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SINAIS Padre Telmo

RECORDO as Senhoras que serviram a Obra 
 — dia-a-dia, ano-a-ano — nos serviços mais 

humildes e atendimento das crianças, algumas com 
muitas carências.

Deram a vida!
Alguém me falou: — A vossa Obra vai morrer…
Então, triste, pensei também nos nossos Padres 

que já partiram para Deus.
Deram a vida!
Santas e santos…
A Obra da Rua não vai morrer…
Os homens do Mando e o Povo de Deus vão com-

preender que nós simplesmente queremos acolher e 
amar as crianças e os pobres.

As obras do Calvário — conforme projecto apro-
vado — vão começar.

As Casas do Gaiato admitem crianças.
Leiam o nosso Jornal.
Meditem os livros do Pai Américo, do Padre Bap-

tista e Património dos Pobres do Padre Acílio.
Que o Povo de Deus nos continue a ajudar.  q

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

TRANSCORRIDA a noite, tempo de repouso e des- 
 canso, chegados às sete da manhã, um dos dois 

irmãos mais velhos deixa o seu quarto e seguem para 
a cozinha, onde vão preparar o pequeno-almoço da 
comunidade. De véspera, ficou alinhado o que será 
servido: pão, leite temperado com cacau ou cevada, 
manteiga ou outros em alternativa.

Entretanto, os Rapazes que ainda não saíram para 
as escolas ou para o trabalho, levantam-se e prepa-
ram-se para um novo dia. Quase todos em idade 
escolar, com suas mochilas às costas, seguem pron-
tos para tomar a primeira refeição do dia, que lhes 
esteve a ser preparada.

O chefe, mais velho que os restantes, dá-lhes 
entrada no refeitório e antecede a refeição com a 
oração da manhã, rezada por uns em silêncio, por 
outros balbuciada ou ainda proclamada em tom de 
voz normal, consoante a vitalidade ou o entorpeci-
mento matinal de cada um. Os 
mais novitos, já capazes de o 
fazer, encarregam-se, depois, de 
colocar em cada mesa os dons 
que nos darão força e disposição 
para os trabalhos que cada um irá 
realizar durante a manhã. A meio 
desta, algo mais será reforço para 
o pequeno-almoço. Preenchido o 
apetite matinal, um novo pensa-
mento para Aquele que nos deu 
a vida, um novo dia e a energia 
para construir o ser de cada um 
de nós, em entreajuda.

Os que podem, livres de compromissos no exterior, 
repõem tudo no seu lugar, preparando as mesas para 
a refeição que depois virá. E ainda irão ocupar-se 
na aprendizagem que as nossas oficinas transmitem, 
pelos serviços em que estão vocacionadas.

A hora do almoço não tem o movimento, a alegria 
e a azáfama de há quinze anos atrás. Mantém-se o 
mesmo apetite e as conversas informais que caracte-
rizam a juventude na sua boa disposição. Poucos são 
os comensais, pois os restantes membros da comuni-
dade, por imposição do tempo cronológico, almo-
çam nas escolas ou cantinas por onde andam nesse 
momento do dia. Quando antes o repouso imediato 
era substituído por um jogo aguerrido de futebol, 
agora são outros jogos mais pacatos que se fazem, 
depois de um café tomado no nosso bar.

A tarde decorre como a manhã, satisfazendo as 
encomendas e trabalhos internos ou tratando de 
expedir O GAIATO para os nossos Leitores, quando 
é caso disso.

A hora do lanche vem assinalar a aproximação do 
fim de mais um dia de actividade, cada qual na sua, 
pela idade ou pela opção que tomou. A transforma-
ção da realidade que nos envolve e que é a nossa 
casa, faz-se em simultâneo com a da pessoa de cada 
um, num ambiente de serenidade e paz, nas coisas 
lindas que Pai Américo nos deixou e com aqueles que 
os caminhos da vida conduziram ao mesmo lugar. 
Assim tem sido ao longo de quase oitenta anos, nesta 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa.

Quando corre o horário de inverno neste meridiano 
em que nos encontramos, é já noite quando nos volta-
mos a encontrar todos à volta da mesa, para o jantar, 
precedido pela oração mais longa do dia, ao colo 
da Mãe do Céu. Que assim seja sempre, falando-

Um dia

-Lhe de tudo aquilo que durante 
esse tempo passa pela cabeça e 
coração de cada um. Depois volta 
a algazarra, não tão intensa, natu-
ralmente, como quando éramos 
mais de uma centena.

Antes dos últimos trabalhos, já 
preparatórios para o dia seguinte, 
também os últimos domésticos, 
para que o refeitório, copa e cozi-
nha fiquem aprimorados.

Mais um dia se viveu e mais uma 
noite para dele descansar, tantas

vezes interrompida por inquietações e incertezas que 
o dia seguinte desfará e mostrará como é verdadeiro 
o caminho que escolhemos continuar a percorrer, des-
vendado por Pai Américo. Como ele é diferente de 
um ilusoriamente melhor, numa vida pré-determinada 
e standardizada, fechado à novidade que é cada 
nova criança que connosco vem viver! A vida em famí-
lia abre-se naturalmente à novidade, no tempo e na 
humanidade. A vida é sempre inacabada, tal como os 
anseios que habitam em cada ser humano.  q

PENSAMENTO
Pai Américo

Meus senhores e minhas se-
nhoras, eis de como se operam 
as transformações da alma! O 
pequenino há-de compreender 
por si. Ele há-de conquistar. 
Mas isto só é possível deixan-
do-o perfeitamente à-vontade.
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PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

A pobreza aumenta e embora o acréscimo das pensões seja algum, 
não cobre o aumento do custo de vida. A extrema pobreza é cada 

vez mais abundante.
Tanto esta, como aquela, apertam comigo.
A primeira, pede ajuda; a segunda, sem solução, quase me obriga 

a resolver as suas gritantes dificuldades. Nem uma, nem outra, tem 
qualquer defesa desinteressada, seja de quem for.

