
Pensamento do dia – 1 de abril de 2021

“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 fim. No decorrer da ceia,
tendo já o Demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de O 
entregar, Jesus, sabendo que o Pai Lhe 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 fiz? 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 fiz, vós 
façais também».” (Jo 13, 1-15)

Começamos o Tríduo Pascal, o ponto alto da celebração da fé. E começamos bem: sentados à 
mesa, que se perpetua como mesa da Eucaristia onde todos temos lugar garantido, Jesus 
ajoelha-Se diante dos Apóstolos, diante de cada um de nós, diante de cada homem e mulher, e
lava-nos os pés. A reacção não se faz esperar: espanto, recusa perplexidade… E aí está o nosso 
Deus, ajoelhado à nossa frente, a fazer o trabalho do servo! «Compreendeis o que vos fiz? 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 fiz, vós façais também».

Tem que ser este o sentido da Eucaristia: sentados à mesa com Deus, acolhendo-O como 
servo, tornando-nos servos uns dos outros. Que outro sentido poderia ter a comunhão?

Hoje a Igreja celebra a Instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio, ambos, eucaristia 
e sacerdócio, ligados à caridade. “Onde há amor, aí habita Deus!”, diz-nos S. João.

Eu quero ser parte disto!

Bom dia para todos!

P. Mário Campos

Para rezar:

“Todas as vezes que comemos deste Pão e bebemos deste Cálice, anunciamos a morte do 
Senhor até que Ele venha!” (1Cor 11)

Para ler:

Êxodo 12, 1-14; Salmo 115 (116); 1Coríntios 11, 23-26; João 13, 1-15.

N.B. Por causa da Pandemia e das restrições a que somos obrigados, não haverá a cerimónia 
do “Lava-pés”. Proponho um desafio: Lá em casa, antes de dormir, a família reúna-se e o pai 



ou a mãe lava os pés aos outros, lembrando este gesto de Jesus. Para alguns poderá parecer 
um disparate; para outros poderá parecer insignificante; fazei-O. Tenho a certeza que Deus 
tem algo a dizer-nos com este gesto.


