
25 de Abril de 2020  •  Ano LXXVII  •  N.° 1986
Quinzenário  •  Jornal de Distribuição Gratuita

MALANJE Padre Rafael

O confinamento também chegou a Angola. O encerramento de 
todos os centros educacionais, a proibição de trabalhos que não 

sejam saúde, segurança e alimentação, reuniões de qualquer tipo, cele-
brações religiosas… Nos países desenvolvidos ainda há alguma capa-
cidade para controlar esta situação por algum tempo, mas na realidade 
dos países subdesenvolvidos, especialmente de África, tudo isto é uma 
história à parte.

Em nossa Casa do Gaiato, praticamente só vão trabalhar quatro 
funcionários, e porque o seu trabalho é na fazenda Carianga. Os rapa-
zes dedicam-se a tarefas de limpeza, agricultura, fábrica de blocos… 
de manhã, e à tarde, têm aulas de reforço escolar dadas pelos mais 
velhos.

Presentemente, o peso da Casa está com os chefes e, na direcção, a 
irmã Marlene tem o apoio do nosso Andelson em tudo o que é contacto 
com o exterior. Infelizmente, nenhum dos Padres está, de momento, 
em Casa. Isto exige de nós uma comunicação constante para ajudar de 
qualquer maneira possível.

Há uma semana, um grupo de gaiatos, que estão fora da Casa, 
fez uma colecta de dinheiro e comprou alimentos para seus irmãos. 
Nestes tempos tudo está alterado… nós, aqui em Portugal, já vemos 
como os preços mudaram desde o Covid-19, em Angola só o podemos 
imaginar.

Agora, no mês de Abril e depois de celebrar uma Páscoa total-
mente familiar, como no mundo todo, vamos preparar a terra para o 
cultivo de hortaliças. Hoje, mais do que nunca, é urgente apostar na 
agricultura, porque ninguém sabe quanto tempo esta situação vai durar 
e se teremos sempre o básico arroz com feijão. Certamente, quando 
possível, teremos de preparar um contentor para Malanje e outro para 
Benguela.

É verdade que todos temos que tentar subsistir com nossos meios, 
mas as Casas do Gaiato sempre tiveram a contribuição e a generosi-
dade de seus benfeitores como parte desta família que também con-
tribui. Um exemplo concreto é que este mês 80% dos trabalhadores 
não irão trabalhar e o Estado nos obriga a pagar salários completos… 
sem gerar retorno. O que mais me preocupa são aquelas milhares de 
pessoas que vivem do trabalho ao dia, que precisam sair de casa para 
colocar algo no estômago nesse dia… Será que para muitos ficar con-
finado é sinónimo de fome?

Para nós, cristãos, continuamos a ser convidados a outra Pás-
coa: para vermos sinais de ressurreição após a cruz ou em frente a 
um sepulcro chamado Covid-19… Este ano, para muitos, estes sinais 
são as pessoas que trabalham na saúde pública, segurança, transportes, 
comida… cuidando dos mais fracos. Não procuremos os vivos entre os 
mortos… em ti, em mim, em Nós.  q

VINDE VER! Padre Quim

OLÁ, caro Pe. Júlio! Como está? Espero que esteja bem. 
 Por cá estamos bem graças a Deus.

Os injectores chegaram bem por cá. Só hoje é que os recebi, 
porque só hoje é que foram abertos os serviços de correios de 
Benguela. Muito obrigado pela encomenda chegou bem.

A vida por cá esta muito dura — tudo esta muito difícil. 
Andamos a trabalhar muito no campo. Toda a zona já coberta 
pelo muro está a ser agricultada. Já plantámos 75 coqueiros. 
Tantas outras palmeiras e outras frutas. Vamos, agora, em Maio, 
lançar a batata, a mandioca e as hortaliças. Os meios para pagar 
a energia e a água estão a escassear. 

Mandamos os trabalhadores para casa, mas o Governo 
exige que paguemos os salários no fim do mês. Vamos cheios 
de confiança em Jesus Ressuscitado continuar para frente, Deus 
vai ajudar.

Um forte abraço de gratidão.  q

Notícias de Benguela

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ALEGROU-ME que uma leitora Amiga me telefonasse, há dias,  
 dizendo que me marcou falta.

É uma forma de manifestar o seu carinho e o seu empenhamento.
Dei-lhe razão pelo facto de não ter escrito o Património dos 

Pobres, mas não faltei com a minha colaboração n’O Gaiato. Vi neste 
telefonema apenas o carinho que o Património dos Pobres lhe merece.

São os Pobres quem mais dói à consciência bem formada dos cris-
tãos.

Há muita gente a comungar comigo pelas mesmas aflições e idên-
ticos repulsos, a colaborar com o que pode e está ao alcance de sua 
economia familiar ou pessoal.

Continua  na  página  4

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

POR estes dias primaveris, tem  
 havido um misto de chuva 

forte, morrinha e raios tremidos 
de sol, entre nuvens sombrias, 
que vão conseguindo iluminar 
este vale Dueça. Há pétalas de 
fruteiras e arbustos que não resis-
tem à intempérie, caindo no chão, 
resistindo nas flores das ervas 
daninhas que enfeitam os poma-
res. Os citrinos, nos socalcos a 
poente, deram frutos abundan-
tes, na mira continuada de alguns 
rapazes atrevidos que não dei-
xaram tais sobremesas por mãos 
alheias. Neste sítio altaneiro, com 
a serra da Lousã no horizonte, 
vai-se sentindo a intensidade do 
perfume de uma laranjeira, junto 
à casa-mãe e a uma fonte cor-
redia, que não deixa ninguém à 
sede. Na oitava e tempo pascal, 
continuam pelo mundo os sinais 
de sentido quaresmal e paixão, 
pela páscoa diária de muitas víti-
mas do Covid-19 e outras enfer-
midades, pelas dificuldades dos 
mais frágeis, insistindo-se nos 
apelos aos cuidados sanitários e 
de isolamento, também entre nós. 
É um tempo inesperado de redes-
cobrir mais o sentido da família 
e a interioridade pessoal. Em 
Portugal, por tradição arreigada, 
seria também tempo de compas-
sos pelas aldeias e urbes, mas 
neste ano as vias dolorosas são 
prioritariamente os que padecem 
de solidão e baixaram aos hospi-
tais e outros lugares para cuida-
dos especiais de saúde. Parecem 
sinais de aproximação aos tem-

pos da Igreja primitiva, em que 
a Ceia do Senhor nas mesas das 
famílias cristãs e os cuidados dos 
pobres e enfermos substituíram 
os templos e sacrifícios antigos. 

