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O evangelista João, ao 
recordar as últimas horas 
passadas na companhia de 
Jesus antes da Sua morte, põe 
no centro a lavagem dos pés. 
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Viver
Pelos
Outros

Alguns dos amigos, sem 
regras, tinham bebibdo em 
demasia com a consequência 
de os ter de assistir.

Ofereci-me de imediato para 
o ajudar a limpar-se e dei-lhe 
a minha camisola para se 
mudar, depois, com 
paciência, procurei limpar o 
espaço que tinha sujado.

Enquanto estava com o pano 
a limpar o chão, aproximam-
se alguns dos meus amigos e 
olhando para mim 
perguntam-me: "Porque 
estás a fazer isto? Deixa 
estar, alguém há de limpar”. 

A minha resposta foi imediata 
e decidida, disse: faço isto 
porque sou cristão e procuro 
sempre demonstrá-lo. 

Naquele momento, e com 
aqueles colegas, que em 90% 
se declara abertamente não 
crente, senti-me bem e em 
paz comigo mesmo. Dentro 
do coração senti uma grande 
felicidade, por ter sido  
testemunha de Cristo com a 
minha vida, e ter escolhido 
Deus-Amor.
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É UM CONVITE CLARO E 
SIMPLES. TODOS O PODEMOS 
COMPREENDER E PÔR EM 
PRÁTICA JÁ, EM TODAS AS 
SITUAÇÕES E EM QUALQUER 
CONTEXTO SOCIAL 
E CULTURAL.

Os cristãos que receberam a 
revelação do Amor de Deus, 
por intermédio da vida e das 
palavras de Jesus, têm uma  
“dívida” para com os outros:

Mesmo perante situações 
complexas, e até trágicas, que 
não conseguimos impedir, há 
sempre qualquer coisa que ainda 
podemos e devemos fazer para 
contribuir para o “bem”:

Chiara Lubich escreveu:
«A imitação que Jesus 
nos pede não consiste 
em repetir 
pedestremente o seu 
gesto, mesmo se o 
devemos ter sempre 
diante de nós, como 
um luminosíssimo e 
incomparável exemplo. 

IMITAR JESUS 
SIGNIFICA 
COMPRENDER QUE A 
NOSSA VIDA DE 
CRISTÃOS TEM 
SENTIDO SE VIVERMOS 
«PARA» OS OUTROS.
SE ENTENDERMOS A 
NOSSA EXISTÊNCIA 
COMO UM SERVIÇO 
AOS IRMÃOS. SE TODA 
A NOSSA VIDA SE 
BASEAR NISTO. 

Então teremos 
realizado aquilo que 
Jesus tem mais a peito. 
Teremos centrado o 
Evangelho. Seremos 
realmente felizes, 
bem-aventurados»1.

Fui passar o fim de ano, com 
os meus amigos, em casa de 
um deles.
Foi um serão muito 
movimentado, jogos, filmes, 
jantar. No fim de tudo a casa 
ficou bastante suja. 

Olhando à minha volta reparei 
que os meus amigos estavam 
completamente indiferentes à 
desarrumação, percebi que 
nenhum deles teria oferecido 
ajuda para arrumar a casa, 
assim comecei a limpar.

Lavra os pés era, no antigo 
Oriente, um sinal de 
acolhimento ao hóspede,
depois da viagem por 
estradas cheias de poeira. 
E era normalmente feito 
por um escravo.

1 C. LubichPalavra de vida 1982, em
Palavras de vida, pp. 233, 235. 

IMITAR JESUS, ACOLHENDO 
E SERVINDO OS IRMÃOS, PARA 
SE TORNAREM TAMBÉM 
ANUNCIADORES DO AMOR.

Como Jesus: primeiro amar 
concretamente e depois 
acompanhar o gesto com 
palavras de esperança e 
amizade.

SUJAR AS MÃOS, 
COM GENEROSIDADE E 
RESPONSABILIDADE, E SEM 
NUNCA ESPERAR 
RECOMPENSAS.

Como 
havemos 
de viver 
esta 
palavra? 


