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Tinham ~ já começad o a escrever o artigo 
'• Qe f\rndo com o mesmo título dêstc, quand o 
~ o correio nos trpu:xe a Scguipte cart<J,: 

Ex .1110 Senhor 

Sou leitor assíduo de uO Traha lhaàorn desde o 

• SdU 1.º ,i~muo o $1m1pre nutri por éste pcqueni

. nÇI jorr1ÇH 1tm s~utiwento dc1 verdadeiro cari11ho. 
·. _Be~~-ndo a lo»gos sorvas a SU(.f benni,a leit}frq t1J'o 
·- scnu a afn'eciar d11tJidam,mte, ·,wto que IJe se voi 

tU:111tJua11do e a/ir-mando grudualmenle um acér

rimo d ej,msu, das cl,u ses oprimidas. $ tão hu

., tHil~e. (ãu ,uodesto , ao mesmo turipo tão ou-sa-

40 e pgyfrrido, qu, " gente -pasma ao ver como 
' íl f se d,Jronla em campo abulo contra os mais 

tenlvti.s e poderosos inimigos da sociedade, re
J~tan4o com dçsassombro os seus erros, cen.suran

: 40 a ~c.qlp.çlil"ff"4º as su95 inj us ti ças. 
L,ado , rsl,,idO o arti go public.aào no ti.º 88 

CU "º Tral,alha dow, sob a epígrafe Em Socorro 
da. Fa.mUia., o 111eu coração de pai carinhoso vi

.. tr o w de er119ção. lt qut.l, eutre as paredes uuas 
~; ~,,;a$ do ~w ,pobrl:l ,~,. eu ~brigo iJ SHStento 
" - Dfus .sabe com qu e sacrifi c10! - de z filhos. 

: dez t,,-,.so ur os a ,1uem a1110 co mo à luz d os olhos. 

E, frcm c.ame11le, se a casa é pequena, sinto o co-

• raçã o t.iast antd • espaçoso e capa:i ai11da de mai s 

• nmor a du t11ais sofrim en to, 
7 Há um ano, tir1ha du, para ocur1er às despesas 
' d esla família, um Slllário de 8Soo diários. Ho je 
• sou 1w1 be11eficú 1do d o salário minimo, ai11da i,1-
,, sufici en te pa,a ocorrer às 11ecessidades duma pro
~ le, cuja idadd osc.ila trntre os dezoito an os ti os 

f. ' doze m eses. 
A /id .:liciade ao precei to divino: ocrescei e mul

í ti plicai -vus 11 t,m1-m e custad o uwita.s pri vações e 

muilu s lágrimas. Da luta , l1ú 11rnito tr ava da e11-

lre a minha razã o s a 1ni11h,, co11sciêucia, algttm~ 

( co isa tinha eu para diz er a qu em, como V. , m e 

sou besse: ,mtend t:r, p o rqu ,3 o mu11do t udo materia l 
e egti ísta, ata scadv ,u, fo ma d as p(úxões vis , 11ão 

comp re.nd.: os r.fra11rns que tJm p o, scendrio os 
•. co raçõ es sacrifi cados . Afos isso 11ão eiiberia no li 

mitaclo dmbil o d,:st f, c.m lll. 
.\lil t·e.::t1s bt:mdit(I a rrnzada de «O Trabalha -

? du,,, .:111 J ,:f,·s" ,fo Fomili ai Id eia Jdicísúma q11t 

· ' lui -d ,i sa acolh id,., co m jú.bil<.J por lod us os iraba -
;li : llwcl or .. ·.s 1111e a111a1J1 u ::.ll(l fan1ílü 1 e co 11s.:n1a111-

: •c•m ~t' I~ con ,çâo 1, ,:~p, ·r1111çi1 diJ 111Jl /11turv 1Hl-'

lh or! 
{Jih: .. v T r,4l>.Jllmc/t,ru pro .,~ig11 11a s 11a ra111p1111lm 

tl r. r, sgotoJ, pv i!ó quando a famiti,, ,di11gir o 11ívd 

•~. d ,, t id,, j11sl v o h11uw11u d 1111.: tem dir<Jilo, eslll
râ ;:a 11/1<1 ri l,at(llllll d, n~ iv,1 J'c11,1 a rdge1ier11çJu 

r 111vnil e jisicr, d, i suci.' do.l .:. E1111J11,111lo , i famili,t 

/u ·.: r ; 0 111,, ,· t•1t'<.' t' ,: 111 J>1,J1110,·111clad.: rumo ddrÍlil:> 

. em 11111l11,-,•ir11. u t ·u t ud,: t or1111(-se-â im p1·at icâuel, 

' ee">,a11,1ir·.,l•,io ,1, j,J nl,·.,; da vida com o lriu11/o du 

\ ~, , nwl/ 11:.i,0 11HIIII ,; O impJl'i,, 

s,:ni Jurte111,;1Jl,: al.,alad o. 

