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ESTEVE algum tempo internada 
 num hospital. Quando che-

gou a casa, às facturas que dei-
xara por pagar, de luz e água, 
juntaram-se outras que a deixaram 
aflita: havia avisos de corte de for-
necimento.

É uma Pobre mulher com dois 
filhos, ambos pesos que ela tem 
de transportar juntamente com as 
suas próprias carências. Ao paga-
mento da água e da luz, acrescia 
também a falta de gás, «até para 
fazer um chazinho». O valor de 
todas as facturas rondava a cen-
tena de euros. Não foi muito, ao 
contrário das bênçãos com que 
nos cobriu.

Já nos conhecemos há dois 
anos, desde que esteve em risco 
de despejo por deixar acumular 
um ano de rendas por pagar, cujo 
valor mensal é de uma centena e 
meia de euros. Como ela, outros 
Pobres, que até para satisfazer os 
seus pequenos encargos não reú-
nem o suficiente.

Há 30 ou 40 anos, um orde-
nado de uma centena de contos, 
cinco centenas de euros actuais, 
era bom. Hoje, o mesmo valor 
ou mesmo algo mais, não chega 
para manter as despesas mensais 
equilibradas. Por isso, a fasquia 
do limiar da pobreza subiu muito, 
multiplicando-se o número daque-
les cujos rendimentos do seu tra-
balho não cobre as despesas 

Pobreza

PENSAMENTO Pai Américo

Não há no mundo fauna mais actual nem mais ignorada do que o Pobre. 
A curiosidade e a ousadia de todos os séculos têm levado homens a 
procurar saber a vida dos pólos e a massa das estrelas; raríssimos, 
porém, são aqueles que procuram estudar e conhecer a Pobreza na sua 
origem, nas suas casas, nos seus vícios e nas suas virtudes. E porque 
tão ignorados, os Pobres são os maiores desconhecidos. A mentira, a 
embriaguez, o desbragamento, a ingratidão, a imundície são outras 
tantas pedras que o mundo farto lhes arremessa, escandalizado na sua 
crítica sempre impiedosa e, muitas vezes, injusta; sem dar conta de 
que, não raras vezes, sucumbe e cai em faltas muito mais graves quem 
recebeu educação esmerada, aprendeu a amar a Deus, sabe distinguir 
o bem do mal, sente o horror do vício e a beleza da virtude.

Pão dos Pobres, 1.° Vol., 5.ª ed., pg 247-248.

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

básicas, sem pensar sequer nas 
supérfluas. Este assunto não terá 
uma apreciação unânime, mas 
aquela Pobre que refiro acima, 
cujos rendimentos andam muito 
abaixo, é-O sem dúvida.

Na diversidade de conceitos 
de pobreza, cada um toma o que 
quer, de tal modo que podemos 
chegar ao limite de considerar 
ricos que são pobres e pobres que 
são ricos, invertendo-se o sentido 
de riqueza e pobreza consoante 
seja considerada no sentido 
moral/espiritual ou material.

Como encontrar então um deno-
minador comum para as diversas 
situações em que se encontram as 
pessoas?

Há vários anos, ajudamos uma 
família a reparar o telhado de sua 
casa e algo mais no interior. Era 
um casal com uma filha, ainda 
adolescente. Ele sofria de doença 

grave; ela, menos marcada pela 
doença, mas também com alguns 
problemas de saúde. Uma outra 
família que os conhecia, fora 
quem viera pedir ajuda para eles. 
As reparações fizeram-se. Desde 
então, pelo Natal e pela Páscoa, 
sempre recebo um telefonema 
daquela Senhora, desejando-nos 
Boas Festas, grata pela ajuda que 
lhes demos.

Colocaria pois aqui, o denomi-
nador comum do Pobre: a grati-
dão. O Pobre é agradecido, tudo 
o que recebe é dom. Pode ser um 
bem material, pode ser a presença 
de alguém, pode ser uma palavra. 
Por isso, o Pobre é capaz de par-
tilhar do pouco ou do muito que 
tenha. Como dizia Pai Américo: 
«Para ajudar o Pobre, ainda não 
apareceu ninguém mais capaz do 
que os pobres»; «Ai dos pobres, se 
não fossem os pobres!»  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

NÃO havendo casas com ren- 
 das atingíveis para quem 

ganha o mínimo dos salários, 
como viver?

Com dois rapazes — eles 
são sempre os melhores e mais 
sábios companheiros — fomos 
aos pobres distribuir hortaliças, 
trazidas na nossa camioneta, do 
Banco Alimentar contra a fome.

O lugar onde eles mais gostam 
de ir é ao Bairro Negro, não o do 
Canto do Poeta, mas o real, que 
se situa numa antiga fábrica de 
conserva e pela encosta acima, 
com casinhas pouco mais dimen-
sionadas que as palhotas.

Ruelas estreitas, para cima 
e para baixo, abriga ali uma 
enorme quantidade de famílias 
de raça negra.

Vêem-se construções com 
tijolos de sete centímetros de 
largura, as quais vedam apenas 

a intimidade das famílias. Nem 
o calor nem o frio ficam longe 
da casa, que a maioria delas são 
cobertas de chapa de zinco ou 
fibrocimento com pouca capaci-
dade isolante.

O acesso ao Bairro faz-se por 
uma cantaria velha, artistica-
mente lavrada, que dá para a rua 
principal, onde não se podem 
cruzar dois veículos normais e 
se estende ao longo do subúrbio, 
que eu nunca palmilhei, mas que 
pressinto ser comprida e, o rio 
humano, onde desaguam dezenas 
de ruelas, de um e outro lado.

É quase só gente de cor, que 
me parece ter vindo das antigas 
colónias africanas, mas pessoas 
humildes, cordiais e trabalhado-
ras, que lhe dão um ar simpático 
e agradecido.

Quem dera que noutros aglo-
merados com mais regalias se 

cultivasse o amor ao trabalho, 
como neste.

Uma abandonada mãe de cinco 
crianças chorava ontem, junto de 
mim, porque o progenitor delas 
se recusou a apanhar um trabalho 
que lhe era proposto. Por isso, ela 
sozinha iria perder o RSI, ficando 
apenas com o abono dos filhos. 
Penso que este e outros progenito-
res deveriam ser obrigados a tra-
balhar, pois são autênticos promo-
tores da miséria e a sua situação é 
contra a lei natural, nem que esta-
belecesse um período transitório 
de trabalho forçado, até apanha-
rem o hábito e a disciplina horá-
ria do trabalhador. Se não, nunca 
mais sairemos deste estado mise-
rável que, em família, se torna 
contagioso e quase hereditário.

