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VINDE VER! Padre Quim

NO decorrer da hora da reza do Terço, fez-se silêncio na sala 
 habitual deste acto comunitário de devoção à Virgem Santíssima, 

Mãe de Deus e Mãe nossa. Silêncio porque um estranho teve acesso ao 
nosso santuário doméstico, no dizer de Papa São João Paulo II: “A família 
é o santuário doméstico”. Era a hora sublime de comunhão com o nosso 
Bom Deus pelas maravilhas que realizou em favor de todos os homens 
por intermédio da Virgem Maria. No final da oração fomos a saber, era um 
rapaz que tinha sido da nossa Casa. Hoje um homem, mas sem qualquer 
documentação pessoal. Aproximei-me dele para colher informações sobre 
a sua presença em Casa àquela hora da noite. Disse-me que era prove-
niente de Luanda e que estava em Benguela para tratar da documentação. 
Naquele mesmo momento declarou que não tinha para onde ir enquanto 
durar o tempo de arranjar o Bilhete de Identidade. Em Casa não temos 
lugar. Disse-lhe sem mais demora. Respondeu-me o homem: — Não tenho 
onde me hospedar, o Gaiato é a minha única família! Esta expressão foi 
forte, e se para mim era um estranho, pois não o conhecia, passou a ser 
conhecido como um membro da família que se identifica com o nome 
de Gaiato. Nesse mesmo momento arranjou-se uma cama na enfermaria, 
tomou a sopa quente com a gente e no dia seguinte começou logo a tratar 
da sua documentação, contando com a nossa ajuda para poder voltar à 
sua vida normal enquadrado na esfera social em busca do auto-governo e 
autonomia.

Do Abrigo dos Pequeninos, acolhemos dois irmãos, o António e o 
Ângelo. Fazem parte da história de 5 irmãos que vieram do Lubango para 
Benguela com a Mãe muito doente e que depois não resistiu e morreu. 
O pai também é falecido. O António anda na sexta-classe e o Ângelo 
na segunda-classe. Vamos ajudá-los a serem homens! Foi o apelo que a 
comunidade recebeu no dia em que chegaram a nossa Casa. Os rapazes 
vieram buscá-los ao carro, ainda mal estacionado em frente da casa-Mãe. 
Antes de serem conhecidos já eram da nossa família, pois as razões para 
vir ter à Casa do Gaiato são as mesmas dos outros filhos que já se encon-
tram connosco, há vários anos. Foi o amor e continua a ser o amor a força 
e o instrumento primordial do nosso trabalho para com estes filhos que 
andavam dispersos pela triste desventura de terem perdido os seus pais.

Conseguimos no mês de Maio arranjar trabalho para dois rapa-
zes que tinham passado pela nossa Casa. Os responsáveis estão con-
tentes com os dois e isto é condição para no futuro receberem mais 
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A minha família
DA NOSSA VIDA Padre Júlio

CONHECI a D. Maria do Rosário há 30 anos 
 na Casa do Gaiato em Miranda do Corvo. Era 

o saudoso Padre Horácio o Pai daquela família. Tam-
bém a D. Maria da Luz partilhava o seu dom materno 
com os Rapazes que habitavam o Lar de Coimbra, 
dedicado fundamentalmente à preparação escolar 
dos mesmos.

O ambiente social era o da época, com fortes tra-
ços de ruralidade que imperava na sociedade fora 
das grandes cidades.

Frequentava eu o Seminário de Coimbra, preparan-
do-me para o serviço presbiteral na Obra da Rua, 
pelo que era frequente a minha visita à Casa de 
Miranda do Corvo. Sempre que aconteciam, invaria-
velmente encontrava a D. Maria do Rosário a cuidar 
das roupas dos Rapazes, eles que ao tempo ronda-
vam entre as nove e as dez dezenas.

Desde muito nova, começou a dedicar a sua vida 
neste serviço de uma família Pobre, à qual se entre-
gou incondicionalmente. Os anos correram ligeiros e 
a D. Maria do Rosário chegou agora ao termo dos 
seus trabalhos nesta vida, simples e humilde.

Não há vida humana isenta de erros e convulsões. 
A morte será, porventura, a sua consequência neces-
sária. Todos passamos por uns e por outra. Ela, a 
morte, é a libertação definitiva de tudo o que em nós 
é insensatez para nos tornarmos homens novos, como 
a nossa fé nos faz crer. Não é a morte que nos salva, 
mas a morte de Cristo que nos liberta.

Esta era também a condição e a fé da nossa D. 
Maria do Rosário. Mas, como o caminho da fé se faz 
também com mediações humanas, Pai Américo repre-
sentou para ela, na sua idade juvenil, um convite e 
um forte apelo a seguir, a que a D. Maria do Rosário 
se entregou de alma e coração. Isso significou não 
pôr condições pessoais na entrega da sua vida, antes 

D. Maria do Rosário

O NOSSO CALVÁRIO Padre Fernando Fontoura

NO Coliseu do Porto, em 1954, como 
 que em discurso “fundador” e emo-

tivamente proferido pelo Pai Américo, do 
que viria a ser a futura realização da Obra 
da Rua, O Calvário, em casa cheia, com 

gente de coração palpitante, ele dizia: “O 
êxito de uma obra assim não se discute. 
Não há homem de bem que possa duvi-
dar…” (Obra da Rua, 5ªed., Paço de Sousa, 
Editorial Casa do Gaiato, 2012, p. 134).

dispor de si com uma disponibilidade sem reservas 
da serva que conhece o seu Senhor e se entrega para 
cumprir a Sua vontade.

Nos tempos que vivemos e nos que virão, embora o 
ambiente social seja composto por outras realidades 
e ambições humanas, confiemos que outras mulheres 
hão-de vir a responder com a disponibilidade da D. 
Maria do Rosário para o serviço dos Pobres, espe-
cialmente na Obra da Rua. Se os erros e convulsões 
são uma constante na vida humana, também a Graça 
de Deus o é. Que este fermento esteja sempre pre-
sente e cumpra a Sua missão.  q

Nos já longínquos tempos, pelo menos 
cronologicamente falando, esta intuição 
prática do nosso fundador dava início ao 
Calvário, que diferentemente das outras 
casas já em funcionamento vinha dar res-
posta a outra situação igualmente emer-
gente: os doentes incuráveis e abandona-
dos familiar e socialmente. Realidade esta 
que permanece até aos nossos dias. No 
entanto, foram surgindo estruturas de aco-
lhimento, que vão procurando atender à 
problemática referida. Pai Américo intuía 
o surgir de tais instituições: “Noutras 
vilas, noutras aldeias abram-se casas desta 
natureza”(idem, p. 134), quais serviços de 
Cuidados Continuados e Paliativos, hoje 
implementados.