d,· Cri~lo ,ui:; ,1flll(I S 

O ..: V. 11111i lv g r<IÍO e ulll"igaclu 

(.-I S-~11a, d,1 p11r um 11perti riu q11<' /1:111 rt·.<.pow•,,l,i• 

l1da. fr~ 11,1 (!Tgw1iztiçâv corpriwliv a J" .:;,w prvJtI-

A carta dl ·stc 11os:;o cam;irada, que acaba 
mos de ler, bastaria para nos recomp ensar 
d~ to<lo êstc labut ar cm prol do resga te do 

:. ope rá rio. se já não tivésse mos outros moti vos 
<le alegr ia e rc,o mpcnsa. 

A carta foi cc,piac..la tal qual fo i escrita , sem 
lhe mudar um a palav ra, apenas corrigind o 

c'i·um pouco a acen tuação e pontuação. Que 
riqueza <lc amo r e int eligência naquelas li
nha s saídas do co ra.1;ão de um pai! Quantos 

·;corações como êstc encontra remos nós nessas 
~classes, a que se costuma chamar 11superio-

) ·res?)i 
:/ NãQ ht\ upo stol.ido mais belo que o de dc
,}fender, amparar e f01mar corações simples, 
.;l~is e honrados. 
,· 

da Família 
Bemdita a hora em que uO Trabalh adorn 

apar eceu na luta pelos humild es e desprote
gidos. 

Queremo s chamar contudo a atenção para 
um ponto da carta. l!:. o que diz: a fidelidad e 
ao preceito divino ((Crescei e multiplicai 
-vos,) têm-me custado muitas privaç ões e mui
tas lágrimas. 

Isto, que é a triste realidade p<>r todos 
comprovada, não será uma afronta à digni 
dade humana? Não será uma desordem so
cial? 

Poderá Deus consentir que viva e resista 
mu.ito tempo wna sociedade que tanto contra 
ria o fim do Criador? 

Crescei e multiplicai-vos! Mas como?. Para 
morr ermos de fome? 

Esta con tradição, êste sarcasmo tem de ter
minar! i,; éste o nosso grilo de Justi ça ! 

Nós queremos, em nome da honra de Deus 
e em nome da dignidade humana, um , ampa
ro real à família. Nós queremos uni regfmc 
social e económ ico em que o chefe de família 
saiba que o pode e dever ser, e que o cum 
primento do seu dever não lhe custará · umui
tas pdvações e muitas lágrimasn, antes será 
causa de muita alegria e muita felicidade: 

Nós estamos certos de que com a organi 
zação cofl)oraliva o princípio do salário fa 
miliar, posto e~n prática pela organização .das 
Ca ixas de Compe nsação há-de ser uma reali
dade consoladora. Nós temos fé na justiça e 
no carácter do nosso chefe do Govên 10 -
êsse homem que a Nação inteira venera e 
respeita e a quem deseja seguir com discipli
ná e amor - qu e há-de fazer valer os nos
sos dire itos, os direitos sagrados da famíli a . 

Vamos, po1ianto, para a frente ! 
Organizemo-nôs. Unamo-nos como um só 

homem , embora à custa de muitos sacrifícios, 
na vontade firme de cr iar um mundo novo í:! 

um a (;Conomia nova. 
O salário famili ar há-de encontrar pela 

fn:.:nlc muit as resistências. 
Não importa! . Havemos de vencê-las a tô

das, porque.; Deus está connosco e nin guém 
l'erá h)r~a p.ira , ·cnccr uma ideia qu e vcm 
direit a do Coração de Deus! 

110 T rnba lhadon> não se cal a rá cm <ld t"sa 
J o salúrio familiar. cm defesa da famíli a, 
cm dd1•:.:a d .iqud ts qu e são e sa liem ser d1c
fc::-; de famíli a. 

Opl!r;'1rio:-;, pt..:lo futuro melhor dos yossos 
filho~. p1..:dimo-,·o ::. um pouco de sacri lício fa
ZL·!ldo l'Sp::tlhar e lt::r 110 T rabalhadorn qu e .: 
e h ,i-dc ser se1nµ n~ o ch...-stcmido e ou s..'ld o -
ma :-> j u~to e \'L"rdadeiro - dd ens(•r dos \'Os

sos tlin :ilos, sobr etud o <laqueies qn l! sào mai s 
sagr::i<lo::, - os ,·ossos diri!itos fatniliar es. 

