
Qualquer aventura começa com um momento de inspiração e com um 
desejo de fazer alguma coisa que nos leve longe, para lá dos nossos 
medos. Procura um lugar calmo e começa esta aventura por rezar esta 
oração do Padre Teilhard de Chardin:

Pai do céu,
Tu és a salvação.
Faz com que eu deixe 
a minha miséria atrás de mim
E, apoiado em Ti,
Me aventure
Pelos mares desconhecidos da liberdade.
Amen.

Aqui tens o Evangelho desta Quinta-Feira Santa. Ele é que te vai indicar a 
rota! Lê com atenção, sublinha, faz perguntas ao texto e procura nele 
mesmo as respostas e quando achares que podes avançar, dá o salto!

Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste 

mundo para o Pai, Ele, que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até 

ao �m. No decorrer da ceia, tendo já o Demónio metido no coração de Judas 

Iscariotes,  �lho de Simão, a ideia de O entregar, Jesus, sabendo que o Pai Lhe 

1 INSPIRA-TE!

tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-Se da 

mesa, tirou o manto e tomou uma toalha, que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e 

começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando 

chegou a Simão Pedro, este disse-Lhe: «Senhor, Tu vais lavar-me os pés?». Jesus respondeu: «O que 

estou a fazer, não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde». Pedro insistiu: 

«Nunca consentirei que me laves os pés». Jesus respondeu-lhe: «Se não tos lavar, não terás parte 

comigo». Simão Pedro replicou: «Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a 

cabeça». Jesus respondeu-lhe: «Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão 

os pés. Vós estais limpos, mas não todos». Jesus bem sabia quem O havia de entregar. Foi por isso 

que acrescentou: «Nem todos estais limpos». Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e 

pôs-Se de novo à mesa. Então disse-lhes: «Compreendeis o que vos �z? Vós chamais-Me Mestre e 

Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós 

deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, assim como Eu �z, vós façais 

também». 

Jo 13, 1-15

2 ESTUDA A ROTA!

Já estamos mesmo à porta da Páscoa! A estes dias que a antecedem, chamamos Tríduo Pascal! Porque neles tornamos actual a 
entrega de Jesus, desde a Última Ceia, até à Ressurreição! Não deixes de os viver bem!
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Passadas as outras etapas, é tempo de avançar, de dar passos! Aqui �cam algumas 
indicações para dares o salto na direção certa!

É chegada a hora! A hora da passagem… A hora do amor até ao �m… Porque o amor é sempre 
uma passagem, é sempre um sair de mim mesmo para ir ao encontro de um outro, para me dar 
a outro. E esta saída que Jesus faz de si mesmo, esta passagem, este dar-se, acontece até ao �m, 
para lá do limite, até à morte. É assim o Amor de Deus por nós, ovelhas perdidas que Ele anseia 
reencontrar. E se o momento decisivo dessa entrega é a Cruz, este gesto do lava-pés, é um 
anúncio. Jesus assume o papel do escravo, esvazia-se totalmente. Deus ajoelhado aos pés do 
homem. A lavar a sujidade dos pés do homem. Jesus, com o seu amor, com o seu sangue 
derramado, lava-nos da nossa sujidade, lava-nos da nossa impureza, limpa o nosso pecado… 
Somos puri�cados pelo Amor de Jesus, que nos restitui a capacidade de nos aproximarmos de 
Deus. 

Jesus realiza um serviço que não fazia parte dos seus deveres, nem era previsto para alguém da 
sua posição… Isso realça o dom, a gratuidade do amor de Jesus por cada um de nós. Quando 
Jesus nos convida a amar como Ele amou, está certamente a fazer-nos este convite de, como 
Ele, amarmos gratuitamente, livremente, até ao �m… Como é que eu vivo o Amor e o serviço? 
Como algo obrigatório? À espera de ser correspondido, de obter compensação e retorno? Ou 
de forma livre, gratuita, desprendida e comprometida?

3 DÁ O SALTO!

Às vezes, até nos sentimos inspirados, até estudamos a rota e as etapas, 
até damos o salto inicial, mas temos di�culdade em ir com a aventura até 
ao �m! Isto de caminhar para a Páscoa, para Cristo, não é para meninos! 
E, por isso, vamos até ao �m, nas acções!

Lavadores de pés! O gesto de Jesus é um gesto de extrema misericórdia, um 
gesto de perdão, de resgate, de redenção de cada um de nós… Amar como 
Jesus signi�ca baixarmo-nos para lavar os pés dos nossos irmãos… Pensa quais 
são aquelas pessoas a quem precisas de lavar os pés… a quem precisas de 
perdoar, ou a quem precisas de pedir perdão… Imagina a cena a acontecer, 
com Jesus a teu lado… E, se conseguires, vai ter com elas e reconcilia-te! 

Aceita o convite! O momento central da Quinta-Feira Santa, que marca 
também o início do Tríduo Pascal, é a Missa da Ceia do Senhor! É a Última Ceia 
de Jesus com os discípulos e tu recebeste um convite! Não deixes de aparecer! 
É o momento em que Jesus nos lava os pés, nos dá a Eucaristia pela primeira vez 
e faz dos discípulos os primeiros sacerdotes da Igreja! Informa-te sobre os 
horários da missa nos locais onde costumas ir! Não vais querer perder isto!

4 VAI ATÉ AO FIM!

O 9º desafio, para a Sexta-Feira Santa, vai ser lançado amanhã, dia 24!


