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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

A nossa Isabel, do Calvário, continua 
inconsolável. Como ela, também nós e 

tantos, senão todos, os nossos Amigos, pela 
retirada dos vinte e cinco doentes do Calvário, 
através daquela desumana e desrespeitadora 
atitude de quem quer comandar a vida dos 
Pobres, sem a conhecer.

Venho prometendo à Isabel que no Natal 
terá de volta ao Calvário todos eles. Estamos 
a fazer o que nos parece melhor para que 
todos voltem a festejar esse acontecimento 
renovador da vida humana, que é o Nasci-
mento de Jesus, todos juntos. Eles, porque 
Pobres, vivem-no na forma mais singela e sim-
ples, tão próxima da realidade que se cele-
bra, de Deus que nasce Pobre por amor dos 
Pobres. É a Família nova e modelar que se 
constitui no Presépio de Belém, para renovar 
e traçar um novo rumo para a humanidade, 
como apelo e última Palavra para todos, 
até ao fim dos tempos. Fora deste convívio 
e partilha de vida, não há modo de Deus 
repescar para Si o homem perdido no vazio e 
solidão.

A Isabel não quer estar só, quer consigo 
todos os outros que nos foram levados. Ficou 
ela mais três mulheres, para além de todo o 
grupo dos Rapazes da Casa do Gaiato de 
Beire, que com elas confinam, e ainda dois 
homens que já foram inteiramente autónomos 
mas agora padecem de algumas maleitas que, 
ainda assim, não lhes retiraram toda a autono-
mia.

Há dias, uma das que ficaram, a Fátima, 
confundiu uma senhora que veio participar 
na nossa Eucaristia dominical com uma das 

O nosso Calvário

intervenientes na retirada dos nossos doentes. 
Olhou-a fixamente durante a Celebração e, 
no final foi-lhe dizer: «Anda lá, vai buscar as 
outras. Já temos saudades…». Não a largava 
insistindo: «Anda lá, vai buscá-las…»

No Calvário há vida e interesse pela vida, 
mas também uma clara consciência dos limites 
humanos e da finitude desta passagem terrena, 
limitada no tempo. Apesar disso, não se cai no 
vazio de uma vida sem sentido, antes pelo con-
trário, tudo o que se vive e partilha é consolo e 
fonte de ânimo para o mútuo serviço em comu-
nidade. Todos são irmãos. Todos são iguais.

Por isto mesmo, que também se vive nas 
Casas do Gaiato, causa-me estranheza que 
haja quem pense ser retrógrada ou anacrónica 
esta maneira de viver. Só o poderei entender 
nesse sentido, pelo facto de nossa vida nos 
fazer recuar necessariamente um pouco mais 
de dois séculos no tempo, fazendo-nos chegar 
ao núcleo de humanidade que é o Presépio de 
Belém, a essas três Pessoas que o olhar dos 
importantes deste mundo é incapaz de ver e 
compreender, cujos corações batendo em unís-
sono as irmanavam como se fossem um só. Não 
foi em vão que Pai Américo disse que o verda-

Inquietação
Caros amigos. Dou comigo a pensar: «Que 

posso eu fazer?»
A minha indignação foi tal, quando ontem 

li “O Gaiato”, que num grupo de oração em 
que participo, nas terças-feiras ao fim da 
tarde, não poucas vezes me enganei e me 
distraí, absorvido na contemplação de tal 
injustiça.

E os poderes de cima estão calados?
Sabem eles que “as periferias” de que fala 

o nosso Papa Francisco, estão ali, ao pé da 
porta?

 Venho perguntar onde poderia adquirir, 
em Lisboa, ou em Coimbra, uns 20 exem-
plares deste número 1949 para dar a alguns 
amigos.

Não é para fazer dele um “Manifesto”, é 
para que vejam que o mundo em que vivem, 
não é o que é mostrado pela televisão.

 Assinante 6887

FOI muito feliz e memorável a celebração 
 do II Dia Mundial dos Pobres empreen-

dida pelas laboriosas comunidades cristãs da 
Mealhada, orientadas por bons pastores, como 
o dinâmico Padre Rodolfo. Dois meses antes, 
convidaram a Família gaiata coimbrã, fundada 
por Pai Américo há cerca de 79 anos, para o dia 
18 de Novembro, Domingo, nessas terras de 
pão e leitão.

O Papa Francisco, na linha de outros suces-
sores de Pedro, tem apresentado com muita 
determinação o Evangelho anunciado aos 
Pobres por Jesus e propôs em 2017 a celebra-
ção de um Dia Mundial dos Pobres. Quando 
foi eleito como sucessor de Bento XVI, em 
16 de Março de 2013, como João XXIII afir-
mou: Ah! Como gostaria de uma Igreja pobre 
e para os pobres. Neste ano, a sua Mensagem 
para o II Dia Mundial dos Pobres foi intitulada 
assim: Este pobre clama e o Senhor o escuta 
[Sal 34,7]; e diz na abertura: Façamos também 
nossas estas palavras do Salmista, quando 
nos vemos confrontados com as mais variadas 
condições de sofrimento e marginalização em 
que vivem tantos irmãos e irmãs, que nos habi-

Gratidão
à Mealhada

VINDE VER! Padre Quim

A Obra da Rua foi inspirada na Cari-
dade cristã. As suas raízes encontram-

-se no Evangelho em acção. O seu foco de 
luz direcciona-se para os mais necessita-
dos da sociedade. Os pobres. As crianças. 
Os doentes. Estes últimos, na tentativa dos 
organismos sociais pretenderem tapar o 
sol com a peneira, são, hoje, apelidados de 
utentes. Como se de estranhos se tratassem 
quanto à realidade de outros doentes “ditos 
normais”.  A Igreja nutre um  preferencial 
amor pelos que são marginalizados da vida 
social. Aquele que vier pedir razão da nossa 
existência, trazendo o uniforme da fiscali-
zação, observe antes à sua volta e descalce 
as sandálias, porque o terreno que pisa é 
testemunha do milagre da vida que todos os 
dias é operado por Deus a estes filhos que 
nos mandou cuidar. Um dia pedirá contas 
desta administração, por isso os fazedores 
de leis não devem impor barreira aos faze-
dores da caridade. Esta última liberta e salva 
a outra escraviza e desumaniza, até mesmos 
os serviços sociais. Nas Casas do Gaiato ali-
mentam-se  os rapazes com  as boas acções. 
Somos uma Obra  que concorre para o bem 
comum. A nossa bandeira, tem as marcas 
da inclusão sócio-educativa, recuperando 
os que constituíam a vergonha do Estado. 

