

No horizonte

EM 19 de Janeiro de 2016, 
 numa Nota Pastoral — A 

santidade: fonte de alegria e de 
bênção, o Bispo do Porto D. Antó-
nio Francisco, sobre os vários 
Processos de Beatificação e Cano-
nização em curso, da Diocese do 
Porto (v.g. Irmã Maria do Divino 
Coração, D. António Barroso, D. 
Sílvia Cardoso, Padre Américo), 
sublinhou, determinado: Esta é a 
hora de tudo fazer, no que à Dio-
cese concerne, para que estes pro-
cessos avancem sem demoras, de 
acordo com as normas canónicas 
em vigor. Tenho encontrado em 
toda a Diocese, nos Postuladores 
e na Congregação em Roma, o 
melhor acolhimento a esta vontade 
diocesana e a este comum empe-
nho de todos nós. De referir, ainda, 
que tinha sido necessário nomear 
um Vice-Postulador, considerando 
a partida do Padre Carlos José 
Galamba Bragança Ferreira, em 
22 de Abril de 2011, que muito se 
empenhou neste Processo de Pai 
Américo, sendo seu sucessor na 
direcção da Obra da Rua, em 1956. 
O Padre Carlos nasceu em 18 de 
Setembro de 1925, em Lisboa (S. 
Jorge de Arroios), formou-se em 
Engenharia Electrotécnica (FEUP) 
e foi ordenado Presbítero em 2 de 
Março de 1954, no Patriarcado de 
Lisboa.

No dia 16 de Julho de 2016, numa 
Eucaristia, na igreja da Santíssima 
Trindade — Porto, no 60.º aniver-
sário da morte do Padre Américo, 
o Bispo do Porto D. António Fran-
cisco concluiu assim, de forma 

apelativa e inequívoca: Continue-
mos a rezar e a trabalhar pela 
canonização do Padre Américo, 
para que a sua vida e o seu teste-
munho possam ser apresentados 
pela Igreja ao mundo como verda-
deiro exemplo de santidade neste 
Ano Santo do Jubileu da Miseri-
córdia, que o Papa Francisco nos 
convida a viver! Acontece que, em 
21 de Julho, do seu punho, deixou-
-nos uma missiva desafiante, con-
forme nomeação de Julho de 2015 
e na linha dos seus predecessores: 
De Roma insistem para que nos 
mobilizemos de forma mais activa 
no Processo de Canonização do 
Padre Américo para que sejam 
reconhecidas as Virtudes Herói-
cas. Veja o que devemos fazer.

Estava prevista a presença de 
D. António Francisco dos Santos, 
Bispo do Porto, em 23 de Outu-
bro de 2017, no 130.º aniversário 
do nascimento do Servo de Deus 
Padre Américo (Galegos, 23-X-
1887), para a abertura do Memorial 
Padre Américo — Obra da Rua e 
presidir à celebração da Eucaristia, 
na Capela da Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa — do Santíssimo 
Nome de Jesus. Contudo, o desíg-
nio de Deus foi outro, pois a 11 de 

Setembro foi chamado, cedo, para 
a casa do Pai celeste.

Apesar da sua partida inesperada, 
confiantes e esperançosos, conti-
nuamos a procurar dar passos (segu-
ros) nesta Causa. Na verdade, em 7 
de Janeiro de 2018, a Vice-Postu-
lação pediu aos Bispos da Confe-
rência Episcopal Portuguesa, inter-
pretando o sentir do Povo de Deus 
desde a sua morte, que houvesse 
um gesto do Papa Francisco sobre 
a Causa de Beatificação do Padre 
Américo, considerando a impor-
tância eclesial e social da vida deste 
servo e pastor, amigo de Deus e dos 
pobres, na Igreja, no século XX. De 
facto, este pedido foi considerado 
em Abril e seguiu o seu caminho 
eclesial; e expressamente confir-
mado, também, pelo novo Bispo do 
Porto, D. Manuel Linda. Por isso, a 
Igreja em Portugal aguarda serena, 
mas ansiosamente, o desenrolar dos 
acontecimentos desta Causa, pois 
ajudará a despertar a sociedade e 
a Igreja para a maior atenção aos 
pobres, bem como o serviço e a 
entrega aos últimos.

Entretanto, com data de 26 de 
Junho deste ano, dado no Porto e
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PENSAMENTO Pai Américo

Todos os que outrora pegaram no colo e fizeram carícias 
ao Filho da Virgem Maria, não são de maneira nenhuma 
mais virtuosos do que nós, que hoje fazemos o mesmo 
às criancinhas; mihi fecisti — sacramento escondido 
aos senhores do mundo.

Pão dos Pobres, vol. 2, 5ª ed., 1990, p 56.

Aniversário do nosso Pai Américo

EUCARISTIA às doze horas. Capela cheia. A festa e o seu sentido pelo 
 nosso Padre Júlio na sua homilia.
Depois, fila. Tem um sentido fraterno esta fila — cada, com o seu 

tabuleiro — família que caminha para a cozinha para receberem o ali-
mento corporal. O espiritual, é em todo o dia e na nossa vida toda, o 
Senhor Jesus que dá.

Pena que muitos, embora sem esquecerem a sua Casa, não estejam 
no momento de deposição da coroa de flores na campa do Pai Américo.

Muitos familiares: esposas, filhos e alguns netos. A orquestra da 
Associação alegrou e fez vibrar. Houve um momento alto: a apresenta-
ção de um livro Esses caminhos que andamos…, ideia do Elísio Hum-
berto, colaboração da Associação e de muitos. Textos: poesias lindas e 
prosa a recordar momentos e transmitir amor e gratidão. Sinal que vai 
dar mais vida e ser esteio das nossas reuniões. Parabéns.

Desejos do Pai Américo: primeiro, que os Antigos Gaiatos sejam 
um esteio amoroso dos padres da Obra; segundo, nos amemos e nos 
perdoemos uns aos outros; terceiro, propósito — estarmos sempre pre-
sentes para renovarmos os nossos laços e darmos alegria ao nosso Pai 
Américo que LÁ do Céu nos está vendo.  q

SINAIS Padre Telmo

Preparando a sementeira
confiantes na futura colheita
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CRISMA — Numa recente tarde de 
sábado, dois Rapazes da nossa Casa 
foram receber o sacramento da Confir-
mação, na paróquia de Rans. O bispo 
auxiliar do Porto, D. António Taipa, foi 
o presidente da Celebração, que teve 
também a concelebrar o nosso P.e Júlio 
e os párocos de Irivo e Paço de Sousa. O 
Manuel e o Sabino foram assim crisma-
dos, tendo como padrinhos o Mendão e 
uma senhora amiga, respectivamente.