Na unção de Betânia, seis dias 
antes da Páscoa judaica, ofere-
ceram a Jesus uma ceia, na qual 
há um gesto de serviço humilde: 
Marta servia e Lázaro era um 
dos que estavam à mesa com 
Ele. Então, Maria ungiu os pés 
de Jesus com uma libra de per-
fume de nardo puro, de alto preço 
e enxugou-lhos com os seus 
cabelos. A casa encheu-se com 
a fragância do perfume [Jo12, 
2-3]. Sucedeu que Jesus vinha da 
Galileia para Jerusalém e estava 
cansado e com os pés doridos, 
aproximando-Se da sua paixão. 
À crítica de Judas, Jesus pré-
-anuncia o desfecho da sua vida 
— a morte; pois, na unção post 
mortem, os defuntos eram ungi-
dos antes de serem sepultados: 

Deixa que ela o tenha guardado 
para o dia da minha sepultura! 
De facto, sempre tereis pobres 
convosco, mas a Mim nem sem-
pre tereis [Jo12,7-8]. Jesus é o 
Pobre dos pobres! Esta unção é 
também anúncio da ressurrei-
ção de Jesus, com a presença de 
Lázaro, redivivo, que testemunha 
o poder de Jesus sobre a morte, e 
o perfume antecipou a fragância 
da manhã de Páscoa. Comen-
tando este trecho do Evangelho, 
Santo Agostinho escreveu: A casa 
encheu-se de perfume, isto é, o 
mundo encheu-se de boa fama. O 
perfume agradável é a boa fama 
[…]. O nome do Senhor é lou-
vado por merecimento dos bons 
cristãos. Na Igreja, os cristãos 
também são ungidos no seu Bap-
tismo, que incorpora na morte e 
ressurreição de Jesus, são mer-
gulhados na pia baptismal, mor-
rendo para o pecado e nascendo

Continua  na  página  4

Do perfume pascal

A beleza da natureza em Benguela
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Lamentamos mais duas mortes de 
dois irmãos que passaram por esta 
Casa. Adriano Mota, mais conhe-
cido por «Esticalho», de 73 anos; e 
Asdrubal Rodrigues, de 70. Ambos 
deram entrada na Casa em 1959 e 
por aquilo que me lembro, «Esti-
calho» era da parte da lavoura e o 
Asdrubal da tipografia. Casaram e 
fizeram as suas vidas.

As nossas profundas condolências 
aos familiares.

Que descansem em paz!
Jorge Alvor

] ] ]

«CONTÁGIO»

(dialogo espiritual de um Gaiato com 
Pai Américo)

— Gaiato, vês um naufrágio
E pedes-Me que te proteja!…
 
Se o Mundo está Fraterno
Que razão te atrai?

— «Sofro» de um contágio
(Embora não se veja):
 
É o AMOR ETERNO
Que sinto por Ti, meu PAI!

Elísio Humberto

LAR DO PORTO Casal Félix

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — Estamos na Qua-
resma, a palavra do Pai do Céu, convida-nos a uma reflexão mais profunda, 
sobre o que andamos cá a fazer. Nós Vicentinos temos o dever  de fazer um 
exame de consciência, sobre o nosso trabalho para com os nossos pobres,  e 
mais do que nunca é necessário chamar os homens e mulheres para aquilo que 
nos rodeia, porque a nossa sociedade está cheia de pessoas carenciadas e que 
precisam da nossa atenção e nós por vezes não estamos atentos aos sinais, pois 
andamos ocupados com coisas que não são assim tão importantes e podemos 
dedicar um pouco mais do nosso tempo para aqueles que nos rodeiam.

Neste momento em que estou a escrever, estamos em casa de Quarentena 
devido ao COVID19, que nos tirou a liberdade de circularmos e estarmos com 
as pessoas que amamos mas, que até este momento ainda não nos afectou, 
mas sentimo-nos impotentes, porque sabemos que existem muitas famílias a 
padecer da doença e outros que partiram sem se poderem despedir dos seus 
familiares e amigos próximos.

Dá que pensar esta Pandemia que deu uma volta de 180º na vida de mui-
tas famílias, um vírus que conseguiu parar o Mundo, até aqueles que se julga-
vam grandes potências e pensavam estar imunes, estão a ser atacados por um 
vírus desconhecido e que é mais forte que qualquer um deles, porque até hoje 
não conseguiram uma vacina eficaz para travar esta Pandemia.

Em vez de gastarem tanto dinheiro em armamento para destruírem e sen-
tirem que são poderosos, que tal investirem mais na área científica e propor-
cionarem um serviço de saúde para a população com mais dignidade, porque 
afinal é nesta área que estão a falhar, porque afectou todos os que trabalham 
nos hospitais que têm dado o seu melhor, mas estão a ficar exaustos e afecta-
dos porque não estavam totalmente equipados e preparados para tantos casos.

Para todos os médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, bombeiros e outros 
que estão na linha da frente o nosso OBRIGADO, que o Senhor vos dê força e 
coragem para vencerem este inimigo que declarou guerra a todos.