E hoje pergunto: — Onde estavam aqueles 
que hoje pretendem molestar as boas acções 
quando as crianças andavam pelas ruas da 
vadiagem abandonados à sua sorte? A Obra 
da Rua trata de educar, com base no amor 
e na confiança, para o exercício da respon-
sabilidade, a fim de fazer de cada rapaz um 
homem, tendo como base a Família, que é 
o modelo da Obra. Não se trata de filantro-
pismo, nem de altruísmo barato, sem fun-
damento n’Aquele que tudo sustenta. Não 
somos cana agitada pelo vento. Temos uma 
identidade que vem do Evangelho e isso 
nos basta — é tudo! O que passa disto vem 
do maligno. Primamos pela assistência em 
primeiro lugar e, seguidamente, a educação 
estabelece-se quase simultaneamente. Edu-
car pressupõe a partilha de tarefas em fun-
ção da idade e das capacidades de cada um, 
como em qualquer Família: — Há que dar 
hábitos de trabalho, atribuir-lhes deveres e 
obrigações a fim de contribuir para a vida 
comunitária. E o garoto é receptivo, gosta 
que lhe seja confiado algum dever. Muitas 
vezes, até, não sendo ainda altura para tal, 
quer desafiar os limites da idade e das forças 
físicas. O peso da história, deve ser consi-
derado em matéria de educação de menores
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A Caridade em acção
PÃO DE VIDA

Padre Manuel Mendes

«Chegou a hora de dar notícia de 
uma Obra que há muito trazemos no 
peito, a saber: um abrigo onde pos-
sam morrer cristamente legiões de 
inválidos sem morada certa. Vai-se-
-lhe dar o nome de Calvário. O Calvá-
rio! É um nome tirado do Evangelho. 
É o resumo de toda a economia da 
Redenção. Fazem hoje falta no mundo 
estes nomes, estas ideias, estas Obras 
humanas de sabor divino. Um lugar 
onde cada padecente leve, sim, mas 
não arraste a sua cruz dolorosa. Na 
verdade, todos compreendemos que se 
ele é difícil ao incurável não ter onde 
viva, quanto mais desesperado não ter 
sítio onde morrer?!»

PAI AMÉRICO – in O Calvário, 1.° vol.

deiro progresso humano só acontece quando 
se regressa a Nazaré, esta Nazaré que é uma 
Família nascida plenamente em Belém de Judá.

Nós queremos este regresso. Por isso, esta-
mos confiantes que também os nossos doentes, 
que sofrem as dores da separação e do agra-
vamento do seu estado de saúde, regressarão 
em breve para o lugar que é seu, a Casa onde 
querem viver. As saudades da Fátima são um 
grito que brada aos Céus, que encontrarão 
satisfação, ou Deus não escutaria o clamor dos 
Pobres. O homem põe mas Deus dispõe.  q

tuamos a designar com o termo genérico de 
pobres. Depois, é muito claro: o Senhor escuta 
os pobres que clamam por Ele e é bom para 
quantos, de coração dilacerado pela tristeza, 
a solidão e a exclusão, n’Ele procuram refú-
gio. Escuta todos os que são espezinhados na 
sua dignidade e, apesar disso, têm a força de 
levantar o olhar para o Alto a fim de receber 
luz e conforto. Escuta os que se vêem perse-
guidos em nome duma falsa justiça, oprimidos 
por políticas indignas deste nome e intimados 
pela violência; e contudo sabem que têm em 
Deus o Seu Salvador. Mais adiante, refere que 
o Dia Mundial dos Pobres pretende ser uma 
pequena resposta, dirigida pela Igreja inteira 
dispersa por todo o mundo, aos pobres de todo 
o género e de todo lugar a fim de não pensarem 
que o seu clamor caíra em saco roto.

Continua  na  página  4
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ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

CONCURSO/PASSATEMPO 
FOTOGRÁFICO — Para encerrar 
este ano de 2018 que culturalmente 
nos foi deveras positivo com a edi-
ção do nosso 1º livro, lançamos o 
passatempo fotográfico intitulado 
“Momentos com a Associação”. 
Podem participar todos os Antigos e 
Actuais Gaiatos, Familiares e Ami-
gos. Consta no seguinte:

Cada concorrente pode participar 
com duas fotos. Seleccione as duas 
que considera melhores e tirou ao 
longo do ano em que esteve presente 
em eventos onde se encontrou com a 
Associação dos Antigos Gaiatos do 
Norte. Podem ser imagens de momen-
tos dos eventos que a Associação rea-
lizou: “Encontro no Calvário”; “25 de 
Abril — P. Sousa”; “Passeio Anual”; 

“S. João”; “Aniversário da Associa-
ção”; “S. Martinho”; etc… ou ima-
gens de momentos dos eventos que a 
Associação participou e o concorrente 
esteve presente: “Cantar de Janei-
ras”; “25 Abril — P. de Todeia”; “75 
Anos da Casa do Gaiato”; “Dia de Pai 
Américo — 22 de Julho”; “Festa N.ª 
Sra. de Lourdes”; etc… imprimir as 
fotos em tamanho A4 (papel de foto 
ou cartolina branca) e no verso da 
folha escrever uma “legenda” a seu 
gosto sobre a imagem, assinar nome e 
apelido legível (se quiser pode deixar 
contacto telefónico para saber, caso 
seja premiado e não esteja presente 
no jantar de Natal). Pode entregar 
pessoalmente na sede da Associação 
ou enviar por correio para: Avª Barão 
Lourenço Martins, (antigo edifício 
CTT — P. de Sousa) Cave, 4560-382 
Paço de Sousa.

Prazo/Condições/Júri: As fotos 
passam a ser recepcionadas pela 
Associação a partir de 15 de Novem-
bro até 9 de Dezembro, ficando a ser 
sua propriedade, por consentimento 
do concorrente. Só serão válidas para 
concurso as fotos que obedeçam às 
condições descritas. Até à votação do 
júri é salvaguardado em anonimato o 
nome do concorrente de cada foto. A 
cada foto e sem ordem, é atribuído um 
nº. As fotos serão expostas no salão 
onde irá decorrer o “Jantar de Natal”. 
O júri é constituído por todos os par-
ticipantes do “Jantar de Natal” que 
queiram votar.

Mostra-nos aquilo que fotografaste 
quando estiveste durante 2018 com 
a Associação dos Antigos Gaiatos. 
Temos três aliciantes prémios para 
oferecer aos autores das três fotos 
mais votadas. Participa e partilha. 
Obrigado.

 
JANTAR DE NATAL — A  

AAGFN vai realizar o seu jantar de 
Natal no próximo dia 15 de Dezem-
bro, pelas 19:30 horas, no mesmo 
restaurante do ano passado, a dois 
passinhos de Paço de Sousa, bem per-
tinho do Centro Paroquial de Irivo. 
O convite que fazemos bem a tempo 
para que compareçam os Antigos 
Gaiatos, seus Familiares e Amigos, 
que nesta ocasião festiva do nasci-

FALECEU O SERAFIM “PALHAÇO” — Na noite de 30 de Outu-
bro para 1 de Novembro, faleceu o Serafim Ferreira, mais conhecido por 
aqui como Serafim “Palhaço”. O Serafim veio para Paço de Sousa para 
ingressar como rapaz da Casa do Gaiato. Nunca se lhe conheceu família, 
a não ser a vaga referência dele a uma irmã que dizia viver num bairro do 
Porto, mas de que não temos nenhuma notícia de contactar com ela.