A. V. 

Esquema para a assembleia mensal 
1) Uru1 ,i 11 jucisl q. 
i) ll ino j ocis ta . 
J) lfoas -t•11ulc1s d o Pr esid,m t e aos ,1iw comf>t'lre

cem pela r .ª vez. 1938 . Qu e as b.ênç,ios de D eus 
de.sçmH .~,;brc a J OC .• sôbre t6da a A. C .. 

·I ) Duas pa!rwras do As sist en te . A Vida Di v i-
11u co111111âcad, 1. pdo Bapti.s,110 tem de m an ijesta r
•S 11 " r1 ( ar id11dc: e 11,1, ] ".sli ça (Cj. 3 .c esqu ema da s 
R . M .) 

5) M ii os 11i:gras. Canção . 
ú) .-1 nossa conce pç ,fo da 1úgi,.:ne J<imil iru (J.º 

esqtt ema). 
7 ) Al egri a j oc is ta. Canção. 
8) Ca1J111nic"d o e avisos do Sec,etor iado. Co

l.,ra 11ça da s qu o tas t111qu«11to se e-anta. 1'--1 J. Q, C. 
é ca 11s,~ justa)). 

9) Os "IIOSSOS soldaâos. Quem parte êste G11Q pa
Tfl , , vida 111ilitor? Já se estabelec.eu a- liEação com 
u Sr i;ç,1u j o,,(Jlf• 111tHN f•r tJ,d111,, do riuad #IJ C.omr, 
scrd a Jt:sta de de.sptdid(f/ 

10) Vumos p'rá fre11te. Ca11ção. 

MENSAGEM 
AOS 

No l)ll.ssado d la G, Sua Eminência o Senhor 
Car dial Patrlnrca, pronw1clou ao mlcrofone da 
Eml sso1:-a. Ns.cton al unia. mens:Jgem dirigida. aos ho
mens de boa. vontnde». 

TIi.o trans cendentes e oportunas noo parecem. 
as a!lrma..ções do Emlnente Pw:pur ado, que o.A.o 
reWSUmoo ao deseJo de transcrever poro a.s colu
nn.s do «T 1·nbo.Lhador :11 e.Jg11maa pe..soog-ens, pe6lLr0608 
dll não }}Ubllcà.-la. na. integra. . 

I -O PJ:t,IMADO DA PESSOA HUM.ANA 

Como na noite de Natal, em ·que o Dtvtno Re--

~nh~ =fcicfe 0
é 

1::1;ª"!ien~oi%:'~~ = :o~ 
No. crt.!e act11al (que nilo é a duma in.!tituiç4o 

partU:ular, nia.t cri3e da pr6pría C'ivilf.eaç4o crt.st4) , 
ouve-.!e como nunca u.m clamor de uuerra e de 
ódio. Já o sa11oue corre J)ela terra, perante a indi
ferença. do mundo/ 

iiêni.·· vei'.à~rle ··,\ ·out:'· ,,ó··o·coniiect·m·entO. VeTáã: 
deir9 de Deu.s 1W3 faz conhecer o naturezai, dign.(... 
dade e de.ttino do homem; e s6 0 conheetmento 
oerdadeiro dQ homem pode rte/infr e .lfmttar a Jun,
çdo e dfre:Ho.t e dev~e~ da famma, da soeied-ade 
e do E.ttado. 

A civtuzacão cristã é /11.n<tada sóbre a revela,
çáo de Crl .!to . Os conceito., fundam-entat.t, que .!4o 
como ª" tra:ve-s-nu :stra.s da n.<>a.!a 30C"ieda.de do 
co,1cefto.! cri.!t4o.t, tem or1ue11i <thrlna--Mlo' Jo1-
111ado.s d Juz da verdade tncarnada. 

Isto .tignt/fca que .!ó êZe8 co1Te,-pondem 4 natu
rez.q e de 3+t.110 do homem, da JammCJJ, da 8octecta,. 
d.e, do E.!t ado; que só éle.s po<.tem estabelecer, 'POT
~~n~o•ui;~~/c>CíaZ em bas~ de vt1raade ae iu.!ti•• 

Fora ausea concettos Jund.ament~.,. n4o pade 
r einar no mundo . sertão çi desordem ~- a opreu4o . 
gtt~d:1~:!~~~~a~s sere., ndo é resl)eftctàa , porp , 

Volta a gemer a humanidade, como dizia s 
Paulo, pelo Rectentor que a liberte restitutnc.t-<rci 
d a11gusta àionidade do .seu diví,no · destino. 

