
11 de Abril de 2020  •  Ano LXXVII  •  N.° 1985
Quinzenário  •  Jornal de Distribuição Gratuita

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

IM ERSOS no mundo, partilhamos das suas dores, hoje tão acentuadas 
e expostas aos olhos e sentir de todos.
Mas o Tempo é de Páscoa, passagem da dor à alegria, da servidão 

à liberdade, das trevas à luz. Tempo de vislumbrar de longe a Terra 
Prometida, onde corre a paz e a comunhão, de onde nos chega a Pro-
messa e a luz para percorrermos, sem desânimo, o caminho que a Ela 
nos conduz.

Apesar de, presentemente, confinados num espaço reduzido, mais 
ou menos confortável, por força de um possível contágio, não estamos 
confinados aos limites impostos pela fragilidade humana porque a morte 
foi vencida, a vida é uma certeza e, para quem crê, o Passadiço foi defi-
nitivamente estabelecido sobre o abismo que as separava.

Fomos constituídos testemunhas desta Verdade, anunciando por 
palavras e por obras a Boa Nova de que a verdade da morte foi redu-
zida aos seus estritos limites, que já não enquadram os Pobres a quem 
é anunciada.

O pragmatismo, que caracteriza a vida do mundo, com a Páscoa 
adquire horizontes sem limite, perdendo as causas o poder de gerar 
efeitos arbitrários. Tudo será vida, mas em tudo haverá paz.

Entendidos os males dos contágios mortíferos, não há mais razão 
para nos sujeitarmos a eles. A vida tem de ser renovada, os objectivos a 
que nos propomos têm de coincidir com o Bem-comum, relegando para 
as antípodas o bem pessoal quando não andam irmanados. Bem-comum 
que não é gregário, mas que se constata e confirma quando o Pobre 
encontrou nele o seu Bem.

Celebremos a Páscoa que Jesus Cristo iniciou, em que Ele é o cami-
nho dessa passagem para a vida, oferecida a todos que livremente ade-
rem à verdade que Ele é. Todos os temores foram vencidos pelo Seu 
amor, eterno como Ele. Ele é a nossa Páscoa.  q

Páscoa

NESTA hora de inquietação e alarme caiu-me 
 nos olhos um pequeno parágrafo da consti-

tuição pastoral Gaudium et Spes (Alegria e Espe-
rança) do Concilio Vaticano II sobre a Igreja no 
mundo contemporâneo: A Sagrada Escritura con-
firmada pela experiência dos séculos ensina à famí-
lia humana que o progresso altamente proveitoso 
para o homem encerra também uma grande tenta-
ção: — uma vez perturbada a hierarquia dos valo-
res e misturado o mal com o bem os indivíduos e 
as colectividades só prestam atenção ao interesse 
próprio e esquecem os dos outros.

Isto faz com que o mundo deixe de ser um lugar 
da verdadeira fraternidade e que o crescente poder 
da humanidade ameace destruir o próprio género 
humano.

Claro que para os crentes esta profecia parece 
estar presente nesta altura, embora para uma socie-
dade laica não tenha sentido nenhum. A mim pare-
ce-me ser um aviso sério do Criador dos homens que 
põem em questão os valores como a vida e a morte 
e se atrevem endeusados a legislar contra a própria 
natureza do ser humano como se fossem eles os seus 
autores numa cegueira desenfreada de poder.

Toda a humanidade geme sobre tal pandemia, mas 
quem mais padece são os pobres e os fracos. 

Achei bem que as autoridades religiosas se apres-
sassem em pôr em evidência e obrigassem ao cum-
primento das normas impostas pelas autoridades 
do País. Estava a vida humana em causa. Esta é 
o melhor bem depois da Graça Divina que todos 
possuímos mas entristece-me que não se ponha a 
mesma força quando as mesmas autoridades deslei-
xam a habitação dos portugueses a saúde e a obriga-
ção de trabalhar sem qualquer reparo e no silêncio 
pecaminoso que também é pandemia e atira a Igreja 
para a sacristia.

A pobreza não aflige estas entidades como o coro-
navírus mesmo estando à vista o miserável estado 
habitacional de tanta gente, sujeita nesta altura, 
à própria morte. Não se denuncia a opulência dos 
servidores do Estado, dos gastos inúteis e a Justiça 
Social é renegada pelo silêncio como se isso fosse 
somente terreno dos partidos.

O Património tem dado algumas ajudas mas não 
aceitamos ninguém em nossa casa por causa do 
risco dos rapazes e das crianças que nos rodeiam. 
Preferimos mandar e socorrer algumas famílias 
nossas conhecidas com avios mais cuidados e mais 
generosos. Dói-me muito certas situações de fome e 
de frio como a daquela viúva aqui falada, recolhida 
num quarto com o filho e a filha e ela própria. O que 
comem? Como se alimentam? E como dormem?
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PATRIMÓNIO DOS POBRES
Padre Acílio

Às vítimas de coronavírus
e de outros males deste tempo.