Depois dessa passagem pela Casa do Gaiato, o Serafim ficou por cá, 
sobrevivendo a “trabalhar aos dias”. A pessoa que durante muito tempo 
escreveu estas crónicas fez, para ele, o que fez para muitos cá da terra, 
antes e depois do 25 de Abril, ou seja, tratou-lhe de toda a burocracia 
necessária para poder usufruir dos seus direitos sociais, incluindo a pensão 
de reforma, quando chegasse à idade de poder usufruir dela, como veio a 
acontecer.

Com esse rendimento e mais o uso gratuito de uma casa do Patrimó-
nio dos Pobres, o Serafim não tinha necessidades materiais. As necessida-
des principais que tinha eram outras, a saber, uma relação menos desregu-
lada com a bebida e com o tabaco, melhores cuidados de higiene pessoal 
e de limpeza da sua habitação e menos teimosia em assuntos que só o 
prejudicavam.

A maior parte das vezes essa teimosia não pôde ser vencida, nem nós, 
nem por outras pessoas que o ajudavam, nomeadamente os seus vizinhos 
a quem aqui agradecemos por terem sido Vicentinos com letra grande, 
mesmo que o não sejam formalmente.

Talvez essa teimosia fosse o seu modo próprio de afirmar a sua auto-
nomia. Seja isto, ou não seja, ela esteve sempre presente até à parte final 
da sua vida. Com efeito, quando lá por Junho, ou Julho, ele começou a dar 
mostras de dificuldades na respiração e a voz começou a ficar-lhe cada vez 
mais rouca, nós e esses seus outros amigos várias vezes insistimos com 
ele para o levarmos ao médico. Resistiu sempre dizendo que, em 78 anos 
de vida, só tinha ido ao hospital uma vez para fazer um curativo numa 
perna e que saiu de lá antes que o médico lhe tivesse dado ordem para ir 
embora, apanhando um táxi que pagou com dinheiro que tinha levado já 
a pensar nisso.

Só foi possível começar a convencê-lo de que tínhamos mesmo que o 
levar ao hospital quando ele começou a ver que, quando tossia, às vezes 
saía algum sangue. Quando isso começou a acontecer, conseguimos com-
binar com ele um dia para irmos ao hospital, pedindo-lhe para, na manhã 
desse dia, vestir uma roupa limpa.

Nessa manhã lá fomos até sua casa. Ele lá estava pronto e asseado, 
mas não quis ir logo para o hospital. Percebemos, depois, que, antes de 
ir, queria o almoço com comida passada que caísse bem pela sua garganta 
abaixo que vizinhos amigos lhe preparavam e lhe traziam todos os dias, 
nessas semanas em que ele tinha dificuldades em ingerir outro género de 
comida. Por isso, voltamos lá depois de almoço com uma ambulância dos 
nossos Bombeiros Voluntários que veio, não só com o seu motorista, mas 
também com um enfermeiro que cuidou devidamente daquilo que podia 
cuidar nessas circunstâncias.

Reparamos que, antes de sair, o Serafim abriu um frigorífico que tinha 
na cozinha e que já não funcionava nessa função, mas sim na função de 
armário. O frigorífico que funcionava era um novo que ele tinha pedido a 
um vizinho amigo para lhe comprar há relativamente pouco tempo. O que 
ele foi buscar a esse frigorífico antigo foi um porta moedas, muito prova-
velmente tendo em vista fazer o mesmo que tinha feito quando uma vez 
foi fazer um curativo ao hospital.

Passou o resto desse dia no hospital em exames que duraram até cerca 
de meia noite. Fez análises ao sangue e à urina. Fez, também, um TAC 
aos pulmões. Nada disto mostrou sinais de doença preocupantes. Foi só um 
segundo TAC feito já depois das onze horas da noite à zona da garganta que 
mostrou sinais de uma lesão ainda muito localizada que, só com esse exame, 
não dava para classificar, com certeza absoluta, se era cancerígena, ou não.

Nessas horas todas que passou na urgência do hospital, não pudemos 
sair de perto dele porque estava sempre a querer levantar-se da cadeira e 
a querer ir embora, protestando contra as esperas por mais um exame e 
pedindo-nos insistentemente para chamarmos um táxi.

Voltamos com ele ao hospital, no dia seguinte, para uma consulta de 
otorrinolaringologia. Depois dessa consulta, ficou marcada outra com 
uma anestesista para, a seguir, lhe poder ser feita uma biópsia.

Na véspera da consulta com a anestesista, o Serafim faleceu. Esses 
seus vizinhos que lhe levavam a comida todos os dias, ao não verem sinais 
de movimento dele pela manhã, bateram-lhe à porta. Dessa vez a porta 
estava fechada. Por isso, tiveram que recorrer a outros meios para entrar 
na casa. Encontraram-no já falecido, deitado na cama, com a cabeça bem 
encostada ao travesseiro e só com uma perna fora dos cobertores, mas 
sem aspecto de ter passado por grande agitação. Também foi assim que 
o encontramos, logo depois desses seus vizinhos nos terem dado o alerta.

Que os seus últimos momentos não tenham sido de grande sofrimento 
e que a sua alma repouse na paz de Deus! 

Os nossos contactos
(só para assuntos da Conferência e não para assuntos da adminis-

tração do jornal)
Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
O nosso NIB: 004513424003543534043  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

LAR DO PORTO Casal vicentino

«Quem ama a Deus contenta-se com 
agradar Aquele que ama, porque não 
se pode esperar maior recompensa 
do que o mesmo amor, e amor vem de 
Deus, porque o próprio Deus é amor. 
A alma pura e santa sente-se tão feliz 
por estar cheia deste amor que não 
deseja qualquer outra felicidade. É de 
facto uma grande verdade o que diz o 
Senhor. Onde está o teu tesouro, aí está 
o teu coração. Que é o homem senão 
cumulação dos frutos do seu trabalho? 
Cada um recolhe o que tiver semeado: 
conforme o trabalho assim será o pro-
veito; e onde se concentra a alegria 
do êxito aí se aprende a solicitude do 
coração. Mas como há muitas espécies 
de riqueza e diversas causas de alegria, 
o tesouro de cada um é a satisfação do 
próprio desejo, e se este limita aos bens 
terrenos, tal satisfação não pode trazer 
a felicidade mas a infelicidade.

Pelo contrário, aqueles que aspiram 
às coisas do Céu e não às da terra, 
nem estão presos aos bens que passam 
mas aos bens eternos, alcançarão uma 
riqueza incorruptível, aquela de que 
fala o Profeta: A sabedoria e a ciência 
são as riquezas da salvação, o temor do 
Senhor é o seu tesouro. Por meio des-
tes tesouros da justiça, com o auxílio 
da graça divina, até os bens terrenos se 

transformam em bens celestes, quando 
muitos se servem destas riquezas, justa-
mente herdadas ou justamente adquiri-
das de outro modo, como instrumentos 
de bondade. Distribuindo para sustento 
dos pobres o que possuem em abun-
dância, acumulam para si uma riqueza 
imperecível, porque aquilo que distri-
buíram em esmolas jamais o poderão 
perder, estes têm justamente o seu cora-
ção onde têm o seu tesouro, porque a 
maior felicidade consiste em valorizar 
as riquezas de modo a fazê-las aumen-
tar, sem o temor de as perder jamais.»