Apesar de finalidade diferente do objec-
tivo primeiro da Obra da Rua, mas imposta 
pela premência da realidade, tal como 
acontecera com os “gaiatos”, Pai Américo 
sempre acreditou no seu sucesso, porque 
obra de fé: “Mas há ainda outra razão mais 
subida do seu formidável êxito, e esta não 
pode faltar: é a vontade de Deus” (ibidem, 
p. 134).

Mais tarde, o “grande obreiro” na con-
cretização desta casa, sonho do funda-
dor, parafraseando o poeta escreveu: “… 
quando o homem sonha aquilo que Deus 
quer, a obra nasce”(O Calvário, 1.ª ed., 

Paço de Sousa, Editorial Casa do Gaiato, 
1978, p. 15).

Neste “Calvário” dos tempos modernos, 
onde o beneplácito divino se reencontra 
com a humanidade dorida, aconteceria 
verdadeiramente todo o sentido da sua 
existência.

No seu mister, pela infatigável perseve-
rança, dedicação e plena entrega de Padre 
da Rua, António Baptista cumpriu os desi-
deratos originais. 

Também aqui, em regime de volunta-
riado, pessoas simples, outras letradas e 
homens da Igreja, se reencontraram con-
sigo mesmos e com Deus, a começar pelo 
próprio construtor: “Eu é que preciso do 
Calvário para ser mais eu mesmo… eu 
preciso do Calvário. Muito.” (Padre Bap-
tista, O Calvário (Páginas Escolhidas e 
Documentário Fotográfico). Org. e Pref. 
de Walter Osswald. Penafiel, Editorial 
Casa do Gaiato, 2018, p. 96).

A fidelidade ao sonho do Pai Américo 
e à construção do Pe. Baptista convidam-
-nos e obrigam-nos a prosseguir, certos da 
Providência e fortalecidos pela Razão dos 
homens. 

Perante uma obra de inspiração divina 
como esta, alicerçada no mandamento do 
Amor, obra da Caridade cristã em que os
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Interior da Capela do Calvário — Espigueiro
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MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

FALECEU A SENHORA D. MA-
RIA DO ROSÁRIO — A nossa co-
munidade recebeu a infeliz notícia do 
falecimento da senhora D. Maria do 
Rosário, a 10 de Junho, segunda-feira, 
de manhã, confortada com os Sacra-
mentos da Santa Igreja. Mais uma vez, 
tinha ido de urgência para o Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
pois agudizaram-se os seus problemas 
de saúde — doença incurável, para 
além da diabetes, da qual padecia há 
muito tempo. Também neste interna-
mento teve visitas diárias, da parte da 
nossa Casa. Esta senhora da Obra da 
Rua nasceu em 15 de Abril de 1926, 
em Miranda do Corvo, e veio para esta 
Casa do Gaiato de Miranda do Corvo 
— Coimbra no tempo do senhor Padre 
Manuel Gonçalves, a 2 de Fevereiro de 
1949, no dia da Senhora das Candeias, 
e por cá permaneceu até à sua partida 
deste mundo. Em especial no tempo 
do senhor Padre Horácio, foi acompa-
nhando várias gerações de Rapazes e 
nos serviços domésticos, até que a sua 
frágil saúde a foi retendo no seu quarto, 
onde teve acompanhamento de dia e de 
noite, nas suas necessidades básicas, 
e nos devidos cuidados médicos e de 
enfermagem. Gostava de receber fami-
liares, em especial a sua irmã D. Con-
ceição, antigos gaiatos e outras pessoas 
amigas. Devota de Nossa Senhora de 
Fátima, ia rezando o terço ao longo 
do dia, foi participando na Eucaristia 
enquanto foi possível, depois gostava 

de ver a Missa na televisão e recebia a 
Sagrada Comunhão diariamente. O seu 
corpo foi velado, com orações próprias 
e o Terço, na nossa Casa do Gaiato de 
Miranda do Corvo - Coimbra, a partir 
das 15 horas do dia 11 de Junho, terça-
-feira; pelas 19 horas deste dia foi ce-
lebrada a Eucaristia e ainda se fez uma 
vigília de oração, à noite. Às 15 horas 
do dia 12 de Junho, quarta-feira, rezou-
-se e foi levantado o corpo; e, depois, 
seguiu o funeral para a igreja matriz de 
Miranda do Corvo, onde foi celebrada 
Missa de corpo presente, na qual parti-
ciparam vários Padres, em especial da 
Obra da Rua, Rapazes desta Comuni-
dade e de outras Casas da nossa Obra, 
colaboradores e colaboradoras, antigos 
gaiatos, familiares e muitos amigos. 
No final da Missa exequial, foi a sepul-
tar no cemitério da Vila de Miranda do 
Corvo, em jazigo de família. Foi assim 
a nossa sentida despedida da senhora 
D. Maria do Rosário, que chegou à ca-
sa-mãe da Obra da Rua há setenta anos 
e partiu para a casa do Pai celeste com 
93 anos — uma vida longa! Todos va-
mos rezando para que seja recebida por 
Jesus, com Sua Mãe Maria Santíssima. 
Que descanse em paz!

Vale a pena transcrever umas qua-
dras, redigidas por alguns gaiatos, em 
homenagem à D. Maria do Rosário, 
com data de 26/9/1999, cinquenta anos 
depois da sua vinda para a nossa Casa 
do Gaiato, e entregues na Senhora da 
Piedade de Tábuas. Encaixilhadas, en-

contram-se visíveis à entrada do seu 
quartinho. Eis: 

Hoje chegou o dia ideal/ que sempre 
se esperou/ para lhe dizer:/ — O seu 
amor nunca nos faltou!

50 anos já passaram/ que nesta 
Casa entrou./ O seu amor foi dando/ e 
nunca se esgotou.

50 anos aqui gastou./ Muitas vezes 
se chateou./ Mas agora confesso/ que 
nunca nos maltratou.

A Deus queremos louvar/ e este dia 
agradecer, porque a senhora D. Maria 
do Rosário/ nossa mãe quis ser.

Nós somos seus filhos,/ pois Deus a 
abençoou./ Quem dá assim a vida,/ o 
Céu já ganhou.

No seu colo/ todos aceitou./ E a al-
guns/ o rabinho lavou.

Quis cantar e ser alegre./ Que a tris-
teza não faz bem./ Eu nunca vi a triste-
za/ dar de comer a ninguém.

No coração traz alegria./ Aos gaia-
tos quer amar./ Em cada rosto vê um 
filho/ a quem tudo quer dar.

De amigo para amiga,/ tornou-se a 
nossa amizade./ Mas agora confesso/ 
que nos amou de verdade.

É altura para dizer:/ muitos anos 
nos fez bem./ Muitas vezes sem poder,/ 
para nós foi mais que mãe.

