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APRESENTO-VOS o meu coração para vos acolher com 
 muito amor. Passaram-se duas quinzenas sem dar notí-

cias n’O GAIATO. Que se passou? A doença entrou no meu 
corpo e não me deixou partilhar convosco a nossa vida. É 
a vida dos pobres. Muitas crianças abandonadas bateram à 
porta do meu coração porque sentiam-se perdidas. Faltava-
-lhes o necessário para seguir o caminho dos filhos normais. 
Têm direito a ser homens e mulheres, dentro da dignidade 
humana. A frequência da escola é, sem dúvida, um factor 
imprescindível. Por isso, devemos sentir-nos verdadeira-
mente comprometidos com a ajuda às crianças nesta dimen-
são da sua vida. Pensa nos teus filhos. É o caminho seguro 
para manteres viva esta grande responsabilidade social.

Estou a viver esta fase da minha doença, em plena recupera-
ção, no nosso Calvário. Pai Américo fundou o Calvário como 
a casa de família dos pobres incuráveis sem família. É a prepa-

UMA vocação que nasce para a Obra da Rua, 
 cedo começa a ser gerada. No momento em 

que é conhecida, já anos se passaram pelo íntimo 
do vocacionado, onde a semente foi semeada e se 
desenvolveu sem se saber como. A iniciativa deste 
processo de vida, não surgiu dele, é dom de Deus.

No ano transacto tivemos a graça da revelação de 
duas vocações sacerdotais, para servirem aqueles 
que a Obra da Rua serve. Como a seara é grande, 
não lhes falta campo onde trabalhar, até porque são 
poucos os trabalhadores e, parte deles, com as limi-
tações que a idade avançada impõe.

Por tal motivo, no nosso pensamento bailam ora-
ções, tentando perscrutar o que andará o Senhor da 
seara a preparar para os tempos que aí vêm. Como 
Jesus diz, «Meu Pai trabalha continuamente e Eu tam-
bém trabalho». Sim, de tal modo que nos põe aten-
tos para descobrir os seus sinais, para acolhermos o 
fruto das Suas mãos, na parte que nos reserva e nos 
dá em quinhão.

É como diz o Salmista: «Como os olhos da serva 
se fixam nas mãos da sua senhora, assim os nossos 
olhos se voltam para o Senhor nosso Deus, até que 
tenha piedade de nós.»

Sim, acolher uma vocação é o mesmo que acolher 
o trabalho do próprio Deus, pois ninguém reserva 
para si o mérito do chamamento. De outro modo 
seria entrar no redil pela janela e não pela porta, 
como já Pai Américo dissera, de onde acabaria por 
ser expulso tal como o convidado que foi para a 
boda destituído do traje adequado.

O livro «De como eu subi ao altar», que Pai 
Américo planeou escrever, mas para o qual não 
redigiu página nenhuma, escreveu sim, não com 
letras de forma mas com letras formando palavras 
na sua vida, no tempo e no espaço em que viveu. 
Esta é a forma de Deus escrever no coração do voca-
cionado, com o dinamismo que Deus lhe suscita e ele 
é capaz de acolher e pôr em prática. A linguagem 
em que se comunica é a da luz que actua nas trevas, 
revelando-se em parte e em parte escondida, como 
a semente que é lançada à terra.

É assim o trabalho de Deus, no homem e natureza, 
nos quais se vão manifestando obras extraordinárias 
da Criação, sem se saber como elas se desenvolvem. 
O Espírito não pode ser aprisionado por ninguém, 
nem mesmo pelo que crê ou que recebeu o dom. Em 
termos populares diríamos que não é o hábito que 
faz o monge, pois se o fosse, este monge não seria 
obra de Deus.

Se olharmos para a vida dos nossos padres perce-
bemos em todos eles um livro que nunca foi escrito 
para ser colocado em mãos de leitores, mas um livro 
autêntico, escrito pelo dedo de Deus nas páginas 
que cada um foi vivendo. Não há biblioteca capaz 
de receber estes livros. Eles espraiam-se na vida, não 
para se salientarem mas para a fermentarem.

Agora não é tempo de nos perdermos a contem-
plá-la, é tempo de gerar frutos que a graça de Deus 
semeou no tempo da sementeira no coração de 
cada um. É tempo de pedir ao Senhor de todas as 
graças que comece novos livros, à Sua maneira, e de 
Lhe agradecer todo o bem que para nós realizou.  q

Vocação

DA NOSSA VIDA
Padre Júlio

ração para a morte. Este amor de Pai Américo é profundamente 
humano e divino. O corpo tem direito a uma morada digna 
até à morte. A alma é criatura sublime de Deus, sempre, até 
sair deste mundo. Por isso, Pai Américo quis fundar, para os 
pobres doentes incuráveis, a sua digna morada. É, sem dúvida, 
a manifestação do amor de Deus para com os mais pobres, 
os mais abandonados até à morte. Neste momento está a ser 
acompanhado um grupo pequeno de doentes. O Calvário, é, 
sem dúvida, um chamamento de cada um de nós — os que 
temos saúde — para que sejamos muito sensíveis aos sofri-
mentos dos que vivem mais abandonados, até à hora da morte.