Foi muito rápida a nossa distri-
buição.

Continua  na  página  4

HÁ 67 ANOS EM FÁTIMA Pai Américo

SERÁ uma oração de dez minutos.  
 Neste monte sagrado pela presença da Virgem Mãe de Deus, e 

consagrado pela…
É por obediência que venho aqui.
Será uma oração de dez minutos.
De mãos postas eu digo diante de todos: nós acreditamos na pre-

sença de Jesus Cristo vivo no mundo. E de duas maneiras acredita-
mos na Sua presença porque ambas são objecto da nossa fé.

A primeira presença que afirmamos e acreditamos é o Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia. Escondido!! Escondido sim, mas vivo!

E a segunda presença que nós afirmamos e acreditamos é no 
Pobre abandonado. Escondido sim, mas vivo!

E assim como S. Paulo no seu tempo dizia a quem o escutava 
que não sabia dizer mais nada, nem viver mais nada senão somente 
Cristo, assim eu também hoje pela missão que Deus me confiou entre 
os mortais, eu digo que não sei viver mais nada, nem sentir mais nada, 
nem falar de mais coisa nenhuma senão do Pobre e este crucificado.

Perdoai a minha insipiência, irmãos.
Perdoai.
Vamos curar as feridas dos Pobres e assim damos testemunho de 

Cristo. O Samaritano é o único que ganha todas as partidas. O Sama-
ritano, irmãos, vive. Dele falou o Mestre. Naquele tempo passaram 
os grandes, os grandes daquele mundo. Passaram os ocupados com 
a grande vida sua. Passaram os bens instalados. Os comerciantes de 
todos os artigos daquele tempo que se compravam e se vendiam, e 
esses ficaram na História como quem passa. Passou o Samaritano.

Este era estrangeiro, mas curva-se, cura a ferida daquele 
estropiado. Tinham passado também sacerdotes, passou um e pas-
sou outro, não juntos, foi um de cada vez. E pensavam da mesma 
maneira: errada. Eram da antiga Lei. Jesus Cristo é severo nos seus 
ensinamentos, e o Samaritano, irmãos meus, e o Samaritano foi pre-
gado. Foi anunciado. É hoje anunciado aqui a esta multidão. Só ele 
vive, tudo o mais vegeta.

Queridos irmãos, desculpai a minha insipiência.
Talvez seja bárbara esta doutrina, mas eu não sei outra. É o meu 

alimento, é a minha vida.
Faz assim e vives.
E dilatando mais um bocadinho a nossa oração em conjunto, 

vamos a ver, o que é que nos trouxe aqui?
Continua  na  página  4

Em Miragaia, na inauguração das 28 casas do Património dos Pobres 
— Bairro D. António Barroso.
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PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

GALINHEIRO — No nosso galinheiro do Parque temos mais animais. Já 
tínhamos patos, mas agora temos também um casal de pavões que veio da nossa 
Casa de Beire, dois casais de pombas, e uma ninhada de patinhos que anda sem-
pre atrás da pata-mãe. Estamos à espera que o casal de patos mandarins tenham 
também patinhos.

VISITAS — Tivemos uma visita do 6.º ano da catequese de Alfena, que veio 
conhecer a nossa Aldeia. O cicerone foi o Hugo Pina, que tem muito jeito para 
mostrar a nossa Casa. No final da visita fizeram um convívio connosco. Oferece-
ram-nos um lanche e trouxeram, para o nosso uso, artigos de higiene.

CAMPO — Nos nossos campos, temos vinha e árvores de fruto que precisam 
de ser tratadas. O sr. Jorge andou a sulfatar tudo, para que as uvas e os frutos pos-
sam crescer saudáveis. O Paulo «Mudo» esteve a cortar erva, que cresceu muito 
com as chuvas, para o gado. Também mandamos matar, no matadouro, um dos 
nossos bois, que foi servido na Páscoa e nas outras refeições.

FUTEBOL — Mais uma vez a nossa equipa de Futsal jogou contra o Ordins 
e ganhou por 8-2. O jogo foi para a Taça de Futsal de Iniciados da A.F.A. de 
Penafiel. Foi um bom jogo para nós. Os nossos marcadores foram o Quintino, 
Ratzinquer, Fadul e Joel, com 2 golos cada um. A nossa equipa de Futebol de 11 
fez um jogo contra o Castelões, perdendo por 5-3. Os marcadores dos nossos golos 
foram o «Joaninha», «Marcos» e Júnior, que se estreou a marcar.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

PÁSCOA — Na época de Abril, em que celebro o registo 
do meu nascimento e começo da minha sorte no mundo, a 
quadra da Páscoa provoca em mim mais emoção do que o 
Natal. Quando ainda tão jovem me apaixonei pelos escritos 
de Pai Américo, por força do meu apego como filho da Obra 
da Rua à sua pedagogia, aqueles textos sobre a quadra Pas-
cal deixavam-me em pranto e a meditar: «A nossa Páscoa 
é Cristo crucificado». E neste aprofundar dos seus ensina-
mentos, do seu gosto, do sentido tão humanamente devoto 
a Deus, há muito que trago num apontamento para afirma-
ção ao que digo, palavras sábias do Pe. Dr. Avelino Soares: 
«Muita gente ignora que a raiz da Obra da Rua está na alma 
sacerdotal do Padre Américo». E Pai Américo confidenciava 
ao mundo: «“Pascha nostrum imolatos est Christus…”, eu 
peço desculpa da impertinência do Latim, mas sabe-me tão 
bem. Gosto de dizer tal qual vem nas cartas do Apóstolo. 
“Ressurexit”… mais desculpas, mais latim: “Ressuscitou”».

Com este espírito, desejamos que todos tenham tido uma 
Santa e feliz Páscoa.

COMEMORAR O 25 DE ABRIL — Diz o ditado: “Abril 
águas mil…” e este Abril deu perfeito sentido ao ditado 
popular. Claro que se desejava no dia 25 umas tréguas, mas 
foi precisamente dos dias que ela mais caiu aqui pelo Vale 
do Sousa e na freguesia de Rans. Tínhamos o compromisso 
da nossa presença para abrilhantar com a Tuna Musical o dia 
da Liberdade e o aniversário do CRDR. Então, chegámos 
no início da tarde e as condições meteorológicas eram tão 
adversas que vislumbramos no rosto dos presentes o temer 
de debandada. Pensando à Abril, as quadras da “Trova do 
vento que passa” pairavam naquele instante:

Vi meu poema na margem
Dos rios que vão p’ro mar,
Como quem ama a viagem
Mas tem sempre de ficar.

