
 

Desde 24 de março que nós, membros e simpatizantes da TSSF 
Nordeste, estamos nos encontrando virtualmente de segunda feira 
a sábado, as 7:30 horas com um momento de oração e integração, 
usando como roteiro o material formativo que o Professo 
Reverendo Josafá Batista nos envia diariamente pelo whatsapp, e 
nas sextas feiras as 21:00 horas um encontro da TSSF Brasil com 
a Liturgia das Completas, conforme a Devocional Companheira. 
Nos encontros matinais já registramos a presença de membros 
das cidades de Salvador, Ilhéus e Feira de Santana (Bahia), 
Caruaru e Lajedo (Pernambuco), Caaporã (Paraíba), Natal (Rio 
Grande do Norte), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) e Canguçu (Rio 



Grande do Sul) e simpatizantes de Feira de Santana-BA, Petrolina-
PE e Batalha-PI. 

Estamos bastante agradecidos (as) ao Senhor Jesus, pois a 
pandemia do Corona vírus fechou nossos templos físicos e o 
Espirito Santos nos abriu templos virtuais, em nosso caso estamos 
usando a plataforma https://meet.jit.si/TSSFBrasil, o nosso 
crescimento espiritual, principalmente, dentro do carisma 
francisclariano tem superado todas as expectativas, tanto que os 
irmãos e irmãs simpatizantes já estão convictos de terem 
encontrado o seu ponto certo, e com certeza no nosso próximo 
Retiro e, ou Capitulo da Ordem teremos novos membros 
ingressando na TSSF. 

Para os nossos Encontros Matinais estamos usando a dinâmica 
de escolher um irmão ou irmã, membro ou simpatizante, seja do 
clero ou não para conduzir o Encontro do dia e fazer uma reflexão 
de uma das Leituras Bíblicas que a Liturgia da IEAB nos propõe 
para aquele dia; e para a sexta feira, 01.05.2020, o sorteado foi 
eu, e junto com a leitura do texto bíblico do Evangelista São João 
14,6-14 e preparei uma pequena reflexão sobre a data 
comemorativa do Dia Internacional dos Trabalhadores, e ao final 
pedi também a participação dos demais participantes. 

José Damião de Medeiros 

Noviço na TSSF      

 

HOJE É 1º DE MAIO DE 2020 

 

 
Tá vendo aquele edifício moço? 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição 
Eram quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
 

Hoje é 1º de maio de 2020 

https://meet.jit.si/TSSFBrasil


Hoje é o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, o 
Dia Internacional dos Trabalhadores ou a Festa do     Trabalhador.  
Esta homenagem remonta ao dia 1º de maio de 1886, com 
manifestações dos trabalhadores e trabalhadoras espalhados pelo 
mundo, e o principal objetivo destas manifestações é a conquista 
de melhores condições de trabalho, como a jornada 8 horas de 
trabalho por dia, e olha que existe registros de jornada diária de 17 
horas. 
 
O Padre Zezinho tem uma música intitulada de Teologia do 
Trabalhador, onde ele diz assim: 
Deus fala através da mão do trabalhador!  
Deus fala pela cabeça do pensador! 
Deus fala através da paz do coordenador! 
Deus fala pelo trabalho libertador! 
 
E por falar em vários tipos de trabalhadores e trabalhadoras 
gostaríamos de evidenciar o trabalho apostólico, visto que hoje 
lembramos como Igreja de Cristo de alguns trabalhadores (os 
católicos romanos veneram hoje São José Operário, o carpinteiro 
esposo da Virgem Maria, que também exerceu a função de pai e 
educador do Filho de Deus) e nós anglicanos veneramos os 
pescadores da Galileia São Filipe e São Tiago Menor que foram 
transformados por Jesus em pescadores de homens e mulheres, 
ou seja, se especializaram como Apóstolos evangelizadores. 
A nossa homenagem tanto a estes operários e operárias do 
Evangelismo que sentaram à mesa com Nosso Senhor Jesus 
Cristo  como também para todos e todas que estão sentados nesta 
sala virtual devocional francisclariana, com a Coleta da Festa dos 
Apóstolos Filipe e Tiago da página 468 do LOC (tijolão): 
 
Ó Deus Onipotente, a quem verdadeiramente conhecer é a vida 
eterna; concede-nos que conheçamos perfeitamente que teu Filho 
Jesus Cristo é o caminho, e a verdade, e a vida; para que, 
seguindo os passos de teus bem-aventurados Apóstolos São 
Filipe e São Tiago, andemos com perseverança no caminho que 
conduz à vida eterna; mediante Jesus Cristo, Nosso Senhor, que 



vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e 
sempre.  
Amém. 
 