Vamos todos reflectir e pensar o que esta situação está a provocar nas 
nossas vidas, o que fizemos de mal e podíamos ter feito melhor, mudar de ati-
tude e hábitos, estarmos mais atentos aos sinais e não sermos tão consumistas, 
pensarmos que a qualquer momento podemos voltar a ter uma guerra com um 
vírus que nos pode privar da nossa liberdade e perda daqueles que amamos.

Apelamos aos nossos governantes que na hora da verdade, não se esque-
çam daqueles que não têm poder monetário para sobreviverem a esta crise, 
que criem condições para que não sejam sempre os mesmos a terem regalias, 
porque são corruptos e tentam atropelar os mais fracos.

Quanto aos nossos pobres até esta data, não temos conhecimento que 
alguém esteja afectado, mas sabemos que estão com problemas monetários e 
têm recorrido a nós para os ajudarmos, por este motivo uma vez mais precisa-
mos da vossa ajuda e da vossa amizade.

Nesta crónica não mencionamos os donativos, porque cancelamos as 
nossas reuniões e saídas, mas sabemos que têm enviado para a nossa conta e 
outras por correio, mas não temos os documentos connosco, mas prometemos 
logo que possível mencionar.

A todos os nossos amigos desejamos que tenham tido uma Santa Páscoa, 
e o nosso agradecimento.  q

Adriano Mota

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE 

No ano passado, em Setembro, 
eu e o Quim Perozelo, fizemos uma 
visita ao Asdrúbal depois de mais 
40 anos sem nos vermos. Nesse dia, 
encontrámos-lo bastante debilitado 
mas ainda assim recebeu-nos em 
sua casa e tivemos oportunidade de 
almoçar e pôr a conversa em dia. 
Foi realmente um dia bem passado. 
Ambos ficarão nas nossas memórias.

PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

TIPOGRAFIA — Depois de 
fazerem a manutenção de algumas 
máquinas, os nossos mestres tipó-
grafos estão prontos para recebe-
rem mais novos trabalhos que sejam 
pedidos à nossa tipografia. Desde 
documentos contabilísticos até livros 
e revistas, de tudo fazem os nossos 
mestres.

DESPORTO — Os nossos Rapa-
zes, depois de cada um fazer as suas 
tarefas que são marcadas pelo chefe, 
ou de fazerem os seus estudos atra-
vés da internet, vestem os seus equi-
pamentos. Enquanto uns vão correr 
até à mata, outros fazem a sua pre-
paração física à volta do campo. 
Depois fazem-se duas equipas e daí 
começamos a jogar. Desta forma 
vencemos o coronavírus, demons-
trando que somos mais fortes do que 

ele. Há ainda alguns Rapazes que 
gostariam de ter um campo de bas-
quetebol. Esperamos que alguém se 
lembre de nós, caso tenha duas tabe-
las para oferecer.

ESCOLA — Com o problema do 
fecho das escolas por causa do coro-
navírus, os nossos Rapazes em idade 
escolar têm estudado através da 
internet, mantendo o contacto com 
os seus professores. O 3.º Período 
vai funcionar assim, para os Rapa-
zes que estudam até ao 9.º ano. Eles 
fazem os seus estudos na nossa sala 
de computadores, com o apoio do 
Bruno e do Manuel.

HORTA — Depois de ser prepa-
rado o terreno da nossa horta, agora 
já é tempo de plantar algumas cultu-
ras. Começamos pelo cebolo e pela 

abóbora, e os restantes desta época 
vão ser em breve. Algumas plantas 
virão da nossa estufa, onde se fize-
ram as sementeiras, como os toma-
teiros, pimenteiros, pepinos, etc. 
Temos também um pequeno campo 
com hortaliças já a crescerem.

VINHA — Felizmente as nossas 
videiras estão a produzir bem, com 
novos rebentos, para que venham 
a dar uvas de boa qualidade. O 
«Meno» começou por fazer a poda 
das videiras. Depois foram corta-
das todas as plantas daninhas, como 
arbustos e silvas, e limpo o solo com 
a capinadeira. O sr. Jorge passou 
ainda a grade para eliminar as ervas 
que já estavam demasiado grandes. 
Temos assim a vinha limpa e bem 
tratada, pelo que será mais fácil, para 
nós, vindimar.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

SEMANA SANTA 2020 — De 
maneira muito familiar, no salão, 
esta comunidade celebrou a Semana 
Santa deste ano, com menos alegria. 
Assim, em 5 de Abril, Domingo de 
Ramos na Paixão do Senhor, pelas 
10 horas, participámos na Missa, 
em que foram benzidos ramos (das 
nossas oliveiras) e lida a Paixão do 
Senhor. No Tríduo Pascal, começá-
mos por participar, ao cair da tarde 
de 9 de Abril, na Missa Vespertina 
da Ceia do Senhor, sem lava-pés e 
com adoração ao Santíssimo Sacra-
mento. Na Sexta-feira Santa, pelas 
15 horas, participámos na Celebra-
ção da Paixão do Senhor, com ado-
ração da Cruz. No dia 11 de Abril, 
Sábado Santo, a nossa Comunidade 
participou na Vigília Pascal, simples, 
com várias leituras; e, no dia 12 de 
Abril, Domingo de Páscoa, às 10 
horas, participámos na Missa do dia, 
em que celebrámos a Ressurreição 
do Senhor Jesus!

ESCOLAS — Nos últimos dias 
do 2.º período, na nossa Escola/
Centro de estudo, ainda fizemos e 
enviamos alguns trabalhos, propos-
tos pelos professores das Escolas, às 
quais não vamos temporariamente. 