O tempo descarregava o frio, o vento forte e a chuva… e 
no ensejo duma alvazelha do momento:

Mas há sempre uma candeia
Dentro da própria desgraça,
Há sempre alguém que semeia
Canções ao vento que passa!

O Miguel tomou a iniciativa e montou-se o sistema de som. 
Os tocadores da Tuna “aconchegaram-se” por debaixo dum 
tolde a pingar por quanto é lado e a nossa participação arran-
cou húmida e perfumada pelo fumo dum grelhador. Gerou-se 
um clima de alegria, de confraternização e de espectáculo 

alusivo ao dia da Liberdade e à colectividade aniversariante. 
Nem foram esquecidas as interpretações da “Grândola” do 
camarada Zeca e “Parabéns a você” dedicada aos da casa. 
Os nossos agradecimentos ao Povo de Rans e ao CRDR que 
nos acolheram o melhor que puderam num dia invernoso 
como este, mas as palavras de amizade e a gratidão pelos 
Gaiatos jamais serão esquecidas. Enaltecemos a coragem e 
determinação dos elementos da Tuna, cujo desempenho foi 
reconhecido pelos presentes, que neles viram o espelho da 
humildade, da garra e da coragem… à Gaiato!

Parabéns ao CRDR a quem desejamos as maiores prospe-
ridades Culturais e Desportivas.

PASSEIO ANUAL — Continuam a ser efectuadas reser-
vas no autocarro para o nosso passeio anual que vamos rea-
lizar já no próximo dia 25 deste mês à bela terra de Mondim 
de Basto. Será um evento inesquecível positivamente. Vejam 
que até o “Hino de Mondim” é um convite ao visitante des-
conhecedor ou saudoso em lá regressar:

«Tem a fragância dos jardins do Minho.
Tem a saudade do adeus a Trás-os-Montes.
Liga-se ao Douro por pinhais e rosmaninho
Onde desfruta dos mais belos horizontes.»

Gaiatos, Familiares e Amigos: Não percam esta oportuni-
dade para vir confraternizar e passar um agradável dia con-
nosco. Já só faltam uns dias e façam a vossa reserva no auto-
carro para os números do Maurício e do Miguel: 917414417 
e 912163569. Até lá, Aquele Abraço.

DIA DA MÃE — DUAS MÃES

Nasci de ti, minha mãe querida.
Na ilusão e do desejo, tu engravidaste;
Nove meses no teu corpo a formar vida,
Só separados por um cordão, que tu cortaste!

Pegavas em mim ao colo, envaidecida:
— Que menino tão bonito traz aí!
— Como é parecido consigo! Coisa linda!
Tantos louvores merecidos para ti!

Mas, quando completei os cinco aninhos
Passei a ser estorvo na tua vida
E perdi o amor dos teus carinhos!...

Num Inverno sem Sol e à luz da Lua
Andava a vadiar!... que a minha sina
Era ter mais uma mãe: a Obra da Rua!  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

LONGOS CAMINHOS DE PROGRESSO SOCIAL QUE TEMOS 
QUE PERCORRER — Numa crónica anterior referimos como sendo um 
retrocesso social os casos de Conferências Vicentinas que deixaram de o ser, 
optando por se tornarem grupos socio-caritativos paroquiais. Isto é um retro-
cesso social porque esses grupos deixam de partilhar experiências e recursos 
com outras Conferências Vicentinas nas instâncias próprias que a Sociedade 
de S. Vicente tem para esse efeito (as reuniões dos Conselhos de Zona, os 
plenários dos Conselhos Centrais e os vários tipos de encontros que estes 
conselhos organizam), deixando, também, de contribuir para projectos colec-
tivos do movimento vicentino, em suma, deixando de construir estas formas 
e outras de comunidade ao serviço dos que mais precisam.

Ora, com a diversidade e complexidade que os problemas sociais assu-
mem nos tempos que correm, a forma adequada de os combater não é que 
quem o pretenda fazer se feche no “seu” grupo. É preciso que quem anda 
nesta causa seja capaz de se abrir cada vez à colaboração com outros que 
estejam imbuídos do mesmo propósito, começando dentro do próprio movi-
mento vicentino.

A tentação para que cada Conferência se feche sobre si própria também 
é muito grande, tal como em grupos socio-caritativos paroquiais, apesar da 
Sociedade de S. Vicente de Paulo ter espaços próprios e muitas iniciativas que 
apelam a essa abertura à colaboração entre Conferências. Por isso, há aqui 
um longo caminho de progresso social a fazer dentro do próprio movimento 
vicentino.

Há outro longo caminho de progresso social a percorrer no que respeita à 
colaboração com outros grupos dentro e fora da Igreja Católica que trabalham 
em prol da justiça e da coesão social. Um dos progressos que isso poderá tra-
zer para a Sociedade de S. Vicente de Paulo é algum do desejado rejuvenesci-
mento das Conferências Vicentinas, para além, obviamente, de uma resposta 
mais multifacetada aos problemas sociais que estas procuram combater.

Podem-se conseguir “milagres” que pareciam impossíveis, e realizá-los 
com relativamente poucos recursos, quando essa colaboração genuína acon-
tece.

Que a Páscoa também seja esta passagem gradual, e que precisa de 
tempo, para uma forma mais colaborativa de trabalho social por parte das 
Conferências Vicentinas, com outras organizações que lutam pela mesma 
causa.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

SEMANA SANTA E PÁSCOA — Estava a começar a Semana Santa, quando 
nós também ficamos tristes com o grande incêndio na Catedral de Notre-Dame, 
em Paris, na Segunda-feira Santa deste ano, pois foi atingido um símbolo dos ca-
tólicos da França e do mundo, conforme todos lamentaram. Depois, veio a greve 
nos combustíveis... Com esta situação e chuva, na Quarta-feira Santa, conforme 
tem sido tradição no tempo quaresmal, deslocámo-nos ao Santuário de Nossa Se-
nhora de Fátima, para assim nos podermos confessar e preparar melhor a Páscoa 
do Senhor. Então, nos nossos veículos, com o nosso Padre Manuel e professores, 
os Rapazes que já foram baptizados (e fizeram a Primeira Comunhão) tiveram 
oportunidade de se reconciliar, pois nem só de pão vive o homem. Depois, como se 
levou uma bucha para cada um (preparada pela sra. D. Nazaré), perto do recinto do 
Santuário, ficámos bem; e assim regressámos felizes, na esperança de voltarmos 
para a próxima.