Nesta hora o meu coração mantém muito actual e muito 
vivo o amor aos nossos doentes mais necessitados a quem 
eram destinados muitos dos produtos e donativos dos nossos 
queridos benfeitores. Espero, dentro em breve, se o Pai do 
Céu permitir, encontrar-me convosco.  q

BENGUELA Padre Manuel António

SINAIS
Padre Telmo

TELEFONOU-ME do com- 
 boio:

— Sou o Mateus, de Malanje, e 
vou visitá-lo.

— Em Campanhã, tiras o 
bilhete para a linha do Douro 
e desces em Paredes, estou na 
nossa Aldeia do Calvário e vou lá 
buscar-te.

Assim foi. Está a tirar um mes-
trado e gostámos de nos ver e 
recordar a nossa Casa de Malanje 
— onde ele entrou pequenino. 
Sua Casa, filho, família! Pai 
Américo quis assim: em todas as 
Casas, em toda a Obra.

O Mateus meteu-se no com-
boio e veio ver a sua família. 
Família que vive noutra Casa e 
noutra Nação.

Não é tão lindo o amor?!
Já outros Gaiatos fizeram o 

mesmo — Santa Apolónia, Cam-
panhã, Paredes — família do Cal-
vário ou de Paço de Sousa.

Não é tão bonito?!
O Mateus pediu-me para visitar 

o Fausto que vive na família de 
Paço de Sousa. Veio de Malanje 
por motivos de saúde e continua 
em tratamento. Estuda e quer tirar 
o curso de pastelaria. Tem um 
sonho: montar uma pastelaria no 
Lobito. «No sonho é que vamos». 
Conversaram os dois num encan-
tamento que me encantou.

O Fausto é um conquistador de 
simpatias. Para todos não é o afri-
cano, é o Fausto. Ele diz que vai 
para o Lobito; não mais, o cora-
ção não deixa. Tem aqui a sua 
família — seus irmãos Gaiatos.

Andamos os dois na fisiotera-
pia. Mesmo que chegue tarde, 
passa sempre pelo meu lugar. 
Laços que não quebram.  q

VINDE VER! Padre Quim

PELO menos uma vez por mês impõe- 
 -se a necessidade de fazer por via ter-

restre uma deslocação até à zona pesqueira, 
ao longo da costa marítima de Benguela. 
O mar é um azul intenso e extensivo, qual 
manto molhado estendido pela mãe natu-
reza a convidar seus filhos a contemplá-lo. 
O nome da Baía é Farta. Um dos Muni-
cípios bem conhecido pelos angolanos 
de Norte ao Sul e do mar ao Leste, pela 
abundância do pescado. É uma viagem de 
aproximadamente 35 quilómetros, numa 
das poucas estradas em bom estado de 
conservação. E o que vamos lá fazer? Um 
passeio? Não! Vamos trabalhar. A genero-
sidade das pessoas vale muito. São gestos 
humanos que saciam a fome a estes peque-
ninos filhos que eram da rua e hoje são 
da Casa do Gaiato. Sempre encontramos 
muita simpatia, muito amor, transpareci-
dos no acolhimento e boa vontade na res-
posta às aflições apresentadas. E todas as 
portas em que batemos quase sempre nos 
são favoráveis. Por volta do meio-dia, de 

regresso a Casa, com o coração agradecido 
pela pesca abundante para o mês, saltam 
os garotos para a carrinha para guardar 
as caixas na despensa. “De Rapazes, para 
Rapazes, pelos Rapazes”, eis a nossa ban-
deira! Não há outra.

Ao entrar no escritório encontro outra 
lista enorme de compras, remédios para 
serem adquiridos na farmácia mais pró-
xima, para dar aos trabalhadores e seus 
filhos doentes, para alguns dos nossos 
rapazes que se encontram na enfermaria. 
Outra grande lista de compras de material 
para as oficinas, outra para a cozinha. Os 
pobres à porta esperando por uma moeda 
nas suas mãos. Tudo por estas paragens 
pede e grita estendendo as mãos, supli-
cando socorro; sobretudo, as pessoas ido-
sas e os doentes. A terra é fértil e generosa, 
a agricultura seria a porta de saída desta 
situação, mas, por vários motivos, con-
tinua adormecida à espera de um novo

Continua  na  página  3

Viagem à Baía Farta

Eles são Deus a chamar
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MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

OBRAS — Na linha do que 
dissemos na edição anterior, con-
tinuam a bom ritmo as obras no 
edifício central da nossa Casa 
do Gaiato, conforme fotografia 
anexa.

Grande parte do telhado já 
foi limpo e entretanto arranjado 
em algumas zonas, substituindo 
telhas e vedando sítios de infil-
tração de água da chuva. Depois, 
foram limpas a parede nascente 
e a fachada principal, a norte, 
desse edifício; e retocadas as fis-
suras dessas paredes e as pedras 
em volta das janelas. A seguir, foi 
dada tinta primária e pintadas as 
paredes com várias mãos de tinta 
da cor própria (bege).