PRAIA — Chegou ao fim o primeiro 
turno da praia, para os mais novos. Um 
dos Rapazes, o Manelinho, que gosta 
muito da praia e de tomar banho no mar, 
teve a pouca sorte de se lesionar logo 
nos primeiros dias, de uma forma muito 

rara, que foi fracturar a perna com uma 
onda que quebrou sobre ele. Parecia 
impossível, mas era verdade.

No hospital engessaram-lhe a perna 
e, por isso, passou as férias sem banhos, 
restando-lhe apanhar sol.

Desejamos que para o ano lhe corra 
melhor.

22 DE JULHO — Como é habitual 
todos os anos, realizámos a Festa do 
nosso Pai Américo. Foi um dia espe-
cial para a nossa Obra e para todos os 
Rapazes mais velhos e novos. Celebrá-
mos a nossa Eucaristia, e depois almo-
çámos todos juntos no nosso refeitório. 
Durante a tarde tivemos um mini con-
certo da Tuna da Associação dos Anti-

gos Gaiatos do Norte, a que se seguiu 
um lanche ajantarado com caldo-verde 
e doces que os mais velhos trouxeram. 
A Obra agradece a todos os que esti-
veram presentes neste dia e desejamos 
que venham ainda mais Rapazes e suas 
famílias no próximo ano.

HORTA — O sr. Jorge tem tratado 
muito bem da nossa horta, onde os 
legumes têm crescido bem, com a ajuda 
do Paulo «Mudo» nas regas. Já tiraram 
alguma batata, cebolas e muito feijão 
verde para as nossas ricas refeições. 
Esperamos que não se estrague nada, 
para que possamos ter uma boa colheita 
das espécies que ainda estão em desen-
volvimento.  q

PAÇO DE SOUSA Daniel Pina

CONFERÊNCIA DE S. FRAN-
CISCO DE ASSIS — A vontade de 
Deus é, portanto, aquela que Cristo fez 
e ensinou. Humildade no trato, firmeza 
na fé, discrição nas palavras; justiça 
nas acções, misericórdia nas obras, 
rectidão nos costumes; não ofender 
ninguém e suportar as ofensas recebi-
das, conservar a paz com os irmãos, 
amar o Senhor com todo o coração, 
amá-lO como Pai, temê-lO como Deus; 
nada recusar a Cristo, já que Ele nada 
nos recusou a nós, unirmo-nos insepa-
ravelmente ao seu amor, permanecer 
junto à Cruz com fortaleza e confiança, 
quando está em jogo o seu nome e a sua 
honra, mostrar nas palavras a constân-
cia que professamos, nas adversidades 
a confiança com que lutamos, na morte 
a paciência que nos dá a coroa da 

vitória: isto é querer ser herdeiro com 
Cristo, isto é observar o mandamento 
de Deus, isto é cumprir a vontade 
de Deus.

Vou dar notícias daqueles que o 
Senhor pôs nos nossos caminhos:

A mãe dos 7 filhos e 2 netas, neste 
momento está muito mal de vida; o 
marido tem estado internado no hos-
pital, deu-lhe um ataque cardíaco, e o 
pouco que ele lhe ia dando deixou de 
dar. Ela ainda não conseguiu o emprego, 
nós queríamos ajudá-la mais um pouco, 
mas neste momento não nos é possível, 
mas temos fé que o Senhor vai tocar o 
coração dos nossos queridos assinantes 
e assim ela será ajudada.

A mãe dos 4 filhos e 5 netos continua 
na mesma com problemas de cabeça; 
com o marido, com a graça de Deus, 

anda bem. A filha que tem 18 anos e 
anda de bebé, vai ter um menino e neste 
momento andamos a pedir roupinha 
para o bebé.

CAMPANHA TENHA O SEU 
POBRE — D. Helena, 250€; D. Olím-
pia, 200€; D. Inês Gonçalves, 50€; 
Fiães, 50€.

Muito obrigada pelas palavras cheias 
de carinho que nos enviaram. E assim 
contamos que os nossos queridos ami-
gos nos continuem a ajudar para tam-
bém nós podermos ajudar os que estão 
sempre à nossa espera.

O nosso NIB: 0010 0000 4417 8020 
0015 8. O nosso endereço: Conferên-
cia de S Francisco de Assis — Rua D. 
João IV, 682 — 4200-299 Porto.  q

LAR DO PORTO Casal vicentino

DIA DE S. JOÃO — Como já é habitual, todos os anos fazemos de 23 para 
24 de Junho um convívio com sardinhada e churrasco para comemorar o S. João. 
Realizou-se em frente da sede e compareceram Gaiatos, Familiares e Amigos, para 
confraternizar e gozar este dia com alegria e a Tuna Musical da Associação a animar 
o ambiente pela noite fora. Tudo começou e terminou em beleza, e para o ano vem tu 
também, que estamos certos que vais adorar.

PARABÉNS AO P.E JÚLIO PEREIRA — No dia 18 de Julho, já lá vão 25 
anos da sua vida dedicada a nós, e a Associação dos Antigos Gaiatos fez questão de 
levar um bolinho e com os elementos da Tuna Musical mais a Família Gaiata, cantar 
os parabéns ao actual Director desta Casa. Ficou muito sensibilizado com esta nossa 
atitude e bela lembrança.

DIA DE PAI AMÉRICO — Conforme atempadamente se divulgou pelo jornal 
“O Gaiato” e pela nossa página do Facebook “Nova Associação Gaiatos”, este ano 
comemorou-se no dia 22 de Julho. Prevíamos um dia cheio de emoções e graças a 
Deus tudo correu bem, embora desejássemos que estivessem presentes mais irmãos 
Gaiatos nesta data tão importante para a nossa Família, como é a recordação da partida 
de Pai Américo para o Céu. Iniciamos com a Assembleia-Geral pelas 09:30 horas, no 
salão de festas do antigo edifício da Escola. Esta reunião magna dos associados não 
teve a afluência desejada e vários dos presentes actualizaram as quotas. De forma cir-
cunstanciada, foi explicada a orgânica, os objectivos e os projectos imediatos e futu-
ros, assim como se prestou contas da actividade corrente (continuamos com parcos 
recursos) e foram votados os vários documentos obrigatórios constantes dos estatutos, 
nomeadamente, o plano de actividades, o balanço e o orçamento para o ano seguinte. 
Foram efectuados alguns esclarecimentos do modus operandi da associação. À mesa 
da Assembleia chegou uma só lista e foi lida a “Lista dos órgãos sociais eleitos” para 
o biénio 2018/2020:

Assembleia Geral — Presidente: António Manuel Valente da Silva; Martinho 
Armando Alves da Silva; José Fernando Augusto.

Conselho Fiscal — Presidente: Elísio Humberto Oliveira Rodrigues; José 
Alberto Teixeira Ponte; José Manuel Rodrigues.