Para uma flor, um vaso./ Para Deus: 
um coração./ De todos os gaiatos,/ um 
grande xi-coração!

OBRAS — Temos de continuar a 
dar notícia das obras no edifício prin-

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

PASSEIO ANUAL — Concreti-
zou-se no passado dia 25 de Maio por 
terras de Mondim de Basto. Saímos à 
hora marcada e chegados ao destino 
e a organização concedeu tempo para 
pequeno-almoço. Juntou-se a nós o 
guia turístico da “PéNaTerra” o mon-
dinense Fernando Gomes, com atitude 
voluntária e espírito de amizade e 
admiração pelos Gaiatos. Levou-nos 
a visitar lugares e património, que 
são ex-libris da região. Iniciamos pela 
ermida de Nossa Senhora da Graça, 
no Monte Farinha. Visitamos a Cape-
linha e subimos à torre sineira de onde 
se desfruta de paisagem algo divinal. 
“Senhora, que mistério derramais?... 
que o mais comum dos mortais aos 
teus pés é rei do Mundo?!”… diz o 
poeta da terra. Alguns comentavam 
já cá terem vindo mais que uma vez 
e sempre com nevoeiro, mas neste foi 
dia de sol radiante que iria aquecer até 
aos 24 graus.

Daqui, saímos para as “Fisgas 
de Ermelo” no rio Olo, que nasce lá 
pra montante, em Lamas, e por uma 
das estradas reconhecida como das 
mais belas em Portugal EN304. Só 
que primeiro avista-se as “Cascatas 
de Bilhó” no rio Cabrão e o guia fez 
questão de nos fazer sair do autocarro 
para desfrutarmos desta beleza natu-
ral . Tomamos então o rumo para as 

“Fisgas” e lá chegados, todos foram 
calcorrear aquele espaço a perder-se 
de vista, com as deslumbrantes quedas 
do Olo. Depois do almoço, enquanto 
uns foram passear pelo agradável par-
que, os elementos da Tuna fizeram um 
breve ensaio de afinação musical, pre-
parando-se para os cânticos litúrgicos 
que iriam interpretar na Missa, no final 
do programa. Afinados instrumentos e 
vozes, era hora de sairmos para novo 
destino paisagístico: o “Alto do Velão” 
continuando em pleno Parque Natural 
do Alvão, onde há sempre surpresas 
para admirar. Subindo as montanhas, 
podemos avistar o tradicional pasto-
reio de gado caprino (raça bravia) e 
bovino (raça maronês) como há muito 
não se via. O cão, fiel amigo, lá estava 
guiando as rés para o espaço do pasto, 
mas onde estava o pastor?

No ciclópico Velão / Reencarna 
Abrão / O Pastor. / Perto, o rebanho 
que traz / Rumina na Santa Paz / Do 
Senhor.

O poeta “Ginho” de Mondim elu-
cida para as visões na paisagem e que 
dantes não tinha implementado o Par-
que Eólico. Mas ainda nos reservava 
o guia mais uma surpresa: Uma visita 
aos antigos “fornos da cal”, nas mon-
tanhas adjacentes à aldeia de Campa-
nhó.  Abandonados, lá está o armazém 
e os fornos de construção granítica no 
solo profundo, e que outrora foi suple-
mento de sustentabilidade aos habitan-
tes da região que recolhiam os blocos 
negros pelos montes em minas ou a 
céu aberto, riquezas que estas monta-
nhas conservam há milhões de anos. 
No processo, os fornos eram atulhados 
com carvão e lenhas, ardendo 24 a 48 
horas seguidas até atingirem tempe-
raturas altas, num processo térmico 
“calor + pedra + água” resultava nesse 
conhecido produto que chamamos cal, 
para fins de construção, fertilização 
de solos, purificar águas, etc… foram 
algumas das explicações dadas pelo 
arqueólogo Luís aos presentes, que 
muito agradecemos.

Já era tempo de regressarmos ao 
centro de Mondim, para assistirmos 
à Eucaristia na Igreja Paroquial de S. 
Cristóvão, que estava repleta de Povo 

e incluída no nosso programa. A actua-
ção da Tuna nos cânticos litúrgicos foi 
suave e maravilhosa, que encantou 
e tocou os corações, com palavras 
de agradecimento do celebrante Pe. 
José Carlos Fernandes e dos fiéis que 
aplaudiram com demorada salva de 
palmas, tão gratificante pela sensação 
de dever cumprido. No final e a pedido 
do Pároco, apresentamos-nos como 
Associação dos Antigos Gaiatos do 
Norte e sua derivação da Obra da Rua, 
fundada pelo Padre Américo, nosso 
Pai e terminamos com declamação de 
poesia “à Gaiato” numa mensagem de 
Amor ao Povo de Mondim, com sim-
plicidade e humildade.

Queremos deixar um agradecimento 
especial ao Amigo e guia Fernando 
Gomes, pelo apoio logístico e a todos 
que participaram um grande bem-haja, 
certos de que desfrutaram dum dia 
agradável e inesquecível com a Asso-
ciação.

ERRATA — Na nossa anterior 
crónica sobre o tema Arte, um dom 
de quem cria, com destaque para a 
apresentação do livro Do Alentejo 
à Andaluzia, do Prof. Martinho, na 
Biblioteca Municipal de Penafiel, refe-
rimos que o nosso Pe. Manuel Mendes 
foi aluno do sr. Prof. Martinho. Na 
verdade, o nosso Padre Manuel Men-
des não foi aluno, mas, sim, colega do 
dito professor na Escola C+S de Paço 
de Sousa, onde ambos leccionaram.

PRÓXIMOS EVENTOS REGIO-
NAIS COM PARTICIPAÇÃO 
DA “TUNA MUSICAL” — 23 DE 
JUNHO — Os festejos Sanjoaninos 
atraem toda a gente para umas horas 
de diversão ao gosto e jeito de cada 
um. Para a Associação dos Antigos 
Gaiatos Norte vai ser um dia bem 
preenchido. Ora vejam: Da parte da 
manhã, estaremos com a Tuna Musical 
no espaço desportivo da Associação 
Desportiva Águias de Galegos, Pena-
fiel, actuando  a partir das 10h30 nos 
festejos de comemoração dos 50 anos 
desta Associação, que está de Para-

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

FUTEBOL — A nossa equipa de Futsal esteve na final da Taça da Liga da 
A.F.A. de Penafiel, num jogo contra o Ordins. Vencemos por 7-4. Foi um jogo 
bom para as duas equipas, muito bem disputado. A nossa equipa esteve sempre em 
vantagem no marcador. Os nossos marcadores foram o Fadul, o Joel, o Quintino e 
o Ratzinquer. No final houve a entrega do troféu ao vencedor e de medalhas para 
todos os participantes. Eu recebi a taça, e todos a levantamos em sinal de vence-
dores. Também foi bom trazer mais uma taça cá para Casa, que ficou exposta no 
nosso bar.