Vou dar notícias daqueles que o 
Senhor pôs nos nossos caminhos: A 
mãe dos 7 filhos o pai dos filhos; conti-
nua bastante doente ele é bom homem 
só se queixa que não pode trabalhar; 
e assim não pode ajudar em casa. Os 
filhos continuam todos em casa mas 
ganham muito pouco; a mãe coitada 
vê-se para conseguir dar de comer a 
todos, a filha mais nova anda na escola 
e tem tido boas notas, não pode ser 
tudo mal. Mas também vou dar uma 
boa notícia: duas senhoras de Lisboa 
ajudaram a mãe, ninguém lhe dava tra-
balho por causa da boca que ela tinha 
— os dentes todos podres — mas se 
Deus quiser daqui por 3 semana já será 
outra pessoa.

A mãe que tem os 4 filhos agora deu-
-lhe um enfarte e tem 2 aneurismas a 
que vai ser operada; a vida deles está 
cada vez mais complicada, um dos 
filhos continua preso, a outra filha con-
tinua à espera que lhe dêem os filhos, 
outra filha ainda muito jovem teve 
agora um filho e talvez estas compli-
cações todas mexeram com esta mãe. 
Marido dela que também lhe tinha 
dado um enfarte agora está a ficar 
melhorzinho.

Nós continuamos ajudar dentro 
das nossas possibilidades que neste 
momento não são grandes, continua-
mos a pagar por transferências ban-
carias à farmácia, ao talho, senhoria 
sabemos para que vai o  dinheiro. O Pai 
Américo sempre nos disse que deve-
mos dar a cana e não o peixe.

CAMPANHA TENHA O SEU 
POBRE — D. Helena e a prima, 600€. 
D . M. Inês Cruz, 70€. Carlos A. Silva, 
30€. António Vale, 50€. Carlos Jesus, 
100€. D. Maria Magalhães, 30€. D. 
Aura, 20€. Roberto Almeida, 80€.

Muito obrigada a todos, só com estas 
ajudas é que podemos ajudar quem 
mais precisa.
O nosso NIB:
0010 0000 4417 8020 0015 8
O nosso endereço:
Conferência S. Francisco de Assis,
Rua D. João IV, 682
4200-299 Porto.  q

ERA O ANO I, N.° 21 Pai Américo

Peditórios
Teve lugar no dia 26 do mês de Novembro do ano em que esta-

mos [1944] e no Coliseu do Porto, o primeiro passo da via-sacra 
que este inverno tenciono fazer.

Nas duas sessões do dia, mais de cinco mil Tripeiros ouvi-
ram falar da nossa Aldeia e declararam-se obreiros dela, cada um 
segundo as suas posses.

Parece estranho, à primeira vista, que um Sacerdote entre em 
casas de espectáculos, quando a disciplina eclesiástica é expressa-
mente severa a tal respeito; parece sim.

Mas eu desejo esclarecer.
A Obra da Rua é cem por cento uma obra da Igreja. Se não 

mostra no rosto a clássica legenda — com aprovação eclesiástica 
isso nada quer dizer. O espírito é que vivifica; a letra não conta.

O Senhor Bispo do Porto, sabe tudo quanto eu faço, aonde e 
como. Sabe-o por mim mesmo; alguma coisa que tem sabido por 
outros (e tem sabido) são fraquezas dos homens.

Ai da obra, se não fosse da Igreja! Ai de mim, se eu não fosse 
da Igreja!

Que podia eu sem Ela? E que não posso eu com Ela?
Mesmo que eu fosse sequestrado, reduzido a silêncio, posto 

a tormentos; - todo o mal que o homem pode e sabe fazer. Que 
importa? Sendo da Igreja não estou nunca sozinho.

Eu acredito na comunicação dos Santos!
Com homens desta força ninguém pode nada; nem os bons 

nem os maus. O mais acertado é deixá-los passar.
Mas vamos ao que se passou no Coliseu. Muita gente. Todas 

as facilidades da parte da Gerência. Muitas facilidades da parte do 
Pessoal Menor. Muito interesse em ouvir o recado. Muito desejo em 
dizer que sim. Na primeira sessão, sete contos e quê. Eram pobres. 
Na segunda sessão, seis ditos e quê. Eram ricos.

Vi gente conhecida, de outros peditórios. Um deles, apareceu o 
ano passado em todas as igrejas, todas. Aparecia igualmente den-
tro da saca um rolo de notas de cem. Pois dia 26, na minha saca, 
apareceu um rolo de notas de cem! Estou a ver que temos mais 
rolos nos mais palcos onde tiver de ir. Ele é e chama-se Leão.

Quando ouvires anunciar a segunda palestra, que será, talvez 
no S. João, apita que eu também apito.  q
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BEIRE — Isso de “Segurança Social”… Um admirador

1. Era preciso parar-se para falarmos… Precipi-
tadamente, levados pelo coração, dissemos sim, pode-
mos botar a mão. Era um caso que a Assistente Social 
daquela Câmara pintou como desesperado — o homem 
está na rua e sem ter para onde ir. Para mais o passado 
dele também deslizara pelas Casas do Gaiato. Verdade 
que o passado dele soubémo-lo depois, estava longe de 
ser “de boa memória”. Mas, porque são filhos do cora-
ção, veio. Só que… não era um filho, era o inimigo 
dentro de portas. Dele, diria Pai Américo que ainda 
não era dos nossos. Ainda não tinha chegado a sua 
hora para ser nosso. Nós não somos dos desalojados 
por falta de cabeça. Somos o amparo paliativo dos 
caídos na valeta. Mais: o amparo caritativo! Esses 
que já não podem mais nem levantar-se — para fazer 
mal. São os que já ninguém os quer e/ou os que já nin-
guém pode mais aguentar aquilo. Não por mesquinhez 
de alguém, mas porque são um peso a mais para ser 
aguentado por qualquer pessoa sozinha. Somos para 
esses que já ninguém aguenta. Mas que continuam a 
ser gente que precisa de gente para poderem continuar 
a sentir-se gente — filhos do Deus que dá a vida. E que 
ELE ama.

Sabemos que o Mestre nos desafiou a “amar até os 
próprios inimigos”. Sim, mas recomendou que à sim-
plicidade das pombas se somasse sempre a prudência 
das serpentes… (Mt 10,16). E o nosso povo, na sua 
sabedoria, gosta de dizer que a distância entre o bom 
e o burro é muito curta… Por isso é preciso aprender a 
ser bom. O Bem precisa de ser bem feito. Diz o povo 
que alimentar burros à corda não é serviço de Deus… 
E hoje, mais do que nunca, com as reformas sociais, há 
o perigo de sermos explorados pela falsa pobreza. Daí 
nascem os adictos à subsídio-dependência. O povo 
honesto a pagar e o chico esperto a sacar. Porque só 
trabalha quem não sabe fazer mais nada… Ora, num 
mundo assim, são muitos os inimigos à espreita de 
uma oportunidadezinha para sacar o seu, em qualquer 
espólio de guerra… Por isso se tornam mestres em 
fomentar a guerrilha que desgasta.