É um trabalho que vai sendo 
feito com cuidado e qualidade, 
considerando há vários pormeno-

res a respeitar, como as cores e 
a frontaria de azulejos. Foi neste 
velho prédio urbano que o nosso 
querido Pai Américo começou 
com estabilidade a nossa Obra da 
Rua, no início de 1940, depois das 
Colónias de Férias de S. Pedro de 
Alva e Vila Nova do Ceira, entre 
1935-1939.

Assim, queremos preservar e ir 
arranjando esta casa que continua-
mos a habitar. Por isso, insistimos 
no pedido e agradecemos ajudas 
para as despesas destas obras, com 
o que os nossos amigos puderem 
dar, enviando as suas partilhas 
para a seguinte morada e conta:

Obra do Padre Américo
Casa do Gaiato
3220-034 Miranda do Corvo.
NIB 0035 0468 0000557733018.

AGROPECUÁRIA — Este é 
um sector da nossa Casa que tem 
várias tarefas, pois temos uma 
grande área que é preciso amanhar. 
Com sementes nossas, fizemos 
a sementeira do milho-grão no 
campinho (terra dos grilos), cujos 
grãos germinaram na sua maioria 
e tem importância na alimentação 
dos nossos animais. Com o calor 
a aumentar, nos terrenos de aveia 
e ervas nascidiças, procedeu-se 
ao corte desta cultura para assim 
ficarem os caules a secar na terra e 
depois serem enfardados. Na nossa 
horta, em que as ervas daninhas 
atacam muito, foram semeadas 
abóboras e plantadas várias cul-
turas: couves (portuguesa, galega 
e lombarda), alfaces, cebolo, 

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

CAMPO — O sr. Jorge andou a 
enfardar a palha dos nossos cam-
pos. As ervas cresceram muito 
neste Inverno, pelo que rendeu 
muita palha. A nossa batata já 
está a desenvolver-se muito bem. 
Está muito bonita. Também o 
nosso cebolo está a crescer bem. A 
nossa estufa está cheia de plantas, 
na maioria alface, que comemos 
às refeições. Esperamos ter boas 
colheitas.

PISCINA — A nossa piscina 
já está limpa para os Rapazes, aos 
fins de semana, se refrescarem por-
que o calor está a aproximar-se. O 
Mendão andou a lavá-la e a arran-

jar o que estava estragado. Espera-
mos ter boas férias e que tudo corra 
bem.

PADRE TELMO — Num 
Domingo atrás, o sr. Padre Júlio 
estava doente, teve que vir cá cele-
brar a Missa o sr. Padre Telmo. 
Também veio o seu ajudante 
Luís. Também tivemos o sr. Padre 
Manuel António a concelebrar.

VISITAS — Os Antigos Gaiatos 
que frequentaram a nossa Teles-
cola, tiveram um encontro na nossa 
Casa e aproveitaram para ver o 
nosso Memorial / Museu Obra da 
Rua – Padre Américo.

OPÚSCULO DO PADRE 
BAPTISTA — A pedido da Edi-
tora Modo de Ler os nossos tipó-
grafos fizeram um opúsculo para 
ser distribuído por quem o desejar.

FUTEBOL — A nossa equipa 
de Futebol de 11 fez o seu último 
jogo desta época, contra o Águias 
de Galegos, e perdeu por 3-1. O 
nosso marcador foi o Dário.

A nossa equipa de Futsal ganhou 
contra o Fonte Arcada e apurou-se 
para a final da Taça da A. F. A. P.. 
O jogo no início foi difícil, mas 
acabamos por ganhar por 10-3. 
Na próxima crónica falaremos da 
final.  q

PENSAMENTO Pai Américo

Deixa-me semear na tua alma confiança, certeza, alegria, paz. 
Olha como desliza a vida em plena imutabilidade, naqueles 
pontos onde o homem não pode chegar! Como se despedem as 
estações, as sementeiras germinam, as folhas das árvores caem, 
a noite dorme! A criança brinca tranquila e a gente acaba os 
dias na majestade da morte! Se assim se passam as coisas na 
vida da Natureza, com muito mais razão na nossa, que temos 
recursos divinos. O Reino de Deus está dentro de cada um.

Pão dos Pobres, 2.° vol., pg 218.

E fui dar ao Porto, cidade industrial e generosa. Havia de arranjar 
ali alguma coisa, e arranjei um espectáculo naquela tarde. E 

que vos vou contar? Um facho de Luz, um facho de Luz que se acen-
deu no meu coração. Encontro cinco crianças ao pé do Mercado, 
sentadas no pavimento de pedra, ocupadas com grande manjar: 
tirar cascas de frutas de dentro dum caixote do lixo. E eu sentei-me. 
Até aí chegou o meu heroísmo. Para comer, não. Não tive coragem, 
porque as cascas de frutas vinham sujas dos despojos do caixote…

Fiz-lhes perguntas. As respostas são idênticas. Qualquer 
criança do mundo, seja de qualquer parte do mundo, que é injus-
tamente abandonada, elas todas, todas elas têm a mesma resposta 
para dizer.