Mulher — com uma filha a sofrer de arteriosclerose e o marido 
com o vício do jogo que deu cabo de tudo e a deixou sem nada, a ela e à 
filha, as quais já possuíram uma casa e uma vida razoável, vive, agora, 
com a mesma filha num casinhoto de janelas e portas pobres, onde o 
frio abunda —, vem com uma multa do Tribunal de Faro, no valor 220 
euros, acusada de ter maltratado um cão.

Como sei que, para certas pessoas, um animal vale mais que uma 
pobre mulher, pedi ao Hélio que, com o cartão da Casa, lhe pagasse a 
coima.

Comprometi-me apenas com o colete ortopédico que o médico 
receitasse.

As mães têm o seu instinto mais apurado relativamente aos filhos 
doentes, e ao ver a filha com o pescoço muito inclinado para frente, 
duvidou se esta tendência crescente seria provocada só pela referida 
doença. Pediu dinheiro emprestado, foi a um médico particular em 
Lisboa, o qual a informou que a menina precisava de ser operada à 
hipófise e pedia-me ajuda para pagar a operação.

— Oh!, minha senhora, já viu como eu ando?! — E mostrei-lhe as 
canadianas. — Se fosse um homem rico, voltava-me para um Hospital 
ou Clínica particular, pagava e não estava à espera. Nós, os pobres, 
temos de esperar!... Vá ao hospital, diga o que me está a afirmar e 
inscreva-a. Este é o caminho dos pobres.

Falou-me ainda do frio que passa e se eu lhe dava umas janelas. — 
Tive-as, mas já as dei. Não me comprometi a mandar-lhas fazer, mas: 
— Oh!, filha, eu não posso pagar tudo!

Veio outra de pobreza extrema. Vestia de luto e disse-me que o 
preto correspondia ao seu estado de alma.

Saiu de casa para não aturar o companheiro que a infectou de 
doenças genitais. Enquanto aguardava por mim, presenciou que um 
pequeno dos meus tinha atirado um pedaço de pão, da merenda, para 
baixo das cadeiras da sala de jantar — Oh!, menino, isso não se faz! — 
Como pedi à Senhora da Casa que lhe fosse perguntar a razão da sua 
espera, referiu-lhe a atitude da criança e mandou, por ela, uma guia de 
tratamento com quatro remédios, no valor de 206 euros, do Hospital de 
Santa Maria. Uns, para tomar e outros, para injectar.

Ao ver o alto preço da receita, fui recebê-la.

Continua  na  página  4
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PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

CAMPO — O sr. Jorge andou a 
gradar os pomares e a horta para que 
o terreno fique limpo. Na horta vão 
ser semeados e plantados os terrenos 
com hortaliças, leguminosas, bolbos 
(cebolas) e nabos. Esperamos que 
tudo se desenvolva e produza bem, 
para termos uma boa colheita.

VACARIA — Nasceu mais um 
vitelinho das nossas vacas leiteiras. 
Antes deste tinha nascido outro de 
outra vaca, mas que ao nascer de 
noite acabou por morrer. Esperamos 
que o vitelinho que nasceu venha a 
desenvolver-se bem.

FUTSAL — Os nossos Juvenis, G. 
D. Casa do Gaiato, jogaram com o G. 
D. R. de Ordins. Na primeira parte a 
nossa equipa estava a vencer por 4-0. 
Na segunda parte o Ordins marcou 3 
golos. Acabámos por vencer por 4-3, 
com golos de Ratzinquer (3) e Joel 
(1). Alguma desconcentração houve 
da parte dos nossos jogadores. A 
nossa equipa de Iniciados jogou com 
o Desportivo de Canelas F. C., termi-
nando o jogo com a nossa vitória por 
5-1. Os goleadores foram «Zidane» 
(1), Quintino (1), Ratzinquer (2) e 
Alziro (1). Neste momento está bem 

encaminhada a nossa vitória no cam-
peonato dos Juvenis, enquanto que 
os Iniciados ainda estão na luta para 
vencer.

TIPOGRAFIA — Os nossos 
mestres tipógrafos andaram a fazer 
a manutenção das máquinas com 
menos uso, para que estejam prontas 
quando forem precisas. Continua-
mos a fazer vários trabalhos para 
fora, que têm agradado aos nossos 
clientes. A nossa tipografia está dis-
ponível para responder às encomen-
das que nos peçam, para o que pode-
remos fazer orçamentos.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

ENCONTRO SOBRE PADRE 
AMÉRICO — No dia 26 de Janeiro, 
sábado, decorreu na Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa um Encontro cele-
brativo sobre o nosso Venerável 
Padre Américo. Teve início pelas 
15:30 horas, no salão de festas, cheio 
de amigos, e foi apresentado e orien-
tado pelo sr. Padre Júlio, responsável 
principal da Obra da Rua. A sessão 
cultural, em que tocaram rapazes 
desta Casa, foi presidida pelo sr. 
Bispo do Porto, D. Manuel Linda, 
tendo falado Elísio Humberto (antigo 
gaiato), Luís Leal, sobre o livro Ecos 
de Pensamentos de Padre Américo, e 
Artur Santos Silva, comentando um 
livro sobre Padre Baptista. Seguiu-se 
uma visita ao Museu — Memorial 
Padre Américo — Obra da Rua, que 
todos gostaram muito. O momento 
principal do dia foi a Santa Missa, 
na Capela, na qual concelebraram 
vários Padres da nossa Obra (Padre 
Júlio, Padre Telmo, Padre Baptista, 
Padre Rafael e Padre Manuel M.) e 
os Párocos de Paço de Sousa e Gale-
gos. O sr. Bispo do Porto manifestou 
a sua alegria por esta visita, depois 
da declaração de Venerável de Padre 
Américo. Ao cair da tarde, houve 
uma boa refeição, num convívio 
aberto. Conseguiu estar um dos pri-
meiros gaiatos de Miranda do Corvo 
— Mário Diniz de Carvalho; e, da 
nossa Casa, foram os acólitos Mar-
celino, Bernardino e Neio. Muitos 
parabéns por este bom Encontro, fes-
tejando o nosso Pai Américo!

