
	

  

 
 

“Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim” (Jo 13,1). 
  
 Hoje não é uma quinta-feira como as outras, neste dia acompanhamos Jesus e os apóstolos em um 
momento especial de celebração. Juntos, eles celebraram a Páscoa dos judeus e “no final Jesus instituiu o 
novo mandamento do amor, o lava-pés e a Eucaristia são celebrados em função do mandamento do amor. 
tudo se torna novo com o amor”.  
 
Lava pés 
 É o sinal do amor com que Jesus se colocou a serviço pela salvação da humanidade. Na celebração 
da ceia, Jesus se levanta e lava os pés dos apóstolos. No tempo de Jesus, lavar os pés de outra pessoa 
era um gesto de hospitalidade, geralmente realizado por um servo.  A ação de Jesus, a princípio, 
desconcerta os apóstolos e Pedro se manifesta: “Tu não vais lavar os meus pés nunca!”. Ao que Jesus 
responde: “Se não o lavar, você não terá parte comigo”. O ato do Mestre não representa tanto sua 
humildade, mas o amor que leva a servir aos irmãos. O lava-pés é gesto de serviço, de doação amorosa 
ao próximo: “Eu, que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés; por isso vocês devem lavar os pés uns 
dos outros”. 
 
Eucaristia 
 Na última ceia Jesus dá novo sentido para o pão e o vinho: “Tomam e comam, isto é o meu corpo. 
[...] Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de 
muitos, para remissão dos pecados”. A novidade trazida por Jesus é que o pão e o vinho se tornam seu 
corpo e sangue, para sempre. Portanto, todas as vezes que celebramos a Eucaristia, tornamos presente a 
doação, a entrega de Jesus pela humanidade. 
 

A quinta- feira santa é um dia cheio de calor humano, em que acolhemos as grandes dádivas que o 
Senhor nos deixou como herança. Um dia inteiro para refazer os vínculos que nos unem como irmãos na 
fé. Enquanto agradecemos os grandes dons do Senhor – eucaristia, sacerdócio e mandamento do amor –, 
perdoemo-nos uns aos outros, vivendo uma jornada de reconciliação e de unidade. Reconciliando-nos, 
antes de tudo, com as pessoas com quem vivemos diariamente e às quais devemos maior compreensão, 
respeito, confiança e ajuda. 

Não é necessário fazer coisas extraordinárias ou difíceis, basta abrir o coração e realizar os 
pequenos gestos de sacrifícios de amor e fraternidade que alegram tanto a alma e são como bálsamo que 
cura as feridas. 

Sejamos generosos e gratos, para que se consolidem nossos vínculos de comunhão com o Senhor e 
entre nós; que nossa comunidade renasça na participação e na solidariedade; que em nossas famílias 
seja construída a unidade. Que a fraternidade e o compartilhar dos benefícios que vivemos como família, 
grupo e comunidade se extravasem por meio de atos concretos de solidariedade e de dedicação ao outro. 

Em nossa oração, louvemos e agradeçamos ao Senhor pelo precioso dom da Eucaristia, pelas 
pessoas que nos prestam serviço, pelas nossas famílias, pelos sacerdotes que nos batizaram, enfim, por 
todos que nos revelam o verdadeiro rosto de Deus.  
 

REFLEXÃO PARA A QUINTA-FEIRA SANTA 
Comunidade unida no amor 



	

 
MOMENTO ORANTE 

 
Do Evangelho de João 13,1.4-8.12-15 
 

Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a 
sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele, que tinha amado 
os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.  

Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma 
toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, 
enxugando com a toalha que tinha na cintura. Chegou a vez de Simão Pedro. Este disse: 
“Senhor, tu vais lavar os meus pés?”. Jesus respondeu: “Você agora não sabe o que estou 
fazendo. Ficará sabendo mais tarde”. Pedro disse: “Tu não vais lavar os meus pés nunca!”. Jesus 
respondeu: “Se eu não o lavar, você não terá parte comigo”.  

Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e 
perguntou: “Vocês compreenderam o que acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou o Mestre e 
Senhor. E vocês têm razão; eu sou mesmo. Pois bem: eu, que sou o Mestre e Senhor, lavei os 
seus pés; por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo: vocês devem 
fazer a mesma coisa que eu fiz. [...]”.  
 
Passos para a oração:  
 

1. Procuro um lugar tranquilo e agradável. 
2. Leio com calma o texto indicado mais de uma vez. 
3. O que o texto me diz? 
4. O que Deus me fala através deste texto? De quem eu gostaria de lavar os pés do no 

dia de hoje?  
5. O que digo a Deus? (minha oração) 
6. Termino com a oração do Pai-Nosso. 

 
Palavra, versículo, 

imagem que mais me 
tocou 

Sentimentos que 
surgiram ao longo da 

Leitura Orante 

Apelos que senti 
durante oração 

Resistências que me 
impediram de estar 
inteir@ na oração 

	 	 	
	
	
	
	
	
	
	

	

 
“Senhor, que destes a vida livremente e por amor, ajudai-nos a ser presença de amor na vida das pessoas”. 

 
Jesus	lavando	os	pés	dos	discípulos	
https://www.youtube.com/watch?v=rY-bUshcPRY	