2. O importante é levantar-se… Cometido o erro, 
havia que arranjar uma solução. Porque, já no sábio 
dizer de Nelson Mandela, uma pessoa não se mede 
pelos seus êxitos, mas pelas vezes em que cai e volta 
a levantar-se. Assim, havia que CO+operar. Nem só a 
Câmara nem só nós. A união faz a força. Sms para trás 
sms para a frente. Quase o desespero… Mas este adiar 
de uma solução é por impotência da Lei ou por inope-
rância de quem deve cuidar de aplicá-la?! Há que 
parar para discernir. Ver se há que ter serenidade para 
aceitar algo que não se pode mudar ou se há que ter 
coragem para mudar, quanto antes, aquilo que foi mal 

decidido. Sempre se impõe uma boa redecisão logo 
que se tenha tomado consciência de que a realidade em 
questão não é como se pensara. 

Verdade que aí é preciso ter força. Se necessário, 
beber dessa Força (a Ruah!…) de onde o Povo Bíblico 
via brotar toda a Criação. Muitas vezes é por falta 
dessa Força que não se muda aquilo que nos compete 
a nós mudar. Não podemos viver só da solidariedade 
social, que sempre tem limites — de verba, de pessoal, 
de espaços…  Às vezes é preciso a Caridade — essa 
que, no dizer de Pai Américo, se não houver dinheiro 
mas o irmão precisa, vai busca-lo à boca de um peixe 
qualquer…(Mt 17,27). Disto percebe o crente, não o 
Estado com sua (in)Seguranças Social… Casas do 
Gaiato e, muito particularmente, o Calvário sabem 
que é assim. 

Chegou o dia. Com a solenidade de um encontro na 
Edilidade, sentamo-nos os dois à mesa. Em gabinete 
próprio, como é de lei. Logo de início, fiquei com a 
grata sensação de que os dois nos iríamos manter à 
altura. Conseguiríamos COM+versar. Porque, efecti-
vamente, as coisas não ficaram em águas de bacalhau, 
como sempre acontece quando, em vez de COM+ver-
sar, se começa num bla bla bla sem fim, a CONTRA+-
versar, SUB+versar e outras formas de DES+conver-
sar…

3. Um flashzito para amenizar… Ele sabe sempre 
tudo. Sobre qualquer assunto. Com uma segurança 
que só esta classe de gente consegue ter… Sorridente, 
de olho muito azul, meiguito (às vezes até a cair para 
o meloso, sobretudo se há meninas pelo meio…), bota 
faladura sobre seja lá o que for. Na TV, se estamos 
à beira dele, não se consegue ouvir nada — só os 
comentários dele. — Estavas bem para conselheiro do 
Presidente da República —, gostamos nós de brincar 
com ele. — Se o Marcelo soubesse de ti…

Estávamos nos preparativos do curtir as nossas azei-
tonas. Como havia uma voluntária na operação (…), 
ele lá estava no fala que fala, a dar leis e a querer saber 
para que era aquilo… Quando viu tudo pronto para 
entregar aos tempos de intervalo nas mudas de água e 
acerto de condimentos, aí ele embandeirou em arco: — 
Já sei. É para os piritivos !… — Aperitivos, queres tu 
dizer ?!… — Não. Um piritivo! V. não sabe o que é um 
piritivo ?! Eu esplico. Pega-se assim numas pouquitas 
de azeitonas na mão, com um bocado de boroa e um 
copo de vinho, ah carago!… Nunca comeu? Nos res-
taurantes é sempre assim, antes de comer…

*** Lembrei a cena das fajoas e das feijocas… Mas 
essa com gente até formada, com obrigação de saber. 
Depois vos conto. q

SETÚBAL Padre Acílio

É próprio das Casas do Gaiato rodearem-se de elementos vivos e encan-
tadores.
O romantismo das plantas, das árvores, das sementeiras e colheitas, 

até a presença próxima dos animais domésticos e de gado diverso, tudo 
influi a sensibilidade dos rapazes, ajuda a sublimar e a amadurecer os seus 
sentimentos.

Se publicássemos, como alguns, os nascimentos das vitelinas e vite-
los, encheríamos o Jornal todas as quinzenas. Não o fazemos, mas são 
raras as semanas que não tragam à luz do dia duas ou três novas criaturas 
das nossas vaquinhas! Os bacorinhos, as ninhadas a mamar nas porcas sob 
o sussurro prazenteiro das marrãs e as galinhas mais os patos rodeadas de 
pequeninas crias, são outras novidades desta quinta pedagógica!

Quantas famílias vêm a nossa Casa com seus filhos ainda pequenos 
para verem as vaquinhas e os vitelinos, os coelhos e a passarada. É muito 
raro o fim-de-semana que as visitas infantis não se acerquem de nós, na 
alegria de presenciarem e tocarem de perto os nossos animais!

Fomos, há dias, buscar um carneiro e uma ovelha a casa de uns ami-
gos que os não podiam cuidar, por ele ter sofrido um AVC muito forte que 
o derrubou completamente.

A carinhosa esposa resolveu dar-nos muitas galinhas e os dois laní-
geros. 

Logo no outro dia de manhã, Monchique, preocupado, veio perguntar 
se lhes podia dar liberdade de comerem as ervas do pomar!

— Põe homem, os animais estão habituados a andar à solta. — O 
rapaz assim fez mas a ovelhinha desapareceu. 

Bita veio protestar: — Põem os animais à solta e agora não sabem da 
ovelha.

Monchique, preocupado, procurou, procurou, até que deu com o 
bicho escondido num canto do alpendre onde se guardam as alfaias agrí-
colas, dando mama a dois cordeirinhos. Esfuziante de alegria veio contar 
a descoberta:

— A ovelha já pariu e tem uma borreguinha e um cordeiro.
— Guarda-os bem —, recomendei-lhe. — Olha que se os pequenos o 

descobrem põem-nos ao pescoço e podem matá-los.
Como a escola começa de manhã e eles só regressam ao cair da noite, 

ainda não os viram, mas estas crias vão ser um elemento importante para 
darem vida ao presépio que faremos no próximo Natal, enfeitando então 
o pescoço dos pastorinhos, apressados na noite Santa a saudar o Menino.

Há bastantes anos que não temos ovelhas. O rebanho chegou a oitenta, 
mas como cultivávamos arroz os terrenos ficavam encharcados com covas 
de água aqui e além, as ovelhas bebiam qualquer água, adoeceram e fomos 
obrigados a vendê-las.