Entrámos no Mercado. Era Inverno. Isto era em 1942, no fim do 
42. Não havia pão em Portugal, que era racionado como em toda a 
parte.

E uma mulher do povo, padeira dali, parece que compreendeu 
no meu semblante a fome que eu trazia no meu estômago por ver 
aqueles pequeninos com fome; pois que sentir com os Pobres é a 
verdadeira caridade. E ela veio ao meu encontro e disse:

— Tome lá esta broa de pão. Tinha-a para os meus filhos, mas 
Deus há-de remediar o meu mal.

Remedeia sempre. E todos comemos, então, ali, a broa, o pão. 
E eles a fazerem-me perguntas. Queriam que eu fosse ver o lugar 
onde eles dormiam, mas eu estava farto de ver tudo isto. Queria um 
remédio, senão para aqueles, para outros que se levantassem.

E a chama começa a tomar vulto dentro de mim; já vinha acesa 
de Coimbra. E eu rezo, vou para os passeios, entro nos eléctricos ou 
nos comboios. Parece que falo, parece que vejo, parece que leio nos 
jornais. Rezo: «Senhor, guiai os meus passos para dar de comer e 
pôr a mesa à criança que já nasce sem telheiro».

E daí a pouco estávamos instalados aqui, em 43. Em 27 de 
Maio de 1943, começámos a lançar as pedras desta Aldeia que 
já se levanta com 16 edifícios. 43!… Nem 6 anos! Senhores, sem 
desprimor para outros, ninguém podia fazer mais, ninguém podia 
fazer melhor.

Enquanto se levantam as casas em cima, na Aldeia, em baixo 
no convento velho e de ruínas que nos deram, nos já estávamos 
instalados, uns 50 ou 60. Começaram cinco; eram cinco os da Casa 
de Miranda; cinco fundadores; senhores fundadores: um cozinheiro, 
um despenseiro, um da rouparia e mais dois para recados. E com 
estes estivemos lá alguns meses. Em cima, aqui na parte mais alta 
da quinta, cem pedreiros, digamos, trabalham de pico na mão, a 
levantar estas casas, formosas e propícias. A quinta imensa, uma 
mata lá ao fundo, mais abaixo terras de semeadura, por onde passa 
um vale, um rio pequenino, uma corrente d’água cristalina. Muita 
abundância de tudo. Os nossos rapazes que vão entrando, começam 
a encontrar-se a si mesmos, a valorizarem-se por si mesmos, a ter 
amor à vida… a rir-se. Que lindo que é uma criança rir-se. E quando 
são muitas, que linda é a alegria que lhes transborda no rosto! E 
como é triste ver uma criança chorar. E quando ela tem razões para 
isso — tristeza dupla!

Éramos muito felizes. Subimos prá Aldeia. construída de novo 
no ano de 1946. Então, aí, felicíssimos. Éramos 90, quando entrá-
mos prá nossa Aldeia.

Método? Amar.
Quem preside? O rapaz. Quem marca, quem talha? O rapaz.
De quantos e quantos problemas me têm eles livrado! Aqueles a 

quem damos voz activa para falarem, para exporem os seus proble-
mas, as suas queixas e as suas questões.

Pai Américo — Viagens, pp 51-53

FUNDAÇÃO DA CASA DO GAIATO
DO PORTO (PAÇO DE SOUSA) – HÁ 76 ANOS
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação do número anterior

Uma alma que se eleva
eleva o mundo inteiro.

Elisabeth Leseur

Do matrimónio à crise de fé

COMO resultado deste itinerário, Elisabeth 
 voltou de novo à prática da fé católica com uma 

força inquebrantável. Este percurso interior é feito na 
oração, como deixou escrito: Senhor, sede o caro Com-
panheiro da minha solidão interior, o Hóspede divino 
da minha alma. Vivei nela e dai-lhe sem cessar, na 
comunhão e na oração, as vossas mais íntimas graças. 
Fazei de mim o apóstolo do vosso Coração, pela prece, 
pelo sofrimento e pela acção.

Desde esse tempo, voltou a viver intensamente a 
vida cristã e o centro principal da sua vida era a ora-
ção, especialmente pela conversão do seu marido. Foi 
um caminho oculto, de união com Deus, no ambiente 
de casal e na vida social, como confessou: Eu desejo 
viver apenas para Deus, generosamente fazer tudo o 
que puder em seu serviço e, acima de tudo, abandonar-
-me inteiramente à sua vontade. Elisabeth acreditava 
fortemente no valor redentor do sofrimento, afirmando 
que o sofrimento que é aceite e oferecido, é a melhor 
das orações.