PADRE SAÚL — Faleceu no 
dia 8 de Janeiro, na Casa do Clero 
de Coimbra, o nosso amigo sr. Padre 
Saúl Pires Teixeira, que durante 
alguns anos veio confessar à nossa 
Casa. Nasceu a 29 de Dezembro em 
Zambujal (Condeixa-a-Nova), for-
mou-se nos Seminários diocesanos 
de Coimbra e foi ordenado Padre 
em 15 de Agosto de 1957, por D. 
Ernesto Sena de Oliveira. Foi Pároco 
em várias comunidades, em especial 
Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-
-Velha. Muito estimado e amigo de 
todos, também foi poeta. O seu fune-
ral foi a 9 de Janeiro, presidido pelo 
sr. Bispo de Coimbra, D. Virgílio. 
Descanse em paz!

ESCOLAS — Depois de terem 
sido recolhidos todos os resultados 
das avaliações dos Rapazes, que fre-
quentam as várias Escolas dos con-
celhos de Miranda do Corvo, Lousã 
e Penacova, podemos dizer que, em 
geral, as notas foram satisfatórias 
do 1.º Ciclo ao Secundário, embora 
vários rapazes tenham de se aplicar 
mais a algumas disciplinas, como 
Português e Matemática. No dia 17 
de Janeiro, decorreu a XI Gala da 
Educação do Agrupamento de Esco-
las de Miranda do Corvo, no Pavi-
lhão gimnodesportivo municipal. Da 
nossa Casa, que esteve representada, 
foram premiados onze rapazes - nos 
quadros de valor e de mérito despor-
tivo: Marcelino, Mário, N. Rocha, 
Amizade, Celestino, Fábio T., Abdel, 
Luís M., Nelvin, Rivaldo e Wiltor.

AGROPECUÁRIA — Depois de 
algum tempo de chuva, vento e frio, a 
maioria das folhas caducas já caíram 
e chegaram belos dias de sol. Foram-
-se podando (e amarrando) as latadas 
de videiras, os kiwis, os pomares de 
fruteiras e os vimes e outros arbus-
tos, dentro dos espaços interiores da 
nossa Casa e no quintal próximo (Tia 
Adelina). Com as necessárias licen-
ças, têm-se queimado amontoados 
de ervas, folhas e ramos, na terra 
dos grilos; e alguma lenha foi apro-
veitada e guardada no barraco, para 
depois colocarmos numa salaman-
dra, no nosso refeitório, ao terço e 
jantar. O nosso pomar de tangerinei-
ras deu muitos frutos, que nós fomos 
comendo (as tangerinas são para 
todos e atenção às cascas…).

OBRAS — Continuam os arran-
jos na nossa casa-mãe, em especial: 
pinturas — porta principal, portadas, 
tectos e paredes, dos vários quartos 
(4), salas (2) e quartos de banho (2); 
envernizamento — soalhos, portas 
interiores, rodapés e escadaria inte-
rior. Foram colocados lavatórios 
novos (6), no quarto de banho prin-
cipal. Agradecemos muito as ajudas 
da sede da nossa Obra e os donativos 
que os nossos amigos têm enviado 
para estas e outras despesas. O mea-
lheiro é o mesmo: NIB — 0035 0468 
00005577330 18 — Obra da Rua 
ou Obra do Padre Américo, Casa 
do Gaiato, 3220-034 Miranda do 
Corvo; telef. 230 532 125; e-mail: 
gaiatomiranda@gmail.com  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

O QUE É A POBREZA, HOJE EM DIA — Numa volta pelos vários 
distritos em contacto com muitas pessoas e organizações dedicadas à 
acção social tem vindo frequentemente à baila a discussão sobre o que é a 
pobreza, hoje em dia.

Há quem ache que a pobreza, hoje em dia, já não é a privação de bens 
e serviços necessários a uma vida humana condigna decorrente de baixos 
rendimentos. Esta posição não está correcta porque, infelizmente, ainda 
há mais gente nestas condições do que aquilo que se pensa. Não se diga 
destas pessoas que estão todas nessas condições porque não se esforçam e 
que o que querem é viver à base de subsídios. Com certeza, que há quem 
assim se comporte, mas que isso não nos faça esquecer todos os outros que 
realmente vivem mal e que não têm possibilidades de sair dessa situação 
sem uma ajuda solidária.

Dito isto, também não está correcta a posição dos que não conseguem 
ver outras formas de pobreza que estão em desenvolvimento, para além 
dessa pobreza material. Para não falar de todas, ficamo-nos hoje por uma 
delas. É a pobreza dos que se deixam seduzir pela afluência de bens mate-
riais que a economia em que vivemos vai produzindo em cada vez maior 
quantidade e diversidade e que nos quer induzir a ir comprando. 

Mesmo que as famílias se esforcem por educar as suas crianças e jovens 
com comportamentos de moderação no consumo e de partilha solidária, 
o que essas crianças e jovens observam na escola e noutros locais fora de 
casa em termos de consumo por parte doutras crianças e jovens muitas 
vezes vai ao contrário, ou mesmo destrói, esses bons comportamentos que 
podem ter aprendido em casa.