COM a pandemia da doença Covid-19, causada 
 por um terrível vírus microscópico, em que o 

medo (real) se vai apoderando de muitas pessoas em 
todo o mundo e tem provocado milhares de vítimas, 
principalmente em Itália, esta situação sanitária e 
social preocupante vem demonstrar claramente, 
mais uma vez e de forma global, a fragilidade 
humana e a condição mortal do ser humano, em 
especial no primeiro mundo, no século XXI. Desde 
a fome de Pão Eucarístico aos funerais tristíssimos, 
com as igrejas sem fiéis, às escolas e outros serviços 
e empresas que têm fechado e se vulnerabilizam, 
têm-se alterado (temporariamente?) alguns hábi-
tos da maioria das populações, que recorrem cada 
vez mais às novas tecnologias para orientar o seu 
quotidiano de subsistência e ocupação. Os esforços 
maiores vão-se concentrando nos sectores da saúde, 
alimentares e de segurança, cujos dedicados profis-
sionais e voluntários procuram dar o seu melhor, 
com riscos evidentes. Foram dadas recomendações 
de isolamento e higiene, com clareza, mas faltam 
materiais necessários para a protecção individual e 
mais acções concertadas em termos internacionais.

Por estes dias, em que os céus vão derramando 
o seu orvalho, os nossos olhos voltaram a fixar-se 
nestas palavras do Evangelho de Lázaro: E Jesus 
chorou [Jo 11, 35]. Na verdade têm sido grandes as 
dores deste tempo de pandemia, em vários países do 
mundo. Confiamos que Jesus vai na barca?! Porém, 
dorme ou dói-Lhe muito a situação do seu povo, em 
lágrimas?…

O dia 27 de Março, sexta-feira, ficou na memória 
de quem viu o Papa Francisco caminhar e presidir 
no adro da Basílica de S. Pedro, no Vaticano, a uma 
celebração extraordinária de oração, com lágrimas 
também do céu. Percorreu, sozinho (mas com a 
Igreja universal), a Praça de S. Pedro, em que se 
escutavam os sinos do Vaticano e as ambulâncias 
de Roma, para dar a bênção urbi et orbi, com a cus-
tódia Eucarística nas mãos, diante de um Crucifixo 
(venerado na igreja de S. Marcelo al Corso, pela 
peste de 1522) e de um ícone de Maria Salus populi 
Romani (venerado na Basílica de Santa Maria 
Maior). Desses momentos marcantes, citamos este 
inciso: Demo-nos conta de estar no mesmo barco, 
todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo 
importantes e necessários: todos chamados a remar 
juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. 
E, neste barco, estamos todos, todos. Ainda regis-
tamos esta oração: Queridos irmãos e irmãs, deste 
lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria 
nesta tarde de vos confiar a todos ao Senhor, pela 
intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, 
estrela-do-mar em tempestade. Desta colunata que 
abraça Roma e o mundo desça sobre vós, como 
um abraço consolador, a bênção de Deus. Senhor, 
abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto 
aos corações!
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Preces
ao Senhor da Vida

PÃO DE VIDA
Padre Manuel Mendes

PENSAMENTO Pai Américo

Falta sangue de Cristo na sociedade. 
Falta, sim senhor. Vive cada um para si 
e mui poucos para os mais; quando nós 
havíamos de ser todos para todos, se 
nos temos na conta e gostamos de ser 
chamados discípulos de Jesus.

Doutrina, 2.° vol., pg 85.

Azulejo do Pavilhão do Calvário.
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PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

BOLETIM «AMA» — Junto 
com esta edição d’O GAIATO vai 
um novo Boletim «AMA», que 
inclui o decreto de proclamação de 
Venerável de Padre (Pai) Américo. 
É um trabalho que foi feito pelos 
nossos mestres tipógrafos. Eu, que 
faço parte da equipa, estou afas-
tado enquanto durar a epidemia do 
covid-19.

«ISOLAMENTO SOCIAL» 
— Além de nós termos cada um 
os seus trabalhos marcados pelo 
chefe, também nos dedicamos a 
outras actividades. Os que estu-
dam vão treinando as matérias da 
escola, numa parte do dia, para não 
perderem o ritmo escolar. Quase ao 
fim do dia, alguns vão jogar futebol 
na play-station e os restantes vão 
jogar futebol a sério, no campo. Os 
mais interessados vão acompanhar 
o que se está a passar pelo mundo 
inteiro, devido ao coronavírus. 

Não temos recebido visitas dos 
nossos Amigos, como é imposto 
pela situação actual. Esperamos 
que em breve possam vir, para nos 
visitarem e verem o Memorial do 
nosso querido Pai Américo.

MATA — Uma equipa da Asso-
ciação Florestal está a colaborar 
connosco na limpeza da nossa 
mata. Depois de limpo o mato, 
a nossa Aldeia fica ainda mais 
bonita. A lenha que vão cortando é 
levada no reboque do tractor, para 
ser descarregada no nosso telheiro. 
Depois de ser rachada é arrumada 
no armazém pelos nossos Rapazes. 
Quando ficar seca, servirá de con-
sumo para o aquecimento das casas 
e da água dos banhos.

PÁSCOA — Este ano festeja-
mos de uma forma diferente a Pás-
coa, porque só participamos nós 
que estamos presentes na nossa 
Casa diariamente, e não somos 

muitos. Depois do Domingo de 
Ramos, com liturgia simples, tive-
mos as celebrações do Tríduo Pas-
cal, que começaram com a Missa 
da Ceia do Senhor, sem o Lava-pés 
tradicional. Na Sexta-Feira Santa 
celebrámos a Paixão de Cristo e 
a Via-Sacra. No Domingo, será a 
Páscoa de Jesus. Tínhamos dois 
Rapazes que queriam ser baptiza-
dos, mas terão de aguardar.

