
Jesus, erguendo-se da Ceia, 

jarro e bacia tomou; 

lavou os pés dos discípulos, 

este exemplo nos deixou. 

Aos pés de Pedro inclinou-se. 

“Ó Mestre, não, por quem és!” 

“Não terás parte comigo, 

se não lavar os teus pés”. 

 

“És o Senhor, tu és o Mestre, 

os meus pés não levarás!” 

“O que eu faço não sabes, 

mas depois compreenderás. 

Se eu, vosso Mestre e Senhor, 

vossos pés hoje lavei, 

lavai os pés uns dos outros, 

eis a lição que vos dei”. 

 

“Eis como irão reconhecer-vos 

como discípulos meus: 

se vos amais uns aos outros, 

disse Jesus para os seus. 

Dou-vos novo mandamento, 

deixo ao partir nova lei: 

que vos ameis uns aos outros, 

assim como eu vos amei”. 
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O Lava-pés 

 

“No Antigo Oriente, lavar os pés constituía 

gesto de acolhida e hospitalidade que, em 

sua origem era feito pelo dono da casa. No 

decorrer do tempo, tornou-se um serviço 

desprezado, feito por escravos. Em casa 

que não havia escravos era realizado pelas 

filhas ou pela esposa do dono da casa.” 

 

 

 

Palavras-chave 

 

Hora (13,1); Amor (13,1); manto 

(13,4); toalha (13,4); bacia (13,5); puro 

(13,10); mestre e Senhor (13,13); lavar os 

pés (13,14) 

 

Estrutura do texto (Jo 13,1-20) 

 

13, 1 – Introdução (chegada a sua hora) 

13, 2-3 – A conjuntura da refeição e a 

presença de Judas 

13, 4-5. 12 – Descrição da ação de 

Jesus 

13, 6-11 – Diálogo de Jesus com Pedro 

13, 13-17 - Discurso explicativo de Jesus 

ao grupo dos discípulos 



13, 18-19 – Orientação direcionada a 

traição de Judas e ao cumprimento das 

escrituras. 

13, 20 – Acréscimo redacional destina a 

completara a fala 13,16 

 

Contexto 

 

Estamos diante de uma 

sociedade escravagista e hierárquica. 

O mundo estava organizado de forma 

que o escravo servisse o seu senhor a 

troco de praticamente nada. Jesus, 

com a proposta do Reino, veio para 

eliminar as diferenças sociais e 

desigualdades, por isso ele mesmo 

assume o serviço de lavar os pés.  

O “Senhor” lava os pés dos seus. 

O “Senhor” (13, 14) representa o 

imperador romano e donos de 

escravos, que vivem do trabalho 

considerado “amaldiçoado”.  

O “Mestre” (13, 14) representa os 

escribas fariseus que se consideravam 

os legítimos interpretes da Lei, dividiam 

a sociedade segundo o preceito do 

puro e do impuro, tornando o lavar os 

pés, o corpo e cabeça um ritual 

discriminador. 

A função de lavar os pés, 

derramar o óleo sobre a cabeça e de 

dar alimentos, que antes era lei de 

hospitalidade, acolhida e partilha para 

aqueles que vinham do deserto, deixou 

de ser uma virtude, e passou a ter uma 

conotação de humilhação e 

discriminação. Nas famílias mais pobres, 

que lavava os pés dos hospedes era a 

esposa ou as filhas do dono da casa.  

O texto de Jo 13, além de ser uma 

memória, é interpelativo. A 

comunidade era questionada sobre 

como “ter parte com Jesus”. Ela 

precisava celebrar a Páscoa como 

Jesus a celebrou e viveu. Como Jesus 

passou deste mundo para o Pai, a 

comunidade seguidora, também, 

precisava fazer a passagem. Como? 

Fazendo o que Jesus fez, lavando os pés 

uns dos outros, dando a vida uns pelos 

outros. A comunidade precisava fazer 

esse gesto pascal de compromisso com 

a vida, na gratuidade do amar e servir. 
 

Comentando o texto 

 

A narrativa do lava-pés 

apresenta-nos a proposta de vida que 

Jesus propõe para os seus discípulos. 

“Ele tinha amado os seus que estavam 

no mundo, amou-os até o fim” (13,1). A 

comunidade cristã é chamada ao 

compromisso de amar os irmãos de 

forma incondicional, até a entrega da 

própria vida! 

 O gesto profético que Jesus 

assume, lavar os pés dos seus discípulos, 

é muito mais do que um simples 

costume, um gesto de acolhida, ou de 

hospitalidade é uma atitude de serviço 

que visa a superação da desigualdade 

e o desejo de poder. 

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. 

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) 

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 desafio 

e exige de nós uma posição: amar e 

servir. 