Agora não será o princípio de outro rebanho, apenas mais um ele-
mento decorativo da nossa vida!  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

FESTA NA MEALHADA — Nesta 
nossa crónica, muito grata, da cele-
bração do II Dia Mundial dos Pobres, 
na Mealhada, felicitamos vivamente 
todas as comunidades paroquiais dessa 
zona, em especial o nosso amigo Padre 
Rodolfo e outros pastores (como o 
Padre Carlos Godinho), pela organi-
zação e execução dos momentos pre-
vistos para esse dia, que foi de chuva, 
são convívio e muita alegria, a saber: 
a) 10:15 horas — Eucaristia, na igreja 
da Mealhada, presidida pelo sr. Vigário 
Geral, Padre Pedro Miranda e concele-
brada pelo Pároco e pelo nosso Padre 
Manuel, com a presença dos Rapazes 

desta Casa, colaboradores e antigos 
gaiatos, na qual a comunidade rezou 
por nós e connosco; b) 11:15 horas 
— distribuição de 38 Rapazes pelas 
famílias; c) depois, foram almoçar 
com essas famílias, previamente pre-
paradas para o efeito, de várias loca-
lidades — Luso, Vacariça, Mealhada, 
Pampilhosa, Barcouço, Carqueijo, 
Casal Comba, Antes; d) 14:30 horas 
— sessão cultural, no Cine-Teatro 
Messias, com lotação esgotada (cerca 
de quatrocentos amigos): apresenta-
ção da Mensagem do Papa Francisco, 
pelo Padre Manuel Carvalheiro; boas 
músicas e excelente teatro (O menino 

que queria ser feliz), por membros 
das comunidades do concelho da 
Mealhada; gravação áudio de Padre 
Américo e actuações dos Rapazes da 
Casa do Gaiato de Miranda do Corvo 
(ensaiados pelo Prof. Paulo Sousa) — 
Vida e Obra de Padre Américo, Aqui 
é a Casa do Gaiato, O barbeiro d’o 
gaiato, e Hino da Casa do Gaiato de 
Miranda do Corvo; palavras finais 
do nosso Padre Manuel e do Padre 
Rodolfo; e) boa merenda, no salão 
paroquial; e regresso a suas casas. No 
átrio do Cine-Teatro Messias, fez-se 
uma campanha de assinaturas do nosso 
Jornal O Gaiato e divulgados bons  
livros do nosso querido Pai Américo. 
A todos os nossos amigos e amigas 
do concelho da Mealhada, que foram 
muito simpáticos no acolhimento e 
generosos na partilha (cujas contas já 
foram dadas), esta Comunidade agra-
dece do fundo do coração e com eterna 
gratidão. Bem-hajam!

PARTILHAS — Como sabem os 
nossos amigos e amigas, em especial 
os assinantes d’O Gaiato, a nossa Casa 
não tem financiamento estatal, pelo que 
procuram ajudar-nos (pessoalmente, 
por carta e transferência bancária), o 
que muito agradecemos. Entre outras 
ofertas, têm vindo carne da Fresbeira 

(Vila Nova de Poiares) e de um talho 
em Celas (Coimbra); e ainda temos ido 
buscar peixe (pregado), à Acuinova 
(Praia de Mira). Ao Banco Alimen-
tar (Coimbra) vamos, mensalmente, 
buscar alguns géneros alimentícios; e 
com papel recolhido, para reciclagem, 
principalmente em Escolas locais e 
também de alguns particulares, vamos 
trocando aí por alguns alimentos. De 
uma campanha de Professores de Edu-
cação Especial do Agrupamento de 
Escolas de Gualdim Pais — Pombal, 
em 10 de Novembro, vieram trazer-
-nos géneros alimentícios, etc.. Em 
13 de Novembro, como tem sido boa 
tradição, a Escola Básica do 1.º Ciclo 
de Lamas (uma Eco-escola) convidou-
-nos e ofereceu-nos o Prémio Pingo 
Doce, em géneros alimentícios, que 
receberam pela sua excelente activi-
dade na recolha de electrodomésticos 
para reciclagem; e a nossa Casa do 
Gaiato, por intermédio do nosso Padre 
Manuel, agradeceu e foi conferido, 
assim, um Certificado de Mecenato. 
Em 20 de Novembro, alguns membros 
da Paróquia da Carapinheira (Monte-
mor-o-Velho), com o sr. Padre Fran-
cisco, vieram trazer-nos o resultado 
de uma campanha da Catequese, em 
que recolheram géneros alimentícios e 
outros bens. Bem-hajam!.  q

mento de Jesus, fazem sempre por se 
encontrar e partilhar momentos ale-
gres de fraternidade. Manda a tradi-
ção que o prato do bacalhau seja rei 
incontestado e seremos bem servidos 
e ao agrado de todos. Ao longo da 
noite e com as barrigas consoladas 
iremos assistir num TV a resenhas dos 
eventos que se realizaram ao longo do 
ano, bem como recordar o Natal de 
2017. Seguir-se-á  actuação da Tuna 
Musical e o nosso “presépio humano” 
entrará no campo da galhofa com o 
sorteio (ao acaso, diz sempre o Vice-
-Maurício) e atribuição de prendas 
“trocadas”. Risota por toda a sala não 
faltará e será sempre assim e não há 
volta a dar! Portanto, não esqueças de 
trazer a prendinha “obrigatória” para 
dares e igualmente receberes também. 
Se alguém se esquece, no fim alguém 
ficará sem receber, o que não deve 
acontecer. Será também escolhido o 
momento para que toda a gente que 
está presente proceda à votação das 
fotos do nosso passatempo fotográfico 
“Momentos com a Associação” que 
entretanto foram recebidas na Asso-
ciação até ao fim de semana de 9 de 
Dezembro.

Os nos para fazeres a tua marcação 
são os do costume: Miguel - 912 163 
569 e Maurício - 917 414 417 o mais 
breve possível até dia 11 de Dezem-
bro, para se transmitir a tempo e horas 
no estabelecimento que vai preparar o 
repasto culinário.

Contamos contigo e com os teus 
para este evento que vai ser muito fes-
tivo e em espírito natalício de Comu-
nidade… à Gaiato!
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PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

NUMA destas manhãs, tomava-eu o pequeno-almoço, quando sur- 
 giu aos meus ouvidos um ai: — Isto é que é pobreza, mas pobreza 

mesmo!
— Então o que é? — Perguntei à senhora que acabava de atender os 

pobres. — Ai!, Padre, até me dói o coração. Crianças regeladas, magri-
nhas, com mães que não sabem falar… crianças sem escola nem ambiente 
nenhum!

— Oh!, mulher, tire-lhes uma foto para eu pôr no Jornal. — A gente 
tem de clamar e, se possível fazer escândalo pois estas realidades só atin-
gem os responsáveis com escândalo. O Evangelho diz-nos que o escân-
dalo é mesmo necessário.

Em plena Europa, num País que exige como escolaridade mínima o 
décimo-segundo ano, haver crianças sem creches, sem pré-primária e sem 
qualquer escola. Isto arrepia. Nem se acredita!

Vêm em magotes, rodeadas das mães, mulheres que além de não 
saberem ler, mal se expressam! Gente que acampa aqui e ali… vive da 
pedincha, sem hábitos de trabalho nem de economia… sem casa nem 
morada, mas homens e mulheres que proliferam a miséria, arrastando-a 
de geração para geração.

Parece impossível, em Portugal e na Europa, haver crianças a crescer 
na mais repugnante marginalidade. Os pais acampam debaixo de tendas, 
armadas sob as árvores e, normalmente, escondidas das autoridades, sem 
eira nem beira. Deslocam-se em carroças ou carros velhos, onde nas noites 
frias do inverno se abrigam em montões, como os nossos suínos no curral, 
uns sobre os outros aquecendo-se corpo a corpo.