Direcção — Presidente: José Miguel Rodrigues; Maurício Álvaro da Encarna-
ção Mendes; Jorge Alvor Cabi Lamba; António de Jesus Godinho; João Armando 
Fernandes.

A assembleia terminou assim, com o agrado dos associados que souberam reco-
nhecer o esforço e a dedicação que os representantes dos órgãos sociais emprestam 
à associação, muitas vezes à custa do sacrifício das suas vidas pessoais e familiares.

De seguida, já com muita Família Gaiata que entretanto foi chegando, dirigimo-
-nos ao Cemitério de Paço de Sousa para depositarmos um ramo de flores na campa 
do nosso Padre Carlos, que deixou este mundo em 2011 e está no pensamento de 
todos, descansando no Céu. Regressamos ao cimo da aldeia e continuava à entrada da 
antiga Escola o lançamento do 1º livro editado pela Associação dos Antigos Gaiatos 
do Norte, cheio de beleza, com poemas, retalhos de vida, fotos e ilustrações, da autoria 
e em colectivo por antigos Gaiatos. O P.e Júlio escreveu um elucidativo prefácio. A D. 
Maria Angélica um testemunho de professora e “mãe adoptiva” de muitos “Batati-
nhas” Gaiatos, e a Mara, neta da Obra da Rua, colaborou com belas ilustrações. “Este 
é o livro da minha vida”, escutamos e vimos tanta alegria nos olhos emocionados de 
alguns irmãos, Familiares e Amigos, alguns vindos de bem longe e que por gostarem 
tanto de nós, não quiseram perder e estarem presentes neste momento histórico para 
a Associação. Obrigado amigos de Mondim de Basto, Lisboa, Aveiro, Ovar, Porto, 
Ermesinde, etc… e da nossa terra de Paço de Sousa. Entretanto aproximava-se a hora 
para a Eucaristia, o momento marcante deste evento, juntamo-nos todos na Capela, 
a Casa de Deus. Enaltecemos o verdadeiro sentido inalterável que se assinala neste 
dia, que é o nascimento de Pai Américo para o Céu. Simbolicamente é depositada 
uma coroa de flores na sua campa-rasa e fizemos uma curta apresentação dos pontos 
marcantes deste convívio. A Irene, esposa dum Gaiato, interpretou um belo cântico 
litúrgico acompanhado em coro espontâneo e deu-se início à Eucaristia, celebrada 
pelo Padre Júlio e concelebrada pelo Padre Telmo. Na homilia foi realçado o verda-
deiro sentido deste nosso encontro de antigos com atuais Gaiatos, familiares e amigos 
da Obra da Rua, e escutamos palavras de agradecimento à nossa Associação pelo con-
tributo que vem prestando a esta Casa de Paço de Sousa, em especial pelo presidente 
Miguel para com os actuais rapazes. Os nossos objectivos são estes que aprendemos:
—  Por em prática os princípios da Doutrina de Pai Américo;
—  Promover a Amizade, Fraternidade e Solidariedade entre os seus membros, con-

substanciadas no apoio moral e sempre que possível, material, aos que se encon-
trem em situação carenciada;

—  Estreitar os laços com a Obra da Rua, nossa mãe, prestando à mesma toda a nossa 
colaboração.

Seguiu-se o almoço no antigo “Refeitório dos Grandes” com aquele ambiente 
caloroso… à Gaiato. Não faltou o cafezinho no Bar e a Tuna Musical animou a 
festa até ao fim da tarde. Alguns antigos Gaiatos foram “à peladinha” com os atuais, 
desenferrujar canetas e encurtar barriguinhas. Entre as 15.00 e as 17.00 horas, o Sr 
Padre Júlio abriu as portas do Museu/Memorial Pai Américo e a piscina esteve no seu 
horário à disposição de quem se quis refrescar. Lembramo-nos sempre daqueles que 
mesmo querendo, por diversos motivos não podem estar presentes, bem como os nos-
sos irmãos que já partiram deste mundo. Agradecemos a colaboração e trabalho desta 
Casa-Mãe que em conjunto com a Associação dos Antigos Gaiatos do Norte, tudo 
fazem para receber de braços abertos e que nada falte à Família Gaiata neste especial 
“Dia de Pai Américo”. Jamais esqueceremos as palavras que o nosso Padre Telmo 
disse de tarde ao microfone a todos: “Dizem para aí que a Obra da Rua vai acabar!?… 
então não vêem como estamos vivos e unidos?! Como chegam novos Padres para a 
nossa equipa espalhados pelas Casas do Gaiato em Portugal, Angola e Moçambique?! 
Como é que pode acabar?… Enquanto a Obra da Rua ostentar a bandeira erigida pelo 
Fundador, esta Obra nunca acabará.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO EM PENAFIEL — A Associação dos Anti-
gos Gaiatos e Familiares do Norte (AAGFN) vem convidar todos para a apresentação 
do livro “Esses caminhos que andamos…” no coreto do Jardim do Calvário, em Pena-
fiel, no Domingo dia 5 de Agosto de 2018, pelas 15:00 horas.

Estará presente o Director da Obra da Rua, Padre Júlio e contará com os testemu-
nhos dos primeiros antigos Gaiatos trazidos pelo Padre Américo para a fundação da 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa em 1943.

Haverá um breve apontamento musical pela Tuna da Associação dos Antigos 
Gaiatos e lanche partilhado, para o qual devem trazer comezainas para partilharmos 
todos. Contamos com vocês! Obrigado e recebam aquele abraço.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

A vida d’ele também depende 
de nós… Ontem, aqui no Calvá-
rio e, logo de seguida em Paço de 
Sousa, vivemos um dia grande. 
Foi o Dia da Obra — Dies Nata-
lis de Pai Américo, o dia em que 
“a vida não lhe foi tirada, mas lhe 
foi mudada”. Para que pudesse 
entrar no “seio de Abraão”, “pas-
sar ao Pai”, “deixar a terra, para 
viver no Céu”. Tudo formas bíbli-
cas e/ou de sabor cristão para nos 
falar daqueles que “por suas obras 
valerosas, da lei da morte se foram 
libertando” (Lusíadas, canto I, 
est 2).