D. MARIA DO ROSÁRIO — Faleceu no dia 10 de Junho, onde viveu a 
maior parte da sua vida ao serviço dos Gaiatos de Miranda do Corvo. Ainda con-
viveu com Pai Américo. São já muitas as Senhoras da nossa Obra que estão junto 
de Deus.

CAMPO — Já semeamos o milho nos nossos campos. O sr. Jorge também 
andou a tratar das videiras para que as uvas cresçam saudáveis. Tratou também o 
batatal e o cebolo da horta, onde temos outras variedades de plantas que nos darão 
os seus frutos, como tomateiros e pimenteiros.

VISITAS — Tivemos várias visitas nestes dias, de escolas e catequeses, para 
além da Paróquia de Penafiel, com a presença do seu Pároco, o sr. Padre Paulo. 
Visitaram o nosso Memorial / Museu Padre Américo — Obra da Rua e a nossa 
Aldeia. Esperamos ter mais visitas.

TIPOGRAFIA — Os nossos tipógrafos têm tido muitos trabalhos para fazer, 
principalmente livros e o nosso Jornal. Alguns livros são para fora e outros sobre 
assuntos da nossa Obra. Também estão a fazer o Boletim «AMA», destinado à 
Causa de Beatificação de Pai Américo, do qual sairá mais um número na próxima 
edição d’O GAIATO. Esperamos que a nossa tipografia continue a ter trabalhos 
para fazer.  q

O NOSSO JORNAL Os rapazes da Administração

Serve esta nota para pedir desculpa aos nossos estimados assinantes que rece-
beram o Jornal de 8 de Junho com defeito ou danificado.

Nos últimos anos, tem sido feito um esforço para se actualizarem as máquinas 
da nossa Tipografia, uma vez que as existentes ou estão obsoletas ou funcionam 
com defeito. Exemplo disso é o nosso jornal a cores que é feito numa máquina 
adquirida há cerca de três anos.

Recentemente, adquirimos uma nova máquina de embalar o Jornal, contudo, 
leva sempre algum tempo adaptá-la ao nosso produto e às outras máquinas já 
existentes. O último número d’O GAIATO já foi parcialmente embalado na nova 
máquina, e, como ainda não está a 100% alguns jornais saíram parcialmente dani-
ficados.

Aproveitamos para pedir aos assinantes que ainda não enviaram o RGPD 
(Regulamento Geral de Protecção de Dados) que o façam pedindo por telefone 
para vos enviarmos o impresso para assinar. Depois de assinado pode ser enviado 
por carta, ou então por e-mail digitalizando-o. Pode ainda enviar um email escre-
vendo um texto semelhante a este: “Declaro que autorizo a Obra da Rua ou 
Obra do Padre Américo a fazer utilização dos meus dados pessoais, processa-
dos e armazenados informaticamente, para efeitos de prestação de serviços: 
assinatura / envio de publicações e processamento de donativos”.

Muito gratos!  q

cipal da nossa Casa do Gaiato, pois 
são bem precisas e já foi paga a pri-
meira factura, correspondente ao mês 
de Maio, que custou muito, já que 
envolveu principalmente o transporte 
e a montagem de andaimes em toda a 
altura do exterior da casa, tintas e mão-
-de-obra — na lavagem e conserto de 
parte do telhado e nas pinturas. Entre-
tanto, foram pintados os gradeamentos 
das janelas do rés-do chão, a norte, 
para o largo do nosso cruzeiro. Ten-
do ficado pronta aquela parte da obra, 
foram desmontados esses andaimes e 
montados no interior desse edifício, 
para concluir a limpeza e arranjo do 
telhado virado a sul, e continuação das 

pinturas das paredes desde o portão de 
frente para a capela até à casa-mãe, o 
que vai ser um trabalho demorado, pois 
também é preciso reparar fissuras e, 
nessa zona do átrio da casa, há muitas 
quebras nos telhados e uma varanda. 
Apelamos à generosidade dos nossos 
amigos leitores, que agradecemos an-
tecipadamente, para que estas obras de 
reabilitação de parte da nossa Casa não 
parem e sejam também arranjados os 
nossos quartos, para além de outras ne-
cessidades de reabilitação. O mealhei-
ro da nossa Casa é o seguinte: Obra do 
Padre Américo — Casa do Gaiato — 
3220-034 Miranda do Corvo — NIB: 
0035 0468 00005577330 18.  q

Faleceu o Nuno Augusto Silva, que 
foi desta Casa do Gaiato, e aqui dei-
xamos a notícia para conhecimento de 
quantos privaram com ele.

Deus o tenha conSigo.
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SETÚBAL Padre Acílio

Contentores para Malanje
AFINAL, não foi só um contentor que mandámos para Malanje, 

 foram dois — e dos maiores — de quarenta pés cada. 
No primeiro, não pudemos meter todo o material necessário para 

a rega dos vinte hectares, como foi planeado. Esse, levou parte da 
tubagem, e o segundo, o restante mais uma quantidade enorme de tor-
neiras e oitenta tubos que o primeiro estudo não previa.

O Padre Rafael aproveitou o transporte para pedir mais quatorze 
pneus para tractores e máquinas, uma bomba para lubrificar tractores 
e massa consistente. Aproveitámos, também, para mandar mais roupa, 
material escolar, livros, uma tonelada de cadernos e mobiliário.

Lamento que o Padre Rafael tenha falado tão pouco destes bens 
que tanto custaram a esta Casa.

Cerejas
EU nunca tinha comido frutos de comparável sabor. Um cesto delas 

 foi-me enviado pelo Zé Reis, como fruto-rei da sua terra, com 
uma cartinha que eu perdi e tanto gostava de publicar!...

Começava assim: De um Gaiato para um Pai Gaiato.
O Zé tem uma história que andou no anonimato das colunas do 

Público, pela pena da Dr.ª Filomena Mónica, onde ela se queixava 
de muitas faltas, sobretudo do Estado, a cujos organismos se dirigiu, 
durante dois anos, sem conseguir nada.

Falou depois com a Dr.ª Zita Seabra que me transmitiu o pedido, 
garantindo-lhe que iria ver o caso no dia seguinte. E fui.

O Zé vivia numa barraquinha de madeira, arredada da povoação, 
com a sua mãe surda e muda. Trouxe-o logo comigo, deixando a sua 
mãe arrasada em lágrimas, mas condescendente.