PARQUE DE LAZER — 
Temos lá alguns patos de espécies 
diferentes e um casal de pavões e 
duas pombas. Estávamos à espera 
que o casal de patos mandarins se 
reproduzisse, mas o macho acabou 
por morrer. Foi com muita pena 
que o encontrámos sem vida. Os 
pavões ainda não fizeram criação, 
e estamos a ver que ainda não 
será este ano. Vamos aguardar que 
alguém disponha de um pato man-
darim para o substituir..  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

O CORONAVÍRUS E A RECESSÃO ECONÓMICA E 
SOCIAL — Se até há pouco tempo atrás só muito poucos tinham pre-
visto que uma pandemia como esta do coronavírus poderia acontecer, 
agora, também, não conseguimos prever toda a extensão da recessão 
económica e social que daqui vai resultar. A única coisa ao certo que 
poderemos prever é que essa recessão vem aí, ou melhor, já está aí a 
começar.

Com efeito, já são cada vez mais pessoas a perderem o seu 
emprego, ou a verem-no seriamente ameaçado. Já são cada vez mais 
pessoas a verem os seus rendimentos diminuírem. A Segurança Social 
não vai chegar para tudo, nem para todos os que já estão a precisar e 
vão precisar de ajuda.

As Conferências Vicentinas, bem como todas as outras organiza-
ções que praticam a solidariedade na proximidade de quem precisa 
de ajuda, já estão e vão ser cada vez mais precisas. As Conferências 
Vicentinas certamente vão ter que continuar a fazer o que até aqui têm 
feito, e em mais larga escala, mas, talvez também possam e devam 
explorar caminhos novos de solidariedade que esta crise está a exigir 
e a permitir desbravar.

Para isso, é importante que os Vicentinos estejam atentos para 
colaborem e incorporem nas suas práticas muitos exemplos interes-
santes e criativos de solidariedade que estão a surgir por esse país fora 
e no resto do mundo em resposta a esta pandemia.

O mundo com esta pandemia já está a ser e vai ser muito diferente 
do que era antes dela começar. Por isso, temos todos que nos adaptar 
a essas diferenças, incluindo os Vicentinos, valorizando o que possam 
ser diferenças para melhor.

Pode ser que uma dessas diferenças, para melhor, seja a tomada de 
consciência de que temos todos que partilhar mais e que temos todos 
que reconstruir isso que é tão importante e que parecia que estava a 
ir por água abaixo que é a construção de comunidades humanas. Esta 
construção faz-se quando estamos atentos às necessidades e cuidamos 
dos que nos são próximos, nas nossas famílias, na nossa vizinhança, 
nos sítios onde trabalhamos, ou outros onde passamos os nossos dias. 
Esta pandemia está a fazer com que cada vez mais pessoas percebam 
que é por aqui que tem que passar não só o combate a esta pandemia, 
mas também a outras “pandemias” que afligem a Humanidade.

Que Deus ajude a todos, especialmente aos que agora mais estão a 
sofrer e que, cada um de nós faça a sua parte para que esse sofrimento 
seja o menos gravoso que for possível. 

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para 
assuntos da administração do jornal)

Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058 — E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos para 

a Conferência e não para a Casa do Gaiato).  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

ESCOLAS — Como é do 
conhecimento geral, com a impos-
sibilidade de frequentar o ensino 
presencial, nas Escolas, devido 
aos riscos de coronavírus, tam-
bém nós tivemos de aproveitar a 
estudar nas nossas salas da nossa 
escola, com os nossos profes-
sores destacados, e ligarmo-nos 
aos nossos professores das Esco-
las por via informática, de forma 
a podermos fazer os trabalhos 
necessários para serem avalia-
dos no final do 2.º período (28 de 
Março) deste ano lectivo fora do 
normal, pelo que nos vamos adap-
tando a este tempo de ausência nas 
escolas. Nas férias da Páscoa, dos 
mais pequenos aos mais crescidos, 
fez-se uma escala de estudo/tare-
fas, com recreios.

ARRANJOS — Vai havendo 
sempre que fazer, pois além de 
surgirem avarias e consertos, teve 
de se fazer nova canalização do 
quarto de banho do salão e uma 
caixa ligada para a rede pública. O 
sr. Emídio tem continuado a colo-
car chuveiros no balneário antigo, 

que servirá o desporto, e no quarto 
de banho do 1.º andar. Entretanto, 
depois dos trabalhos de pintura no 
chão desse piso, tratou de limpar 
e arranjar as camas e os armários 
usados, que foram recolocados 
nesse piso da nossa Casa, onde vol-
tarão a residir os Rapazes médios. 
Na secção por cima do galinheiro, 
foram retirados os velhos estrados 
de madeira e deslocados os caixo-
tes para as prateleiras da arrecada-
ção própria, no átrio das despensas 
de baixo. Mais uma vez, têm de 
ser consertadas as redes de veda-
ção do chamado campo de ténis, 
em cima, onde jogamos futebol, 
e tapados os buracos do piso, pois 
vai-se estragando.

