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TRABALHO SEMPRE 
 
 

 Jesus sempre apoiou o serviço 

Desde menino aprendiz de carpinteiro 

Ensinou ao mundo inteiro 

A renúncia do compromisso, 

A ocupação para ele foi eivada 

De sublimes ideações 

Trazer à Terra a essência de outra morada 

A albergar os corações 

O aflito lhe pedia o pão 

O enfermo solicitava-lhe a saúde 

E tendo paz por companhia 

O sublime Rabi da Galiléia 

Diante de incomensurável platéia filha da dor e da aflição 

Estendia suas santas mãos 

Estendendo as bênçãos amiúde 

Eram vozes de suplício; 

Crianças em choro descompassado 

Mães rogando consolação 

E o mestre calmo e sereno 

Da luz se fazia mensageiro pleno no trabalho da caridade 
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Sabemos é bem verdade daqueles que tinha por companhia 

Pobres escorbatos bandidos e vadios 

Mas nem um só momento guardou no peito o desânimo como 

acalento; 

Pelo contrário, 

Ensinando lição preciosa aos Rabis, profetas e emissários, 

Que todo dia é dia para o trabalho mesmo no dia de sábado onde 

sempre operará o pródigo sacrossanto de aliviar o sofrimento e 

toda provação. 

Jesus fez do trabalho a obstinação dos justos e dos 

misericordiosos. 

E sua iluminada doutrina a todos os Cristãos ensina que devemos 

começar agora,  

Mesmo recebendo o salário dos trabalhadores da última hora. 

Ide alma caridosa no trabalho que Deus te reservou sem reclamar, 

sem ressentimento, para tudo com Jesus aceitar. 

Em seu jugo leve brando abençoado para que te tornes o obreiro 

sagrado no jardim da caridade. 

 
Maria de Lourdes 