Já lá vão 62 anos, depois da sua 
morte. Quase cento e trinta e um, 
depois do seu nascimento. Mas, 
ontem, nas capelas do Calvário 
e de Paço de Sousa, o acordar as 
doces “memórias do coração” deu 
para sentir bem aquele plus de vida 
que ainda pulsa no peito daqueles 
que se sentem fruto desse amor 
sem limites que inflamava o cora-
ção de Pai Américo. Aí esteve tam-
bém uma Acção de Graças pelos 
25 anos de sacerdócio do P.e Júlio, 
hoje o Director da Obra. Mai-la 
entrada para a Obra do, já nosso, 
P.e Fernando Fontoura, na Casa 
do Gaiato de Moçambique. Com 
um pedido de orações para que o 
Senhor da Vinha mande mais ope-
rários — a render os que estão can-
sados — P.e Telmo, P.e Baptista, P.e 
Manuel António, P.e Acílio. Todos 
já muito perto dos 90, que P.e Telmo 
já ultrapassou. E, logo depois, no 
refeitório e espaços recreativos, 
foi uma boa ocasião para sentir na 
pele todo o calor humano, de sabor 
divino, que ainda rescende das suas 
obras. Obras humanas de sabor 

divino — era esta a expressão de 
que Pai Américo botava mão para 
traduzir para nós o que o coração 
lhe dizia. Por isso é que ela — a 
Obra da Rua — ainda enternece a 
quem, no peito, traz um “coração 
de carne”. Outra expressão bíblica 
usada por oposição a um “cora-
ção de pedra”, próprio de quem já 
perdeu a sensibilidade própria de 
todos os corações, por se ir dei-
xando “desumanizar”… Na falta 
de com+tacto adequado, falta de 
com+UNI+ão com os irmãos. 
Irmãos! Particularmente aqueles 
que eram os predilectos de Jesus 
de Nazaré, a cujo Santíssimo Nome 
Pai Américo dedicou a Obra da 
Rua. As crianças abandonadas, 
os indefesos, os sem ninguém, os 
doentes crónicos e/ou incapacita-
dos que, aos olhos do mundo, são 
uma carga a mais que todos atiram 
ao mar do abandono…

Todas estas experiências, assim 
vivenciadas, podem servir-nos 
para perceber porque é que a vida 
d’ele — de Pai Américo — ainda 
depende de nós… Perceber como 
é que a “outra vida” (esse estar 
vivo mesmo depois da morte) está 
muito dependente de nós, a quem a 
lei da morte ainda nos mantém por 
cá… Com a missão de ir irradiando 
MAIS VIDA e VIDA EM ABUN-
DÂNCIA — Jo 10, 10.

Um “apaixonado” por Jesus — 
o carpinteiro… No último número 
d’O Gaiato, deixei-vos com a ques-
tão sobre qual teria sido o segredo 
de Pai Américo, nesse seu jeito de 
estar no/com o mundo que, no dizer 
da encíclica Alegria do Evangelho 
(n.º 131) era já “um dinamismo 

evangelizador que actua por atrac-
ção”. Se nos dermos tempo de 
qualidade para ouvir o que chegou 
até nós gravado em fita magnética 
e/ou ler certas páginas que nos 
deixou nas colunas d’O Gaiato, 
depressa começamos a intuir qual 
a resposta. No tal encontro da U. 
Católica, de 21.07.17, referi que 
“no meio de tantas interrogações, 
há dias li isto sobre Jesus e o seu 
Evangelho: ‘Jesus foi um homem 
profundamente religioso, pela sua 
intensa relação com Deus como 
Pai e pelo seu frequente recurso 
à oração. Mas a religiosidade de 
Jesus não esteve vinculada ao tem-
plo, nem aos rituais sagrados, nem 
aos sacerdotes, nem à submissão à 
lei religiosa. As suas preocupações 
não se centraram em nada disso. 
Muito ao contrário. Jesus viveu de 
um jeito tal que, no momento em 
que começou a actuar e a falar em 
público, entrou em choque com 
os responsáveis da religião — os 
sacerdotes, os teólogos e todo o 
beatério daquele tempo’.

Prossegui: ‘O Evangelho é o 
grande relato de todo esse con-
flito, que terminou dramaticamente 
num tribunal, numa condenação 
e morte. Por isso mesmo há que 
enfrentar esta pergunta: — Como é 
que um homem, cuja vida terminou 
num confronto mortal com a reli-
gião, poderia ter fundado uma reli-
gião? O centro, o eixo, a essência 
na vida de Jesus, não foi o religioso 
e a religiosidade. Foi o humano e a 
humanidade. Em seu PRO+cesso 
de projecto humanizador, projecto 
de humanização crescente até ao 

BEIRE — No rescaldo dos 130 anos de Pai Américo Um admirador
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O João, o Joãozinho como aqui era tratado, tele-
fonou à Senhora, perguntando se arranjáva-

mos um colchão para uma velhota sua vizinha, pois 
o dela, estava quase podre.

Como me alegra ver os gaiatos a carregar a aflição 
dos pobres!…

O João tem o seu emprego, a sua família, os 
encargos com a casa e também a dor dos pobres no 
seu coração.

Veio ele e o David Veia. Foram irmãos nesta Casa 
onde cresceram juntos, se fizeram homens e conti-
nuam a alimentar esta doce fraternidade.

O João veio da cidade com quatro irmãos quando 
a sua mãe vivia de esmolas. Nesse tempo eram as 
mães, que incapazes, nos vinham entregar os filhos!

O David trouxe com ele dois irmãos. Todos vivem 
dignamente e, agora, são contribuintes do Estado e 
não lhe dão problemas, mas lucros!

No caminho, os dois encontraram pertinho da 
nossa Casa, três colchões em bom estado. Pararam 
o carro do João, aproximaram-se do ecoponto do 
lixo a que eles estavam encostados e examinaram-
-nos. Estavam em boas condições. Só não tinham as 
medidas da sua protegida.

Vieram contar-me! Eu já os tinha avistado, de pas-
sagem, mas eles fizeram mais, analisaram-nos.

— Não quer que os vamos buscar?
— Esperemos pela noite —, respondi.
— Qual noite? Eu não tenho vergonha nenhuma, 

vou já buscá-los —, retorquiu o David. 
Nem quinhentos metros andaram, trouxeram-nos 

e arrumaram-nos no salão de festas, que serve de 
armazém, ou, melhor, de entreposto de mobílias e 
outros bens destinados aos pobres.

Como os colchões eram de vizinhos que nada 
conhecem da Casa do Gaiato, estava com medo de 
magoar alguém e, por isso, lembrei-lhes a noite. 

Eles não — Vamos lá buscá-los sem medo e sem 
vergonha de ninguém.

São Gaiatos! Está tudo dito.
Depois, encontraram no entreposto, um bom à 

medida da cama “da sua Velhota”.

Praia

O lar de férias na Arrábida está um luxo ou, 
melhor, um palácio de flores. A ampla espla-

nada coberta de buganvílias roxas e vermelhas dão 
à nossa casa um ar palaciano.

Os turistas nacionais e estrangeiros passam, olham 
e tiram fotos! Uma, duas, três e muitas vezes sem se 
cansarem de namorar e surpreender-se com tão rica 
combinação de flores.