QUARESMA E PÁSCOA 
2020 — Tem sido uma Quaresma 
diferente, mais triste, embora algu-
mas flores vão mostrando as suas 
pétalas, nesta Primavera cinzenta. 
Como se vive em isolamento 
social, temos Missa só para nós ao 
Domingo. O Terço diário (19:30 
horas) já é tradição na Obra. As 
celebrações da Semana Santa serão 

restritas. Lembramos, nas nossas 
orações, todas as pessoas que fica-
ram doentes com o coronavírus e 
partiram, e vamos pedindo a Deus 
saúde para todos. A Quaresma e a 
Páscoa deste ano fazem-nos pen-
sar melhor na paixão, morte e res-
surreição de Jesus, que não quer o 
sofrimento de ninguém, mas a vida 
de todos.

OBRAS — Foram dados por 
concluídos os trabalhos de pintu-
ras (aros das janelas, portadas de 
madeira, portas, tectos e paredes 
interiores dos 3 quartos) e coloca-
ção de mosaicos e rodapés, iguais 
aos do rés-do-chão, cujo custo foi 
elevado. As infiltrações de água do 
telhado deixaram esta zona com as 
paredes e os tectos enegrecidos. 
Os tacos precisaram de ser reti-
rados. Terão de ser arranjadas as 
divisões a seguir, começando pela 
sala de convívio ao lado dos quar-
tos. As paredes de acesso ao 1.º 
andar também precisam de ser pin-
tadas. Outras zonas da nossa Casa 
têm necessidade de ser arranjadas, 
como: pinturas das várias salas 

da nossa escola/centro de estudo, 
telhado no corredor exterior de 
acesso da casa-mãe ao refeitó-
rio; despensa de cima e corredor 
interior para a rouparia, devido às 
infiltrações de água dos telhados; 
piso da sala de televisão na casa-
-nova, etc. Dadas as dificuldades 
desta Casa do Gaiato, com a ajuda 

da sede da nossa Obra e dos nossos 
amigos, o que muito agradecemos, 
as contas vão sendo pagas. O mea-
lheiro continua a ser este: Obra da 
Rua ou Obra do Padre Américo 
— Casa do Gaiato de Miranda do 
Corvo — 3220-034 Miranda do 
Corvo; telef. 239 532 125; e-mail: 
gaiatomiranda@gmail.com  q
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BEIRE — Flash’s da quinzena!… Um admirador

A “quarentena covi-19”, no 
Calvário… Já lá vão uns 15 dias 
que andamos a cumprir bem com 
as determinações oficiais — do 
religioso e do civil. O mundo da 
Lei1 é como a seara do Evangelho 
(Mt 13 24-46) — traz o trigo e 
traz o joio. E ninguém pode fugir 
a esta realidade. Querer viver 
sem joio é arriscar-se a viver sem 
trigo. E, se é verdade que “nem 
só de pão vive o homem” (Mt 
4, 4-10), também é verdade que 
nenhum homem vive sem pão. 
E, neste caso, os efeitos e as con-
sequências tornam-se bem mais 
vivíveis e imediatos…

São as horas depois do almoço. 
Preciso de uma sestita. Estou iso-
lado, dentro do carro, ao fundo 
da avenida — em frente à capela 
românica, aquela das devoções 
de Pai Américo. Porque está sol, 
meti o carro debaixo de um rin-
cão de japoneiras floridas. Assim, 
perto do meu “cantinho de ora-

ção”, protegido pela sombra e 
pelo “dentro do carro”, de olhos 
fechados, vou olhando o meu 
mundo e o mundo à minha volta. 
Sou despertado pelas vozes da 
Isabel e da Fatinha. Segurando-se 
uma à outra — ciclamanca que 
ciclamanca — ambas elas descem 
a avenida. Isabel barafustando, a 
berrar, como lhe é habitual. Fati-
nha, alheia a tudo, acompanha-a 
de perto, como quem masca 
chicletes (mesmo sem eles…). 
De vez em quando, lá solta um 
sonoro dos seus repetitivos olha 
pois, qu’é que tu qué?!…

Ali perto, de enxada nas mãos, 
rádio pousado à borda, Varito lá 
anda nas suas rapaduras… Por-
que tem uma perna muito mais 
curta do que a outra, tudo nele é 
ginástica de equilíbrio. Mesmo 
assim, nas áreas que lhe são 
queridas, volta e meia pega na 
enxada e tudo lhe vai na frente — 
olha que limpinho; pexisa cumpá 

máquina assim… (Faz o gesto de 
uma roçadoira, para que melhor 
eu perceba…). Lá ao fundo, 
ouço a algaraviada dos rapa-
zes na sementeira das batatas. 
Orientados pela mão firme dos 
responsáveis da quinta e hortas 
– snr Marcelo e D. Rosa, nossos 
(des)encartados mas empenha-
dos “terapeutas ocupacionais”… 
Aqui em casa, dentro dos muros 
da Quinta da Torre, onde o Cal-
vário é, parece não haver qua-
rentena. A vida segue igual. E a 
Primavera junta-se a esta alegria 
de viver, nas limitações e aven-
turas de uma Obra da Rua. Deus 
louvado!

À minha volta, os pássaros 
andam num rodopio. Há deles 
que cantam todo o dia — como 
o nosso Sem Nome, que sempre 
trauteia qualquer coisa ao levan-
tar. Os nossos pássaros, os nossos 
rapazes e os nossos doentes são 
como as crianças que, vendo a 

SETÚBAL Padre Acílio

TE M sido muitos os telefonemas a perguntar como estamos de 
saúde e como vivemos este retiro imposto pelas circunstâncias.