Cada época tem as suas dificuldades próprias, mas não se pode dizer 
que hoje em dia está mais fácil educar as crianças e os jovens no sentido 
da moderação no consumo e da partilha solidária. Não se pode dizer que 
hoje em dia está mais fácil educar as crianças e os jovens no sentido do 
que deve ser verdadeiramente importante na vida. Ora, se falharmos neste 
domínio, estaremos a criar novas formas de pobreza, formas essas que não 
se combatem eficazmente com ajudas de natureza material.

Sinceramente, acho que há muito a fazer em relação a este assunto e 
que não está a ser feito pelas pessoas e organizações dedicadas à acção 
social, incluindo ao nível das Conferências Vicentinas, com essa acção 
ainda muito focada na ajuda material através do dinheiro e dos géneros 
a distribuir. Quando este dinheiro e estes géneros acabam, ou rareiam, 
parece o fim do mundo porque não há nada a fazer, quando, de facto, há 
muito mais para fazer.  q

BEIRE — Flash da quinzena!…  Um admirador

1. O Silêncio de Deus já está 
aí. Do último livro de P.e Telmo, 
já falou O Gaiato, n.° 1981. Qui-
séramos tê-lo prontinho no dia 25 
de Novembro — 94 anos do autor. 
Mas há males que vêm por bem. O 
que então se fez, foi muito bonito. 
E deu origem ao livro de que tam-
bém já aqui falámos No Tempo e na 
Eternidade, Caminhos com Telmo 
Ferraz.

Este título — O Silêncio de Deus 
— encantou-me desde o primeiro 

momento. P.e Telmo, assim como 
quem pede licença para lhe roubar 
um bocadinho do seu tempo, mos-
tra-me uma mão-cheia de folhas 
A4 e diz que gostava que desse 
uma vista de olhos a isto aqui e 
me dissesse, com toda a verdade, 
se vale a pena publicar. Com toda 
a verdade, muito sinceramente! 
(sublinhou, repetidas vezes). São 
assim umas coisitas sem valor, 
mas o Henrique… Comentei: Só o 
título, já vale a pena! E expliquei 

porquê. Realmente, é dos temas 
que mais inquieta (e encanta!) —
crentes e não crentes. Porque o 
silêncio interpela. Daí esse baru-
lho todo em que nos refugiamos — 
só para atordoar…

O silêncio de Deus! Esse silên-
cio que deixa, (a quem o ouve…), 
aquela Força que impele para a 
frente. A deixar rastos de mais 
vida… Pai Américo. P.e Baptista. 
P.e Telmo. (…). Silêncio de Deus! 
Isto é, aquele silêncio em que cada 
um, na sua própria língua (At 2, 
1-12), ouve as questões que a vida 
nos põe a todos. E ouve também as 
respostas que vão brotando da Pre-
sença Ignorada de Deus em nós. É 
a isso mesmo que se refere Viktor 
Frankl, o psiquiatra austríaco, fun-
dador da Terceira Escola de Viena, 
que sentiu na pele todos os horrores 
dos Campos de Concentração Nazi. 
Ali estudou ele o assunto. Disso nos 
faz eco num livro1 cujo título alerta 
para a Presença Ignorada de Deus. 

Vale a pena lê-lo e ruminá-lo bem. 
O silêncio de Deus é aquele silên-
cio em que Deus encontra ouvidos 
atentos para auscultar a Sua voz. 
Essa que, se ouvida, se faz Palavra/
Acção e matéria-prima na constru-
ção do Reino dos Céus. Um Reino 
já começado a construir, com a 
vida, morte e ressurreição de Jesus 
de Nazaré. E, logo depois, conti-
nuado pelos Seus mais fiéis segui-
dores — até aos nossos dias, sem 
parar. Um Reino em que o servidor 
é o rei dos servidos, como tantas 
vezes ouvimos cantar nos salmos. 
Rei servidor! De preferência, ser-
vidor dos ninguéns — os da perife-
ria, os mais pobres, os últimos nas 
valias sociais… 

2. O direito de ser chorado… 
Também n’O Gaiato, n.º 1981 —
Sinais — partilhámos convosco a 
nossa dor. O Carlos — trissomia 
21 — deixou-nos. Agora, já sem 
esperanças de voltar. Morreu no 

exílio. Num daqueles novos cam-
pos de concentração (gaiolas dou-
radas!…) para os marcados com 
o ferrete da menos-valia social… 
Como naqueles tempos do execrá-
vel nazismo. Porque tudo serve de 
matéria-prima para negócios cho-
rudos.

A informação que chega acorda 
o meu direito/dever à indigna-
ção. Tal como já aconteceu com 
a Rosinha (O Gaiato, n.° 1961 de 
11-5-2019),também o Carlos mor-
reu sem o carinho dos seus. Sem 
ser chorado. Pior que a didy — a 
cadelinha da Lúcia, de cuja morte 
ouvi e vi lágrimas de dor e amor, 
se assim se pode dizer. A bicha 
foi internada na ausência da dona. 
— Já pouco se poderá fazer, mas 
vamos tentar tudo —, informam. 
No dia em que chega a dona, pou-
cas horas depois, vem a notícia do 
fim. Baba e ranho. — Querem o 
corpo ou cuidamos nós disso?

Continua  na  página  3



29 DE FEVEREIRO DE 2020 O GAIATO /3

17600

SETÚBAL Padre Acílio

Prémios

DOIS dos nossos rapazes, o Samuel e o Celso, foram convidados 
 a participar na Festa da Paz, em Almada, promovida pelo Lions 

Club daquela cidade.
Os Clubes Lions do País instituem anualmente um prémio para o 

melhor cartaz, feito pelos alunos das escolas do primeiro ciclo de Por-
tugal, sobre a Paz.