Debaixo desta beleza os rapazes almoçam, jogam 
cartas e gozam a frescura nas horas de calor até irem 
para a praia. Não reflectem, mas inconscientemente 
esta maravilha tem o condão de os enriquecer e ele-
var!

Quais são as instituições que têm para oferecer 
aos seus protegidos maravilhas como as Casas do 
Gaiato dedicam aos seus rapazes?

Os meios de comunicação social, aliados à men-
tira, têm tido algum resultado e o Estado Português, 
por meio do seu ministério público, proibido que 
os órgãos oficias recorram à Casa do Gaiato para 
socorrer rapazes desamparados. A verdade é que 
não queremos ser uma casa de acolhimento tempo-
rário, mas uma família que esses órgãos poderiam 
aproveitar, para valerem a tantas crianças em risco 
neste distrito ou outros.

Mas isso não é connosco. Somos o que somos não 
damos encargos ao Estado, apenas queremos amar e 
fazer homens de rapazes sem família.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Continuação  da  página  1

Paço Episcopal, o Bispo do Porto, D. Manuel Linda, procedeu à nomea-
ção de um novo Postulador, nestes termos: Fazemos saber que, havendo 
necessidade de nomear novo Postulador nos processos de canonização 
dos Veneráveis Servos de Deus António Barroso, Sílvia Cardoso e Amé-
rico Aguiar, por pedido de renúncia do cargo apresentado por Monsenhor 
Arnaldo Pinto Cardoso, havemos por bem nomear Postulador das refe-
ridas Causas, o P.e Pedro Serra Mendes Bizarro. Posto isto, é de justiça 
testemunhar a nossa eterna gratidão — da Obra da Rua e dos seus amigos 
— a Mons. Dr. Arnaldo Cardoso que (depois do beneditino e excelente 
trabalho de D. Gabriel de Sousa e outros cabouqueiros, na fase diocesana) 
acompanhou especialmente em Roma a Causa de Beatificação de Padre 
Américo. Tendo nascido em 10 de Fevereiro de 1941, foi ordenado Presbí-
tero, da Diocese de Lamego, em 15 de Agosto de 1964; e foi Conselheiro 
eclesiástico da Embaixada de Portugal junto da Santa Sé. Do novo Pos-
tulador diocesano, que terá também nomeação como Postulador romano 
e a quem saudamos vivamente, registamos uma breve nota biográfica: 
o Padre Dr. João Pedro nasceu a 22 de Julho de 1973, em Luanda — 
Angola, foi ordenado Presbítero em 6 de Julho de 2003, Pároco no con-
celho de Arouca, de 2003 a 2016, e é Juiz do Tribunal Eclesiástico Dio-
cesano do Porto; tem licenciatura em Enfermagem (Porto) e em Teologia 
(UCP Porto), mestrado em Teologia Sistemática (UCP Porto) e em Direito 
Canónico (Pontifícia Universidade de Salamanca), fez formação em Pos-
tulador para a Congregação para as Causas dos Santos e é doutorando em 
Direito Canónico, na Pontifícia Universidade Gregoriana — Roma.

Terminamos estas simples notas sobre a Causa de Beatificação do 
Servo de Deus Padre Américo com este seu pequenino e belo naco de 
prosa, relativo a matéria tão importante na Igreja, pois toda a pessoa 
humana é chamada à santidade: O santo é o homem que vive na sua vida 
a Vida de Deus. Vive-a hora a hora a cair e a levantar-se, a prometer 
e a falhar, que isso é tudo quanto ele pode fazer. O resto vem de Deus. 
Corresponde esta verdade a um convite decisivo de Jesus: Portanto, sede 
perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste.

Ainda a tempo, chegou-nos uma missiva de Mons. Dr. Arnaldo Pinto 
Cardoso, em 22 de Julho, com esta correcção: a Positio (síntese) foi ela-
borada pelo Postulador, sob a orientação do Relator. Também estou infor-
mado de que a Positio será examinada no próximo ano. Finalmente!

Padre Manuel Mendes

Da Causa de Beatificação
do Servo de Deus Padre Américo

ERA O ANO I, N.° 12 Pai Américo

Comecei já a tomar contacto com as tocas dos bairros 
pobres, no Porto, e a escutar histórias dos seus habitantes; foi 
jeito que Deus me deu.

Preciso de trazer comigo largas munições, não para atacar 
inimigos, mas sim para consolar estropiados. Quero livros de 
senhas para os refeitórios das Cozinhas da Legião. Espero rece-
ber livros de senhas na volta do correio. Tenho de responder à 
confiança de aqueles estrangeiros que fielmente me procuram, 
quando passo nas ruas deles, intra muros da cidade. Tenho 
pena, sim, de dar espectáculo e ser notado, mas se não posso 
remover este mal, não quero, por causa dele, deixar de te fazer 
bem. Sim, fazer bem a ti, distribuindo a esmola que me confias.

De uma vez,  acompanhava eu um ex-condenado à estação, 
a quem ia dar bilhete para a sua terra natal. Tinha sido lá den-
tro, e era cá fora, um revoltado. Passa um senhor e mete nas 
minhas as mãos dele — tome para os seus rapazes. Abri. Mostrei 
500$00.

— Quem é?
— Não conheço.
— Quê?!
Não sei quem é. Tínhamos falado vezes sem conta, den-

tro da cela da Penitenciária. Eu tinha a desgraça de ser 
padre, a pior recomendação para o melhor dos homens; 
— nunca me quis escutar!

— Agora, sim, bom padre,  que vejo e que sinto! 
— Faz uma leve pausa. Põe os olhos no chão e daí a nada 
irrompe: — Pois não tenho o direito de ser mau, se ele há no 
mundo gente tão boa!

Deixa-me ser o despenseiro fiel dos teus dons. Nem só 
quem leva a sopa fica contente; também fica quem a vê dar. 
Para combater o Mal — só o Bem.  q

IDOSOS — A notícia de um 
casal de idosos encontrados mor-
tos na casa onde viviam na Rua do 
Loureiro, no Porto, fez-nos pensar, 
outra vez, no gigantesco trabalho 
social que está por fazer e que será 
cada vez mais necessário em prol 
deste grupo da população cada vez 
mais numeroso e cada vez mais 
frágil, nos tempos que aí vêm.

Os idosos sempre estiveram e 
estão muito presentes no trabalho 
da nossa e doutras Conferências 
Vicentinas. As situações que care-
cem de ajuda são muito variadas. 
Não dá para as referir todas, mas 
aqui vão algumas delas.