O Zé já tinha abandonado a escola no sexto ano por lá o tratarem 
por filho da p…, voltou à escola na nossa Casa e nunca mais perdeu 
ano nenhum até ao final do Curso Superior. A sua carta para mim, 
espelha, sobretudo, muita gratidão. Hoje, pode dar mão à sua mãe e 
arrancá-la daquele ambiente que a inferioriza.

Actualmente, trabalha num hotel em Lisboa, onde encontrou um 
casal setubalense, que se prontificou a trazer-me as cerejas.

Diz que o patrão o quer fazer líder. Não me admira. Sempre foi 
líder por onde andou.

As cerejas souberam-me a torrões de açúcar, mas a carta calou 
fundo. Tenho pena de a ter perdido. 

O Zé Reis é o tipo de homem que a Obra faz contra toda a lógica 
oficial e que, fora dela, pela Obra da Rua, se faz um homem que pisa 
forte na vida.

Ainda no Porto, apareceu uma família, que a título que protecção, 
ia estragando a vida ao Zé, mas a razão venceu. 

Hoje, todos bendizemos a Deus, pelo homem que se recuperou e 
se perderia nas funduras da Serra da Estrela e na profundidade tacanha 
da realidade rural.  q

BEIRE — Sim, mas… Não posso não falar. Um admirador

1 — Peito pequeno para tanto coração. Era a Festa 
da Ascensão do Senhor. P.e Fernando, de coração tras-
montano, a esbordar uma doce paixãozinha pela Litur-
gia, aproveita a data e faz acordar memórias que mui-
tos ainda trazemos bem gravadas. Neste dia solene, 
como que assegurando a protecção de Jesus que subiu 
ao Céu, depois da Eucaristia, o Povo de Deus organi-
zava-se em Procissão das Rogações — ou da Bênção 
dos Campos. Nela se recordava o desenrolar de toda a 
Obra da Criação, relatada no Livro do Génesis, cap 
1. Caminhando no meio da natureza, em reverencial 
procissão, todos eram convidados a um significativo 
invocar de Todos os Santas e Santas de Deus, para 
que estejam connosco. No cuidado e amanho desta 
nossa Mãe-Terra, que nos cria e recria, nos alimenta 
e dá vida: Deus, Criador do Universo, fazei que nesta 
nossa Terra, favorecida pela vossa generosidade e cul-
tivada pelo nosso trabalho, se multipliquem os frutos 
de todas as sementes, a fim de que este vosso povo, 
saciado com os vossos dons, possa louvar-Vos sem fim.

Ai que oportuno este antiquíssimo Acto Litúrgico, 
nos dias de hoje! Num período crítico da nossa his-
tória, porque já começamos a sentir na pele os efeitos 
nefastos dos maus tratos a que vimos submetendo esta 
nossa Casa Comum da Humanidade. Logo no fim da 
Missa, saímos em solene procissão, seguindo o empe-
drado que, atravessando a mata de dentro, liga o Cal-
vário à Casa dos Rapazes, onde a quinta é. Procurando 
a sombra — para cuidado com os doentes e idosos que 
nos acompanhavam. P.e Manuel António, nosso herói 
de África, fundador da Casa do Gaiato de Benguela, 
quis seguir connosco na sua cadeirinha de rodas. Um 
encanto!

Antes, sentadinho como pede a sua debilitada saúde, 
com+Celebrou com P.e Fernando e P.e Telmo. Mas, 
para ir na Procissão, porque as pernas já não lhe per-
mitem mais, pediu a sua cadeirinha e a ajuda do Mário, 
antigo gaiato de Malanje. Integrado no grupo, como 
que perdido no meio do povo e de outros doentes, tam-
bém como ele na sua cadeirinha de rodas, lá seguia o 
nosso herói, agora em repouso merecido. A esguichar 
alegria e devoção a esta Bênção dos Campos, a que 
tantas vezes terá assistido, quando menino e moço, lá 
pelas terras de Santiago de Bougado, na Trofa, de onde 
é natural.

Na mata, os passarinhos parecem querer rezar con-
nosco. Os nossos animais domésticos — perus, pavões, 
galinhas, patos e até as ovelhas — a cada invocação, 
juntam-se a nós numa comovente melodia de vozes 
que alguém, muito sabiamente, já classificou como a 
música de Deus. Uma bênção !!!

2 — Em viagem pelos Caminhos da Luz... Uma 
outra novidade bonita! A devoção da Via Lucis — 
o Caminho da Luz. Para quebrar a monotonia que 
ameaça todos os calvários do mundo. Esta devoção, 
até eu desconhecia, porque muito recente. Mas estou a 
gostar imenso. Acaba no último sábado do Tempo Pas-
cal — véspera de Pentecostes. Resumidamente, trata-
-se de uma Via Sacra1. Não já das Dores da Paixão, 
mas das Alegrias da Ressurreição. Que bonita ideia! 
Tal como fizemos na Quaresma, antes da Páscoa, em 
cada sábado de tarde, percorremos as 14 “estações” 
da Via Crucis; agora, depois da Páscoa, percorremos 
também 14 “estações” da Via Lucis — os Caminhos da 
Glória do Senhor Ressuscitado.

Discretamente, vou observando cada um dos nos-
sos doentes. Uns a pé, amparados por algum cireneu 
que sempre se prontifica. Outros, no seu carrinho de 
rodas, a desfrutar da beleza da mata e a saborear a 
melodia dos cânticos com que o Marco Aurélio e/ou 
o Luís (solos) vão animando a assembleia. As vozes 
das Irmãs Franciscanas, que sempre nos acompanham 
nestas iniciativas, dão mais vida à celebração. O povo 

da vizinhança vai-se juntando a nós e começa a desco-
brir que o Calvário existe, o Calvário também é deles 
e até precisa deles. D’aqueles que vão percebendo que 
todos nós precisamos muito de quem precisa de nós.

P.e Telmo, outro nosso herói de África (Malanje), 
mesmo amparadito a algum braço que nunca lhe falta, 
também está presente. Ao lado de P.e Fernando — que 
preside. Olho-o. É a PAZ encarnada! E, entre o povo, 
vai P.e Manuel António. Em sua debilidade, sob o peso 
de tantos anos de luta. A presença deles, assim, aqui, 
é um acto de grande coragem e humildade. Com o 
nosso saudoso P.e Zé Maria, foram eles que levaram 
até África as Casas do Gaiato. Sofreram os horrores 
da guerra colonial. Mal a coisa serenou, retomaram a 
sua nobre missão. Agora, bem merecem este repouso 
mimado. São eles que encarnam, entre nós, a presença 
de “Deus que alegra a nossa juventude” (Sl 42,4). Uma 
juventude de 93 e outra de 85 anos. Mas juventude! 
Porque o Senhor é de ontem, é de hoje e é de sempre!

