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Jesus senta à mesa com seus discípulos e faz com 

eles a refeição de despedida Lava os pés dos 

discípulos e ensina o mandamento do amor e do 

serviço fraterno. Precisamos aprender o que 

significa deixar-nos lavar os pés por dele o grande 

mandamento: "Amai-vos uns aos outros como eu 
vos amei." Este dia é, de fato, a celebração da 

"entrega": Jesus se entrega a nós, na Eucaristia, 

como alimento e força para seguirmos no caminho 

do bem. Esta celebração nos convida a uma 

avaliação de nossa vida, de nossas atitudes, de 

nosso modo de pensar. É momento de entrar em 

comunhão devida com Jesus e com os irmãos. Ceia 

é Eucaristia, amor fraterno, serviço, açâo de graças. 

  

  
 

Providenciar uma bacia, um jarro e toalha e colocar na mesa ou no chão para repetir o gesto de Jesus 

na última ceia, cada um deve lavar o pé do outro na casa.  

 

 Encontro em família deve iniciar fazendo o sinal da cruz cantando Em Nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo..., lembrando que Deus Pai é Pai, Filho e 

Espírito e nos ama como filhos e filhas. 

 Chegando a hora de sua paixão e morte, Jesus celebra um encontro de 

despedida com seus amigos. Ao redor da mesa, observamos os símbolos e 

fazemos silêncio em nossos corações e contemplamos Jesus e os apóstolos 

realizando a ceia. 

 Dizer as frases em forma de oração, meditando-as. 

o Senhor, abençoa nosso encontro e ensina-nos a celebrar a vida. Jesus, 

queremos sentir em nossa vida a tua presença. 

o Dá-nos unidade e harmonia! Dá-nos amizade e generosidade! 

o Senhor, ensina-nos a celebrar, todos os dias, a ceia da vida e do amor. 

 

 
 

 

 

 

 

Leitura do texto bíblico: João 13,1-16 
 

 

 

Encontro 28 

Estar a mesa com Jesus: serviço do lava-pés 

Momento de acolhida e oração 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 
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• O lava-pés é um momento muito importante da vida da caminhada de Jesus 

com seus discípulos. Para entendê-lo bem, fique atento à leitura e 

encenação que cada um deve lavar os pés uns dos outros, sobre esse 

momento. 

• O que esse texto diz para mim? Qual a lição que nos dá?    

• Como podemos viver o ensinamento de Jesus? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 

 

 

• No silêncio do nosso coração, vamos fazer uma oração e escrevê-la em um 

papel pedindo que Jesus nos ensine a servir. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Diante do grande gesto de amor de Jesus e do seu ensinamento, vamos 

partilhar a oração que escrevemos. Após cada falar sua oração, todos 

repetem: Jesus, ensina-nos a servir.   
 

 

 

• Faça anotações sobre o que julgou importante do encontro de hoje. 

• Trazer para o próximo encontro, algum fato ou realidade, fotos, figuras 

que conhecemos e que mostram a injustiça social. 

• Assumir o compromisso de relembrar e viver em casa a Quinta-Feira 

Santa, junto com a família. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
Rezemos juntos em família, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao pai... 

Vamos repetir juntos: Como Jesus fez, queremos fazer também. 

Todos fazem o sinal da cruz em si e nos outros da família 

Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Compromisso 


