
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO TEOLÓGICO SÃO PAULO - ITESP 

INSTITUTO SÃO PAULO DE ESTUDOS SUPERIORES 

 

Disciplina: Literatura Joanina 

Professor: Shige Nakanose 

Apresentação: O Lava-pés João 13,1-30 

Estudantes: José Miguel Portillo - Ronaldo Oliveira 

Turma: 4°                           Data: 08/05/2019 



O LAVA-PÉS (Jo 13,1-30) 

Neste texto podemos distinguir uma abertura do relato da 

despedida de Jesus (13,1), seguida pelo gesto profético do lava-pés, 

culminando no anúncio da traição (13,2-30).1 

Antigamente, no oriente, lavar os pés constituía um gesto de 

acolhida e hospitalidade que, em sua origem era feito pelo dono da 

casa, ou pela esposa ou filhas deste. Passado o tempo, tornou-se um 

serviço desprezado, feito especialmente pelos escravos. 

CONTEÚDO E DIVISÃO 

Segundo Konings, esta parte está cenicamente delimitada 

pelas menções da hora da janta (13,2) e da “noite” (13,30). Que 

termina com a saída de Judas, fato essencial para poderem iniciar-se 

os diálogos seguintes. O primeiro versículo é a abertura solene de 

toda a segunda parte do evangelho.2 

 

                                                           
1 Cf. KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e fidelidade. Petrópolis, RJ: 
Vozes; São Leopoldo, RS: Sinodal, 2000. (Comentário bíblico), p.287 
2 Cf. ibidem, p.291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



interior de Jesus, morada do Espírito3). Ou seja, Jesus experimenta a 

perturbação que todo ser humano experimenta diante da morte, 

principalmente porque um dos seus é que o há de trair.  

“Molhar o pão” 

 João empresta este gesto de Mc 14, 20 e tem conecção com o 

Sl 40,10. Este gesto, diante da pergunta do discípulo amado, é um 

gesto que indica Judas como o traidor. Entretanto, tal gesto também 

demostra a soberania de Jesus sobre a situação. 

“Era noite” 

 Esta frase não é apenas indicação cronológica. Ela indica o 

tempo das trevas que o Evangelho de João já havia anunciado no 

Prólogo ( cf. Jo 1,5; 8,12; 12, 35.36). Recordar, também o diálogo 

com Nicodemos ( Jo 3,2; 19, 39). A noite indica, então, que Judas 

entra nas trevas e abandona o círculo dos amigos de Jesus. É o 

abandono da luz, e ingresso nas trevas do ódio e da morte. 

 

                                                           
3 3 MATEOS, Juan – BARRETO, Juan. O Evangelho de São João, análise lingüística e 
comentário exegético, 2 edição. São Paulo: Paulus, 1999; p.591. 
 

Esquema do texto segundo Konings4: 

I. A abertura geral da segunda parte de Jo (13,1;) 

II. Jesus se levanta para lavar os pés dos discípulos, 

provocando protesto de Pedro (13,2-11); 

III. Jesus volta a sentar-se e explica o sentido de seu gesto 

(13,12-20); 

IV. Jesus anuncia a traição (13,21-30). 

Esquema do texto segundo Juan Mateos – Juan Barreto5: 

13,1: Exórdio à Páscoa de Jesus. 

13,2-5: Lava-pés. 

13,6-11: Resistência de Pedro. 

13,12-15: Instrução. 

13,16-20: Avisos: fidelidade, traição, fruto. 

13,21-22: Anúncio da traição. 

                                                           
4 Idem, p.291 
5 MATEOS, Juan – BARRETO, Juan. O Evangelho de São João, análise lingüística e 
comentário exegético, 2 edição. São Paulo: Paulus, 1999; pp. 575 e 593 



13,23-26ª: Pergunta a Jesus pela identidade do traidor. 

13,26b-30: Gesto de Jesus e saída de Judas. 

Contexto  

O texto nos sugere que nos encontramos diante de uma 

sociedade expressivamente escravagista e hierárquica. Tal sociedade 

estava organizado de maneira que o escravo servisse o seu senhor a 

troco de quase nada. Jesus, com a proposta do Reino, nos oferece 

uma alternativa diferente, ele visa erradicar as diferenças sociais e 

desigualdades visíveis, razão pela qual ele próprio assume o serviço 

de escravo, lavar os pés. 

O “Senhor” lava os pés dos seus. O “Senhor” (13,14) aqui 

representado simboliza a figura do imperador romano e dos donos de 

escravos (considerado “amaldiçoado”). Por outro lado o termo 

“mestre” (13,14) simboliza os escribas fariseus que acreditavam ser 

os legítimos intérpretes e representantes da Lei,  que ousavam dividir 

a sociedade segundo o preceito do puro e do impuro, considerando o 

fato de lavar os pés, o corpo e a cabeça um ritual discriminador. 

 

Jesus é chamado na narrativa de Mestre e Senhor e ele assim 

afirma que o é, mas por meio do seu gesto evidencia que é Mestre e 

Senhor não pelo poder, mas pelo serviço. O poder é necessário, mas 

deve ser colocado a serviço dos outros sempre. 

A imagem de Jesus servo, um Deus ajoelhado com uma bacia 

nas mãos, assumindo o serviço considerado indigno, é uma atitude 

que nos desafia e exige de nós uma posição: doação, amor e serviço.  