Eu entendo que é difícil recuperar os adultos, mas… as crianças… 
meu Deus! Só por amor delas valia a pena estabelece-los numa casa onde 
se abrigassem do frio, da chuva e do calor, frequentassem uma escola 
local, tomassem um banhinho e saboreassem um calor familiar.

Um homem vale mais que uma casa e uma criança é um adulto 
em potência. Sim, uma casa, mas não só, também o acompanhamento 
humano, bem pertinho deles, prestado com paciência por gente com cora-
ção. Uma assistência que só o amor de Deus é capaz de gerar e manter. 
Nunca a cooperação fria das Doutoras que aparecem como os Bombeiros 
quando há fogo!

Vivemos num País onde o princípio das Instituições que protegem a 
criança, se apresenta aparentemente eficaz, mas não é tão infalível como 
parece. Muitas vezes depende das pessoas que estão à frente, que não 
saem do seu quentinho no Inverno, do fresquinho no Verão, da como-
didade de um carro, ficam agarrados às secretarias, não saem à rua, não 
se apercebem da realidade do submundo e se instalam no trabalho que 
lhes aparece no gabinete. Instituto de Apoio à Criança, Segurança Social, 
Comissão de Protecção de Menores e Tribunal de Menores. Tanta organi-
zação e a gente bate com a cara nestas desmedidas desgraças, verificando 
que ninguém tenta estancar a fonte de tão profunda miséria.

A organização tem muitas vantagens, mas, se não for gerida por gente 
com Alma, tanto no Estado como na Igreja, passa ao lado das feridas e 
do sofrimento escondido, dando razão ao desabafo do Pai Américo: — A 
miséria vence, nós somos uns derrotados, ou mais proximamente ao cla-
mor do Papa Francisco: — É urgente que os pastores conheçam o cheiro 
das ovelhas!

Se o Governo construísse casas para esta desgraçada gente, não faria 
mais que o seu dever e a Nação lucraria muito. Evitar-se-iam tantos cri-
mes, tanta papelada nos tribunais e, sobretudo, tanta gente nas cadeias. 
Valia muito mais do que diminuir o deficit.  q

BENGUELA Padre Manuel António

CELEBRÁMOS a Festa de  
 Cristo Rei, no domingo, 25 

de Novembro. O amor e o serviço 
aos mais pobres são as qualidades 
desta Realeza. Por isso, os cora-
ções de todos os filhos da nossa 
Casa do Gaiato participaram, com 
muita alegria, nesta celebração da 
Igreja universal. Foi uma oportu-
nidade maravilhosa para lembrar 
aos membros das comunidades 
paroquiais os seus compromis-
sos com os mais pobres. Há uma 
necessidade urgente de lhes dar 
a mão, animada pelo amor. Os 
pobres batem à nossa porta com 
uma frequência impressionante. 
É, sem dúvida, sinal do abandono 
reprovado em que vivem. Vamos 
partilhando também com os mais 
pobres do que recebemos do vosso 
amor. A nível das comunidades 
civis, porém, há necessidade de 
corações verdadeiramente solidá-
rios com os pobres. Vão surgindo 
grupos, sem dúvida, muito sensí-
veis a estas situações de injustiça 
social. Não podemos esquecer-nos 
de que pertencemos a um Reino 
que tem como Cabeça Jesus Cristo 
Rei que manifestou o seu Amor 
com o dom da Sua Vida. É, sem 
dúvida, um chamamento a cada 
um de nós para mostrar o nosso 
amor aos pobres e mais desvali-
dos.

Pai Américo, o fundador da Obra 
da Rua com as Casas do Gaiato, 
foi um verdadeiro apaixonado por 

Jesus Cristo. O seu amor levou-o a 
dar sua vida pelos pobres, de todas 
as condições. Os filhos abandona-
dos constituíram o seu tesouro. Do 
seu coração brotou para eles a Obra 
da Rua, na dimensão das Casas do 
Gaiato, Casas de família dos filhos 
sem família. Que o Amor de Jesus 
Cristo Rei seja, na verdade, para 
cada um de nós uma fonte de ener-
gia que nos permita fazer tudo o 
que pudermos pelos mais pobres e 
pelos filhos abandonados. A nossa 
Casa do Gaiato de Benguela é tes-
temunha do Amor extraordinário 
de corações que a amam como um 
tesouro das suas vidas. Há cora-
ções que partilham seus bens com 
a nossa Casa do Gaiato. Este amor 
é tão fecundo que não seria possí-
vel mantermos o trabalho e o dom 
da nossa vida aos filhos abando-
nados. Vivemos, sem dúvida, num 
ambiente social desta nossa que-
rida Angola, em que a miséria e a 
pobreza não permitem o egoísmo 
nas nossas vidas. Deixemo-nos 
interpelar por esta pergunta: Esta-
mos, na verdade, a fazer o que 
podemos para ajudar a curar, com 
o remédio da nossa ajuda, cheia de 
amor, este mal terrível da miséria e 
pobreza extrema? Tenhamos cora-
gem e não medo.

A nossa Casa do Gaiato de Ben-
guela está a viver, ajudando esta 
multidão de filhos abandonados e 
os pobres que lhe batem à porta, 
graças aos corações generosos que 

partilham connosco os seus bens. 
Vivemos, deste modo, com muita 
confiança e com muita esperança. 
Que Jesus Cristo Rei partilhe com 
estes corações o Seu Amor, de tal 
modo que as suas ajudas sejam um 
factor de felicidade para as suas 
vidas pessoais  e familiares.

Como temos anunciado, nou-
tros momentos, os pedidos para o 
acolhimento de novos filhos aban-
donados continuam a ser muito 
frequentes. Estamos a tentar criar 
e refazer as condições necessárias 
para dar mais um passo em frente. 
Um dos pontos de apoio está na 
continuação da ajuda financeira 
que nos tem chegado, com admirá-
vel regularidade, dos corações que 
partilham o seu amor com estes 
filhos abandonados. Nesta fase da 
vida da nossa Casa do Gaiato de 
Benguela, há outra aflição muito 
preocupante. É necessário um 
muro para cortar com a invasão 
por gente estranha da área agrícola 
que dá acesso à zona residencial. 
Vamos tentar as ajudas necessárias 
para este serviço muito necessário 
e urgente. Necessitamos, sobre-
tudo, do material em grande quan-
tidade: Blocos, cimento. Esta afli-
ção será, também, vencida com a 
ajuda que esperamos dos corações 
que sempre nos têm acompanhado.