Aos seus amigos incrédulos — quem a procurava 
ou com quem se correspondia, vai procurando ajudar 
com as suas palavras, cheias de convicção — conse-
lhos espirituais — a sua amizade e especialmente com 
a sua oração e o seu sacrifício, conforme disse: Deus se 
encarrega de fazer por nós, e melhor do que nós, o que 
sonhamos empreender. A influência que quiséramos 
exercer, Ele a emprega no bem das almas, enquanto nós 
Lhe oferecemos unicamente o nosso silêncio, a nossa 
fraqueza e inércia aparente.

Entre 1899 e 1901, os esposos Leseur empreen-
dem novas viagens, visitando: Rússia, Ásia Menor, 
Grécia, Itália, Espanha, Marrocos, Bélgica e Holanda. 
Ao regressarem da última viagem, surgem problemas 
de fígado a Elisabeth, cuja doença a afectou para o 
resto da sua vida. Em 1902, durante o Verão, instala-
ram-se numa casa em local aprazível em Jougne, em 
Jura — Doubs, o que beneficiou a saúde de Elisabeth. 
No ano seguinte, em 1903, a 1 de Março, conheceu o 
P. Hebert, O. P. — dominicano, que se tornou seu con-
fessor e director espiritual. Em 11 de Abril de 1903, 
com um casal de amigos, viajaram até Roma, para a 
Semana Santa. Nesse lugar tão importante para a Igreja, 
têm uma audiência com o Papa Leão XIII, o que ajudou 
no percurso espiritual de Elisabeth. Na Quarta-feira de 
Cinzas, na Basílica de S. Pedro, na Comunhão, Elisa-
beth teve uma experiência mística, pois sentiu-se reno-
vada por Cristo, conforme confessou no seu Diário: 
Senti o divino Jesus, o próprio Deus realmente pre-
sente, que vivia em mim e me dava um amor inefável. A 
sua alma bendita falava à minha, inundando-a na infi-
nita ternura do seu amoroso Coração. Jamais se apa-
gará em mim esta divina marca! O Cristo triunfante, o 
Verbo eterno, Aquele que, feito Homem, amou e sofreu, 
o Deus uno e vivo, naquele inolvidável instante, tomou 
posse da minha alma por toda a eternidade. Sentia-me 
renovada por Ele até ao mais profundo do meu ser, 
preparada para empreender a nova vida, para cum-

Elisabeth  Leseur

prir com os deveres e levara a cabo a obra disposta 
pela sua Providência. Entreguei-me a Ele sem reserva, 
abandonando-Lhe por completo o meu futuro.

Em 1904, Elisabeth expressou o seu afecto por Félix 
e a sua fé cristã, escrevendo: há que ser indulgente com 
umas convicções que o tempo e Deus tornaram profun-
das, e graças às quais não converti num ser amargu-
rado e egoísta. Elisabeth, amando muito o seu esposo, 
desejava vê-lo regressar a Deus. Por isso, oferecia as 
pequenas penas, contrariedades e humilhações, que 
enchem os seus dias, assim como as tribulações mais 
penosas da sua enfermidade e os sofrimentos morais.

No ano seguinte, em 1905, com tuberculose, mor-
reu a sua irmã Juliette, de quem era especialmente pró-
xima e cuja perda deixou uma ferida permanente no seu 
coração. Contudo, passa a aceitar os sofrimentos com 
mais paz. Os laços familiares e espirituais, que conti-
nuam para além da morte, fazem-na tomar consciência 
da Comunhão dos Santos, conforme escreveu: Graças 
a esse bendito dogma, inclusive o ser mais isolado, o 
mais pobre, o que se vê prostrado num doloroso leito 
ou cuja vida a obrigam a humildes renúncias e sacri-
fícios diários, um ser assim pode exercer influência 
sobre outros e alcançar, mediante a graça divina, quem 
a sua acção quiçá não teria afectado. Nem uma das 
nossas lágrimas, nem uma das nossas orações se perde, 
e têm uma força que muitas pessoas desconhecem. Eis, 
ainda, este seu pensamento muito conhecido e tão belo: 
Cada alma que se eleva, eleva o mundo.  q

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site e encontrará diversa informação:
•  Contactos
•   Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO nos seus 

dois formatos:
— Edição digital
— Edição impressa, digitalizada em PDF

•  Livros da nossa Editorial e outras
•  Biografia de Padre Américo
•  Pedagogia da Obra da Rua
•  Padres da Rua
•  Memorial / Museu Padre Américo
•  Documentação diversa.  q

Continuação  da  página  1

amanhecer produtivo. No nosso campo os viveiros de 
couve e repolho e alface já se mostraram vivos e em 
breve irão para os canteiros apropriados. A batata-doce 
e o milho também crescem à beira das mangueiras da 
avenida. 