“Traição” 

Aquele que come do meu pão (= aquele recebe meu benefício 

ou sustento) levantou contra mim o calcanhar (Sl 41,9; cf. Mc 14,18 

par.). Jesus diz isso “desde agora”, para que eles, “quando acontecer 

(a hora da traição)”, possam continuar acreditando firmemente que 

“eu (o) sou”. 

“Jesus fica perturbado” 

o v. 21, claramente tem a mão do evangelista, visando dá um 

peso especial a este momento. ( mostra que esta reação vem do 

 



hospitalidade, é uma atitude de serviço que visa a superação 

da busca do poder e toda classe de desigualdade. 

“Senhor” 

A figura de Pedro nesta narrativa evoca aqueles que ainda 

não admitem a igualdade. Sua afirmação: “Senhor, então lava não só 

os meus pés, mas também as mãos e a cabeça” (13,9) evidencia que 

ele passou da mentalidade romana, marcada pela divisão social, à 

visão judaica da purificação, que divide as pessoas em puras e 

impuras. 

“Ter parte” 

É a terminologia bíblica que mostra a questão da herança, 

que é, no AT, a terra prometida e daí, a salvação -  em termos 

joaninos, a vida; não é possível comungar da vida do Filho sem 

aceitar sua lógica do serviço radical. 

Um fato importante é que esse gesto não é de purificação, 

mas uma ação para ser repetida. É o memorial da comunidade. “Pois 

bem, se eu lavei os pés de vocês, eu que sou o Senhor e Mestre, 

vocês devem lavar os pés uns dos outros!” (13,14). 

Aquelas ações de lavar os pés, derramar o óleo sobre a 

cabeça e dar alimentos, que tradicionalmente eram consideradas leis 

de hospitalidade e acolhida, passou a ter uma conotação negativa de 

humilhação e discriminação, deixando de ser uma virtude. Nas 

famílias mais pobres, a esposa ou as filhas do dono da casa eram as 

responsáveis desse gesto de acolhida. 

O texto de Jo 13, além de ser uma memória, visa interpelar 

sobre como “ter parte com Jesus”. E a comunidade pode ter com 

Jesus somente fazendo o que ele fez, lavando os pés uns dos outros, 

dando a vida uns pelos outros. A comunidade é interpelada a fazer e 

repetir o mesmo gesto pascal do compromisso com a vida, na 

gratuidade da doação, do amar e  do servir. 

ANÁLISE SEMÁNTICA 

Os outros evangelhos contam que Jesus celebrou com os 

discípulos a ceia pascal (ver Mc 14,12 par.). Para João, não se trata 

da ceia pascal, mas da ceia de despedida de Jesus.6 

                                                           
6 KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e fidelidade. Petrópolis, RJ: 
Vozes; São Leopoldo, RS: Sinodal, 2000. (Comentário bíblico), p.292 



Segundo Konings, a frase de 13,1 é muito solene, porque é a 

abertura do conjunto 13-20, anunciando a chegada da “hora” que 

vinha sendo preparada, passo a passo, e que finalmente se realiza (cf. 

17,1)7. Esta abertura nos mostra “o fim da missão de Jesus, que é 

manifestar o amor do Pai”. 

“Hora’ - “Chegou a hora” 

Jesus os amou até o fim (13,1), assim soa a solene abertura 

da “hora” de Jesus, seu “enaltecimento” na glória do Pai, mediante a 

manifestação do seu amor até o fim, quando ele é elevado ao alto da 

cruz. A expressão “até o fim”, pode significar “até o último 

momento” ou “até a plenitude”, prepara a exclamação de Jesus na 

cruz. 

A primeira parte do Evangelho de João preparou a “hora” de 

Jesus, narrando diversas atividades e de modo especial os “sinais”. 

Jesus mostra, nos sinais realizados perante o grande público, as suas 

credenciais proféticas. Quando “chegou a hora”, ele mostra o próprio 

rosto de Deus, que é amor. 

                                                           
7 Idem, p.292 

“O gesto de Jesus” 

 Inicia-se “um jantar”, não se trata do banquete pascal, mas 

um jantar de caráter comunitário. João observa que o “diabo” já 

tinha seduzido Judas para entregar Jesus (v.2b; lit.: “tinha posto no 

coração que Judas... o entregasse”; cf. Lc 22,3). A essa consciência 

diabólica de Judas contrapõe-se a consciência de Jesus de que o Pai 

colocou tudo suas mãos e de que ele está no caminho de volta para o 

Pai. 

 Jesus “depõe” seu manto e, com este, sua imagem de mestre, 

que ele reassumirá, com a devida explicação, nos v. 12-13. Ele 

“cinge” uma toalha à cintura (cf. o sentido simbólico de “cingir-se” 

em 21,18; cf. o dono da casa que se cinge para servir seus servos 

fiéis, em Lc 12,37!). Jesus depõe a imagem de senhor e assume a 

“forma de servo” (cf. Fl 2,7; Jo 13,16). Nos v. 5-14 ocorre 8x o 

verbo niptein, “lavar”, num total de 13x no NT; cf. ainda Jo 

9,7.11.15. João não diz que os discípulos sejam os Doze, mas 13,18-

30 o supõe. O gesto de Jesus é um sinal. 

Este sinal profético assumido por Jesus, lavar os pés dos 

‘seus’, vai além de um simples costume de acolhida ou de  