É nessa Festa que são anunciados os vencedores do primeiro e 
segundo prémios. O júri aprecia os desenhos e os textos dos alunos 
das escolas concorrentes e os vencedores são anunciados nesta Festa.

É uma forma bonita de pôr as crianças a pensar na Paz e no seu valor.
Os nossos não fizeram desenhos, mas textos. Foram chamados ao 

palco comigo e, no intervalo das danças e músicas, receberam prémios 
de participação no concurso, com um bom juízo sobre o tema.

O prémio foi ganho por uma menina pobre dos Açores, cujos pais 
não podiam acompanhá-la e nem qualquer elemento do clube. Ser-
-lhe-á entregue pela Governadora Lions do distrito.

Precisamos de um carro

TODOS os veículos usados para os nossos serviços e viagens foram 
 doados a esta Casa do Gaiato, excepto o pequeno autocarro que 

transporta os rapazes, todas as manhãs, para as diversas escolas da 
cidade e os torna a trazer, ao fim do dia, para Casa, do nosso Lar, onde 
estudam e se reúnem.

Por conselho do nosso mecânico, antigo gaiato que nos arranja trac-
tores e viaturas, o nosso Volkswagen Polo com que o Hélio se trans-
porta na cidade, não vale o conserto. Este, foi nos dado, há longos 
anos, por uma senhora emigrante na Alemanha que o usava nas férias. 
Tem mais de 20 anos.

Ora, nós púnhamos o Honda, que tem mais de 500.000 quilómetros 
e 17 anos, para o lugar deste veículo.

Precisamos, por isso, de um carro em bom estado ou novo para as 
longas viagens. Alguém possui e nos dará um carro de cinco lugares 
em bom estado? Se não, temos de o comprar. Quem nos venderá o dito, 
é gente nossa amiga, que nos faz o preço de concessionário. Espero um 
carro ou uma ajuda. Darei notícias.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Eu fui ao hospital das almas, à Igreja. Aí, ao menos, 
recebem-vos, deitam-vos, tratam de vós; não se 
limitam a dizer-vos, virando-vos as costas, assim 
como na clínica do pessimismo, o nome do mal de 
que se sofre.

[Huysmans, En Route, 1895.]

AMANHÃ, dia 20 de Fevereiro, será discutida e 
 votada, na Assembleia da República, uma lei 

para despenalizar a eutanásia em Portugal. Esta maté-
ria tem mobilizado vários sectores da sociedade por-
tuguesa, de forma transversal, que não se conformam 
com a forma como se tenciona legislar neste âmbito 
tão sério da vida humana, sem um debate tão amplo 
quanto possível, sério e aprofundado. Poderá aconte-
cer que tais pedras vão acabando por deslizar e se vá 
deixando para as gerações vindouras uma avalanche 
de retrocesso civilizacional… Será que os exemplos 
negativos nalguns países, ditos modernos, não abrem 
os olhos aos incautos?… Para os cristãos, a vida 
humana — desde a concepção até à morte natural — é 
sagrada, porque tem o seu fundamento em Deus cria-
dor: Não matarás [Ex 20, 13].

Nesta hora muito importante para a sociedade portu-
guesa, é de [re]ler uma Nota Pastoral da Conferência 
Episcopal Portuguesa, sob o título Eutanásia: o que 
está em causa? Contributos para um diálogo sereno e 
humanizador [Fátima, 8-III-2016]. Neste texto seguro, 
é afirmado: por eutanásia, deve entender-se uma 
‘acção ou omissão que, por sua natureza e nas inten-
ções, provoca a morte com o objectivo de eliminar o 
sofrimento’. A ela se pode equiparar o suicídio assis-
tido, isto é o acto pelo qual não se causa directamente 
a morte de outrem, mas se presta auxílio para que essa 
pessoa ponha termo à sua própria vida. E, ainda: Não 
podemos ignorar que, entre nós, uma grande parte dos 
doentes, especialmente os mais pobres e isolados, não 
tem acesso aos cuidados paliativos, que são a verda-
deira resposta ao seu sofrimento. E conclui assim: [A 
misericórdia] leva a ajudar a viver até ao fim. Não a 
matar ou a ajudar a morrer.

Morrer não é o contrário de viver, mas de nascer. 
Termina a existência temporal, pois a vida não acaba, 
apenas se transforma, como afirma S. Paulo. Acontece 
que a existência humana neste mundo exige muitos 
cuidados e respeito, como seres quase divinos. Não é 
lícito a ninguém destruir o dom da vida humana, como 
rezam os Mandamentos: Não matar nem causar dano 
no corpo ou na alma a si mesmo ou ao próximo. O pre-
ceito relativo à inviolabilidade da vida humana está no 
centro dos Dez Mandamentos. Daí que seja peremptó-
ria a Evangelium Vitae [n. 40], do Papa João Paulo II 
[Roma, 25-III-1995]: Da sacralidade da vida dimana 
a sua inviolabilidade, inscrita desde as origens no 
coração do homem, na sua consciência. A pergunta 
‘que fizeste’ [Gn 4, 10], dirigida por Deus a Caim, 

depois de ter assassinado o irmão Abel, traduz a expe-
riência de cada homem: no fundo da sua consciência, 
ele sente incessantemente o apelo à inviolabilidade da 
vida — a própria e a alheia — como realidade que 
não lhe pertence, pois é propriedade e dom de Deus 
Criador e Pai.

A eutanásia mata a vida humana, pelo que não há o 
direito de ninguém matar ou de se matar. Isto é muito 
claro, apesar de todas as deficiências no respeito pela 
dignidade humana e de haver muitas pessoas que 
vegetam, ao longo da sua vida, devido à sua idade e às 
doenças, e às falhas nos cuidados de saúde.