Os registos de avaliações dos Rapa-
zes, distribuídos por várias Esco-
las (dos concelhos de Miranda do 
Corvo, Lousã e Penacova), foram 
recebidos por via informática e os 
resultados foram positivos na sua 
maioria, embora vários Rapazes pre-
cisem de se aplicar em Matemática, 
para não haver negas. Depois das 
férias da Páscoa, nesta nossa Casa, o 
3.º Período começou em 14 de Abril, 
com permanência dos Rapazes do 
1.º Ciclo até ao 12.º ano nas nossas 
salas de estudo, de manhã e de tarde, 
com os professores destacados. No 
Secundário, frequentam vários cur-
sos profissionais, à distância: Saúde, 
Turismo, Desporto, Cozinha e Elec-
trónica. Foram instalados compu-
tadores usados (oferecidos pela 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa e 
cedidos pela Escola Secundária de 
Miranda do Corvo, o que agradece-
mos), mas ainda não temos internet 
necessária para os diversos grupos 
de rapazes, por turmas escolares, 
mas para alguns. 

OBRAS E ARRANJOS — Con-
siderando a situação sanitária de 
emergência e o esforço financeiro, 
pararam parte dos trabalhos de remo-

delação (feitos por empresa de cons-
trução civil), faltando pagar uma fac-
tura pesada. Mas, vão continuando os 
arranjos e consertos necessários, em 
vários sítios da nossa Casa. Assim, 
foram limpos e colocados armários e 
camas (com borrachas de protecção) 
e respectivos colchões nos três quar-
tos do primeiros andar. Nesse piso, 
no rés-do-chão e nos balneários ainda 
faltam pôr chuveiros fixos. Depois, 
foi realizada a instalação informá-
tica, em quatro salas da nossa escola, 
cujos cabos e tomadas ficaram em 
calhas junto aos rodapés, para depois 
ligar os computadores necessários 
às nossas aulas à distância. Alguns 
armários dos Rapazes da sala 2 (no 
corredor) foram limpos e aplicados 
fechos nas portas. Nos quartos do 
primeiro andar do edifício do lar, 
foram substituídos alguns interrupto-
res e tomadas. Nesse piso, as pare-
des dos quartos, devido à humidade, 
têm de ser limpas e pintadas. Este e 
outros trabalhos, referidos no jornal 
anterior, serão realizados conforme 
as possibilidades. Agradecendo as 
ajudas que chegaram, o mealheiro 
para as despesas desta Casa do 

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
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BEIRE — Flash’s da quinzena!… Um admirador

1. Beire / Calvário, uma Cruz 
a Florir!… Era a Semana Santa. 
Limitada ao interior — sem qual-
quer sombra de folclore religioso, 
com ajuntamento de povo e coisas 
afins. Nada disso. Só a nossa Comu-
nidade Familiar, ainda reduzida a 
vinte e poucos, depois d’aqueles 
dois farisaicos assaltos de 07 de 
Novembro e 06 de Dezembro de 
2018. Tudo ainda à espera de uma 
condigna reparação, como in illo 
tempore, por parte dos doutores da 
lei. Dentro das disposições legais – 
do civil e do religioso, que a tanto 
obriga a nossa condição humana 
— a Semana Santa do Calvário 
não desmereceu dos outros anos. 
Salvo a participação dos vizinhos, 
por causa da quarentena. Parafra-
seando uma Pousada de Portugal, 
por aí algures, em publicidade de 
quadra de Páscoa, apeteceu-me 
dizer, agora com mais verdade: 
Aqui todas as semanas são santas!

Na Sexta Feira da Paixão e Morte 
do Senhor, depois das cerimónias 
próprias do dia, olhando a emble-
mática cruz de pedra, ali na entrada 
da Aldeia dos Doentes, pensei de 
mim para mim: podíamos fazer 
aqui um arranjo que distinguisse 
bem a Quaresma (que acabou com 
o Domingo de Ramos) do culminar 
festivo do drama Semana Santa. 
Falei nisso à nossa Directora Téc-
nica, a quem compete o levar para 
a frente a humanização desta ins-
tituição dentro das normas legais. 
Sorriu e disse-me: — Também já 
pensei nisso e até já falei ao Luís, 
a ver como… Conversámos. Fiquei 
contente e deixei tudo nas mãos 
deles, confiado na sua competên-
cia, mais que comprovada noutras 
ocasiões, em muitas matérias.

Era já depois da nossa Vigília 
Pascal, celebrada com a solenidade 
de que fomos capazes, com Pre-
cónio1 e tudo, cantado pelo Luís. 
Agora, na Capela-Espigueiro do 
Calvário, tudo era luz, flores, ador-

nos e paramentos festivos. Sím-
bolo dos grandes desafios deste 
Tempo Pascal — uma passagem 
da morte à vida. Isto é, uma tarefa 
que nos incumbe ir realizando em 
cada dia. Ao longo de todo o tempo 
que nos é confiado para, instruídos 
pelo Condenado-Morto-e-Res-
suscitado, levarmos por diante a 
construção do Reino dos Céus2. 
Um reino que Ele iniciou entre 
nós, para que não pare mais até à 
consumação dos séculos. Só assim 
esta reduzida vida terrena poderá 
tornar-se fonte de cada vez Mais 
Vida e Vida em Abundância (Jo 
10,10). Até à Vida Eterna, na Ple-
nitude da realização do Homem — 
criado à imagem e semelhança de 
Deus, para ISTO mesmo. Nascidos 
na terra para, na terra, realizarmos 
aquilo que a nossa Fé nos diz ser 
o Céu. Tudo coisas que «nem os 
olhos viram, nem os ouvidos ouvi-
ram, nem jamais o coração humano 

penetrou. Tais são as coisas que 
Deus tem preparado para aqueles 
que O amam» (1 Cor 2 9-16).

2. Da cruz de pedra às cruzes 
da vida… Saídos das cerimónias 
em que comemoramos a gloriosa 
Ressurreição de Jesus de Nazaré, 
fomos jantar, já em ambiente de 
Páscoa da Ressurreição — ícone 
da Fé dos cristãos. Antes de deitar, 
como de costume, fui falar com o 
Silêncio de Deus, no silêncio da 
noite, à luz de um espectacular 
céu estrelado. Foi então que pude 
apreciar a obra de arte floral que 
executaram ali no nosso cruzeiro, 
com flores de pilrito, a lembrar as 
aleluias que, nesta altura do ano, 
vestem de noivado toda a nossa 
Aldeia. 

