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“[Jesus] colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os
pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha” (João 13:4-5). Alguns cristãos devotos seguem este
exemplo e têm o costume do “lava pés”. Mesmo que isto seja recomendável, há um significado mais profundo a
ser aprendido com esta prática. De fato, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus perguntou: “Vocês
entendem o que lhes fiz?” (João 13:12).
Jesus estava dando um exemplo do que ele mais deseja de nós – “colocou uma toalha”. Existem diversas lições
ocultas que podemos aprender do nosso Senhor ao olharmos esta frase. A Palavra nos diz: “Sirvam uns aos
outros mediante o amor” (Gálatas 5:13). E “Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo” (Efésios 5:21). Muitas
vezes, encobrimos certas verdades bíblicas, pois não entendemos o seu significado e, por isso, desperdiçamos o
seu poder. Quantos de nós realmente sabem o que significa servir uns aos outros em amor? E como devemos
submeter-nos uns aos outros no temor de Deus? Ao entendermos melhor o que Jesus fez ao lavar os pés dos
discípulos, entenderemos os conceitos de serviço e submissão. Veja, isso significa muito mais do que
simplesmente seguir ordens ou responder a uma autoridade superior. Ao contrário, estas verdades gloriosas são
acessadas apenas no contexto de “colocar a toalha”.
Outra lição que Jesus ensinou quando lavou os pés dos discípulos foi como alcançar unidade na comunhão no
corpo de Cristo. Quando Pedro recusou-se a ter os pés lavados por Jesus, o Senhor disse: “Se eu não os lavar,
você não terá parte comigo” (João 13:8). Jesus estava mostrando a sua misericórdia e amor ao lavar os
sentimentos de Pedro de inutilidade, angústia e desespero.
Ao lavar os pés sujos dos discípulos, Jesus também ensinou sobre o conforto de ter as suas transgressões
removidas. Muitos cristãos hoje estão na mesma condição de Pedro, sendo envolvido pelo pecado. Se você quer
ser misericordioso – coloque a toalha para restaurar um irmão ou irmã – você não precisa saber os detalhes do
seu pecado. Jesus não perguntou a qualquer um dos seus discípulos como eles se sujaram, ele queria apenas
limpá-los. O seu amor por eles era incondicional, assim como por você. E da mesma forma deve ser com aqueles
que encontramos com o seu amor.

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/32553/

Page 1 of 1