Pode afirmar-se, numa perspectiva cristã, que a vida 
e a saúde são dons — são dádivas. Os pais são um 
instrumento para a transmissão da vida. E os médi-
cos e enfermeiros e outros profissionais de saúde e 
demais cuidadores colaboram na conservação da vida 
humana. Assim sendo, há o dever de proteger a vida 
humana; e a sociedade deve criar condições para a pro-
teger, de tal modo que seja vivida dignamente. Nesta 
linha, é crucial salientar a ética do cuidador. Mais, a 
nossa sociedade há-de preocupar-se e empenhar-se 
profundamente numa rede de cuidados continuados 
e paliativos, de âmbito nacional e acessível a todos 
os cidadãos, destinados a tornar o sofrimento mais 
suportável na fase aguda da doença e assegurar ao 
mesmo tempo ao paciente um adequado acompanha-
mento humano [Evangelium Vitae, n. 65].

Neste sentido, a eutanásia não se trata simplesmente 
de uma problemática religiosa, mas diz respeito a 
todas as pessoas, pois está em questão a sobrevivência 
e elevação civilizacional de qualquer sociedade, que se 
preze pela defesa e promoção da vida humana, desde 
o ventre materno ao ocaso. Bastam tantos sinais nega-
tivos, em várias épocas históricas, como no século 
XX, com desgraças enormíssimas, v.g.: da Shoah aos 
Gulag.

Dá mesmo que pensar o testemunho forte do con-
vertido Joris-Karl Huysmans [1848-1907], amigo de 
Zola, que exclamou: Deus não é muito exigente para 
se contentar, para trazer a ele pessoas como eu! E, é 
conhecido que suportou heroicamente, sem um repe-
lão de desespero, quasi com amor e sede de sofrer 
mais, os horrores de um cancro na boca… Porém, com 
conhecimentos suficientes, que a ciência e a técnica, 
e especialmente o amor e a justiça ajudem a debelar 
sempre o sofrimento humano. O Padre Américo afir-
mou claramente: De que serve a ciência no homem se 
ela não é posta incondicionalmente ao serviço e a bem 
da humanidade’ ‘Dai de graça o que de graça recebeis 
— eis o fundamento. E, ainda: Eu quero viver, viver, 
viver.

Aos amigos Luís Silva [Aveiro] e Prof. Vilaça 
Ramos [Coimbra], entre muitos outros lutadores por 
boas e perenes causas, que a vossa tenacidade seja uma 
lição destemida, na defesa da vida humana.

Só Deus é dono da vida!  q

Ajudar a viver
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— Poupem-me. Cuidem-me disso. Quero guardar comigo a última ima-
gem que tenho dela viva…

A Rosinha e o Carlos eram-nos bem mais que a didy. Por isso me revolto. 
Sinto as entranhas a vociferar. Agradeço a Stéphane Hesse a ajuda que me 
deu com o seu livrinho, nascido nos calabouços da Resistência Francesa — 
INDIGNAI-VOS2. Com ele tomei consciência da má educação recebida nesta 
matéria. Porque fui bem (des)educado para o meu pecado — comer e calar… 
Hoje sei que a omissão é o acto destrutivo mais poderoso. Com a leitura desse 
livro, caí na conta deste nosso direito natural: — não podemos ser espolia-
dos do direito/dever à indignação. Sobretudo quando, em nome de um Plano 
Nacional de Humanização, na Saúde e Assistência Social, se priva alguém, 
à força e/ou ao engano, do direito a ser chorado. A didy foi bem chorada. 
Mas a nossa Rosinha e o nosso Carlos não tiveram essa bênção. Bênção que, 
na crença de muitos povos, era condição para entrar em paz na Mansão dos 
Mortos — a que nós, noutra perspectiva, chamamos Céu, Seio de Abraão, 
Casa do Pai, etc..

Hoje vejo com clareza meridiana que, por nascimento, todos estamos 
talhados para o exercício do direito/dever de nos indignarmos; e de mostrar 
bem alto toda a nossa indignação. Desde que se aprenda a fazê-lo com o 
mínimo desse RE+speito3 que até os nossos maiores inimigos merecem junto 
de Deus, Pai/Mãe — que é todo Vida/Amor.

Não podemos mais deixar profanar o Calvário — nascido para que, ao 
menos na morte, haja d’IGNI+dade para com aqueles a quem, em vida, tantas 
vezes e de tantos modos, tentam roubar-lha. Não mais!!!

1 — La Presencia Ignorada de Dios, Herder, 2011.
2 — Editora Objectiva, 2011. Com 1.500.000 exemplares vendidos em França em apenas 
5 meses…
3 — Respeito… Do latim REs(coisa) e spicere(ver). Espelho!… Ver que aquela coisa é uma 
pessoa, é Coisa Sagrada.  q

BEIRE — Flash da quinzena!…  Um admirador

«… Se nada conhece dos 
seus escritos, originalmente 
publicados no quinzenário O 
Gaiato (em publicação inin-
terrupta desde 5 de Março 
de 1944 e integralmente feito 
pelos rapazes da dita Obra 
nas respetivas oficinas grá-
ficas); se nunca visitou nem 
sequer soube da existência de 
nenhuma das Casas do Gaiato, 
espalhadas quer pelo território 

português… quer pelo de 
além-mar… e que enformam a 
Instituição Particular de Soli-
dariedade Social reconhecida 
oficialmente sob a designa-
ção Obra da Rua ou Obra do 
Padre Américo; se desconhece 
que é no Calvário (Beire, con-
celho de Paredes) que ainda 
hoje (e não obstante tantas 
dificuldades e incompreensões) 
continuam a ser acolhidos 
doentes incuráveis, físicos e/ou 
mentais, quase todos abando-
nados ou pelo menos não dese-
jados pelas suas famílias; se 
não sabe que Património dos 
Pobres traduz uma iniciativa 
lançada em 1952 pelo mesmo 
Padre Américo com o objectivo 
de ajudar a suprir os enormes 
problemas da falta de habita-
ção em ambiente rural para 
pessoas pobres, em regime de 
autoconstrução e que, em vir-
tude da eficácia do seu “pro-
grama” (arquitetónico e social) 
tais casas ascendiam, logo dois 
anos depois, ao número de 