Os raios do sol atravessam o espesso do arvoredo 
e poisam docemente sobre aqueles cabelos brancos. 
Estendem-se a iluminar um sorriso da Luísa, a nossa 
princesinha. Toda torcidita na sua cadeira de rodas. 
Com a língua de fora, por entre a baba que não con-
trola. Arregala os olhos para tudo e meneia a cabeça, 
como quem não quer perder pitada de tanta novidade. 
Derreto-me de ternura. Agradecido por este quadro.

3 — A presença dos ausentes… No esplendor 
desta mata, desta música de Deus que não cessa de 
nos encantar, desta esfusiante alegria que esguicha do 
rosto de cada um, não posso não falar. Vejo Aveiro. 
Vejo Vila da Feira. Viseu. Vila Nova de Gaia e Porto. 
Diante de mim, um a um, passam os 26 irmãos nossos 
que, em capas de aparente legalidade, nos foram rou-
bados. Como Pedro, naquele tempo, diante das auto-
ridades, não posso não falar (At 4, 20): Ninguém tem 
o direito de privar os que são nossos desta Festa de 
família dos sem família. 

1 — Via Sacra! É uma devoção medieval, largamente divulgada 
pelos Franciscanos, convidando a “percorrer” 14 dos “Passos” / 
“Estações” da Paixão e Morte de Jesus. Mas a palavra Sacro ou 
Sagrado sempre significou, ao mesmo tempo, “santo” ou “maldito” 
(tabú!...). Tal como no grego — puro e manchado. Aqui, pretende-
mos significar tanto o sagrado / mistério da dor, do sofrimento e da 
morte a que estamos sujeitos , como o sagrado / mistério da festa, 
da alegria e da glória a que somos chamados.  q

Continuação  da  página  1

protagonistas foram e serão sempre “os doentes”, por isso o lema Obra 
de Doentes, para Doentes, pelos Doentes, não será por uma invectiva de 
alguns homens que deixará de continuar a realizar tão nobre, tão necessá-
ria e, sobretudo, tão bela missão.

Muitas vezes se constata que há necessidade de “crise”, que ao contrário 
do que comummente se possa pensar, revela-se, não raras vezes, verda-
deira oportunidade. Oportunidade de superar e transformar os momentos 
dolorosos em caminhada de “revivificação”. Tal como a Cruz dolorosa do 
Calvário se transfigurou na Cruz da Salvação, também a Casa do Calvário 
de Beire passando pela cruz do “esvaziamento”, ressurgirá como a “cruz 
florida” das “aleluias”, qual beleza ímpar que ladeia os caminhos da nossa 
Quinta da Torre.

Continua  no  próximo  número

O NOSSO CALVÁRIO Padre Fernando Fontoura
béns. De tarde e a partir das 15h00, 
também com a Tuna Musical daremos 
o nosso contributo com reportório ani-
mado na “Festa do Egas” em frente ao 
Jotoca, próximo ao rio, em Paço de 
Sousa, evento que terá início já no dia 
21, num espaço cheio de animação, 
muita música e as típicas tasquinhas.

Para terminarmos o 23 e entrarmos 
o 24 de Junho com contínuo espírito 
sanjoanino, iniciaremos pelas 19.00 
horas uma agradável comemoração 
com a típica “sardinhada e compa-
nhia”, animada com mais música pela 
noite fora.

Não faltam, pois, motivos de sobra 
para estares connosco e te divertires… 
à Gaiato!

Até lá, Aquele Abraço.  q

Gestos de Misericórdia, 
é o título de um livro da 
autoria do Padre Acílio, 
editado pelo Santuário de 
Cristo Rei, no seu sexagé-
simo aniversário.

Está à disposição dos 
nossos leitores, na nossa 
Editorial e na Casa do 
Gaiato de Setúbal, pelo 
valor de dez euros, pro-
duto para o Património 
dos Pobres.

NOVO LIVRO
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BENGUELA Padre Manuel António

QUEREMOS dar uma resposta 
 segura às pessoas que nos 

 perguntam: O que é uma 
Casa do Gaiato? Pai Américo, 
com o coração apaixonado pelos 
pobres, viu um problema social 
muito grave, nos vários sentidos 
humanos: o problema familiar. 
Podemos, pois, dar esta resposta 
à pergunta inicial: Pai Américo 
quis que a Casa do Gaiato fosse 
a Casa de família dos filhos sem 
família ou tendo-a é como se não 
a tivessem. É, na verdade, uma 
grande desgraça para os filhos que, 
embora tendo os pais ou pessoas 
familiares, vivem sem os cuidados 
educativos, nos vários sectores da 
vida. A base está no amor. É a fonte 
de todas as energias educativas que 
mantém uma família unida e pre-
parada para enfrentar muitos dos 
problemas graves que a sociedade 
gera. Os filhos da rua, abandona-
dos, são fruto duma comunidade ou 
sociedade sem o amor que compro-
mete até ao extremo, a doação da 
vida para que sejam pessoas nor-
mais numa sociedade humana. Pai 
Américo quis que todas as Casas 
do Gaiato fossem estas Casas de 
família geradoras destes filhos 
felizes.

Ao contemplarmos a nossa 
sociedade, com a multidão de 
crianças sem família organizada, 
o nosso coração sente-se, na ver-
dade, inquieto. Qual o futuro des-

tes filhos? Por outro lado, grande 
número de jovens com idades já 
adiantadas é, em grande parte, a 
fonte desta desgraça social infantil. 
Nestas circunstâncias extremas, as 
Casas do Gaiato poderiam ser uma 
ajuda para que o problema destes 
filhos não se agravasse. Precisam 
duma casa de família acolhedora. 
Quem dera houvesse vocações 
capazes de dar as suas vidas por 
amor destes filhos abandonados.  
Neste ambiente social, com carac-
terísticas muito tristes, na sua 
dimensão social, eram necessárias 
mais Casas do Gaiato. Tentemos 
outros meios, mais acessíveis. Que 
não faltem corações bons para aju-
dar os pais a não fazerem vítimas 
nos filhos. Que estes filhos abando-
nados pelas famílias sejam acolhi-
dos e amados para serem pessoas 
normais.

A propósito, quero referir o 
encontro com três casais na nossa 
Casa do Gaiato. Foi um momento 
verdadeiramente feliz. Trouxeram 
os seus filhos. Que alegria! Quem 
dera que os filhos dos pais de famí-
lia normal vivessem o ambiente 
de felicidade gerado pelo amor 
verdadeiro. Estes filhos, quando 
eram crianças, tinham sido vítimas 
inocentes do abandono. A Casa do 
Gaiato foi a sua casa de família que 
lhes trouxe a felicidade, irradiada 
na sua nova família com a mãe e 
seus filhos. Pai Américo viveu esta 

felicidade. Vamos continuar a dar 
os nossos corações para que todos 
os filhos tenham a sua casa de famí-
lia, animada pelo amor verdadeiro. 