A Santa Liturgia nos recomenda para a Festa dos Apóstolos Filipe 
e Tiago as seguintes leituras bíblicas: Isaías 30,18-21; Salmo 
119,33-40; 2 Coríntios 4,1-6 e João 14,6-14.  
Vamos ouvir e meditar com este texto do Evangelista João: 
 
O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo conforme João 
14,6-14 
Glória te seja dada, ó Senhor 
 
6Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim. 7Se vós me conhecêsseis a 
mim, também conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o 
conheceis, e o tendes visto. 8Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos 
o Pai, o que nos basta. 9Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo 
convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim 
vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 10Não crês tu que eu 
estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos 
digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é 
quem faz as obras. 11Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; 
crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. 12Na 
verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim 
também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que 
estas, porque eu vou para meu Pai. 13E tudo quanto pedirdes em 
meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14Se 
pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 
 
O Evangelho do Senhor! 
Louvado sejas, ó Cristo. 
E agora nós gostaríamos de beber um pouco da sabedoria e 
simplicidade francisclariana dos Operários e Operárias de Cristo 
presente nesta sala virtual.  
Amém. 
 



FONTES: Letras das músicas; Cidadão de Zé Geraldo e Teologia 

do Trabalhador de Pe. Zezinho, SCJ  

 
Tá vendo aquele edifício, moço?  
Ajudei a levantar.  
Foi um tempo de aflição 
Era quatro condução  
Duas pra ir, duas pra voltar 
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz, desconfiado 
Tu tá aí admirado 
Ou tá querendo roubar? 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar o meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
Tá vendo aquele colégio, moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
Pai, vou me matricular 
Mas me diz um cidadão 
Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar 
Essa dor doeu mais forte 
Por que é que eu deixei o norte? 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava 
Mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
Tá vendo aquela igreja, moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 

Lá vai o trabalhador para seu trabalho 
Vivendo, feliz, a graça de trabalhar 
Há coisas que ele faz 
E que seus irmãos não fazem 
Não resta nenhuma dúvida: 
Deus fala através da mão do 
trabalhador! 

Lá vai mais um pensador 

Para o seu trabalho 

Vivendo, feliz, o dom de saber criar 

Há coisas que ele não faz 

Mas dá possibilidade 

Não resta nenhuma dúvida: 

Deus fala pela cabeça do 

pensador! 

Lá vai o trabalhador para o seu 

trabalho 

Vivendo, feliz, a graça de liderar 

Há coisas que ele não faz 

Mas leva a fazer direito 

Não resta nenhuma dúvida 

Deus fala através da paz do 

coordenador! 

Se o Pai descansou um dia, já não 

descansa! 

Jesus revelou que o Pai 

Vive trabalhando 

Há coisas que só Deus faz 

E há coisas que Ele delega 

Não resta nenhuma dúvida: 

Deus fala pelo trabalho libertador! 

 



Lá foi que valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 

Foi lá que Cristo me disse 
Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asa 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar 

 
 
 
 
Só uma observação: nesta sexta feira, por ser feriado, 
prolongamos mais as conversas informais e constatamos que a 
Igreja não tem uma Liturgia própria para esta comemoração 
internacional do dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, não só a 
Comunhão Anglicana como também não encontramos em outras 
Igrejas cristãs, e lançamos um desafio para nós francisclariano de 
estudarmos uma forma de contribuirmos com a Igreja de Cristo 
com um esboço para uma futura liturgia dos trabalhadores (as).  
 
Paz e Bem! 
Noviço Damião 
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