O ano escolar chegou ao fim. 
Como acontece nas famílias natu-
rais, todos os filhos não alcança-
ram os resultados favoráveis. Não 
é, contudo, motivo para desanimar. 
Vamos continuar, com esforço 
renovado, na busca da solução 
positiva, sem desfalecimento. Um 
beijinho dos filhos mais peque-
ninos da nossa e vossa Casa do 
Gaiato de Benguela.  q

Tenhamos coragem…

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes
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Entre todos nós, Obra da Rua e 
seus amigos, o ambiente e o senti-
mento geral tem sido de profunda 
dor, depois do sucedido no Cal-
vário, em 7 de Novembro, com a 
retirada ostensiva de doentes frá-
geis do seu lugar de acolhimento e 
repouso (onde viviam como famí-
lia cristã, de irmãos amigos e labo-
riosos, com alegria e esperança, 
qual colmeia feliz), sendo assim 
separados contra a sua vontade. A 
propósito, por estes dias, no Rela-
tório sobre a Liberdade Religiosa 
no mundo, entre Junho de 2016 e 
Junho de 2018, estima-se que mais 
de 300 milhões de cristãos vivem 
em países onde a liberdade reli-
giosa não é respeitada e assegura 
que 61% da população mundial 
encontra-se a viver em países onde 
a liberdade religiosa não é respei-
tada. Não sendo seguros os dados 
da situação em Portugal, pois 
muita perseguição é subliminar, 
encontrámos no centenário e esti-
mado jornal Amigo do Povo, desse 
Dia, esta evidência dolorosa: Neste 
Dia Mundial dos Pobres, vale a 
pena recordar a Obra da Rua. E 
também alertar para o facto de 
esta Obra ser, neste momento, um 
dos rostos mais visíveis da Igreja 
perseguida em Portugal. O Papa 
Francisco, nesta questão da tra-
gédia dos martírios cristãos, na 
actualidade, sublinhou sem medo 
e com firmeza: assistimos a uma 
perseguição violenta ou a um 
achincalhamento cultural sistemá-
tico exercido sobre os discípulos 
de Jesus.

Por estas duras razões e nossas 
intenções, dessas horas, chegou 

entretanto e deu-nos mais ânimo, 
em comunhão, a Mensagem do 
Bispo de Coimbra aos participan-
tes na celebração do II Dia Mun-
dial dos Pobres, na Mealhada. Foi 
expressamente enviada, lida pelo 
Pároco na Eucaristia, na igreja de 
Santa Ana, e escutada com muita 
atenção e gratidão, pelas cerca de 
quatro centenas de fiéis presentes 
nessa Celebração Eucarística. Pelo 
seu teor pastoral e amigo, de D. 
Virgílio Antunes, bem merece ser 
colocada acima do alqueire e aqui 
registada para memória futura. Eis: 
Saúdo com amizade a comuni-
dade reunida na Mealhada para a 
celebração do II Dia Mundial dos 
Pobres e desejo que seja um dia 
muito feliz para todos. Todos somos 
pobres que precisam de ser acolhi-
dos por Deus e pelos irmãos, mas 
também todos havemos de escutar 
o grito daqueles que clamam por 
amor e auxílio no meio das angús-
tias. Deixo um caloroso convite 
para que aceitemos ser pobres em 
espírito, pois é a condição para 
que estejamos uns com os outros 
de coração aberto e a partilhar o 
que somos e o que temos. Sinto-me 
muito grato ao Papa Francisco por 
nos apresentar com clareza a Boa 
Nova anunciada aos pobres e pro-
por à Igreja e à humanidade este 
dia, porque ele nos leva ao coração 
do Evangelho. Felicito as comuni-
dades, instituições e pessoas que 
assumem e dão corpo à iniciativa 
destas celebrações, especialmente 
na Mealhada. Este gesto tem um 
alcance profundo, pois significa 
que sois um povo que cuida dos 
pobres com justiça e caridade e 
que, desse modo, estais a trabalhar 
em ordem à promoção da dignidade 

de cada pessoa humana. A todos os 
que estão marcados por qualquer 
forma de pobreza, por não terem 
os meios materiais necessários, 
por não terem família, por causa 
da idade avançada ou da doença, 
por se sentirem sós e sem amor, 
mando uma calorosa saudação, na 
esperança de que seja portadora 
de consolação e solidariedade. 
Envio ainda um especial abraço 
às crianças e jovens da Casa do 
Gaiato, desejando que tenham um 
dia muito feliz.

Foi muito expressiva a forma 
transversal como as comunidades 
da Mealhada — Antes, Ventosa 
do Bairro, Casal Comba, Luso, 
Mealhada, Pampilhosa e Vaca-
riça — colaboraram para que 
tudo corresse pelo melhor, desde 
a participada e sentida Celebração 
Eucarística ao almoço com famí-
lias cristãs, bem como ao extraor-
dinário espectáculo no Cine-Teatro 
Messias, ouvindo no início a voz 
profética de Padre Américo e tes-
temunhando o brilhantismo dos 
nossos actores — que interpreta-
ram muito bem a Vida e Obra de 
Padre Américo, Aqui é a Casa do 
Gaiato, O barbeiro d’o gaiato e o 
Hino da Casa do Gaiato. Os nos-
sos amigos deram também alma 
e corpo ao menino que queria ser 
feliz! Depois do saboroso convívio 
final, todos se despediram muito 
felizes por terem participado neste 
grande dia! Na verdade, foi unâ-
nime a alegria vivida por todos os 
rapazes e muitos amigos e amigas 
das comunidades cristãs da Mea-
lhada, neste dia memorável, em 
que houve verdadeira evangeliza-
ção, conforme concluiu o seu pas-
tor, pois sentiram muito o carinho 

e a amizade do bom povo da Mea-
lhada, que tão bem sabe receber 
quem o visita, nesta grande sala de 
jantar, com um sorriso nos lábios e 
boa mesa! Quem participou nestes 
momentos alegres e sentiu o amor 
transmitido neste dia pelos cristãos 
da Mealhada, levou no seu coração 
a felicidade experimentada assim 
mesmo e ao vivo, no dizer do Papa 
Francisco: Os pobres evangelizam-

-nos, ajudando-nos a descobrir 
cada dia a beleza do Evangelho. 
Nas refeições com publicanos e 
pecadores, nas multiplicações dos 
pães e na última Ceia do Senhor, 
Jesus fez-Se presente e actuante, 
tornando efectiva esta palavra 
— Os pobres comerão e ficarão 
saciados [Sal 22, 27]. A gratidão é 
a memória do coração.

Bem-hajam!  q

Continuação  da  página  1

abandonados. Não pode ser moda inventada da noite para o dia. A edu-
cação faz-se com estabilidade do educando. Não será possível realizá-la 
enquanto for nómada o sujeito do projecto educativo.

A conclusão é de Pai Américo: Eu quero que o gaiato a meu cuidado 
se habitue a esta coisa simples e grandiosa — fazer a sua obrigação, e 
que desde pequenino, comece a obrigar-se a ela. Custa muito à criança, 
sim, obrigar-se a pequenas tarefas; educar é justamente contrariar, modi-
ficar a vontade do educando. O dar-lhes de comer é pretexto para educar; 
educação cívica, educação moral, educação religiosa.  q

VINDE VER! Padre Quim

Informamos os nossos Amigos que desde 30 de 
Novembro do corrente ano, o e-mail obradarua@iol.pt 
deixou de existir. O novo e-mail é geral@obradarua.pt e 
já se encontra em utilização.  q

NOVO E-MAIL DA OBRA DA RUA