Dada a minha ritual voltinha-
-da-meditação antes de dormir, 
fui deitar-me. Adormeci e acordei 
com aquela Cruz Florida a bailar 
dentro de mim. Porque também 
sou (como todo o homem é!) um 
ser significador, tenho andado num 
transbordar de alegria e de louvor 
à luz desta Cruz a Florir, no nosso 
Calvário. A ver, a com+TEMPL+ar 
as cruzes que aqui vivem e/ou que 
por aqui vão passando. A florir, em 
sorrisos que aquecem o coração da 
gente, como aconteceu aos discípu-
los de Emaús (Lc 24, 13-35). Cada 
um com a sua cruz, em seu peso e 
leveza pessoal e intransmissível. 
Cruzes que vão subindo o seu cal-
vário, na mira da gloriosa ressurrei-
ção que sempre acontece na morte 
de um Crente em Jesus de Nazaré. 
Porque para aqueles que acreditam 
no Senhor Jesus, ‘vita mutatur, non 
tollitur’. Isto é, a vida não lhes é 
retirada mas, simplesmente, lhes é 
mudada, transformada — segundo 
se reza e/ou canta na Liturgia dos 
Defuntos.

1 — Precónio (de apregoar, anunciar…) é 
um cântico solene, exclusivo desta Noite 
Santa. Alegre-se, exulte é a primeira pala-
vra do Precónio Pascal que o diácono 
canta, convidando à alegria e ao louvor, 
pel’o que esta noite significa para a comu-
nidade cristã.
2 — Reino dos Céus, Reino de Deus, Reino 
que “não é deste mundo”… Perigo de cair 
na tentação que torna as religiões tão peri-
gosas, quando se desviam do caminho que 
lhes é peculiar — ajudar os fiéis a cultivar 
essa dimensão espiritual que caracteriza 
todo o ser humano, nascido para se ir tor-
nando um ser divino.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Favas

É tempo delas. Criou-se aqui em casa a ideia de que os rapazes não 
deveriam apanhar as favas. Só gente madura.
— Pisavam-nas todas, colhiam as que ainda não estavam madu-

ras, pisavam as faveiras, davam cabo de tudo.
— Eu vou para lá com eles. Desafiei! 
Este ano não semeámos muitas, pois as guardadas para a semente 

estragaram-se sem darmos por isso. Tivemos de comprar outras e 
foram muito caras. Também escolhemos a melhor semente — a 
algarvia.

Durante o mês de Março ainda veio um tempo quente, elas pas-
saram sede e murcharam, mas com duas ou três regas ultrapassou-se 
a dificuldade, elas cresceram encheram-se de flor e carregaram-se de 
vagens.

A fava algarvia não dá tanto fruto como a cornija, mas os seus 
grãos são maiores, mais macios e mais doces.

Organizei o grupo e quando lá cheguei os rapazes já tinham 
começado. 

Cada um com o seu balde o qual, após cheio, passava de mão 
em mão até ser despejado nas caixas grandes, colocadas à beira e ao 
longo do faval de forma que ninguém atravessasse as carreiras.

Numa tarde colhemos trinta e tal caixas delas e, na manhã 
seguinte, debulhámo-las.

A natureza dá-nos sempre boas lições. Os rapazes reparam cada 
grão na sua vagem embrulhado numa espécie de algodão finíssimo 
para proteger cada um deles, qual bebé recém-nascido envolto em 
requintadas e macias roupas. Os rapazes não se alheiam às realidades 
naturais, fazem as suas perguntas e expressam a sua admiração em 
exclamações brilhantes: que bonito! Olhem para isto e mostram o 
interior da vagem. Como é bela a natureza!

Ainda temos favas congeladas do ano passado. 
Normalmente nos tempos frios há uma favada por semana ao 

almoço e quando isto acontece, os rapazes que estão nas aulas, tam-
bém as comem ao jantar. 

A fava é um nutriente abundante em ferro e substancioso.

Desastre

NÃO sabemos como o Santiago se espetou com a nossa camio- 
 neta contra uma palmeira ao chegar a Casa com a carga do 

Auchan. Aleijou-se pouco, mas a cabine ficou sem conserto e a caixa 
da direcção toda partida. 

Desde que tirou carta, há anos, nunca havia provocado qualquer 
acidente. Como aconteceu? Não sabemos. O rapaz tomou culpa a uns 
papéis que trazia na frente junto ao volante, que os tentava apanhar 
para eles não voarem, etc., etc..

Seria para nós uma tragédia se não viessem em nosso auxílio 
os gaiatos já casados e batidos na vida, os quais fazem de nós o que 
somos: a sua família.

Sim. Foi o Paizinho que nos descobriu uma cabine em segunda 
mão e uma caixa de direcção no mesmo estado. Comprou, mandou 
vir e pagou. Nós depois fizemos contas com ele. 

Quem fez o resto? Montar? Fazer exame peça por peça? Pro-
ver? Outro gaiato ainda mais amadurecido. Em mecânica ninguém 
o bate!

De há muito tempo, os rapazes com capacidade tiram carta de 
condução e fazem, depois, os seus treinos com os nossos carros.

Desta forma, de vez em quando, lá aparece, sem nós contarmos, 
um acidente, mas isso não me esmorece. São ocasiões para testar 
cada um dos rapazes. 

Para o trabalho a lei obriga o décimo-segundo ano e com uma 
carta de condução na carteira é mais fácil arranjá-lo.

A Casa do Gaiato é uma escola de vida e por isso estamos sujei-
tos a esses imprevistos.  q

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

COMO É QUE PODEMOS AJUDAR — Esta-
mos a passar e vamos ter pela frente tempos difíceis.