Mais ou menos, vemos que a Providencia Divina, através dos seus 
amigos, nos ajudou muito. 

Por um explicador gratuito para os nossos rapazes, soubemos que 
a Porto Editora estava, pelos computadores a dar as aulas das escolas 
públicas. O Danilo que fez mestrado há um ano instalou nos compu-
tadores o programa e a sala onde se encontram os mesmos, funciona 
como sala de aulas. 

O quinto, o sexto e o sétimo ano recebem lá as suas lições com um 
monitor à altura para os ajudar e manter na ordem. O mesmo acontece 
com o oitavo, o nono, o décimo e o décimo primeiro. 

Uns têm aulas até as treze horas e outros das quinze até às dezoito.
Da parte da manhã os que têm aulas à tarde fazem os trabalhos 

encomendados pelos seus professores das respetivas escolas e anos, e 
os que têm da parte da tarde aproveitam a manhã do dia seguinte para 
responder às questões escolares. 

Como o hotel que nos compra as laranjas está fechado, temos feito 
sumo de laranja em máquina própria e reforçando as resistências dos 
rapazes e nossas com o sumo da laranja e beterraba da nossa horta. 

O sumo é fácil de tomar e todos bebem com agrado. Quanto à 
beterraba, o mesmo não acontece mas a D. Conceição não olha aos 
gostos: Come que te faz bem. E perante a cara feia de alguns, não 
recua. Com a travessa da beterraba temperada e dividida em fininhos 
palitos, põe uma tenaz dela no prato de cada rapaz acompanhando cari-
nhosamente o gesto, com a ritual frase: Come que te faz bem. 

Normalmente a beterraba é misturada com a alface. Como os mer-
cados e restaurantes estão fechados, as alfaceiras não têm saída para as 
verduras e telefonam-nos para irmos buscar as mesmas já apanhadas. 
Durante o ano inteiro quase todos os almoços e jantares são acompa-
nhados de salada de alface graças a essas sacrificadas Benfeitoras.

Penteados

DE vez em quando, os adolescentes aparecem com penteados es- 
 tapafúrdios que é preciso corrigir. A necessidade de se afirmar, 

própria da idade, esconde esta outra capacidade bem mais digna de o 
fazer, sem que se ponha em evidência o penteado, que é a necessidade 
de respeitar os outros, não se impor pelo desalinho ou crescimento do 
pelo, mas antes pelos bons exemplos e pela vida levada a sério.

Crescer na gratidão, no cumprimento do dever, no brilhar das 
aulas, importa muito mais e ajuda a impor-se aos outros mais facil-
mente do que a arrumação da cabeleira levada pelo excesso de vaida-
des e soberba. Os jovens vazios de valores têm mais tendência para o 
excêntrico do que aqueles que cultivam a sério verdade, trabalho e brio 
pessoal. As cabeças bizarras aos seus próprios olhos, dão mais nas vis-
tas pela sua extravagância do que o culto dos valores sérios, honestos 
e humildes.  q
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Visite o nosso site em www.obradarua.pt e encontrará 
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•  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
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Depois… um mês passa num ins-
tante só lhe paguei a renda de 2 
meses e ela tanto me pediu mais 
um mês. 

Quantas desamparadas por 
esse País além sem o aconchego 
de uma casa o conforto de um 
quarto e a higiene de uma casa 
de banho? Quantas meu Deus?! 
Sem que ninguém sofra com eles 
e lhes dê um pouco de si mes-
mos!…  q

mãe por perto, não há quarentena 
que assuste. Ela — a Mãe! — é 
todo-poderosa… Aqui em Casa, 
para eles, o Pai e a Mãe (o Abba 
de Jesus) somos cada um de nós 
que, a tempo inteiro, a eles nos 
dedicamos.

Olho. Sonho. Com+templo e 
saboreio a vida. A Primavera che-
gou em força. A vida ergue-se da 
terra como mãos a erguer-se para 
o seu Criador. Há passarinhos no 
afão do acasalamento. Outros, 
mais adiantados, já andam na 
construção dos seus ninhos, a 
preparar a festa da ninhada que 
apetece. Todos — rapazes, doen-
tes e passarinhos — indiferentes 

a esta ameaça da pandemia que 
nos espreita. Que Deus os pro-
teja, reza o nosso povo.

Bem cá dentro de mim, ouço a 
minha velha litania: estes são os 
filhos que Deus nos confiou! Não 
podemos abandonar a barca nesta 
hora em que parece que Jesus 
dorme…

1 — A nossa crescente mecanização 
robotizante foi-nos roubando o verdadeiro 
sentido da Lei. Essa coisa que, no princí-
pio, se chamava Lei de Deus. Porque, sem 
grande consciência disso, se acreditava que 
ela exprimia a vontade de Deus para o bom 
funcionamento da RE+lação do Homem 
com a Natureza e com o seu semelhante. 
Na cultura judaico-cristã ela aparece como 
defesa dos mais fracos, frente às tentativas 
dos predadores — a querer comer tudo… 
É a isso que se refere aquela de Jesus aos 
letrados e fariseus — por causa da dureza 
dos vossos corações… (Mc 10, 1-12).  q