Há aquelas pessoas que traba-
lharam duramente a vida toda, fora 
de casa ou em casa, a cuidar dos 
seus familiares, tendo passado por 
muitas dificuldades. Nesta fase 
final da sua vida, em vez de terem 
um merecido descanso e um alívio 

nessas dificuldades, o que têm pela 
frente é uma continuação e agra-
vamento nessa dureza da vida. Há 
os que são abandonados pelos seus 
familiares ou que têm familiares 
que poucos cuidados lhes podem 
prestar. Há mesmo as situações 
ao contrário, onde são os idosos, 
já com poucas forças físicas e 
com pouco recursos materiais, a 
terem que acudir às necessidades 
e às desgraças de familiares seus 
mais novos. Há os muitos que 
têm pensões de reforma ou outros 
rendimentos que não chegam para 
poderem ter uma vida condigna. 
Há os que estão na eminência de 
entregarem as casas onde vivem 
ao senhorio sem saberem para 
onde poderão ir a seguir, ou os que 
têm um sítio para viver que é seu, 
mas que pouco mais rendimen-
tos têm para viver do que usufruir 
deste espaço. Depois há os muitos 

com estes problemas, ou sem eles, 
mas que vivem em estado de soli-
dão, nas suas casas, em lares onde 
foram colocados, ou noutros sítios. 
Alguns morrem, sabe-se lá como, 
às vezes sem os próprios familiares 
e vizinhos darem por isso.

Temos tido, estamos a ter e iremos 
continuar a ter por cá várias destas e 
doutras situações. Pode-se dizer que 
os idosos são mesmo o grupo social 
a quem se destina a maior parte da 
actividade da nossa Conferência: 
Não devemos ser caso único. A 
Missa e o almoço que todos os anos 
lhes dedicamos, como foi o caso há 
dias, é um símbolo dessa dedicação 
que temos por eles, dedicação que, 
obviamente, não se resume a esse 
dia, tendo bem a noção de que o que 
fazemos é pouco e que é necessário 
muito mais e melhor tanto da nossa 
parte, como a parte da sociedade em 
geral.  q

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

que chamou de reinado de Deus. 
Isto é, uma humanidade em que o 
cuidado pelos que sofrem, o saciar 
as fomes que nos torturam e criar 
uma fraternidade (uma com+VI-
VÊNCIA!) tal em que ninguém 
se sinta de fora. E foi por isso, foi 
porque Jesus se pôs ao lado da vida 
e da felicidade dos seres humanos, 
foi por isso que o Evangelho (todos 
os evangelhos) centram toda a sua 
atenção na saúde daqueles que 
sofrem, na mesa posta para todos 
(especialmente os mais pobres) 
e num tipo de relação em que 
nenhum filho de Deus se sinta mar-
ginalizado. (…) E foi assim que 
Jesus deslocou o centro da reli-
giosidade — que deixa de estar no 
“santo” mas sim no “humano”. Por 
isso, acreditar no Evangelho é lutar 
contra a nossa própria (des)umani-

dade e tornarmo-nos cada dia mais 
humanos”.

Este foi/é o seu grande 
“segredo”… Sei que há uma tese 
sobre Pai Américo — O Místico. 
Sei que há muitas teses sobre Pai 
Américo — Pedagogo. Sei que 
nenhuma me satisfaz. Penso que o 
segredo passa muito por aqui. Pai 
Américo não se centrou no servir 
a Igreja institucional, no servir 
a Deus, “teologicamente encar-
nado”, mas tantas vezes desen-
carnado da vida. No seu jeito de 
buscar o silêncio e a solidão (como 
fazia Jesus, tantas vezes referido 
nos evangelhos) também Pai Amé-
rico se apaixonou por esse Deus 
que hoje conhecemos como o 
Deus revelado em Jesus de Nazaré 
— um Deus que é o Pai Bom, 

pai desse filho pródigo em ani-
maladas… Esse Abba, mais mãe 
do que pai. Porque Pai Américo 
nunca se metia pelas teologias da 
“divindade de Jesus”. Pai Américo 
entendeu foi a mensagem do Jesus 
da História, do Jesus Filho do car-
pinteiro.

Tal como Jesus, penso que tam-
bém Pai Américo centrou o seu 
sacerdócio não no servir o templo, 
mas no servir os “filhos de Deus” 
mais desumanizados e/ou em risco 
de virem a sê-lo, por falta de con-
dições de humanização. Penso que 
foi ISTO que, já naquele tempo, 
tanto me seduziu. Penso que é 
ISSO que, ainda em Julho de 2018, 
mais me seduz na Obra da Rua - 
encarnada neste Calvário / Casa do 
Gaiato de Beire.  q
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Dia de Pai Américo!
CELEBRÁMOS a Festa da Obra da Rua com muita paz e alegria. O 

 dia 16 de Julho foi um acontecimento que encheu os nossos cora-
ções do amor de Pai Américo. O nosso querido Padre Quim celebrou, 
nesse mesmo dia, o sétimo aniversário da sua Ordenação sacerdotal. Deu 
a sua vida à Obra da Rua, dedicando o seu sacerdócio ao serviço da edu-
cação dos filhos abandonados, na nossa Casa do Gaiato de Benguela. À 
semelhança de Pai Américo, sentiu-se invadido e conquistado pelo amor 
aos pobres e aos filhos sem família capaz de os educar. São os filhos das 
Casas do Gaiato. Por isso, o dia 16 de Julho encheu e continua a marcar o 
ritmo das nossas vidas.

A Festa da escola do ensino primário, na nossa Casa do Gaiato de 
Benguela,  foi celebrada também, nesse mesmo dia. Pai Américo foi o seu 
Patrono escolhido, desde o princípio. Por isso, o dia 16 de Julho, dia de 
Pai Américo, é celebrado, todos os anos, como o dia de Festa da escola. 
Foi maravilhosa a multidão de crianças presentes. Eram acompanhadas, 
em parte, por algum dos seus familiares, residentes nos bairros vizinhos. 
A celebração da Eucaristia, presidida pelo nosso Padre Quim, foi o aconte-
cimento central da Festa. A maior parte das crianças, oriundas dos bairros 
vizinhos, ficariam privadas deste tesouro escolar. A Casa do Gaiato de 
Benguela, desde o seu início, construiu o edifício da escola. Ao longo dos 
anos, com o aumento considerável das crianças dos Bairros vizinhos, foi 
necessário acrescentar novos espaços para o exercício desta actividade 
fundamental para a educação da pessoa humana. Por isso, a celebração 
da Festa da escola, no dia dedicado à memória de Pai Américo, encheu 
de alegria os nossos corações. A escola é um dos meios para ajudar um 
menino e uma menina a ser um homem e uma mulher. Sem este alicerce, 
temos as ruas e os bairros invadidos por corações miseráveis, sem um 
futuro com dignidade. Deste modo, a Festa da Obra da Rua, no dia em que 
Pai Américo deixou este mundo e foi para o Pai do Céu é um aconteci-
mento com  dimensão humana de muito valor.