ECOS DE PENSAMENTOS DE PAI AMÉRICO

3000 fogos, espalhados por 
quase todo o território nacio-
nal… Enfim: se o estimado 
leitor se enquadra neste perfil 
então tem bons motivos para 
se alegrar com o facto de este 
livro lhe ter chegado às mãos. 
Certamente que não será aqui 
que encontrará todos os ele-
mentos necessários à com-
preensão mais profunda de 
cada uma destas matérias que 
dão corpo ao extraordinário 
legado que este Homem nos 
deixou; mas — assim espera-
mos —, poderá ter aqui, isso 
sim, um “sussurro de alerta” 
para a necessidade/importân-
cia de um aprofundamento no 
conhecimento e compreensão 
das mesmas.» — Da Introdu-
ção do Dr. Luís Leal.

Os pedidos podem ser diri-
gidos à Editora Modo de Ler, 
telef. 222 010 458, e-mail: 
mododeler@gmail.com, ou à 
Editorial Casa do Gaiato, telef. 
255 752 285; e-mail: geral@
obradarua.pt  q
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Olhei para a guia e adverti-a do elevado valor. Disse-me que os 
dois mais baratos podia consegui-los, mas os de 95 e 56 euros não era 
capaz. 

Perguntei-lhe se tinha filhos. — Eu não posso ter filhos.
Como deixou o companheiro? — Saí de casa e vivo com uma famí-

lia amiga que sabe do meu sofrimento.
Se trabalha? — Não tenho medo da vida, mas agora não posso, 

logo que esteja boa, irei trabalhar. Jamais viverei com o meu compa-
nheiro, ele é um porco.

Pareceu-me ser uma mulher com dignidade.
Que faria ela, e tantas outras, na mesma situação? Ia adiando, 

adiando, até cair. 
Já me têm aparecido com receitas de prazo vencido e eu mando-as 

a nova consulta.
Peguei num cartão da Casa do Gaiato e escrevi à farmácia tal: — 

Por nossa conta, (a farmácia já sabe, faz-nos um desconto para os nos-
sos rapazes e para os pobres cujas receitas lhe enviamos) pode aviar 
para a fulana ou fulano a guia de tratamento número tal.

Assim vamos valendo à pobreza extrema e encoberta, a qual faz 
sofrer tanta gente que não tem portas aonde bater.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

MALANJE Padre Rafael

O verbo mendigar nunca foi bem visto em minha família. Para 
meu Pai, supunha uma humilhação e uma vergonha para quem 

tem dois braços para trabalhar. Por isso, não há outro caminho, não há 
maior orgulho, do que sustentar a família trabalhando honestamente.

Foi este espírito que me acompanhou todos estes anos na Casa 
do Gaiato de Malanje e, por isso, eu queria transmiti-lo aos Rapazes. 
Hoje, ainda recebo muitas mensagens de Gaiatos dizendo que: do 
Padre Rafael aprendemos o amor ao trabalho.

Para um padre da Rua, é vergonhoso ver as crianças a mendigar 
nas ruas, vender sacos no mercado, para ganhar dinheiro, ou lavar a 
louça num quartel para, finalmente, receber um prato de comida. Não 
falamos de dezenas ou centenas... falamos de milhares. Depois, gastar 
esse dinheiro, uns, em vícios, outros, em refeições e outros, em pagar 
a propina da escola. Sempre que ia ao mercado, voltava com o desejo 
de encher o carro daquela rapaziada e levá-la para a Casa do Gaiato... 
mas não era possível.

Todos os domingos, pareciam anciãos a pedir algo para comer. 
Tínhamos celebrado juntos a Eucaristia, comemos à mesma mesa de 
Cristo que nos deu o mesmo Pão para todos. Dava-me vontade de 
abrir as portas da despensa e dizer ao despenseiro: — Enche um saco 
de comida para cada avô...; mas não... quase envergonhado, dizia ao 
ancião: — Vê onde está seu neto —, e depois dizia ao despenseiro: — 
Lá vai a tua avó, dá-lhe algo porque não tem nada no estômago. — E 
de longe assistia com os olhos ao milagre da partilha.

Quando o tractor não avariava, era uma máquina e as pessoas per-
guntavam, se tínhamos mibangas, para comprar e poderem plantar 
mandioca... a resposta foi muitas vezes: — As peças ainda não che-
garam de Luanda; iguais, temos que pedi-las para Portugal. Outras 
vezes, a Serra não tinha madeira ou estava danificada... muitos peque-
nos carpinteiros, que não podiam comprar madeira em grandes empre-
sas, fecham até que volte a funcionar novamente... e os trabalhadores? 
Alguns, acabam mendigando; outros, no álcool, frustrados; os piores, 
roubando.

Quase todos os dias troco mensagens com o padre Fernando sobre 
a situação da Casa do Gaiato de Malanje e as coisas não melhoram. 
Os problemas continuam... e o Povo sempre sofre — como sempre 
acontece no mundo. Muitos dias escapa-me a mente desta realidade 
sofrida de Angola. Faço o possível para servir a Obra no Calvário com 
minhas duas muletas.