[…] A presente obra resulta de um desafio de 
selecção/eleição e envio (por carta ou correio 
electrónico) à Editora Modo de Ler de «dez 
pensamentos de Padre Américo». Num pri-
meiro momento, foi tal desafio feito junto de 
um (já de si vasto) conjunto de “amigos” (de 
Cruz Santos e da Obra) e, posteriormente alar-
gado, através das redes sociais da Obra da Rua. 
Como resultado, foram recebidos mais de 400 

ECOS DE PENSAMENTOS DE PAI AMÉRICO

textos/pensamentos de algumas dezenas de 
“amigos” que, em maior ou menor grau, cum-
priram com as duas “condições” do citado 
desafio: que fossem dez os «pensamentos» 
(contribuidores houve que, ora por defeito ora 
por excesso, não respeitaram tal indicação), e 
que os mesmos textos viessem devidamente 
identificados com a fonte de onde foram trans-
critos (uma indicação igualmente não respei-
tada em muitos dos textos enviados). Ora, foi 
precisamente aqui que surgiram alguns proble-
mas que convirá explicitar, uma vez que são 
também as opções tomadas em ordem à sua 
resolução que concorrem para o resultado aqui 
alcançado. E isto porque embora se reconheça 
que este não é um estudo “académico”, consi-
dera-se que é indispensável ter-se em atenção 
estas questões metodológicas, sobretudo tra-
tando-se de uma obra-pensamento já muitas 
vezes citado (e outras tantas vezes passível de 
ser adulterado, fazendo jus ao adágio popular: 
“Quem conta um conto…”) e cujo valor e rele-
vância nos merece um especial cuidado em 
ordem não só à maior segurança/confiança por 
parte do leitor que com ele tem contacto mas 
também enquanto manifestação de respeito ao 
Autor e à sua Obra, indubitavelmente mere-
cido e justificado. — Da Introdução do Dr. Luís 
Leal.

Os pedidos podem ser dirigidos 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

PATRIMÓNIO
DOS POBRES

Padre Acílio
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MALANJE Padre Rafael

HOJE eu quero compartilhar esta reflexão de um 
 padre missionário quando Covid19 chegou 

ao País onde está localizado:

“O vírus do medo”
É oficial! “O vírus do medo” entrou no Zimba-

bué. Após muitos dias de rumores, o governo teve que 
confirmar os primeiros “casos positivos” neste País 
africano. O surpreendente, mais uma vez, a reac-
ção do nosso povo: “Pai, não é um problema... aqui 
todos os dias temos que lutar para chegar à frente”. 
E este é, talvez, o ensinamento que devemos enviar 
a quem sofre desse vírus “no norte” do hemisfério. 
Os títulos que criamos em torno de um sistema eco-
nómico e político neoliberal foram demolidos como 
um domínio, com um pequeno “bug”, e nem mesmo 
os “muros” erguidos para nos proteger dessa imi-
gração errónea, foram capazes de parar o avanço 
deste vírus, que não é bem conhecido de onde vem: 
de um laboratório, da China ou talvez do fundo de 
nossa condição humana...

É a primeira vez que “um pequeno organismo” 
traz à luz, em nossa condição humana, sentimentos 
como: vulnerabilidade, fragilidade, insegurança, 
impotência e, acima de tudo, MEDO!! Não é fácil 

«Esta noite antes de dormir pensa
em quando voltarmos para a rua. Em

quando nos abraçarmos de novo,
quando ir às compras todos juntos nos

parecerá uma festa.

Pensemos em quando os
cafés voltarem aos bares, as conversas,

as fotos apertadas um ao outro. Pensemos
em quando tudo será uma recordação,

e a normalidade nos parecerá um
presente inesperado e bonito.

Vamos amar tudo o que até
hoje parecia inútil para nós. Cada
segundo será valioso. Os banhos

no mar, o sol até tarde, os
entardeceres, as torradas, as risadas.

Vamos rir juntos novamente.

Força e coragem. Até breve!

Papa Francisco

SINAIS Padre Telmo

UM grupo de Gaiatos antigos, em Malanje, reuniu-se em grupo 
 com o nome «O Gaiato». O sinal em cartão com a foto do Pai 

Américo com um menino ao colo.
Várias vezes têm vindo numa atitude de ajuda à Casa que foi a sua 

casa: compra de colchões, copos, talheres e géneros alimentícios.
Seu gesto nobre confirma o sentido familiar da nossa Obra — Somos 

família.
Agora, sabendo que os seus padres estão ausentes em Portugal e 

sem poderem vir durante algum tempo, estão a organizar uma ajuda 
alimentar.

Uma atitude tão nobre e cheia de carinho!
Os vossos padres ficam muito gratos e comovidos.
Um gesto nobre! Um sim — ao nosso sentido familiar.
Mais que a própria ajuda — o vosso carinho pelos irmãos!  q

Senhor. Aqui estou se me chama-
res e não tenho o direito de lasti-
mar-me! Deste-me quarenta anos 
de vida […]. Se passo perante Vós 
os meus anos com amargura é por 
causa dos pecados que me man-
cham. Mas quando considero as 
graças com que os enriqueceste, 
eu passo-os perante Vós, Senhor, 
com reconhecimento. Quando 
Vós me prendeis numa cama para 
o resto dos meus dias não basta o 
agradecer-vos os dias que já vivi. 
Ah! Se estas páginas são as últi-
mas que escrevo, que elas sejam 
um hino à Vossa bondade!