Outras tantas deslocações acontecem durante o dia! 
A ida às escolas onde estudam os nossos rapazes é um 
ponto de chegada frequente. Queremos saber a vida do 
Rapaz fora de Casa em ambiente escolar; seu compor-
tamento, seu aproveitamento e tudo quanto se refere a 
ele. Outras vezes somos convocados de maneira obri-
gatória para responder pelos actos do Rapaz, para 
arranjar o uniforme e pagar a comparticipação. Uma, 
duas, três, tantas vezes! É a vida em família com os 
seus próprio desafios. A conclusão é de Pai Américo: 
«A nossa verdadeira fonte de receita é a justiça. Esta 
supõe a ordem. A ordem é pôr cada um no seu lugar. 
Dentro da Obra da Rua, o Farrapão é o primeiro.»  q

VINDE VER! Padre Quim

O Arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente 
eleito da Conferência Nacional dos Bispos do Bra-

sil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo foi meu 
formador durante sete anos no seminário Santo António 
da Arquidiocese de Juiz de Fora.

Dom Walmor, que presidiu à Santa Missa de encera-
mento da 57ª Assembleia Geral da Conferência, dia 10 de 
Maio, no Santuário Nacional em Aparecida (SP), disse 
assim na sua homilia: «Se quisermos dar ao nosso humano 
a força que ele precisa, se quisermos ter a força para 
estarmos de pé para não nos faltar a sabedoria, não nos 
deixar pender em polarização alguma. É preciso cultivar 
essa profunda intimidade com Ele [Jesus]. Esse é o nosso 
caminho, não há outro. Esse é o serviço que queremos 
prestar para que todos os outros serviços que prestarmos 
se desbordem na verdade do amor, na promoção da justiça 
e na alegria de sermos irmãos e irmãs uns dos outros».

E finalizou declamando este poema de Cecília Mei-
reles:

«Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica-se os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro. Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.»  q

A MINHA FORMAÇÃO Padre Lacerda

tomate, pepinos, pimentos, curge-
tes e espinafres. Os cedros, junto à 
vedação de rede, a sul e a nascente 
do nosso campo de futebol, com o 
crescimento dos ramos, estavam a 
estragá-la, pelo que tiveram de ser 
aparados, ficando melhor assim e 
ainda dando sombra. Nos jardins 
em frente às oficinas e à garagem 
e salões, foram podadas as plantas 
de aloés e cortou-se a relva. Desde 
a escadaria antiga da nossa Casa, 
na Rua Casa do Gaiato, até ao 
muro da estrada velha, numa área 

de encosta virada para a rotunda 
Pai Américo, foram cortadas as 
infestantes, com roçadoura. No 
olival da mina, com capinadeira, 
tem-se andado a cortar as ervas 
daninhas. Foram plantadas três 
oliveiras, em sítios cujas plantas 
secaram: em frente à sala de con-
vívio, no parque e junto ao por-
tão grande. Colhemos nêsperas e 
cerejas, para as sobremesas. Têm 
flores muito bonitas as nossas 
roseiras, em especial nos jardins 
em frente ao refeitório e de Padre 

Horácio. No nosso Lar do Gaiato 
de Coimbra, foram cortadas as 
ervas nos quintais de cima e de 
baixo. O tractor MF, já antigo, tem 
avariado e também duas roçadou-
ras, pelo que tiveram de ser con-
sertados. Uma das nossas ovelhas 
do nosso rebanho continua doente. 
As nossas galinhas poedeiras têm 
posto alguns ovos, de que nós 
gostamos. Temos alguns gatos na 
zona do gado, para nos defende-
rem dos ratos, e nasceram dois 
gatinhos.  q
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HOJE começamos a desmontar o telhado da 
 casa-Mãe. Com a ajuda da Obra da Rua em 

Portugal, estamos a reabilitar a nossa Aldeia. A 
participação dos Rapazes é indispensável, carpin-
taria, serralharia…, o importante é rentabilizar o 
máximo. No futuro, eles contarão a outros Gaia-
tos que a Aldeia foi reabilitada por eles. Evidente-
mente que há uma construtora que está à frente da 
execução das obras.

Também saíram os resultados do primeiro tri-
mestre escolar. Na verdade, não foram bem os 
que esperávamos. Aqueles que tiraram negativas 
vão ter que fazer algum trabalho comunitário. De 
tarde, começámos com turmas de revisão para 
aqueles mais pequenos que ainda não sabem ler 
nem escrever.

Estamos à espera do segundo contentor de 
Setúbal, onde virá o resto dos materiais do sistema 
de rega. Já conseguimos montar a conduta princi-
pal e estamos a terminar o edifício onde ficará o 
sistema de rega e a electrobomba.

Já terminámos o segundo tanque para criar pei-
xes para consumo e trasladamos os maiores do 

primeiro tanque para engorda. É um novo projecto 
que nos ajudará a não ter que comprar pescado 
congelado… — outra parte será para vender. Avo-
zinho se encarregará de organizar a manutenção 
dos tanques e, com outros gaiatos, dar de comer 
aos peixes três vezes ao dia.

São muitas as frentes que temos em aberto e 
outras que ficaram em reserva. Para elas, sempre 
são precisos valores que nem sempre temos. O 
mais importante é a vontade e o desejo desta famí-
lia querer lutar contra a pobreza.