Na Quinta-feira Santa, os Sacerdotes concelebraram com os seus Bispos nas 
Catedrais das Dioceses, na Missa Crismal, em que são benzidos os Santos Óleos. 
Iniciado então o Tríduo Pascal, também na nossa Casa do Gaiato, participámos na 
celebração da Missa Vespertina da Ceia do Senhor. Assim, pelas 19 horas, depois 
da homilia, o nosso Padre Manuel explicou e lavou os pés a doze Rapazitos, da 
nossa casa-Mãe, que em frente do altar (no salão) ficaram todos contentes! Houve, 
ainda, um tempo de adoração do Santíssimo Sacramento!

Na Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, pelas três horas da tarde, partici-
pámos nesta celebração, da qual constou a Liturgia da Palavra, com a leitura da 
Paixão de Jesus, segundo S. João, bem como preces maiores. Seguiu-se a Ado-
ração da Cruz, escutando — Eis o madeiro da Cruz, no qual esteve suspenso o 
Salvador do mundo; e todos os presentes adoraram-na e beijaram-na, ouvindo 
os impropérios. Depois, foi dada a Sagrada Comunhão. Há mais Rapazes que a 
desejam receber…

Entretanto, no Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor, participámos 
na celebração Eucarística deste dia muito feliz para todos os cristãos, pois Jesus 
ressuscitou para ficar connosco para sempre. Foi uma Missa muito alegre, com 
amigos, em que ouvimos a campainha (que o Marcelino, acólito, toca sempre) 
e as leituras sobre a Ressurreição de Cristo, comungámos o Corpo de Cristo e 
beijámos a Cruz de Jesus, Nosso Salvador e Redentor. Desde este grande dia, pas-
sámos a ter (num écran) imagens e textos de/sobre cada Eucaristia. Muito alegres, 
tivemos almoço de festa; e a seguir recebemos o Compasso (Visita pascal), que 
agradecemos. A merenda foi óptima, com os bons folares que grandes amigos nos 
trazem todos os anos (da Pampilhosa do Botão e de cá), bem como os ovos, de 
chocolate (por família amiga de Coimbra), e outros mimos, géneros alimentícios 
para as nossas refeições e vários donativos, para ajudar nas despesas (grandes), 
que muito agradecemos aos nossos amigos e amigas, que não se esquecem de 
nós e por quem rezamos na Missa e no Terço. Bem-hajam e continuação de feliz 
Páscoa para todos!  q

NESTE tempo Pascal, em 
 nossa Casa do Gaiato de 

Setúbal, nossos filhos jovens 
estão a terminar as colheitas das 
favas, ervilhas e das laranjas. 
Lembrei-me da “Christus Vivit” 
— Exortação Apostólica Pós-Si-
nodal do Papa Francisco aos 
jovens e a todo o povo de Deus:

«Como no milagre de Jesus, 
os pães e os peixes dos jovens 
podem multiplicar-se (cf. Jo 6, 
4-13). Como na parábola, as 
pequenas sementes dos jovens 
tornam-se árvores e frutos de 
colheita (cf. Mt 13, 23.31-32). 
Tudo isto se realiza a partir da 
fonte viva da Eucaristia, na qual 
o nosso pão e o nosso vinho se 
transformam para nos dar a Vida 
eterna. Aos jovens, está confiada 
uma tarefa imensa e difícil. Com 
fé no Ressuscitado, poderão 
enfrentá-la com criatividade e 
esperança, colocando-se sem-
pre na posição de serviço, como 
os servos das bodas de Caná, 
colaboradores inesperados do 
primeiro sinal de Jesus, só por 
terem seguido a recomendação 
de sua Mãe: «Fazei o que Ele vos 
disser» (Jo 2, 5). Misericórdia, 
criatividade e esperança fazem 
crescer a vida.» [n. 173].

NOSSOS
FILHOS JOVENS

Padre Lacerda
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BEIRE — Eu gostaria de morrer assim Um admirador

URGE “ajudar a morrer com 
dignidade”. Gosto de ter apren-
dido a ir encarando a morte sub 
specie aeternitatis. À luz da eter-
nidade. À luz de Deus. À luz do 
Trans+(as)cedente. Como uma 
díade, de que também faço parte.

Díade, vida e morte! Cara e 
coroa de uma mesma moeda. E 
tenho-me dado conta de que o que 
mais me faz sofrer aqui no Cal-
vário é o medo de que os pode-
res políticos (com a anuência e/
ou o silêncio dos poderes religio-
sos?!…), talvez sem grande cons-
ciência disso, estejam a promover 
a desumanização da morte. Num 
dito Plano Nacional de Saúde! A 
título de “uma maior qualidade de 
vida até ao final”. Não há dúvida 
de que esse inferno que, tantas 
vezes, somos nós uns para os 
outros, está mesmo “cheio de boas 
intenções”…

Das minhas doces memórias 
do coração, destaco um curso 
que, criado pela FITI (Federa-
ção das Instituições de Terceira 
Idade), era ministrado para tra-
balhadores do Apoio Domiciliá-
rio e das Instituições de Terceira 
Idade. Chamávamos-lhe Ajudar a 
Morrer com Dignidade. Gostava 
de o dar em co+monotorização 
com a Enf.ª Luiza Gomes Pedro 
que, penso, com a D.ra Raquel 
Ribeiro, encetaram e gizaram isso 
a que, hoje, chamamos Segurança 
Social. Pertencia à Direcção da 
FITI e foi um dos cérebros da 
criação desse curso. Ela coman-
dava os aspectos técnicos e eu os 
aspectos relacionais. Sem tempos 
pré definidos para cada um. Fun-
cionávamos também como uma 
díade. Sem prejuízo da harmo-
nia do curso, entrávamos quando 
a matéria no-lo aconselhava. E 
foi assim que numa sessão, nos 
Franciscanos, em Leiria, uma par-
ticipante põe uma questão à S.ra 