A estrutura actual do edifício escolar ainda não é suficiente. O número 
de crianças aumentou de forma impressionante. A Casa do Gaiato não 
tem capacidade financeira para novas construções. Por isso, a Direcção da 
escola procurou soluções provisórias para grupos de crianças, ao ar livre, 
com o máximo cuidado, em relação ao ambiente da natureza, de modo 
que o esforço para o aproveitamento escolar dê os seus frutos preciosos. 
Temos esperança. As crianças sentem-se felizes. Deste modo, abandonam 
o espaço inútil dos bairros e ocupam um lugar, também ao ar livres, mas 
com frutos preciosos para a suas vidas no presente e no futuro. Vamos, 
pois, continuar a abrir caminhos para animar e salvar a dignidade humana. 
Os nossos filhos Gaiatos que frequentam a escola pedem um acompa-
nhamento muito carinhoso e cheio de cuidado, para que possam ter os 
resultados escolares verdadeiramente dignos. Alguns constituem uma difi-
culdade maior do que outros, no sentido do aproveitamento escolar. São 
marcas que trazem consigo, do abandono em que viviam. O amor verda-
deiro faz-nos sofrer também. Assim acontece com estes filhos que resis-
tem ao esforço para um bom aproveitamento escolar. Temos que sofrer 
por amor deles. Os pais verdadeiros fazem esta experiência. A alegria dos 
bons resultados também acompanha a nossa vida. Há dias, fui com o Luís 
António à Direcção  Provincial de Educação para que lhe seja concedido 
um lugar de professor. Terminou o seu curso universitário com resulta-
dos maravilhosos. Foi acolhido pequenino em  nossa  Casa do Gaiato 
de Benguela. Frequentou a escola e, de seguida, a universidade, graças a 
uma oferta da respectiva direcção. Teve uma classificação final muito boa. 
Buscamos, agora, o emprego para se lançar na vida, com verdadeira dig-
nidade. É um fruto maravilhoso da acção social, em benefício dos filhos 
abandonados. Esperamos com muita confiança o bom resultado para o 
seu emprego. Regressei, há momentos, doutra Repartição oficial com o 
pedido de ajuda para outro rapaz que necessita de emprego para resolver 
um problema grave da sua vida.

Os pedidos para o acolhimento de novas crianças abandonadas conti-
nuam a bater à porta do coração da Casa do Gaiato de Benguela. A vossa 
ajuda financeira é também necessária. Esperamos com muita confiança no 
amor dos vossos corações. Recebei um beijinho dos filhos mais pequeni-
nos da nossa e vossa Casa do Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António

As forças do Estado, que têm 
como missão manter a ordem 
pública, não deveriam estar ligadas 
àquelas que devem manter a ordem 
social, de forma que, assim interliga-
das, evitem desgraças destas? 

Vivemos na Europa ou na África 
dos atropelos humanos?

Falando com um advogado ouço 
esta resposta: em conjunturas 
semelhantes, só chamando a SIC e 
fazendo escândalo!… É pena!…

O Gaiato vai para a Presidência 
da Republica. Será que alguém lê e 
chama a atenção do Chefe de Estado, 
para estes dramáticos episódios?

Nada disso me parece justo, 
embora tenha uma explicação legal.

Sabeis queridos leitores, quem 
acolheu esta inditosa família? Sabeis 
quem? Os pobres que se doeram 
dela e das crianças, fazendo-o ilegal-
mente. Ai deles!, se a autoridade que 
tutela a sua habitação soubesse!… 
Por lei, iriam também para a rua.

Ainda não encontramos uma casa 
abandonada que repararíamos. À 

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

NO sótão das minhas memórias 
 vejo um menino de cinco 

anos jogando na rua com um 
grupo de ciganos. Naquele tempo, 
quando nossos pais não nos aguen-
tavam em casa, mandavam-nos 
brincar na rua ou no parque… toda 
a nossa vida estava na rua.

As ruas não tardaram a inundar-
-se de drogas de todo o tipo e vi 
como muitos dos meus amigos, 
pouco-a-pouco, eram condenados 
por delinquência — uns morriam 
e os que tinham mais sorte, acaba-
vam por ser presos…

Quando jovem, tentei impedir 
que as crianças acabassem nesse 
mundo, e comecei a colaborar com 
grupos e organizações de tempo 
livre, para lhes oferecer uma alter-
nativa. Foi nessa época que decidi 

arriscar tudo e seguir a um certo 
Jesus.

A rua e os seus problemas sem-
pre me perseguiram, incluindo no 
Seminário. Um dia um compa-
nheiro disse-me: «vens da periferia 
e um dia voltarás a ela». Durante 
esse tempo colaborei com organi-
zações para a desintoxicação de 
drogas… e outras de que nem me 
lembro.

Já como sacerdote me compro-
meti com o povo cigano, especial-
mente com aqueles que estavam 
mais desprotegidos. Não entendia 
muito bem essa chamada contí-
nua para responder à realidade da 
pobreza que batia à minha porta 
uma e outra vez…

Conheci muitos sacerdotes com-
prometidos com os pobres, alguns 

deles os recebiam em suas casas 
com toda a naturalidade e os faziam 
sentir-se em família… alguns deles 
já partiram para o Céu.

Faz dez anos que me encontrei 
com o Padre Telmo que me levou 
pela mão até Pai Américo — que 
hoje se converteu na minha refe-
rência como Padre. Quando ouvi 
os padres da Rua pela primeira vez, 
percebi que tinha chegado ao meu 
destino, ao fim de tanto tempo…

Obrigado Pai Américo.
Hoje em dia, assumo-me como 

ser padre dos mais desprotegidos e 
a oferecer-lhes uma família. Todos 
os dias me levanto com mais pro-
blemas que quando me vou dei-
tar — mas consola-me saber que 
a minha casa é a Casa deles e a 
minha vida é a sua…  q

MALANJE Padre Rafael

Alarga a tua tenda
A humanidade atravessa uma 

fase específica do seu per-
curso histórico. As comunidades 
chamadas a pautar por uma orga-
nização alicerçada sobre os princí-
pios de boa convivência, atraves-
sam sombras densas em matéria de 
ética, humanismo, solidariedade, e 
sentido de responsabilidade no que 
diz respeito ao bem-comum e ao 
sentimento de pertença ao “habi-
tat” que a todos engloba. A Terra 
é património de todos os viventes, 
é herança deixada pelos antepas-
sados. As divisões estabelecidas 
entre os limites territoriais que 
separam irmãos da mesma proce-
dência, são absurdas e escandalo-
sas. A luta pela sobrevivência tem 
forçado esta lógica imposta pelos 
muros e redes electrificadas. As 
ondas violentas do mar têm engo-
lido vidas que tentam buscar, pelo 
menos, um segundo de experiência 
de viver, algum dia, com dignidade. 
O petróleo dos países africanos é 
levado com a mais alta protecção 
para outras paragens. A sua maior 
riqueza, que são os seus filhos, não 
tem a mesma sorte e acomodação.