Chegaram-nos notícias de que o Padre Acílio 
está no hospital a recuperar de uma operação ao 
joelho e que agora é o Padre Lacerda quem está a 
acompanhar a Casa do Gaiato de Setúbal. Também 
nos informaram que Padre Manuel António está 
em Portugal com problemas de saúde e o Padre 
Quim está sozinho em Benguela (Angola). A vida 
sempre nos apresenta problemas e põe em nossas 
mãos a oportunidade de resolvê-los. Se, sendo 
maus, damos coisas boas aos nossos filhos, que 
não fará o Pai do Céu, que é Bom…! N’Ele pomos 
a nossa confiança.  q

MALANJE Padre Rafael

Rosinha — essa que foram dar 
com ela… (Ver O GAIATO, n.º 
1961, de 11.05.19).

Ouço-os, a rachar-me o cora-
ção! Miosótis!… — Não te esque-
ças de mim! Não vos esqueçais 
de nós. De cada um de nós, aqui 
exilados. A sofrer de solidões do 
coração. Ouço-os! Cada um com 
aquele seu sofrer que só Deus 
sabe. Deus, SER-AMOR — difu-
sivum sui. À espera de quem Lhe 
bote uma mãozinha. Porque Ele 
só tem as nossas mãos, os nossos 
pés, as nossas bocas, os nossos 
corações…

1 — Já lá atrás expliquei a clássica distin-
ção entre o crear (a partir do nada) e o criar 
(a partir do existente). O crear é exclusivo 
de Deus; o criar é próprio do homem, sem-
pre que se deixa tocar pelo divino que o 
habita.  q

BEIRE — Os “miosótis” do Calvário… Um admirador

1. Minhas experiências de 
Emaús… São momentos privile-
giados estes de comunhão com 
GAIA — a nossa Mãe Terra! 
Sempre me sinto naquilo que 
gosto de chamar “minhas expe-
riências de Emaús” — o peito 
a tornar-se-me pequeno para 
tanto coração agradecido (Lc 
24, 13-35). E é então que o meu 
vulcão interior começa a jorrar. 
Empurrando-me a que, quanto 
antes, o amarre bem amarrado 
numa folha de papel. Daí o meu 
saudoso Do Coração para o 
Papel, nas páginas d’O Mensa-
geiro de Sto António. Porque é 
assim que gosto de olhar alguns 
dos meus escritos. Coisas que 
me saltam, assim em momentos 
de comunhão — seja com GAIA, 
seja com o Creador de Gaia. Pre-
ciso de escrever do coração para 
o papel. Ou, numa outra pers-
pectiva, como quem reza — no 
bonito dizer de Pai Américo. 

Recordo. Íamos a caminho de 
Finis Terrae, nos Caminhos de 
Santiago. Sozinho, montes fora, 
em silêncio e quietude, de que 
sinto necessidade, como de pão 
para a boca, diria a minha mãe, 
lá no seu jeito de analfabeta mas 
sábia mulher do campo. O grupo 
vem mais atrás. Chama-me a 
atenção um tufo de florzinhas que 
me são particularmente queridas 
— os miosótis, não te esqueças 
de mim… Que, no inglês, dão por 
forget me not e no espanhol por 
no me olvides. Lembrei a Isau-
rinha, mãe dos meus filhos, que 
nos deixou fez agora 29 anos. Foi 
da boca dela que, pela primeira 
vez, ouvi esta lenda dos miosótis. 
Dizia ser uma lenda alemã. Hoje, 
sei que há imensas lendas sobre 
os miosótis. Depois, sempre que 
os via, trazia-lhe um raminho. 
Era como se, também dos miosó-
tis, se pudesse dizer o que da hera 
se diz: Quem pela hera passou // 
e uma folha não cortou // do seu 
amor não se lembrou… Espero 
o grupo. Chamo o Zé Monteiro 
e o Catarino — nossos fotógra-
fos, sempre em serviço do grupo. 
Mostro-lhes a flor. Conto a lenda 

e peço para me fazerem uma 
fotografia. Com sua licença, aqui 
vo-la deixo. Na certeza que o real 
é sempre muito mais bonito…

2. Mas vamos à lenda dos mio-
sótis. Foi no princípio do mundo. 
Quando o Deus-Criador desco-
briu que, da doce natureza do seu 
SER-AMOR, fazia parte o derra-
mar-Se (amor difusivum sui!…). 
Espraiar-Se. Comunicar-Se. Ser 
útil. Porque, como depois diria 
Pai Américo, “o homem só, é um 
doente. Não ama. Explora”. Pois, 
lá no princípio, quando ISSO 
aconteceu, começou a ingente 
tarefa (ainda não acabada…) de 
crear o mundo1. E vai daí, ata-
refado com tanta maravilha que 
criou nesta Terra, deixou para o 
fim o desmedido trabalho de pin-
tar o céu. Finda a tarefa, ia já de 
malas aviadas, ouviu uma vozi-
nha débil a chamá-l’O, não fosse 
Ele esquecer-se… — Miosótis!… 
E aquela vozinha débil repetia-se, 
cada vez com mais insistência — 
miosótis, miosótis, miosótis!!!… 
Não Te esqueças de mim!…

Aí, o Creador, que tão bem 
percebia o alemão, voltou atrás 
a ver. Amor à primeira vista. 
Enterneceu-se e encantou-se com 
aquela debilidade. E tanta simpli-
cidade, assim perdida no meio do 
mato. Mas, já não tinha mais tin-
tas. A sua tarefa tinha-se acabado. 