O verdadeiro humanismo nao exclui Cristo re
clama-o. Sem Cristo, o homem 1140 conhecer& ja,
mat.! o seu, verdade iro riesuno E n1o o conhecen
do, não poderá deJender, na própria ordem na,
tural, os se-i:ts direitos e dignidade. 

Nunca a pe.!soa humana Jof. exaltada e de/endt
da como pelo Cristianismo: Natureza. humana que 
o próprio Deus assume, e natureza dhrlnamente 
ennobrecid.a. 

O humanismo cristão re staura e liberta o ho-
11!em e el eva,.o a u 1.n plano divino . Faz da salva
cao do homem o m teréstt su premo da crtac do 
(ide ntiJicanct.o-o, depoís com o da glória d-e De1t-3). 

... ~~~"~~ia1il-sc·. criisS;;mê-;1t~. o·;· ,i~C ·penSar,n-· Q~.te. ·o 
Cristian1smo é, no fundo , tnimioo da natur eza. 
C0?7' !'- S1l!L Iet ascética de peniténcia. d ascetismo . 
c,:is t ao nao e senão o e-sforc0 doloros o da liberta,
cao h1tma na . 

cõe~ªgit~n~:1.1'~%º ~'/t/fgfesso, éle que teni amb~ 

Nü.o man!ém as injusiças da tcrr w, adorm ece11-
<1,g a co n sC'lencia hmnana como o ópio da res igna,
caq e a mfraoem da bemave11t11rança ete rna, -
po1s qu e a todo o momento lembra ao s hom e-ns a 
~11a di on_Wade de filhos de Deus, os- sens dir eÚos 
1mprescrt t foc is pernnte César e até p erante a mor
te, os se11s deveres imperiosas de ;ustica e <te cari
darli: pam co,m os se11s irmãos. A rcsio11acão c ristã 
não e t1.br111donCl vreoutçoso, é. amoro sa ac eita.cão 
<la. vo 11tade de D eus (11211s esta é 11/.stica e amor)· 
~ a bcm-aventuranca . conr,ui st a-sc pel o t ra balllO 
n csfo obra. lll'f a11erfr:1("oam cn to e lfbe-rtacão. 

O Crl.~t1am,smo ab raca as asJ)irac6es mais c/.c
lYHfas e .PT0Ju11r1r1~ rio hom em de hoje. rasomu to
-llt, : lrnn::ontcs mfrn i rns . d ivinos. Faz dl!le o co
laborador du Rcclenciio hum ana . 

II - A IG H.EJA E O ~ADO 

Sc:11c1v 1mm mt :11w1gem ,:i, •ina é jll(Jep e11de11tc 
,t.: todo o podt ' I' humano ci vak para t odos os t em
;:o ~ e p(lra t ôcfos as raçtts. 

N1io tem faltai/o - e 11/lo faltarei nu 11ctt -
quem fl1H.>tra ·us11rpa - la. querendo acr ed itar com a 
au/oridt1dc d1t:ina a vró 1: r i(l rw toririade . 

.Mi::1_.çaacirn d a ~t1vin~ l'alm ··ra . tL l ífTCja não se 
d1·1Tcll'a amarrm· 1/IIHH L'> tio ca r ro triunfal elos se-
111t11re$ do l'tf11nclu. M as i111m hrnrâ o caminho 'PO' 
om/e odn:;i 11n<ferão Passar r c.~peitcm<lo os direito s 
ele e e? sen• indo os augustos fins do homem. 

tljo
0
~{~~i_ê;1~ ;~·w~~-1iii.ssóO TC1i{Ji03'ci, Có1lúuiiãcliô 

Esclarcr.c, eniwbrece, dignifica as n::laçôe:i }w-
1ma s ao c /arao elas ,,crdades divina s; ma s nãu 

t e pcrtc1/(;c rt:S0/1,cr ?S probl emas t emporais no 
711c. C!l'S . t em de co11t1nc,cnte , cm f tmcão da s CIT
c1w:;r,mc1as concretas - obrw da polftica. 

... Si/ roiaie?,á .. o··co·,;iuiiis,iiO "Oit ·-~ Cescirisiilo ··tot'á: 
litári o é porque um e outro se op õem <\ ordeu i di
vina. o 1Jrimeiro negando a Deus, o :sevm1do .ab ,sor-
11t•11do-o. A condenação d w lUTcici baseia -se e-m ra
zões religiosa s. não em p reOC1lpações po l lticM. 