Enfermeira, que estava no uso 
da palavra: Fala muito em ‘mor-
rer com dignidade’. Gostava que 
explicasse o que é isso de digni-
dade. Logo a Sra Enfermeira dis-
para: — Ali o nosso especialista 
no significado das palavras vai 
já explicar isso para nós todos. 
Sem preparação prévia, deixei 
sair aquilo em que já acreditava. 
Porque sempre gostei de procurar 
entender esse mistério do REAL 
que teimosamente se esconde por 
detrás das palavras. Não quero 
merecer aquela acusação de Hugh 
Prather – “As pessoas desonestas 
acreditam mais nas palavras do 
que na realidade”…

— (…). O que é “ISSO” de 
dignidade ?!… Fui ao quadro, 
escrevi a palavra dignidade e per-
guntei se ela é uma palavra sim-
ples ou composta… Voltei a escre-
ver d’+IGNI+(d)ade. Perguntei o 
que era a chave de IGNI+ção?!… 
Depois foi só desmontar os dife-
rentes elementos constitutivos 
e insistir na raiz ignis — fogo… 
Fui buscar a imagem do cadinho 
(ou crisol)1 que purifica o ouro, 
libertando-o de toda a ganga que 
o macula. E disse que foi isso que 
o Criador fez connosco – deu-nos 
o poder de tornarmo(-nos) Filhos 
de Deus (Mt 5, 1-12), à Sua ima-
gem e semelhança (Gn 1, 26). 
Somos, pelo menos no mundo até 
hoje conhecido, a última palavra 
nova da Criação, no longo pro-
cesso evolutivo. E cada um de 
nós é assim uma Palavra Nova e 
Irrepetível do Deus do Universo, 
neste Universo de Deus. Ele nos 
fez do barro, mas destinou cada 
um a tornar(-se) uma pérola pre-
ciosa na construção daquela Nova 
Terra a que, por nascimento, todos 
aspiramos (Ap 21,5). Isso a que 
Jesus chamou “Reino dos Céus”, 
“Reino de Deus”, “Reino onde 

Deus (Paz- Justiça-e-Amor) possa 
reinar”. Enfim, uma Nova Socie-
dade em que jamais apareçam os 
ditos poderosos que, no dizer do 
salmista, devoram os outros como 
cães… (Sl 22, 16; 68, 23). Muito 
da minha paixão pelo estudo deste 
sedutor mas complexo mundo 
das relações intra e inter pes-
soais começou a revelar-se-me no 
decorrer dessas experiências desa-
fiantes.

Deitado, mesmo ao ladinho 
do irmão… Acredito mesmo que 
“viver é colher o seu próprio cacho 
de oportunidades na vinha da aven-
tura”. E, porque acredito, agarrei 
com unhas e dentes uma oportuni-
dade de ir à Holanda. Ver as tuli-
pas e, para mim, ver algo novo do 
muito que os judeus, escorraçados 
de Espanha e de Portugal, ali foram 
criar. Mais até crear do que criar! 
Enterneci-me ao visitar a Sinagoga 
Portuguesa e o Museu Judeu, em 
Amesterdão.

Levava comigo o sonho de visi-
tar o Museu de V. van Gogh e a 
Casa de Anne Frank. Pois. Lota-
ção esgotada. Num e noutro lado. 
Deveríamos ter marcado antes… 
E, porque fiquei a ver navios, botei 
mão do que pude. Um livrinho 
das Últimas cartas ao meu irmão 
Théo. Esse que, sempre presente 
e atento, depois de uma tentativa 
de suicídio, já próximo da morte 
de Vincent, deitado a seu lado e 
segurando-lhe a cabeça, ouve este 
desabafo: “Eu gostaria de morrer 
assim”!…

Da Holanda, de imediato, salto-
-me para o Calvário. Para melhor 
o compreender. Para mais o amar. 
E, do meio do turbilhão, salta-me 
a nossa Rosinha — essa que, há 
bem pouco, nos morre longe d’os 
seus, sem ninguém que a amasse. 
Ao menos por respeito pela d’IG-
NI+(d)ade que também nela 
habitava. Dói-me. Morreu assim, 

SETÚBAL Padre Acílio

Vigília Pascal

ESTA marcou a nossa Páscoa! Uma noite memorável! O tema é  
 para isso, mas a forma como ele se apresenta, tem muita influên-

cia e ressalta a sua beleza. 
Os Rapazes ensaiaram os salmos e as leituras e apresentaram-se de 

forma irrepreensível e artisticamente convidativa.
A criação do Homem como imagem de Deus; a passagem do Mar 

Vermelho; os escritos de Isaías e todo o conteúdo das mensagens é 
empolgante. 

A bênção do Lume Novo, como símbolo claro da Ressurreição do 
Senhor, que sai da lenha seca e se transforma em chama, traz-nos a 
ideia das maravilhas da nossa Fé. 

A bênção da água e o compromisso de vivermos como filhos de 
Deus e irmãos dos outros homens entra dentro do coração como água 
refrescante em dias de grande calor. 

Os aleluias repetem-se e o canto dos rapazes torna-se cada vez mais 
assertivo. Ressuscitou, venceu a morte, o abandono e todas a contra-
riedades da vida mortal e subiu ao Céu para nos mostrar o caminho. 

A Liturgia desta noite é um autêntico canto épico e os Rapazes 
deram-lhe essa tonalidade.

Guerreiro

TAMBÉM  nesta semana pascal, passou por nós o corpo do nosso 
 filho e irmão José Manuel Guerreiro, natural de Lagos e aqui 

criado desde pequenino.
Foi vendedor d’O Gaiato, estudou, fez-se homem e vivia com uma 

mulher quase invisual. 
Pelos Antigos Gaiatos foi-me pedida a nossa magnífica capela, como 

lugar mais apropriado para fazerem o seu velório e se despedirem.
O Guerreiro tinha quarenta e dois anos, morreu subitamente.
Os seus companheiros de trabalho estiveram em peso, nem um fal-

tou, para manifestarem a sua simpatia e dor comum.
Celebrámos Missa por sua alma e pelos seus e despedimo-nos, em 

dor e em esperança. Desta Casa, já muitos Rapazes estão no Céu, onde 
esperamos ser recebidos por todos com Deus.  q

porque era incapaz de oferecer 
resistência à prepotência daquele 
anónimo cumprimos ordens 
que, no dia 07 de Novembro do 
ano passado, no-la levou daqui. 
Depois, não resistiu à falta do 
carinho e cuidados de boca que a 
mantinham à tona d’água, naquele 
mar revolto que era a sua vida.