Pesaroso, olha o pincel, ainda 
húmido, com que acabara de pin-
tar o céu… E não hesita. Pintou 
o miosótis da cor do céu… E, 
hoje ainda, quem gosta das cores 
do céu, gosta dos miosótis… Por 
isso os põe, no monte, para um 
azul carregado, quase turquês, a 
aguentar todas as intempéries… 
Ou os põe nas linhas de água, 
mais suaves, para amenizar os 
seus passeios pelo campo em dias 
de calor…

3. No coração do Calvário. De 
pronto, salta-me o Calvário. Com 
suas linhas de água e suas duas 
matas — a mata de dentro (onde 
está a Aldeia dos Doentes) e a 
mata de fora (onde está o nosso 
Campo Santo, a guardar as cas-
cas dos pintainhos que daqui nos 
voaram para o Céu!). Recordo 
que, há bem pouco, em horas de 
vistoria aos meus chuchus, numa 
das zonas húmidas, vi montões 
de miosótis. Cortei um raminho. 
Trouxe para mostrar. Contei a 
lenda. Chamei a atenção para a 
diferença entre os miosótis das 
zonas húmidas e os miosótis de 
um seco, fero e estéril monte, no 
poético dizer de Camões. Os pri-
meiros, são de um azul claro, cor 
de céu, em dias pouco ensolara-
dos. Bonitos sim, mas nada dos 
miosótis do monte escalvado. 
Outro azul. Outro encanto.

De pensamento em pensamento, 
de emoção em emoção, vejo os 
nossos doentes, um a um. Vejo os 
nossos rapazes, um a um. Os que 
ficaram connosco, a dar-nos muita 
força para continuar. Mai-los 
que, em capas de legalidade, nos 
foram roubados. Vejo-os. Inva-
de-me a alegria deles (ainda em 
forma de esperança de que já vão 
voltar…). Ouço o grito silencioso 
de cada um — Quando é que 
vamos para o Calvário?! Ouço a 
insistência da Alice (invisual), que 
nunca conheceu outra cama, outra 
mesa, nem outro coração senão o 
do Calvário. — Lá é que é a minha 
família —, repete a cada passo. E 
a Maria do Carmo: — Eu sinto-me 
morrer aos poucos!… — Desta-
cam-se-me os gemidos da nossa 

PEPE - O MENINO ROUBADO

QUEM olha para este pequeno, imóvel na sua cadeira de rodas,  
 depara com um ser frágil. No entanto, no rosto dele ressaltam 

 dois olhos bem vivos e um sorriso suave que denota confiança. 
Não há nesta criança qualquer sinal de ansiedade ou preocupação, mas 
serenidade absoluta. É afinal um ser que está contente consigo próprio. 
Que gosta de viver.

… O Pepe quer alguém a seu lado. Ele é um ser despojado de tudo. A 
família de sangue não existe para ele. As capacidades humanas estão 
extremamente limitadas Não pede nada. Nem para se alimentar faz qual-
quer sinal ou esboço. Mas estende a mão para demonstrar que deseja 
alguém perto, que comunique com ele, que seja seu amigo.

… Nós somos simplesmente uma família para aqueles que a não tive-
ram. Nada mais. Temos e damos aquilo que a família tem e dá. E quando 
a situação o exige recorremos a especialistas. Não queiram complicar as 
coisas simples. Muito menos tentem impor modos de existir que nos iriam 
descaracterizar.

… Uma criança como ele, extremamente limitada, que já sofreu ten-
tativas de morte, que por duas vezes foi raptada desta Casa, onde sempre 
regressou, precisa sobretudo de muito carinho e amor. Mas a lei não fala 
destes requisitos óbvios, mas de pessoas de acompanhamento, de estrutu-
ras e não sei de que mais. 

… Tenho passado largas horas, junto do Pepe, a dar-lhe as refeições. 
Ele come vagarosa mas saboreadamente. Este serviço é um exercício de 
paciência que faz bem a quem anda apressado. Aliás, a falta dela é o 
remorso mais comum na consciência dos cristãos. 

… Neste momento sou obrigado a interromper estas linhas e a perder 
o fio da meada que venho desenrolando, porque chegaram uma senhora e 
um senhor, acompanhados por elementos da Guarda Nacional Republi-
cana, estes, trajados tão a rigor, que puseram os doentes em continência. 

… Ao vê-lo partir, fico a pensar nos Regimes em que as pessoas e 
seus bens eram do Estado; onde os filhos eram arrancados dos braços 
dos pais e levados para a guerra e para outros fins. 

… Para o Regime as leis são o mais; as pessoas o menos.
Padre Baptista

Os pedidos podem ser feitos à Casa do Gaiato de Paço de Sousa ou à 
Editora Modo de Ler.  q