Junto a padre Telmo, aprendi aquele desejo do padre Américo, 
onde ele chama todos os padres da Rua para serem mendigos. E assim 
o continuaremos a fazer... antes que mendigue um filho, mendigo eu... 
antes que mendigue um pobre, mendigo eu. Neste jornal, não quero 
mendigar por todos os pobres... apenas por aqueles que conheço e com 
quem durante esses últimos anos e, nestes últimos meses, o padre Fer-
nando está compartilhando sua dor. Hoje eu quero mendigar pela Casa 
do Gaiato de Malanje. Portanto, se um dia destes quiseres deixar uma 
pequena oferta na Obra da Rua, não esqueça de escrever: isto é para a 
Casa de Gaiato de Malanje — tudo o que te posso oferecer, é a oração 
deste mendigo.  q

VINDE VER! Padre Quim

O trabalho é a «base da vida 
nas Casas do Gaiato! A pró-

pria educação dada ao rapaz é um 
processo que exige muito traba-
lho e dedicação constante, ultra-
passando assim as fronteiras da 
escola, passando pela experiência 
de vida marcada pela formação 
integral do homem. Todos os dias 
há trabalho para todos os rapazes 
nas mais variadas ocupações da 
vida da Casa. As tarefas são dis-
tribuídas tendo em conta a idade 
e a capacidade de execução de 
cada um. Alguns conseguem sur-
preender, indo para além daquilo 
que era esperado inicialmente. É 
necessário que desde pequeno o 
rapaz possa aprender regras sau-
dáveis para a sua melhor inser-
ção social. E que saudável é levar 
uma vida intensamente dedicada 
ao trabalho. A vida em sociedade 
exige a observância de regras. 
A nossa Casa do Gaiato é um 
espaço de Educação, e isso supõe 
só por si que existem orientações 
de como ser e estar em família. 
É necessário que as orientações 
sejam respeitadas por todos os 
membros para melhor organiza-
ção e harmonia da vida familiar. E 

com o trabalho queremos educar o 
rapaz a dar uma resposta positiva 
à regra que diz que “quem não tra-
balha não come”. E ainda mostrar 
ao rapaz que o trabalho é uma ver-
dadeira fonte de bem-estar. Quem 
trabalha pode no final da jornada 
dizer; missão cumprida. Amanhã 
tem mais! Amanhã será outro 
dia! E com ele mais trabalho. Que 
bom! Assim seja! E assim através 
dos trabalhos do dia-a-dia cria-se 
o hábito de trabalhar. O trabalho 
é uma excelente ferramenta de 
intervenção Psico-social para a 
acção terapêutica a ser aplicada 
como remédio de cura à vadiagem 
que se agarrou como a poeira no 
sapato do peregrino, na vida des-
tes pequeninos outrora abando-
nados. É o dito, dar a volta à vida 
desorientada procurando dar uma 
direcção e sentido à vida, como 
já acontece hoje. No Domingo, 
depois da hora do terço, oração 
habitual, o chefe maioral apresen-
tou o novo edital de trabalhos para 
os rapazes. Até os novos também 
receberam a sua devida obrigação. 
E não que grande parte dos traba-
lhos da aldeia já começa a ser feito 
pelos próprios rapazes? E quem de 

contente não ficará se vier um dia 
a reconhecer o grande trabalhador 
que nós hoje temos em Casa e que 
ontem andava perdido, andando 
de rua em rua em busca de nada 
porque nada encontrava como 
solução do seu problema e por-
que o nada de nada — o nadinha 
perdido havia de dar, pois não era 
útil — e por isso foi o abandono 
a sua condição.  Agora fazen-
do-se homem o rapaz será útil e 
por isso a sociedade vai precisar 
dele, ou mais não sei, talvez mais 
do seu trabalho. Nós cá aprecia-
mos o homem em primeiro lugar 
e depois vem o que o homem é 
capaz de fazer para ser gente.

A educação neste sentido é um 
verdadeiro desafio de todos os 
dias, horas minutos, anos. É tra-
balho de sempre. Quem se quiser 
integrar nisto tudo tem necessa-
riamente de compreender assim. 
Pois então, começamos por inte-
grar mais rapazes nossos já com 
idade e capacidade para tratar 
de assuntos importantes da vida 
da Casa. «O Manuel António» 
conhecido por Anjo da Paz, está 
como encarregado das oficinas, 
o «Filipe» é o chefe Maioral. O 
Mará e o Flávio responsáveis da 
escola e dos assuntos das escolas 
onde estudam os nossos rapazes 
mais o cuidado da biblioteca e de 
todo o material para a escola. O 
«Celestino» está a tirar o curso de 
medicina e para o ano quer ir para 
a Universidade continuar os seus 
estudos, por agora é responsável 
pelo consultório médico da Casa 
e responsável máximo da roupa-
ria. O Venâncio é tractorista e já 
tirou a carta de condução de pesa-
dos, anda com a carrinha e com 
o tractor e também vela pelos 
assuntos do campo e da vacaria 
junto dos seus devidos responsá-
veis. E todos os rapazes da Casa 
têm a sua obrigação diária, da 
qual são chamados a tomar conta. 
Então vamos todos ao trabalho. 
A conclusão é de Pai Américo 
«Claro que o rapaz não obe-
dece às primeiras; não tem esse 
hábito. Nem jamais o terá se não 
for levado pela confiança! Não 
o espreitamos. Deixamos que 
ele se olhe; que se conheça; que 
se valorize. Acreditamos — eles 
acreditam. O alimento da since-
ridade é a confiança.»  q

Vamos todos ao trabalho

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site em www.obradarua.pt e encontrará 
diversa informação:
•  Contactos
•   Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO e do Boletim AMA 

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

A alegria da colheita.