Prometo voltar. O caso da nossa 
Rosinha é um documento com-
provativo. Com promessas de um 

Paraíso, mete-se uma pessoa num 
inferno…

1  Crisol!… Crise!… Cristal!… Cris-
talino!… De cris, substância quí-
mica (muito rara, ao que parece) que, 
libertada por elevadíssimas tempe-
raturas, decompõe a matéria até à 
exaustão. Daí, a im+PORT+ância das 
crises no desenvolvimento da nossa 
personalidade. São elas que nos puri-
ficam da ganga que nos impede de 
CRESCER(-SE).  q

VINDE VER! Padre Quim

ESCREVEMOS uma carta à 
 segurança social a pedido da 

mesma Instituição, com o objec-
tivo de juntos darmos resposta à 
situação dos funcionários que a 
nossa Casa tem, por necessidade 
de prestação de alguns serviços de 
apoio à assistência e educação do 
rapaz.

Nas oficinas temos os mestres 
que orientam, apoiam os rapazes 
na sua preparação para uma inte-
gração social condigna no mundo 
do trabalho.

Na alfaiataria encontra-se outro 
mestre já com idade de reforma 
que neste momento aguarda pela 
solução da carta que foi entregue 
às entidades acima mencionadas. 

Na lavandaria outro grupo de 
senhoras espera pela sua reforma.

No campo agropecuário é onde 
se encontra o grupo maioritário. 
São no total 70 operários neste 
momento.

A escritura deste ofício deveu-
-se à necessidade de tentativa 
de ajuste salarial que segundo 
o decreto presidencial apontava 
para 21 mil kwanzas o salário 
mínimo para o pessoal do campo. 

E que as empresas deverão não só 
ajustar este montante como tam-
bém inscrever todos os funcioná-
rios na segurança social.

Foi também realizada no nosso 
salão uma reunião para dar o 
ponto de situação a todos os nos-
sos trabalhadores sobre o contexto 
que estamos a atravessar relativa-
mente à questão financeira.

Foi insistentemente manifes-
tado a todos os operários e tam-
bém à segurança social a natureza 
da nossa Casa. Não podemos 
nunca nos deixar confundir. A 
confusão é a mãe de todos os 
caos. A confusão com outras ins-
tituições das quais não temos o 
mesmo objecto social é promo-
tora de perca de identidade. E 
uma Obra sem identidade dilui-
-se no contrato social das massas. 
Evapora-se dia após dia. Disse a 
todos os envolventes que embora 
haja uma grande preocupação 
pela melhoria das condições dos 
trabalhadores a nível nacional 
não podemos aceitar o estatuto de 
empresa. Não produzimos, nem 
para a nossa auto-subsistência. 
Continuamos a viver da genero-

sidade dos corações tocados pela 
caridade. Não temos rendimentos. 
Não temos lucro. O nosso objecto 
de trabalho é a acção social voca-
cionada à pessoa desfavorecida, 
abandonada à sua triste sorte de 
não ter nada nem ninguém a seu 
lado e a seu favor.

Somos parceiros do estado 
auxiliando-o nas deficiências que 
apresenta a nível das questões 
sociais, nomeadamente aquelas 
que estão de certa maneira liga-
das às respostas urgentes a serem 
dadas ao problema do abandono 
de menores. Por isso uma carta foi 
apresentada à segurança social, 
como Instituição do Estado, que 
deve auxiliar a nossa Casa na 
resolução da integração de alguns 
trabalhadores nossos e de reforma 
para outros tantos que durante a 
sua vida ajudaram a assistir e edu-
car gerações de rapazes que hoje 
contribuem na construção desta 
Angola nova que se quer para 
todos. A Casa do Gaiato vem ao 
longo de quase 60 anos por estas 
paragens do globo prestando um 
trabalho maravilhosamente admi-
rável na recuperação do homem 
angolano. O testemunho vem 
do povo. Então se não somos 
empresa, quem somos? A resposta 
conclusiva vem de Pai Américo: 

«SOMOS A FAMÍLIA PARA OS 
QUE NÃO TÊM FAMÍLIA.»  q

Assegurados
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A gente chega, toca a buzina da Sharan e logo, de todos os becos, 
saem mulheres, homens e crianças a correr ao local costumado, com 
os seus sacos, baldes ou alguidares. Os rapazes distribuem felizes as 
quantidades combinadas comigo, a cada família. 

De regresso, avistámos outro aglomerado de barracas e 
aproximámo-nos para observar se por lá morava gente. 

Assana, sempre curioso, apeou-se, viu e fotografou. Ora, aí está. O 
que há tanto tempo tenho adivinhado. 

A falta de casas e o seu inacessível preço faz com que as pessoas 
sejam obrigadas a viver em condições infra-humanas, quase como ani-
mais selvagens.

Não basta apregoar que precisamos de mão-de-obra estrangeira. 
Não basta facilitar entradas no País. Tudo são medidas de ocasião. 
Como o foi ou como foram as tomadas na crise que assolou o País, 
também por causa do roubo dos grandes senhores e obrigou tantos 
bons trabalhadores da construção civil a emigrar e a empobrecer o 
País. Não bastam acertos de momento. É necessário programar ao 
longe, sem medo de perder clientela política.

Como estamos, os possuidores de casas ficam cada vez mais ricos 
e o investimento para a habitação é hoje dos mais rentáveis. Para a 
estabilidade social é urgente a construção de moradias com fins sociais. 
Não basta a iniciativa privada.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

Continuação  da  página  1

Oh!, certamente cada um pedir para si. O mundo pede assim. É uma 
maneira subtil de justificar o nosso pedido: Senhor eu quero, Senhor 
eu preciso, Senhor eu desejo. Não basta, nem o Mestre ensinou assim. 
Venha a nós o Vosso Reino. Irmãos, peçamos para os outros e assim 
fazemos justiça /… / do mundo como se não as usássemos. E assim 
fazemos todos justiça. E peçamos como vou hoje aqui pedir a todos, 
uma coisa do tempo, necessária. Abrigar os nossos irmãos, libertá-los 
das moradias imundas e impróprias em que vivem. Vamos construir 
casas pequeninas para as vidas pequeninas dos nossos  irmãos que 
com tão pouco se contentam. Há dias procurou-me uma viúva de seis 
filhos e disse-me: «Se Você me der 50$ por mês, se me garantir, eu 
crio, eu crio com o meu bafo estes filhinhos que tenho». Não é preciso 
mais nada, a mãe faz milagres. O amor da mãe santifica os filhos e 
opera milagres. Assim, àqueles que vivem nas tocas, vamos buscá-los 
para casas próprias. Eu sei que desde Abril do ano passado a Abril 
deste ano se construíram 26 casas que estão já subidas e ocupadas por 
Pobres. Não importa saber onde, nem importa saber como. É inspi-
ração de Deus. É fazer justiça. E também sei que muitos sacerdotes à 
frente das suas aldeias em vários distritos de Portugal comunicam-me 
a dizer como é que se começa. E eu digo: AMAR, AMANDO!!! E como 
se arranja dinheiro? AMANDO! E a quem sem vai pedir? A ninguém. 
AMA-SE. O Pobre, as chagas do Pobre como fazia Francisco de Assis 
no seu tempo e não foi preciso mais nada, para ainda hoje ele ser o 
mesmo que foi há dez séculos, o Homem revolucionário.