Em finais de Agosto de 1853, 
a sua saúde piorou. Foi acompa-
nhado por uma procissão de ami-
gos, desde vicentinos a campone-
ses; e, depois, subiu a bordo do 
navio a vapor Industrie, no porto 
de Livorno. Chegou ao porto de 
Marselha em 2 de Setembro desse 
ano e desembarcou em estado crí-
tico. Ficou na Rue Mazade, n. 9, 
de onde não mais se levantou… 
Percebendo que estaria próxima 
a sua morte, diante do Crucifixo 
(que esteve sempre na sua mesa 
de trabalho), dirigiu esta humilde 
e admirável prece de resignação: 
Senhor, eu quero o que Vós que-
reis, quero como Vós o quereis, 
quero quando Vós o quereis, 
quero porque Vós o quereis. O seu 
dies natalis foi na festa da Nativi-
dade da Virgem Maria e as suas 
últimas palavras: Mon Dieu, mon 

Dieu. Ayez pitié de moi! [Meu 
Deus, meu Deus, tende piedade 
de mim!]. Com serenidade cristã, 
S. Vicente de Paulo [1581-1660], 
da sua especial devoção, tinha 
afirmado sobre a hora do passa-
mento: os que amam os pobres 
durante a sua vida, não terão 
medo da morte. Em 22 de Agosto 
de 1997, na Catedral de Notre 
Dame, em Paris, durante uma 
Celebração Eucarística, na XII 
Jornada Mundial da Juventude, 
Antoine-Frédéric Ozanam foi 
beatificado pelo Papa João Paulo 
II, ao ser reconhecido um milagre 
obtido a favor de uma criança bra-
sileira — Fernando Ottoni (em 2 
de Fevereiro de 1926).

Neste tempo de pandemia, indi-
ferença religiosa e desrespeito 
pela dignidade humana, diante 
de Deus — em silêncio, nos ros-
tos das vítimas — fica ainda esta 
intenção de Ozanam: Devemos 
deixar agir a Providência, mas 
temos de lhe dar uma mãozinha. 
São todas aquelas pessoas que 
oram, olham e cuidam do seu pró-
ximo, como Jesus. Que nesta Pás-
coa, de igrejas vazias — mas com 
o Santíssimo Sacramento! — não 
seja esquecido o único Senhor, 
que venceu a morte e o pecado, 
na Cruz. E está Vivo para sem-
pre, também naquelas pessoas 
que sofrem a sua paixão dolorosa. 
Porque buscais o Vivente entre os 
mortos? [Lc 24, 5].  q

aceitar que aqueles a quem amamos são afectados 
por esta doença. Quem era um modelo de segu-
rança, estabilidade e uma vida estável e confor-
tável; agora, luta para “sobreviver” e “se refazer 
moral e vitalmente” em face dos efeitos e danos 
causados por este vírus.

Talvez seja uma oportunidade, um presente 
de Deus, revisar onde colocamos nossos valores, 
expectativas e relações de confiança: em nós mes-
mos ou n’Ele? Talvez eles tenham nos levado a acre-
ditar que poderíamos controlar toda a nossa vida, 
se seguíssemos os cânones estabelecidos pelo nosso 
sistema de vida comummente aceito e abençoado 
por todas as instituições humanas ... E a grande 
mentira em que vivemos trouxe à luz a nudez de 
nossa alma, vazia e longe do plano de Deus, para 
este mundo e humanidade.

Agora, a solução “urgente” é a busca de um 
“remédio”, uma vacina, que mitigue a dor e o medo 
da morte, e nos ajuda a esquecer que por um tempo 
“estávamos vulneráveis” e vivíamos com medo, 
pensando que tivemos que mudar todo o sistema de 
valores que nos dera segurança e estabilidade.

Gostaria de terminar com a oração na qual o 
Papa Francisco nos convida a confiar em Deus:

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes
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Temerosos pela situação entre 
nós, estendemos ainda o nosso 
olhar e o nosso coração nomea-
damente aos nossos vizinhos e 
até Itália e mais além, conside-
rando que o Hospital de Milão 
é um centro nuclear de emer-
gência, no combate ao covid-19, 
segundo o Capelão, P. Giovanni. 
Lembramos, nesta preocupação, 
um bem-aventurado, enfermo, da 
nossa devoção, no século XIX — 
Antoine-Frédéric Ozanam, com 
predilecção por essas terras, onde 
veio à luz. Nestas horas e dias 
incertos, pedimos também a sua 
forte intercessão, pois sentiu na 
sua carne e transmitiu com sabe-
doria as questões cruciais da vida 
humana: a doença e a morte. Foi 
cristão polifacetado: um grande 
intelectual católico, figura de proa 
do catolicismo social, profeta da 
misericórdia, muito dedicado aos 
pobres e modelo de leigo também 
para o nosso tempo. Nasceu em 
23 de Abril de 1813, em Milão, 
e faleceu em 8 de Setembro de 
1853, em Marselha, com 40 anos. 
Foi um dos sete fundadores da 
Sociedade de S. Vicente de Paulo, 
em Paris, em 23 de Abril de 
1833, com 20 anos, cuja rede de 
Caridade se estendeu ao mundo 
inteiro. A condição de doente, de 
Frédéric Ozanam, é uma faceta 
menos conhecida. Contudo, os 
seus sofrimentos e angústias, pela 
precária saúde, afirmaram neste 
cristão exemplar um maior ardor 
pelo trabalho e a convicção do seu 
dever a cumprir pelo bem comum.