Deste modo as Casas do Gaiato 
continuam a ser o fermento duma 
sociedade que faz uma humani-
dade feliz. O nosso coração fica 
cheio de confiança e muita espe-
rança, quando recebe com muita 
generosidade ajudas necessárias 
de empresários amigos para levar 
os nossos projectos sociais em 
frente. Vamos, pois, continuar a 
dar a nossa vida para que haja uma 
sociedade digna com seus mem-
bros a viver na sua família. Que os 
filhos pobres não fiquem prostrados 
no seu caminho por falta dos meios 
que estão amontoados nos cora-
ções cheios de riqueza financeira. 
A experiência da nossa vida da 
Casa do Gaiato de Benguela fala-
-nos da generosidade dos corações 
de alguns empresários que tornou 
possível o nascimento e avanço 
de projectos sociais que tornaram 
humanamente digna a vida de 
muitos filhos da nossa sociedade. 
Vamos, pois, continuar a realizar, 
até ao fim este projecto de ser o 
fermento duma sociedade que 
faz uma humanidade feliz. Deste 
modo, o projecto do Pai Américo 
de fazer da Casa do Gaiato uma 
Casa de família para os filhos sem 
família continua a ser actual para 
os nossos dias. Vamos abrir os 
nossos corações e dar as ajudas 
possíveis particulares e das nossas 
empresas. Um coração generoso 
é verdadeiramente grande. Que 
os nossos corações sejam desta 
qualidade!  q

O que é uma Casa do Gaiato?
PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

DEUS deu-me a Graça de experimentar o sofrimento, não só na opera- 
 ção que fiz, na terrível infecção urinária, que me deitou abaixo mas, 

mais ainda, pela comunhão, na dor dos outros doentes.
Estar com pessoas no hospital, no mergulhar das suas dores, é perce-

ber o que não se entende de outra maneira.
A minha estadia no hospital do Outão, onde fui operado ao joelho, 

correu bem e, cinco dias depois, tive alta, voltando para casa e julgando 
passar melhor desta situação.

O hospital do Outão é pequeno, as enfermarias funcionam admiravel-
mente, e eu trouxe dali as melhores impressões, quer dos serviços, quer 
das pessoas que os executam. 

Dois dias depois, surgiu-me uma obstipação seguida de uma infecção 
urinária, as quais me fizeram voltar ao hospital de Setúbal por três vezes, 
até que fiquei mesmo internado, numa enfermaria de três camas.

Aqui sim, nesta enfermaria é que a doença me bateu fundo à porta. 
Não a mim pessoalmente, mas aos meus companheiros, um que estava 
junto à minha cama. Era um homem nos seus cinquenta e poucos anos, 
gordo, muito gordo, até os ombros eram altos de gordura. Uma obesidade 
rara. Sofria de uma profunda ferida na barriga da perna, era uma úlcera tão 
grande que se via o osso. Observei a triste realidade quando uma enfer-
meira, a meu lado, lhe descobria a chaga e a curava. Este homem não se 
calava um momento, berrando continuamente, noite e dia, não permitindo 
assim que alguém dormisse.

Na segunda noite, aí pela uma da manhã, atrevi-me a chamar a enfer-
meira e pedi que lhe desse algum produto que o serenasse. Em vão. A 
enfermeira retorquiu-me que estávamos num hospital e não tinha ordem 
médica para o sedar. O remédio estava dado, havia apenas que aguentar.

No outro dia, veio um enfermeiro mais sábio, que não tirando razão à 
colega, foi ter com a médica e conseguiu que na terceira noite e seguintes 
se restabelecesse algum silêncio para podermos descansar.

Nunca o vi ser visitado pela esposa, filha ou filho. Ninguém. Aquele 
infeliz passara a vida a comer e a beber. Não criou família, não se inco-
modou com mais nada. Assim, a comer e a beber, chegou a um estado que 
todos atingem sem olhar para mais nada.

Na terceira cama, outro falhado, passou a vida com mulheres e, com 
setenta e nove anos, tinha a última há dez anos, a qual, vendo-o agora 
inutilizado, repelia-o como companheiro: — Eu tenho a minha casa e ele 
tem a dele. O pior é que ele está sem cabeça para se governar sozinho, 
pois tinha-se amarrado à cama ou ao sofá para não se levantar e ir embora.

Dois casos paradigmáticos, produto desta sociedade hedonista que 
agora se queixa ter muita gente que chega ao fim sozinha.

Verdadeiramente, o hospital não sabe para onde enviar estes solitários 
quando acabam os tratamentos.  qPÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Não chores ao perder o sol;
as lágrimas te impedirão de ver as estrelas.

Elisabeth Leseur

Sofrimento escondido

A doença e a morte da sua 
irmã Juliette, em 13 de Abril 

de 1905, com 32 anos, marcaram 
muito a vida de Elisabeth Leseur, 
pois tinha por ela grande afeição, 
chamando-lhe a filha do meu cora-
ção. Porém, foi uma chaga que 
elevou mais a sua alma para Deus, 
pois sustenta a certeza da sua pre-
sença afectiva, como escreveu em 
carta à sua mãe, em 16 de Setem-
bro de 1905: Há pouco, passei 
alguns instantes de joelhos ao pé 
do meu pequeno oratório. Aí viera, 
com o coração cheio de lembran-
ças do dia 12 de Abril, da cena 
que se passara naquela mesma 
hora [em que Juliette recebia a 
Santa Unção]; […] senti-a então 
bem perto, rodeando-nos com uma 
protecção que saberemos discer-
nir, se afastarmos tudo que puder 
perturbar essa doce união de alma 
e, na verdade, desde esse instante, 
senti-me mais forte. Noutra carta à 
sua mãe, a 7 de Outubro de 1905, 
conta: As horas que passei perto de 
Juliette proporcionaram-me este 
benefício de uma expansão e con-
fiança muito grandes; nós pensá-
vamos e sentíamos igualmente em 
muitos pontos, sobretudo os mais 
importantes, e a falta destas boas 
conversas é-me bem cruel.