É na oração que eu faço aqui diante de todos e é tal a minha vee-
mência que eu estou convencido, mais do que isso, eu sei de certeza 
que alguns hão-de ir para as suas paróquias e para as suas terras por 
um caminho diferente daquele que vieram para aqui; eu quero dizer, 
pensando de outra maneira, talvez arrependidos de se encontrarem só 
consigo mesmo nos pedidos que fazem e não saberem dizer a oração 
do Mestre: «Venha a nós o Vosso Reino».

O Reino da Justiça e isso basta. Sem justiça não há paz; sem jus-
tiça não há amor; e o amor e a paz que se proponha sem justiça pode 
ser um nome bonito, apresentado lindamente, mas é um nome e não 
passa daqui.

O dinheiro para as casas? Não perguntes; essa pergunta é pro-
fana; isso fazem os publicanos e os pecadores. Então quê? AMA e 
AFLIGE-TE. E a justiça sendo uma força imanente e viva produz o 
milagre.

Para terminar esta oração: A semana passada contaram-me e eu 
não quis acreditar e fui ver, irmãos, fui ver com estes olhos.

Eu fui ver um curral, juntamente com os animais que lá estavam, 
vivia uma família de seis e uma criança no berço. E quando eu entrava 
diziam: «olhe que cheira aí muito mal, não entre». Mas eu ia justa-
mente para tirar o mau cheiro, e já está uma casa quase em meio ao pé 
daquele curral. Aquela família de sete já vê pôr vidros nas janelas, já 
vê outras casas semelhantes onde têm outros a mesma sorte contentes 
com a certeza.

Quem operou o milagre? A Justiça.
Onde está o dinheiro para pagar essa casa? Não é da minha conta. 

Da minha conta é, sim, colocar lá aquela família.
Irmãos queridos, vou-me embora.
Perdoai-me o atrevimento, mas eu termino como comecei. Eu não 

sei viver mais nada, eu não sei dizer mais nada, eu não sei sentir mais 
nada, senão o Pobre e este crucificado.

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.  q

HÁ 67 ANOS EM FÁTIMA Pai AméricoMALANJE Padre Rafael

O ano passado, juntamente com Padre Fernando, 
visitei a nossa Casa do Gaiato de Setúbal. Padre 

Fernando explicou as dificuldades que estamos a viver 
em Angola. Padre Acílio começou por me dizer que 
sabe das dificuldades que temos, mas não estava dis-
posto a mandar-nos um contentor de alimentos; mas, 
sim, um sistema de rega para que pudéssemos cultivar 
durante todo o ano. Sorri e brinquei com ele pergun-
tando-lhe se lhe parecia que eu já tinha pouco trabalho 
e ainda me queria dar mais… Depois de ver o que era 
mais urgente, começou, uma vez mais, a difícil tarefa 
de organizar um contentor — reunir valores e entrar 
em contacto com os amigos desta grande Família que 
é a Obra da Rua.

Ao fim de quatro meses, conseguimos, o sistema de 
rega, um semeador, um adubador e sementes; leite em 
pó, feijão, chouriço… Olhei para Padre Acílio e ele 
disse: — Não disse que não ia enviar comida? — Sor-
rimos.

Foram precisos outros quatro meses para tratar 
dos documentos, conseguir carregar o contentor e 
despachá-lo. Papéis, papéis, papéis e, uma vez mais, 
dinheiro quando chegou o contentor a Angola.

Finalmente chegou o dia de carregar o que tínhamos 
e foi necessário deixar coisas, pois não cabia tudo, 
para um segundo contentor. O mais urgente era enviar 
os alimentos que podiam caducar e algumas máquinas 
como o semeador e parte do sistema de rega.

Em finais de Março chegou o contentor num dos 
camiões do «Zé da Fisga». Toda a Aldeia rejubilou. 
Os «Batatinhas» eram os mais contentes. Sentaram-se 
nas escadas da Capela a ver os mais velhos a descar-
regar. Quando saíram as bicicletas e algumas bolas de 
futebol, os gritos e os aplausos aumentaram. Rapida-
mente me vieram à memória as quatro bicicletas que 
nos deram há três anos — os garotos revezavam-se a 
dar uma volta pela Aldeia aos domingos.

Presentemente estamos a montar o sistema de rega, 
para já temos montada uma área de 1,5ha.

Não queremos deixar passar a oportunidade de agra-
decer a todas as pessoas que colaboraram para que 
isto seja uma realidade: gaiatos de Setúbal, amigos da 
Obra, empresários…, todos aqueles que colaboraram 
com seu tempo. A todos um imenso abraço desta vossa 
família de Angola.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Elizabeth Leseur [1866-1914]
As nossas acções e as nossas omissões têm reper-
cussões que vão até ao infinito. — Elizabeth Leseur

Um rosto belo na Igreja

JÁ acenámos, justamente, o nome do casal Leseur 
 — Elizabeth e Félix — na nota precedente, em 

que avivámos a memória para um texto lapidar e pre-
cursor de Padre Américo sobre a vocação universal à 
santidade, precisamente porque lhe fizeram um pedido 
singular: para que celebrasse pela breve canonização 
de Isabel Leseur… Estávamos em meados de 1947 e o 
II Concílio do Vaticano iria ter início em Outubro de 
1962, convocado pelo Papa João XXIII; e que depois 
proclamou bem alto, de novo, o chamamento que 
Jesus faz a todos e cada ser humano: ser santo! Não 
é de estranhar, nem para afastar ninguém do Altar e 
dos altares, isto é, de entranhar o que há de mais evi-
dente na doutrina do Mestre. Vale mesmo a pena tomar 
conhecimento do conteúdo da bela Exortação Apostó-
lica Gaudete et exsultate, dada em Roma, no dia 19 
de Março de 2018, Solenidade de S. José. Na verdade, 
é um bom tónico espiritual na nossa vida e no nosso 
tempo, onde o desespero nos pode fazer abater e deixar 
ficar caídos — na dor, impaciência e solidão. Para agu-
çar o apetite também destas coisas, mais dois sublinha-
dos do Papa Francisco: A santidade é o rosto mais belo 
da Igreja [n. 9]. Todos somos chamados a ser santos, 
vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho 
nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra 
[n.14].