Neste sentido, eis então breves 
notas biográficas relativas às suas 
enfermidades. Foi um rapaz fran-
zino e ficou doente com tifo, em 
1820, conforme escreveu: Com 
sete anos, contraí uma grave 
doença. Todos julgaram reconhe-
cer que só por milagre me salvei. 
Não que me faltassem cuidados. 
Os meus bons pais não deixaram a 
cabeceira da minha cama durante 
quinze dias e quinze noites. O seu 

pai, Jean-Antoine, foi um médico 
infatigável e compassivo, como 
se verificou nos motins dos ope-
rários da seda (em 1831) e numa 
epidemia de cólera (em 1832), 
em Paris, que terá causado cerca 
de 22 mil mortos, o que impres-
sionou vivamente. Na vida fami-
liar, F. Ozanam e a sua dedicada 
esposa, Amélie Soulacroix (com 
quem contraiu matrimónio em 
23 de Junho de 1841), sofreram 
muito a perda de dois filhos (em 
1842 e 1843). Mesmo com saúde 
frágil, doutorou-se em Direito 
(1836) e em Letras (1839), e 
teve múltiplas actividades: aulas, 
visitas aos pobres, artigos de jor-
nal e livros. Desde 1846, o seu 
estado de saúde foi piorando e 
agravou-se, pois sofria de febres 
e hemorragias da vesícula, o que 
o obrigou a deixar (temporaria-
mente) as aulas na Sorbonne. 
Uma nefrite, que o tinha atacado, 
voltou a manifestar-se em 1849 e 
aumentaram os seus sofrimentos. 
Em Abril de 1852, sofreu de uma 
pleurisia, agravada por uma febre 
maligna. A interdição de trabalhar 
foi-lhe penosa, como escreveu, 
em 19 de Outubro desse ano: O 
pior é a inacção a que sou obri-
gado a viver. No seu último cal-
vário, que durou 14 meses, com 
a esposa ao seu lado e a Bíblia 
na mão, foi-se abandonado ao 
amor e à misericórdia de Deus. 
No Inverno de 1852-1853, passou 
longas horas relendo inteiramente 
a Sagrada Escritura — que tinha 
lido durante toda a sua vida — e 
anotou muitas referências bíbli-
cas para meditação e consolo dos 
que sofrem, depois recolhidas 
numa obra preciosa — Le Livre 
des Malades [1913, reeditada em 
2006], que deveria ser traduzida 
para a língua portuguesa. Em 
10 de Janeiro de 1853, chegou 
a Pisa, com a esposa Amélie e a 
filha Marie [n. 24-VI-1845], mas 
a sua saúde não melhorou, pois 
tinha albuminúria. Em 23 de Abril 
desse ano, escreveu o seu mara-
vilhoso adeus à vida terrena — 

como último acto de fé, esperança 
e caridade — abrindo-se à luz da 
eternidade, na oração de Pisa, da 
qual transcrevemos o seguinte: 

É o começo do cântico de Eze-
quias: não sei se Deus permitirá 
que eu chegue ao fim. Sei que 
completo hoje o meu quadragé-
simo aniversário, mais do que 
metade do caminho da vida. Sei 
que tenho uma mulher jovem e 
bem-amada, uma filha encan-
tadora, excelentes irmãos, uma 
segunda mãe, muitos amigos, 
uma carreira honrosa, trabalhos 
levados precisamente a ponto de 
poderem servir de fundamento a 
um trabalho há muito sonhado. 
No entanto, fui atacado por uma 
doença grave, obstinada e tanto 
mais perigosa que provavelmente 
esconde um esgotamento com-
pleto.

É necessário pois deixar todos 
estes bens, que Vós, meu Deus, 
me haveis dado? Não querereis 
Senhor contentar-vos com uma 
parte do meu sacrifício? Qual é a 
que necessito de Vos sacrificar de 
entre as minhas afeições desorde-
nadas? Não aceitareis melhor o 
sacrifício do meu amor-próprio 
literário, das minhas ambições 
académicas, dos meus projectos 
mesmo de estudos, onde se mis-
turavam, talvez, mais o orgulho 
do que o zelo pela verdade? Se eu 
vendesse metade dos meus livros 
para dar o preço aos pobres e, 
limitando-me a cumprir os deve-
res do meu estado, consagrasse o 
resto da minha vida a visitar os 
indigentes, a instruir os aprendi-
zes e os soldados, Senhor, fica-
ríeis satisfeito, e deixar-me-ias 
a doçura de envelhecer junto de 
minha mulher e completar a edu-
cação de minha filha? Talvez, 
meu Deus, não o quereis mais? 
Não aceitais estas oferendas inte-
ressantes; Vós recusais os meus 
holocaustos e os meus sacrifícios. 
É a mim que quereis. Está escrito 
no princípio do livro que devo 
fazer a Vossa vontade e eu disse: 
Aqui estou Senhor. Aqui estou 