Embora seja bom que se faça o voto de que “Vamos 
ficar todos bem”, mesmo que este voto se concretize, 
não vamos ficar todos bem da mesma maneira. Há 
uns que vão ficar melhor do que outros e há os que 
vão ficar pior porque perderam algum ente querido, 
ficaram sem o seu emprego, tiveram que fechar a sua 
empresa, a sua saúde foi seriamente afectada, não 
conseguiram progredir no seu percurso escolar como 
outros que puderam ter melhor acompanhamento no 
estudo em casa do que eles, etc., etc.  

Face a isto o que é que podemos fazer para que 
estes tempos difíceis não criem, nem agravem mais 
desigualdades?

A resposta a esta pergunta terá que ser encontrada 
por cada um, no contexto em que vive e trabalha e 
com as pessoas com quem se relaciona, mas há uma 
coisa que é certa, no meio de todas as incertezas do 
presente e do futuro. Essa coisa que é certa e que a 
pandemia tornou mais clara é que precisamos uns dos 
outros, precisamos de ser mais comunidade do que 
aquilo que temos sido até agora.

Construir comunidade pode fazer-se de muitas 
maneiras. Vai aqui um exemplo, de entre muitos, de 
como isto pode e está a ser feito em resposta à pan-
demia em curso. Os meios de comunicação social 

têm dado muito destaque aos casos de lares de idosos 
onde a pandemia entrou. Infelizmente não têm dado 
destaque nenhum aos milhares doutras organizações 
sociais que cuidam de idosos, de crianças, de pes-
soas com deficiência e doutras pessoas vulneráveis 
onde a pandemia não entrou. Ora se aqui a pandemia 
não entrou, não foi por acaso. Foi porque tem havido 
um grande esforço por parte de quem dirige e traba-
lha nestas instituições e da comunidade envolvente 
no sentido de prevenir este risco. Este esforço tem 
incluído, entre outras coisas, mais em melhor comu-
nicação de boas práticas entre as pessoas que dirigem 
e trabalham nestas instituições e a colaboração que 
conseguem mobilizar das comunidades envolventes. 

Por isso, estarmos mais atentos às necessidades dos 
outros que estão em situações vulneráveis, comuni-
carmos mais e melhor sobre o que pode, ou já está 
a ser bem feito para responder a essas necessida-
des e congregar esforços nesse sentido é aquilo que 
podemos dar como certo para uma resposta eficaz às 
incertezas e dificuldades do presente e do futuro.

Que esta pandemia, com todo o sofrimento que está 
a trazer para quem é afectado por ela, também traga 
para estes e para os outros esse sentido de que temos 
que construir mais e melhores comunidades onde 
quer que vivamos.  q

Gaiato tem estes dados: NIB – 0035 
0468 00005577330 18 - 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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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

A vida do cristão realiza-se a cada instante em duas acções: esperar 
e realizar. Parecendo incompatíveis estes dois verbos, não o são de 

facto na vida do discípulo de Jesus e nela andam sempre a par.
Também nestes dias que vivemos, em que a atitude de esperar domina, 

pergunto-me onde está em simultâneo a acção de realizar?!
A nossa Comunidade mantém-se nas actividades que lhe são habituais, 

cada um de nós faz o que lhe é normalmente atribuído fazer, com diferença 
na forma de as realizar.

A importância da presença no exterior ficou reduzida, cresce em impor-
tância a acção espiritual. Lembro-me de Santa Teresinha do Menino Jesus, 
declarada Padroeira das Missões, ela que nunca nelas trabalhou de forma 
presencial, toda a sua acção, por elas, foi espiritual. 

A nossa vida não é conventual. Já Pai Américo tanto quis que a sua 
vida fosse no Convento, nele começou a sua nova vida, mas a realidade 
apontou-lhe outro caminho a seguir. E ele seguiu, embora hesitante de início.

É então que a vida cristã conta com condimentos nem todos facilmente 
perceptíveis. Esperar e realizar não são somente concretizações físicas mas 
simultaneamente espirituais. Nos dias de hoje, acentuam-se estas. Somos 
chamados a viver mais intensamente estas. 

«Nem só de pão vive o homem», sim, mas ele é imprescindível para a 
vida, por tal motivo até dele sobraram, sem se perder nada, doze cestos 
cheios!

Entre dores, prantos e angústias, confronta-se a humanidade hoje com 
esta exigência de reavaliar a vida, de valorizar aquilo que estava sendo 
lançado para onde se lança o que não presta. E é tão importante esta 
dimensão do homem, a dimensão espiritual, que não se esgota no pensa-
mento e nas artes que o espírito humano cria e desenvolve. Há Alguém para 
lá do próprio homem, com quem o homem precisa de se relacionar, espiri-
tualmente ou através de obras materiais que têm motivações espirituais. A 
vida não se pode esgotar no homem e naquilo de que ele tem consciência.

Humanamente, esperar faz apelo àquilo de que não temos pleno 
conhecimento, embora acreditemos na sua realização, “já” ou “ainda não”. 
Num e noutro caso é o homem espiritual que deve ser sujeito das concretiza-
ções do “já” da vida, com os outros e o Outro, abrindo-se ao “ainda não” 
também com espaço para os outros e o Outro.

Esperar e realizar na vida cristã não deixa ninguém sozinho nem 
incompleto. Nela entram os outros e o Outro e todas as dimensões da vida 
humana.  q

“Já” e “ainda não”

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

Continuação  da  página  1

Deixei de publicar tim-tim-por-tim-tim os auxílios que me são envia-
dos por me parecer que estava a ser explorado por alguém (espertinho?) 
que apertava comigo como se o Património dos Pobres devesse, material-
mente, alguma coisa a alguém.