O Padre Américo afirmou e escreveu isto mesmo, 71 
anos antes… Com visão lúcida da doutrina de Jesus 
e grande amor à Santa Igreja, falou dessa maneira 
aos seus filhos, numa homilia em Eucaristia na sua 
capela, e na pedra galhenta do Sacrifício Eucarístico 
cumpriu também o pedido de celebrar pela glorifica-
ção canónica de Isabel Leseur. De facto, a sua Causa 
de Beatificação teve início em 8 de Abril de 1936. Na 
época contemporânea, entre grandes mestres da vida 
espiritual [como o P. Charles de Foucauld...], nos prin-
cípios do século XX, é uma figura de referência ecle-
sial que pode ajudar quem se abeirar dos seus passos, 
pelo seu testemunho interessante e actual. Não será 
desfocado verificar que a incredulidade e a confusão 
espiritual vão atingindo pessoas fragilizadas e pouco 
esclarecidas, como mancha de óleo poluente, dos mais 
novos à praça pública, na qual exprimir a fé cristã, com 
as suas implicações éticas, parece ser descabido... 

Evidentemente que foi nosso desiderato ir um pou-
quinho mais longe, de forma a traçar de forma muito 
singela algumas linhas condutoras do itinerário biográ-
fico da Serva de Deus Elizabeth Leseur. Partimos da 
afirmação, sobejamente conhecida, do grande teólogo 
católico Karl Rahner, S. J. [5-III-1904 † 30-III-1984]: 
O cristão do futuro, ou será místico ou não será cris-
tão. E chamamos para aqui, também, o Servo de Deus 
Padre Américo: A amizade de Cristo é uma fonte de 
bem. Com ela podemos ir muito longe. Na história do 
Povo de Deus, para fazermos a experiência da fé cristã, 
pessoal e comunitariamente, tratando desta amizade 
com Deus [Santa Teresa de Jesus] e os irmãos, há tes-
temunhos [de santidade] que são úteis para nos esti-

mular e motivar [Gaudete et exsultate, n.11]. Assim, 
vale a pena adentrarmo-nos no testemunho forte e dis-
creto desta mística cristã, que mostrou bem a realidade 
da vocação à santidade na vida matrimonial e social. 
Deixamos assim o exemplo vivo de Elizabeth Leseur, 
mulher e esposa, numa simples nota biográfica, como 
um verbete, com a sua actualidade, três anos depois do 
150.º aniversário do seu nascimento [1866-2016].

O cerne do caminho interior de Elizabeth Leseur 
desenha-se nestas suas palavras profundas, que nos 
desvelam o seu coração e explicam claramente o seu 
itinerário espiritual: Poderíamos ter um conhecimento 
intelectual muito completo do Cristianismo e, no 
entanto, não viver a sua vida. O que devemos alcançar 
é a plenitude da vida interior, a fé íntima que trans-
forma a alma, e é esse o dom que se há-de pedir sem 
descanso a Deus — o Único que o pode conceder.

No princípio da sua biocronologia, vem o registo 
do nascimento de Elizabeth Arrigi Leseur: a 16 de 
Outubro de 1866, em Paris. Foi no seio de uma família 
profundamente religiosa, católica, que os filhos foram 
criados e educados. Seus pais foram Antoine Arrighi 
e Marie-Laure e foi a primogénita de cinco filhos. 
Entretanto, a 27 de Novembro desse ano, foi baptizada 
na igreja de St. Roch, em Paris [Rue Saint Honoré, n. 
296]. Seu pai, de origem corsa, era formado em Direito 
e trabalhou no Palácio da Justiça. A sua mãe ensinou 
os seus filhos a rezar e abriu-os para o amor de Deus. 

Começou a escrever cedo os seus escritos espiri-
tuais, pois a sua primeira anotação no seu [primeiro] 
diário data de 14 de Novembro de 1877: Ontem fui ao 
catecismo pela terceira vez. Oh, isso é o que me inte-
ressa! Estou muito contente, porque esta semana irei 
confessar-me; necessito muito. Assim, organiza umas 
regras de vida e é muito devota, valorizando assim: a 
oração, as lições do Catecismo e a correcção das suas 
faltas. Isto não era fácil, conforme confidenciou: Pois 
bem, não, não sou a melhor, pelo contrário. Quando 
me dizem uma coisa, eu digo o contrário, sobretudo 
com o Pedro [seu irmão]. Nunca quero confessar que 
estou equivocada. A sua irmã Juliette, seis anos mais 
nova, foi sua confidente.

Ao crescer a família, os Arrighi mudaram-
-se para a Rue Rennes [n. 43], do outro lado da 
rua da igreja de Saint-Germain-des-Prés [Place 
Saint-Germain-des-Prés, n. 3]. Em 15 de Maio de 
1879, com 12 anos, nessa igreja fez a sua Primeira 
Comunhão, que foi uma profunda experiência espiri-
tual. Nesse tempo, era costume as crianças receberem 
a Primeira Comunhão entre os 10 e os 14 anos; porém, 
pelo Decreto Quam sigulari, do Papa Pio X, a idade da 
discreção foi fixada cerca dos 7 anos. No dia seguinte, 
por tradição nesse tempo, Elizabeth foi crismada nessa 
mesma igreja. Os seus interesses intelectuais e artís-
ticos não a fazem perder de vista a seriedade da vida, 
como anotou, por ocasião de um retiro espiritual: O 
pregador falou-nos da missão da jovem e da mulher 
cristã. Disse-nos que se trata de uma missão divina. 
Que, durante a nossa passagem pela terra, podíamos 
fazer muito bem ou muito mal. Também nos disse que 
devíamos temer o egoísmo, de quem somente pensa em 
si mesmo. Depois, continuaremos com o encontro de 
Elizabeth com Félix Leseur, em 1887, precisamente no 
ano em que Américo Monteiro de Aguiar [AMA] viu 
a luz do dia!

Continua no próximo número