As nações tentando a todo o custo 
a segurança territorial, encontram-
-se cada vez mais  vulneráveis, “se 

o Senhor não guardar a cidade em 
vão vigiam as sentinela”, atesta o 
salmista. Ouviu-se no noticiário 
que na grande potência do mundo 
também houve ingerência estran-
geira nas ultimas eleições presi-
denciais. O fantasma assustou-se e 
tremeu. O mundo gemeu. Os muros 
crescem, os arames separam uns e 
outros. Ricos e pobres cada vez 
mais longe do acesso a um lugar à 
mesa para os dois. Era de  uma vez 
em que se desatou a língua e uma 
voz fez silenciar a sala de atendi-
mento dos serviços de emigração 
estrangeira algures, em tal país 
bem longe daqui: “somos todos 
irmãos, foi a independência que 
nos separou”. Desde então cada 
qual começou a chamar minha mãe 
àquela que era nossa mãe, minha 
riqueza àquela que antes era a 
nossa. E como tão forte tinha sido 
aquele disparo de canhão o senhor 
fiscal ficara desarmado em seu 
posto de comando aparelhado de 
alta segurança. Aquela pessoa que 
bate à tua porta não é um malfeitor 
é teu irmão que vem de longe. Uma 
longa viagem o deixou maltratado, 
doente, ferido, farrapado, cheio de 
fome e frio. Agora estende a tua 
mão, abre a porta e deixa entrar 

a alegria do acolhimento em tua 
casa. Um dia destes, há já muitos 
séculos, Zaqueu fez entrar a salva-
ção na sua própria casa, e ficou tão 
feliz por partilhar e restituir o que 
tinha roubado aos pobres. “Hoje a 
salvação entrou nesta casa”, asse-
gura o Mestre a todos os que aco-
lhem os peregrinos fatigados pela 
desventura da vida amarga em suas 
zonas de origem. Guerras, confli-
tos tribais, religiosos, fome, epide-
mias.

Um grupo de rapazes com idade 
para ganhar o pão de cada dia com 
o suor do seu rosto, está de saída 
da nossa Casa graças ao caminho 
de ferro que abriu as suas portas 
para garantir a continuidade do tra-
balho que a Casa do Gaiato come-
çou há muitos anos com os filhos 
abandonados. Um já se encontra a 
trabalhar no Moxico e três esperam 
partir para o Huambo no final do 
mês. Que outros sectores da vida 
social venham também abrir as 
suas portas para enquadramento no 
mundo do trabalho beneficiando os 
nossos rapazes que tanto precisam 
deste apoio. A conclusão é de Pai 
Américo “o sofrimento das crian-
ças que todos os dias encontrava 
na rua, famintos de pão e amor, fez 
nascer no seu coração de Padre a 
força para amparar, assistir, com-
preender, amar ao infinito estas 
adoráveis crianças que guardam 
dentro do peito o desejo infinito de 
ser amadas”.  q

VINDE VER! Padre Quim

Presidente da Câmara, estou a escre-
ver que mande averiguar se, nos 
bairros sociais da cidade, haverá um 
aposento mesmo estragado que nós 
recuperaríamos e onde alojaremos 
esta desgraça.

A Janete arranjou trabalho na 
Tróia. Ela é limpinha e asseada. Mãe 
amorosíssima com os frutos do seu 
ventre!

Os vizinhos, sentindo a injustiça 
cometida contra aqueles indefesos, 
vieram indignados contar-nos o 
sucedido, gritando por justiça. É a 
reacção natural dos simples.

Em choque e comunhão fui visi-
tá-la para lhe levar alimentos, fral-
das para os bebés, consolá-la e saber 
como tudo se passara. Ela agarrava 
com os dois braços os mais novinhos 
e, cada um do seu lado, levantava a 
blusa da mãe e se agarrava a chu-
par o peito, enquanto ela feliz, sor-

ria para nós, sentindo os filhinhos a 
mamarem-na.

Antes de saber a tragédia já me 
tinha assustado quando, numa tarde 
de domingo, fui com os rapazes dis-
tribuir pão aos mais pobres e encon-
trei a porta da Janete cerrada a tijolo 
e argamassa de cimento.

Afinal só lhe deram um dia para 
carregar a mobília e os electrodo-
mésticos que nós lhe havíamos dado.

Levar o recheio da casa para 
onde? Com que meios? Teria ela a 
capacidade para alugar um trans-
porte e levantar os seus teres para os 
esconder em qualquer parte?

Pois, é verdade não deram tempo! 
Tão friamente como a lei gelada, 
ainda lhe encarceraram a sua própria 
cama e a dos filhos, mais um guar-
da-roupa de mogno que há pouco lhe 
havíamos dado.

Tudo legal, tragicamente legal.  q

EU nem sei como começar este 
 Património, se com grito 

de justiça, se com clamor contra a 
desumanidade. Conjugam-se den-
tro de mim a dor e a revolta.

No submundo, onde por acções 
prego o Evangelho, acontecem 
factos que até a mim, habituado a 
tudo, chocam.

A Janete tem 6 filhos, três com 
menos de cinco anos e os outros, 
em escadinha, até aos 13 anos.

O marido está preso, por não 
pagar multas e andar a conduzir 
sem carta.

Numa escola de condução já lhe 
paguei o ensinamento para tirar a 
dita, mas ele ficou mal no código 
a primeira vez e, depois, não sei o 
que se passou (é uma pessoa muito 
imatura) foi preso outra vez e con-
tinua na cadeia, diz a mulher que 
ele está a pagar uma multa de 2009.

A Janete vivia no terceiro andar 
de um prédio situado no bairro dos 
índios, perto da igreja de Nossa 
Senhora da Conceição. Pagava 

uma renda mensal de cem euros 
a um senhorio que, recebendo o 
dinheiro (a maior parte dos meses 
foi o Património que a liquidou), 
não reembolsou o Banco que sem 
qualquer aviso, com seu executor, 
pôs na rua esta desgraçada família, 
sem dó nem piedade.

A vítima, em grande aflição, 
ainda chamou a polícia, mas esta, 
nada fez em virtude de não haver 
recibos.

O contrato era verbal, como 
tantos que eu conheço. Os senho-
rios fazem os seus arrendamentos 
já com a condição de não passar 
recibo. Os pobres, como aves sem 
ninho e sem cultura, sujeitam-se a 
tudo para ter um tecto. Ninguém os 
defende.

Se a casa não é um direito natu-
ral inultrapassável, como a comida, 
o vestuário, a saúde e a escola, per-
guntamos:

— A quem recorrer em circuns-
tâncias destas? Será a rua a solu-
ção?


