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QUINTA-FEIRA SANTA

Hoje, celebramos a Instituição da Eucaristia, Jesus, como preparação

imediata entregou sua vida, reúne com os seus discípulos foi a última Ceia

com eles. Os encarregou: “Fazei isto em memória de Mim”. A vida cristã

não é vida sem a Eucaristia, nela encontramos a força para levar adiante o

reino de Deus aqui na terra.

Hoje a Igreja recorda também a Instituição dos Sacerdotes e o amor

fraterno; com a sena de lavar os pés, Jesus nos convida a manter uma

atitude de amor e serviço aos demais.

Iniciemos o nosso tríduo pascal seguros de que o Amor terá a última

Palavra.



"Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia 

que havia chegado a hora deste mundo 

para o Pai, tendo amado os seus que 

estavam no mundo, ele os amou até o 

fim. Eles estavam jantando, o diabo já o 

havia trazido. na cabeça Judas 

Iscariotes, Simão, para libertá-lo, e 

Jesus, sabendo que o Pai havia posto 

tudo em suas mãos, que ele veio de 

Deus e voltou a Deus, levanta-se do 

jantar, tira a capa e, tirando Ele desenha 

uma toalha em volta dele, depois 

derrama água na bacia e começa a 

lavar os pés dos discípulos, secando-os 
com a toalha que ele cingiu. "



Lavar os pés é a forma de 

viver nosso cristianismo. 

Quando temos dúvidas 

sobre o que significa sermos 

cristãos, recordemos o gesto 

de lavar os pés. Cristãos é 

quem lava e deixa ser 

lavados pés. O senhor 

espera que sejamos fiéis a 

seu exemplo de serviço 

recordando este gesto de 

amor.



“Deixe-me, Senhor, dar uma boa olhada em você por dentro em seu 

coração e me deixar seduzir, e aumenta meu desejo de quere ser 

como você; conhecer-Te inteiramente, amar-Te e seguir-Te mais. 

Aposto minha vida com Você. Deixe-me Vê-Lo, Senhor” 

Amando hasta el extremo |Maite López  

https://www.youtube.com/watch?v=jbmCtfTZO_k

http://www.youtube.com/watch?v=jbmCtfTZO_k


Todos os gestos de Jesus com seus 

discípulos foram importantes; os convidou 

a fazer a ceia e os lavou os pés. Foi a forma 

de demonstrar o amor que sentia por eles, 

embora saibamos que o maior gesto de 

amor seria a consumado horas mais tarde 

na Cruz.

Hoje é sua vez, pense.. Quem você gostaria 

de convidar para jantar com você? É hora 

de lavar os pés.

Envie uma mensagem para aqueles que 

você deseja lembrar especialmente de 

agradecer pelos momentos 

compartilhados. É a hora do serviço, é a 

hora do amor.


