


“Se quiserem ter comunhão 
comigo, façam o que eu fiz 
com vocês aqui. Vocês me 
chamam Senhor e Mestre, 

então devem fazer o que eu 
faço” – João 13:13-15.



Jesus não só tinha um 
discurso de amor, mas 

demonstrava esse grande 
amor. Um dos exemplos 

mais notáveis é a cena do 
lava-pés. Mas que é lavar os 

pés uns dos outros hoje?



A Igreja é o corpo de Cristo: 
Romanos 12:5; I Coríntios 

12:27; Efésios 4:15-16; 
Colossenses 1:18-24. Isso 

quer dizer que somos 
membros ou partes uns dos 
outros. Um todo indivisível.



Na prática, somos a 
Comunidade dos que lavam 

os pés uns dos outros.



Não a Comunidade dos que 
mandam uns nos outros, dos 
que exercem poder sobre os 
outros, dos que têm domínio 

e lutam uns contra os 
outros.



1. AMOR SINCERO
Romanos 12.9: “Que o amor 

seja inteiramente sincero. 
Odeiem o mal e sigam o que é 

bom.” Noutras palavras: 
dediquem-se uns aos outros 

com amor fraternal.



Colossenses 3:23 nos ordena 
que ao “fazermos algo para 
alguém, façamos de todo o 

coração, como se 
estivéssemos fazendo para 

Deus e não para as pessoas.”



Isso é lavar os pés uns dos 
outros.



2. HONRA AOS OUTROS

Romanos 12.10: “Amem uns aos 
outros com carinho de irmãos 

em Cristo e em tudo deem
preferência uns aos outros.”



Isso é lavar os pés uns dos 
outros.



3. SERVIÇO AOS OUTROS

Romanos 12.8: “Quem reparte 
com os outros o que tem, que 
faça isso com generosidade. 
Quem ajuda os outros, que 

ajude com alegria.”



Isso é lavar os pés uns dos 
outros.



4. BÊNÇÃO PARA OS OUTROS

Romanos 12.14: “Peçam que 
Deus abençoe os que 

perseguem vocês. Sim, 
peçam que ele abençoe e 

não amaldiçoe.”



Isso é lavar os pés uns dos 
outros.



5. HUMILDADE E HARMONIA UNS 
COM OS OUTROS

Romanos 12.16: “Vivam em 
harmonia uns com os outros. 
Não sejam orgulhosos, mas 
aceitem serviços humildes. 

Não se julguem sábios.”



Isso é lavar os pés uns dos 
outros.



Não há vida cristã 
verdadeira, não há 

avivamento, não existe 
Igreja relevante, se não 
lavarmos os pés uns dos 

outros.