A gente dá como pode e como entende as necessidades particulares de 
cada pessoa ou família e não aos choros ou ameaças. Fazemos jogo limpo. 
Aqui não há preferências. Os mais pobres são os mais favoritos.

Como não posso sair de Casa, pelas circunstâncias conhecidas e pelas 
dificuldades pessoais de andar, não tenho ido aos Pobres e estes não têm 
vindo livremente a nossa Casa, para preservarmos a saúde dos nossos 40 
rapazes.

Não cortámos radicalmente com os Pobres, mas um dos mais velhos 
da Casa, fez um cartaz e pô-lo à entrada: Proibido o acesso a estranhos.

Dada a conjuntura das aulas à distância, obriga-me a um trabalho redo-
brado, embora tenha a preciosa ajuda do Danilo, sinto, por vezes, que não 
sou capaz de dar o que quero e é preciso. Agora, estou mais com os pobres 
dos meus filhos do que com os filhos dos outros.

O ensino à distância tem a vantagem de podermos ter acesso ao conhe-
cimento, numa altura destas, mais não podemos, nem devemos deixar sós 
os rapazes, e muito menos as crianças, com os computadores e a televisão. 

É preciso acompanhar, explicando, de forma adaptada à capacidade 
de cada um, os conteúdos que nos são apresentados, vigiar para que não 
pegue a brincadeira ao invés da atenção, e estimular com a presença e 
ajuda cada um dos rapazes ou crianças, etc., etc.. Isto obriga-me a um 
esforço que já não é para as minhas forças.

No meu, de tanto reboliço conforta-me especialmente o acompanha-
mento, ao longe, de dois Sacerdotes amigos — um da minha Diocese de 
Coimbra e outro da Capital que fez, outrora, nesta Cidade de Setúbal a sua 
missão, quando pertencíamos ao Patriarcado.

Tanto um como o outro foram professores e agora repartem connosco as 
suas reformas e fizeram-nos seus herdeiros. Ambos venderam algum do 
seu património e o dinheiro veio direitinho para esta Casa do Gaiato. Lem-
bra-me o fogo que ardia na alma dos primeiros cristãos e os fazia vender 
o que possuíam pondo o seu valor aos pés dos apóstolos.

Padres com Alma ainda hoje há e estes são luz e inquietação, neste 
tempo pascal tão atribulado. 

Poderiam passear, envolver-se em peregrinações, conhecer o mundo, 
aumentar a sua cultura!... Poderiam!… Mas preferem renunciar a tudo 
isso que passa e agarraram-se de alma e coração aos pobres.

Benditos padres! Estes acreditam na Ressurreição e mostram-no em 
obras e desprendimento. O P. Américo gostava com expressão própria do 
seu lindíssimo português de gritar: Ai que se fossemos todos da nova lei 
os montes arrasavam-se, os vales preenchiam-se e o Reino de Deus alar-
gava-se!  q

SINAIS Padre Telmo

ESTAMOS como presos — 
 mas graças, temos comida e 

agasalho…
Os que não têm? Rompamos 

todas as fronteiras para lhes acu-
dir.

Louvemos os que têm que ves-
tir a sua bata e pôr a máscara para 
irem para os hospitais tratar os 
que sofrem.

Se um pai bom vê que seu filho 
vai cair no buraco — ele o prende 
nos seus braços.

Deus é bom e ama-nos.
Que razão para o nosso aban-

dono? Nós o abandonámos. Ele 
quer-nos de volta…

Se voltarmos por certo que nos 
vai chamar à atenção da nossa 
mãe Terra — que Ele nos deu 
cheia de beleza: Florestas virgens! 
Montanhas majestosas! Rios lím- 
pidos com margens de encantar! 
Animais majestosos! Fontes a 
manar!

Continuação  da  página  1

para uma vida nova em Cristo. 
Perfumar os pés de Jesus, também 
neste tempo, significa socorrer os 
enfermos, os que vivem na soli-
dão, os últimos e quem vê partir 
os que ama… Nós O reconhece-
remos pelas suas feridas, pela sua 
voz quando nos fala intimamente, 
pelo Espírito que traz paz e afasta 
o medo [Tomás Halîk].

Com tantos sofrimentos e medos 
acentuados, veio à nossa mente um 
exemplo eclesial de resiliência, que 
nos foi dado conhecer no locutório 
do Carmelo de Coimbra. Passaram 
três anos da sua partida, configurada 
com Cristo: Madre Maria Celina de 
Jesus Crucificado. Assim, é-nos 
grato lembrar de relance, a propó-
sito deste contexto actual, o per-
fume que deixou na Igreja, com uma 
vida terrena de cerca de 60 anos. De 
seu nome Maria Venceslina, nas-
ceu em 13 de Abril de 1957, em S. 
Cristóvão de Nogueira (concelho 
de Cinfães, diocese de Lamego), 
foi a última de dez filhos, de Joa-
quim Cardoso Carvalho e Concei-
ção Correia de Lemos, e baptizada 
em 11 de Maio. Seu pai sofreu um 
acidente que o obrigou a amputar 
a perna esquerda, sendo diabético. 
Viveu a sua infância num ambiente 
campestre e pastoreou um rebanho. 
Fez a Primeira Comunhão e rece-
beu o Crisma, em 30 de Março de 
1965, das mãos de D. João da Silva 
Campos Neves, Bispo de Lamego. 
Frequentou a escola primária e 
ajudava nas vindimas. Era assídua 
nos sacramentos, dava catequese, 
foi auxiliar das Missões e membro 
da Juventude Agrária Católica. Na 
sua adolescência, confidenciou a 
sua simpatia pelo Carmelo ao seu 
Pároco, Padre Manuel António 
Pinto Afonso, que a recomendou 
para Coimbra [carta de 20-VI-
1975]. Em 1 de Julho desse ano, 
escreveu assim: Jesus chamou-me 
há tanto tempo! Quando será que 
eu poderei dizer como Ele do alto 
da Cruz: ‘Está tudo consumado’? 
Espero ansiosamente o dia em que 
eu me possa desprender para sem-
pre do mundo, para viver somente 
para Jesus. Sei que a vida do Car-
melo é de muita austeridade, mas 
como ‘sofrer por amor não custa’, 
nada temo, porque eu vou seguir 

Aquele que nunca conheceu derro-
tas, portanto com Ele hei-de sair 
vitoriosa. No sentido da sua voca-
ção, abordou a sua mãe, mas não 
consentiu, pois era a mais nova e 
seu pai tinha partido, pelo que con-
fidenciou: Eu ia deixar a minha 
mãe só! 