III - MENSAGEM DE PAZ 

li; de paz e amor a mensagem da I or ei a . A paz, 
porém. q1te a. lu reja p recon iza , como a d e Cristo 
n áo e a paz do Mundo. 

A falsa paz do Mund o é muitas ve zes a com 
P : ~s~o t trâ nica da i-erdadc , da ;ustt.ça, da co n.!
etençra, da liberdade. E d.esorâ em. estabelecida. pe
la força que esmaoa a pessoa hu mana, de.!troi as 
lei s divinas âa famflia , oprime a Igr ej a. 

Os regjmes totalitários , Q1le absor vem a p essoa 
lu wiana tendem a estabelt!'cer esta pa~ monstruo
sa. 

Na crise presente da democracia, pode vu.se a 
dclfqucscé-11-cia. da sociedade desarmada perante ª" 
audácias dissoLvente9 d-os intmioos dCli ordem mo-
".'!-! ~-''!~'ª.':. '" '" ......... '" "' ... '" "' .. , .. . 

Paz com Deus t perfeita corres-vondéttcta ao :Pla
no de Deu.s .sóbre nós~ ;portanto colaboraç4o numa 

DO NATA~ 

IV - MENSAGEM DE AMOR 

bé,~ ã~/ "!~n~~ .paz a mensagem de NattLl, é tani

CJUl~{:~- oso º;:,is'i:J~~âodu c~:rttr1~/HI;;1i;:,!!~d~ nesta 
No presép io. ele Belém, todo aQucle q11€ con-

!fd'11~0 c'.i'::i~r.cr(/jiJ'~o,ª o 
11i~fttfft~ª:i1~0;'1g~1;()~ 

!!~ 1~1cig
0

s~g.s homens, em coraç ão de cam e ~

O Amor não e vata m a vã. o Am or e:rfste o 
Amor fez-se .~~01_,.1~,'.~: .<?. ~ !n?.1: -~!'~?~w:_~e . .fesús. 

M rti .~ tfo r1uc a fórçrL Jisica 1;(1/ fm o amor o.a 
1:c:r_df!rlc, o (·11110 d,~ Jw nrn e 1mlt1urt, dadu , a co 111-
~:11r~o da <l or t1lhe ia.. n r1·rutiC(L do bem. a irra.
g~c1ç~f~ '~~C.Í.~:~ro.1ª· O TCS}JCilo elo direito. O sert,'i -

Au c;nwir Cl'l"lo.,; ctif .ó lico s. 111aü politicos do 
<111e rato/jcos. P<XJc prcg 1111tc1r-:sv :ie aprcnde ra·111. 
n o C(!r<lr,110 de Cn :st o. c<m1pa:ssi1,o e bom. ou no ~~'ii~1w thir o do Càar 1JCJOàO - a jormar o -pró-

0 rei110 ele Deus 11âo se c~t..:11dc v elo eJ:t ermi-
1./0 1; iCJ/e11lo dos i1t/_1éis. 111H3 Pelo trit11t/ o do es
pirito dr. Dc1lS . .M111tos dos fJIIC. o i111>oett111 n.ào 
1111: 1icr t.:11c1:111. 1x /: s t i ao bw,Lu ,Lizcr, como o 
En111í1dl10 e11s11w: Scn lwr . Senh o r! 

O reino de D eu .~ ê a. dif11 .~ão d<t !liv11w C(tri.
cladc 1w tcrrn . E esta 1/(io p e(le QltC clesca fo uo 
c1.t.t1r111i11ador do eé11.. como o pn :,Jcta } ud eu. m M 
::,·i ,n q11 e o t cso11 ro do s don s ele De1Ls se. rom 1111!J.
q11c a t udos os 1to-mens. 

11=.. o. (b; • 

SECÇÃO DE ALCANTARA 

Comunicamos a todos os- sócios inscritos 
nesta Secção , que a próxima reilnlão men ~• 
sal se r ealiza no 3." domtngo, 16 do con"ente 
à mesma hora (21 h oras) no mesmo local. 

Pede-se que não faltem. 
Pela Secç/Jo 

TOURA!$ 

Nos dias 30 e 31 do corrente realtza-.se 
um retiro para m111tantes da Regional dê 
Lisboa da L, o, O, Nln,ruém dovo f<tltat, fa•• 
zendo, desde Já a sua tnscrlção por intermé
dio dos presidentes das suas sooções. 

FORUM ABEL VARZIM 
DESENVOLVIMENTO 
E SOLIDARIEDADE

© Todos os direitos 
reservados


