
Lema para os mais novos [X1 e X2] 

TU NÃO ME LAVAS OS PÉS! 
 

Já faltam poucos dias para a Páscoa. 
 

A noite está agradável e amena e a Lua, 
quase cheia, alumia as ruelas sossegadas de 
Jerusalém. Numa casa da periferia, Jesus está 
a jantar com os seus grandes amigos, os 
discípulos, de quem gosta muito. O ambiente 
é animado, há música e gargalhadas e já se 
bebeu algum vinho (ali eram todos maiores 
de idade). 

A certa altura Jesus levanta-se e sai da sala, 
quando volta traz uma toalha em volta da 
cintura, na mão esquerda uma bacia e na 
direita um jarro com água. O ruído na sala 
transforma-se num murmúrio, à medida que 
os discípulos vão reparando no seu amigo. 
Jesus ajoelha-se ante o primeiro discípulo e 
começa a lavar-lhe os pés, enxaguando-os 
depois com a toalha. Terminado o primeiro, 
procede do mesmo modo com o segundo, e o 
terceiro. Ao chegar a vez de Pedro, este 
contesta: 

– Jesus, tu lavares-me os pés a mim?! 

– O que eu faço não o compreendes agora, 
mas compreendê-lo-ás depois - diz Jesus com 

um sorriso nos olhos. Mas Pedro era 
impetuoso, pelo que responde, quase a gritar: 

– Pois a mim não me lavarás os pés, nem 
agora nem nunca! 

– Se eu não te lavar os pés, não és meu 
amigo... 

– Senhor, então não somente os pés, mas 
também as mãos e a cabeça! - grita Pedro de 
um salto, aterrando de pés juntos na bacia, 
chapinhando Jesus e todos os que estavam à 
sua volta. 

Com um sorriso Jesus avisa Pedro que ele não 
está assim tão sujo, basta lavar-lhe os pés 
empoeirados do caminho, e continua pelos 
restantes discípulos. Quando terminou a 
ronda, levanta-se e diz a todos: 

– Dei-vos o exemplo para que, como eu vos 
fiz, assim façais vós também. 

 

 

 

 

 



Jesus ensinou os discípulos a ajudar-se uns 
aos outros, a estar atentos às necessidades 
uns dos outros, a servir. De tal modo o 
exemplo de Jesus lhes ficou gravado que 
mais tarde, mesmo sofrendo perseguições 
e ameaças dos romanos, os discípulos 
permaneceram sempre unidos pois 
habituaram-se a pensar nos seus amigos 
antes de em si próprios. 

 

E tu, estás unido aos teus amigos? Não 
me digas que, desde que ficaste em casa, 
ainda não ligaste a nenhum deles! Não 
sabes que o vírus não se propaga por 
chamada... Pega lá no telemóvel (se não 
tens pede o dos teus pais) e liga aos 
teus amigos, conta-lhes coisas 

engraçadas dos teus dias e pergunta-

lhes que têm feito, eles vão ficar 
agradecidos. 

Jesus estava sempre muito atento às 
pessoas, e adiantava-se, e oferecia-lhes a 
sua ajuda. Estes dias são uma excelente 
oportunidade para estar mais atento às 
pessoas de tua casa. Reparar nos outros, 
ao início, é difícil, mas que isso não seja 
obstáculo. De manhã ou à noite, 

quando rezares, agradece pela tua 

Mãe que passou o dia todo a .... 
(reparaste!), e agradece pelo teu Pai 

que está um pouco cansado porque 
.... (e reparaste outra vez!), e o mesmo 
com cada um dos teus irmãos. Se 
agradeces a Deus cada uma das pessoas 
de tua casa, todos os dias, vais ganhar o 
olhar de Jesus. 

Se o teu irmão mais novo ainda está 

atrapalhado com os tpc... vai ajudá-

lo, quanto mais cedo ele terminar mais 
cedo podem ir brincar. Se hoje é o teu 
dia de levantar a mesa com a tua irmã, 
ensina-lhe a Lenda Pirata ou a Minha 
Sogra, e quando arrumarem o último 
tacho estarão mais roucos e contentes! 

 

 

Para acabar, uma adivinha: Sabes o que é 
mais contagioso que o Covid? 

O sorriso! Se te esforçares por manter a 
boa disposição e o sorriso, vais ver que te 
vão sorrir de volta, e os dias vão ser uma 
festa, independentemente das situações 
difíceis. 

Sabias que o jantar divertido da história 
inicial foi a última refeição de Jesus antes 
de ser morto? Os discípulos estavam 
animados porque viam Jesus alegre, apesar 
deste saber que de madrugada o iriam 
buscar.  