Contudo, saiu de casa em segredo 
e arriscou as viagens de Cinfães 
para o Porto e para Coimbra, sem 
dinheiro suficiente. Finalmente, 
entrou no Carmelo de Santa Teresa 
e foi admitida ao Postulantado, 
com 21 anos, em 23 de Julho de 
1978. Na sua caminhada, recebeu o 
hábito da Bem-Aventurada Virgem 
Maria do Monte Carmelo, em 3 de 
Maio de 1979; e fez a Profissão 
solene, em 16 de Julho de 1987. No 
início de 2000, foi diagnosticado 
um nódulo enquistado na base do 
pulmão direito. A partir desse ano, 
exerceu o cargo de Madre Prioresa 
por 13 anos não consecutivos, com 
total fidelidade e dedicação incon-
dicional, seguindo o conselho de 
Santa Teresa de Jesus: Procurem 
ser amadas para serem obedecidas. 
Em Maio de 2005, foi revelado um 
carcinoma no peito, continuando 
a subida do seu calvário que foi 
durando 12 anos, mas conseguiu 
aceitar a sua cruz com paciência. 
Transcorridos oito anos, em Abril 
de 2013, foi descoberto um nódulo 
ao fundo do pescoço. Em Fevereiro 
de 2014, foi detectada metastização 
óssea a nível vertebral; em Janeiro 
de 2015, a sua mão esquerda ficou 
inchada, pois alastrava um linfe-
dema significativo; e, em Abril de 
2016, foi encontrado um nódulo 
no fígado. Neste seu sofrimento, 
dizia: Há pessoas que levam dois 
pesos: a doença e o não aceitarem 
a doença. Eu aceito e só levo um, 
a doença. Em Fevereiro de 2017, 
o cancro atingiu a zona cerebral. 
Aproximando-se da sua partida, 
recebeu emocionada o sacramento 
da Reconciliação, em 23 de Março; 
e, a uma Irmã que passou pela sua 
cela, disse: Vá dormir descansada 
que, se Nosso Senhor me vier bus-
car esta noite, eu estou preparada! 
Por esses dias, foi-se configurando 
mais com Cristo Crucificado, 
dizendo: agora já não levo a cruz, 
já estou nela. Quando, nas suas 
últimas horas, lhe perguntaram 
se queria mais água, respondeu: 

Quero Água Viva! No dia 31 de 
Março de 2017, pelas três horas 
da tarde, adormeceu nos braços 
do Pai celeste. Num testemunho 
sobre a sua vocação, afirmou: 
Sinto na minha vida a certeza de 
que, quando dizemos sim a Deus, 
Deus não nos abandona! E havia 
uma expressão que usava, para se 
fazer tudo por amor: pôr perfume 
em tudo. 

Que o seu testemunho de fé em 
Cristo Crucificado e Vivo, da car-
melita Madre Maria Celina de 
Jesus Crucificado [1957-2017], 
revigore a nossa esperança. Gratos 
por algum tempo e sorriso que nos 
deu, mesmo na sua cruz, pergun-
tando pelo seu braço dorido. Eis 
este seu último e belíssimo poema, 
como sinal cristão da sua presença 
viva: JESUS,

Concede-me passar como uma 
sombra passa,/ Vestida de silêncio, 
sem nada dar por mim./ Inteira-
mente tua, ao Teu querer um Sim./ 
Concede-me passar deixando a 
Tua Graça. 

Concede-me passar como uma 
nuvem passa,/ À terra prodigando 
a chuva benfazeja./ De mim faz 
uma bênção, um dom à Tua Igreja./
Concede-me passar deixando a 
Tua Graça. 

Concede-me passar como o 
orvalho passa,/ Humilde e peque-
nina ‘spelhando a Tua luz,/ Que 
quem cruzar comigo só veja a Ti, 
Jesus./ Concede-me passar dei-
xando a Tua Graça.

Concede-me passar como o per-
fume passa,/ A vida oferecida em 
dom total de amor./ Consuma-se 
o meu nada ficando o Teu odor./ 
Concede-me passar deixando a tua 
Graça.

 Concede-me passar como uma 
brisa passa,/ Depondo um beijo 
Teu na dor de cada irmão./ Assu-
me-me, Senhor, e faz-me redenção.

Concede-me passar como uma 
rosa passa,/ deixando perfumada 
a mão que a desfolhou./ Por toda 
a humanidade assim a Ti me dou./ 
Concede-me passar deixando a 
Tua Graça.

Concede-me passar como uma 
noite passa,/ Ficando em seu lugar 
um radioso dia./ Recebe a minha 
vida entregue por Maria./ Con-
cede-me passar deixando a Tua 
Graça.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Que fizemos?
Sinal — aviso — da mãe Terra 

a arfar, aflita na procura de ar 
puro…

Milhares de aviões queimam no 
ar. Milhões de máquinas queimam 
na Terra. As florestas são uma 
ajuda, um refúgio para seus pul-
mões aflitos.

Mas grandes senhores estão der-
rubando as florestas… Sente-se o 
arfar aflito da nossa mãe Terra… 
Todos sentimos a grande aflição…

As nações poderosas sentem 
também… sabem. Como senão… 
continuam a queimar.

A mãe Terra avisa que pode vir 
o fim…  q