Os anos seguintes a 1905 foram 
para Elisabeth de paciência com os 
seus sofrimentos, lembrança viva 
da sua irmã, dedicação à família e 
aos amigos, numa vida de oração 

mais intensa e de apostolado dis-
creto junto daqueles que recorriam 
a ela, com delicada caridade para 
a desgraça. Em Março de 1906, 
acompanhou o seu marido a Viena, 
na Áustria, onde foi chamado para 
um processo que interessava o 
conselho judiciário do Conserva-
teur. A actividade de Elisabeth foi 
sendo interrompida, por diversas 
vezes, pela sua doença de fígado, 
a exigir-lhe longos repousos e com 
crises febris muito desagradáveis. 
O seu estado tornou-se mesmo 
muito sério em Outubro de 1907 e 
colocou-se, entre médicos amigos, 
a necessidade de uma intervenção 
cirúrgica. Elisabeth passava assim 
a maior parte do tempo em casa, 
consagrando-se à oração, à medita-
ção e à leitura de livros de espiri-
tualidade, como de Santa Teresa de 
Ávila. Em Junho de 1908, teve outra 
recaída; e com Félix Leseur dei-
xaram Paris e foram para Jougne, 
por caminho-de-ferro, conforme 
explicou à sua mãe em carta de 2 
de Julho de 1908: Uma cadeira de 
rodas me levará ao trem, onde um 
compartimento de cadeiras-camas 
nos espera, incorporado […]. O ar 
de montanha vivificante de Jougne 
foi salutar para Elisabeth e aí se 
demorou até Outubro de 1908, que 
deixou triste. Depois, o seu marido 
Félix levou-a para uma estadia em 
Ouchy, perto de Lausanne, à beira 
do lago de Genebra, cuja brisa 
tonificante a foi restabelecendo, 
conforme explicou, em carta à sua 
mãe, de 19 de Outubro de 1908, 
na qual também toca a sua vida 
espiritual: Félix, com uma bon-
dade extrema, havia descoberto, 
pertinho do hotel, uma capela 

bem íntima e recolhida, fundada 
pela princesa de Syn-Wittgenstein. 
Aí ouvi missa das 8 e comunguei 
com grande número de pessoas, 
em grande alegria por esse acto 
de reconhecimento e homenagem a 
Deus, neste solo protestante. Será 
necessário dizer-te todos aqueles, 
todas aquelas de quem me lembrei 
junto d’Ele?

Em 1910, Elisabeth e Félix foram 
de Paris a Jougne de automóvel 
com um amigo. Esta viagem foi 
providencial, pois em 10 de Julho 
pararam em Beaunne para visitar 
essa cidadezinha encantadora e 
sobretudo o seu belo Hospital. De 
facto, uma menina doente, com 
cerca de 8 anos, pela qual Elisabeth 
se interessou, foi ocasião de uma 
correspondência com a religiosa 
que tratava dela, depois publica-
das sob o título: Cartas sobre o 
sofrimento. Tal religiosa era Soeur 
Marie Goby e tinha mais um ano 
do que Elisabeth, pois nasceu a 22 
de Novembro de 1865, numa famí-
lia de Savigny-les-Beaune. Depois, 
em 1911, Elisabeth e a Soeur Goby 
conheceram-se pessoalmente. 

Entretanto, em 22 de Setembro 
de 1910, deu-se uma provação no 
casal, com o falecimento por tuber-
culose do filho mais velho [Miguel] 
da família Duvent — amigos do 
casal Leseur, conforme Elisabeth 
contou em carta de 26 de Setembro 
de 1910, com triste desfecho: Félix 
veio às cinco horas para pô-lo no 
caixão, o que teve lugar às 7 horas. 
Os pobres pais estavam muito 
corajosos, mas as despedidas da 
pobre Aline despedaçavam o cora-
ção; rezei com eles perto da cama 
e fiquei junto dela […].

Outra provação aconteceu, com 
grande choque: Elisabeth notou 
um tumor [maligno] no peito, que 
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também preocupou o seu marido. 
Antes de se sujeitar a uma cirur-
gia, pelo Prof. Gosset [seu cirur-
gião há três anos], tratando do 
seu internamento numa Casa de 
Saúde, na Rue De La Pompe, em 
Março e Abril de 1911 tomou algu-
mas Resoluções, deixadas num 
Caderno, como esta: Ofereço-vos, 
Senhor, esta aflição pelas inten-
ções que conheceis. Fazei com que 
dê frutos ao cêntuplo e deixai-me 
depositar em vosso Coração os 
meus sofrimentos, desejos e ora-
ções, a fim de dispordes segundo 
o que vos pedi. Ó Maria, rogai 
por nós, agora e na hora da nossa 
morte. Assim seja! [9 de Abril de 
1911]. Também antes de ser ope-
rada, a 10 de Abril de 1911, partici-
pou de manhã numa Eucaristia, em 
que comungou. O seu marido ficou 
em quarto ao lado do seu e depois 
foram para o apartamento na Rue 
Marignan [n. 16], em Champs-Ély-

sées — Paris, pois tinham deixado 
a Rue d’Argenson, em Outubro de 
1910. Nessa casa, Félix encontrou 
na sua escrivaninha um bilhete 
que revela a delicada ternura de 
Elisabeth, de que se transcreve 
esta passagem: Minha padroeira, 
Santa Isabel, transformava humil-
des pães em rosas; [Félix] achaste 
meio de transformar sofrimentos 
íntimos e muito profundos em ale-
grias e consolações.

No seu Cahier de Résolutions 
[Caderno de Resoluções], 1906-
1912, Elisabeth deixou esta admi-
rável proposição: En ce qui con-
cerne Dieu: Souffrir et offrir. En ce 
qui concerne autrui: Me donner, me 
répandre. En ce qui me concerne: 
Me taire et m’oublier [Quando se 
tratar de Deus: sofrer e oferecer. 
Quando se tratar dos outros: Dar-
-me, expandir-me. Quando se tra-
tar de mim: Calar e esquecer].

continua no próximo número
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algum dos nossos. O rapaz tem a responsabilidade, dentro e fora de Casa, 
de guardar incólume o bom nome que ostenta. Para honrar tendo em vista 
a posteridade da família que o ajudou a ser gente digna. Queremos ajudar 
as pessoas, com particular atenção os pobres, as crianças e os jovens, e a 
multidão de pessoas idosas que vem pedir à nossa porta, mas só a boa von-
tade e a dedicação à causa dos outros não basta, pois são necessários recursos 
humanos e financeiros, sem os quais o nosso trabalho não se torna completo. 
É necessário juntarmos forças e caminharmos de mãos dadas em benefício 
do irmão em situação de carência extrema. Em nossa Casa, neste momento, 
temos de comprar tudo o que necessitamos para a assistência e educação dos 
rapazes. A prestação dos serviços necessários, dados pelos trabalhadores, é 
remunerado no fim de cada mês. A pequena produção do nosso campo não 
chega para pagar às pessoas que nele trabalham. É das ajudas que vivemos 
e ajudamos a viver os 70 trabalhadores que temos, por caridade. Confiamos 
na Divina Providência e na generosidade do coração de todos os que sentem 
a indigência dos outros irmãos. A conclusão é de Pai Américo: “Ajudar é a 
palavra mais sublime do vocabulário cristão”.  q


