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Irmãos: Todos nós que 
fomos baptizados em Jesus 
Cristo fomos baptizados na 

sua morte. Fomos sepultados 
com Ele pelo Baptismo na 
sua morte, para que, assim 
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sua morte, para que, assim 
como Cristo ressuscitou dos 

mortos pela glória do Pai, 
também nós vivamos uma 
vida nova. (Romanos 6)

«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». 

«Tudo está consumado».
E, inclinando a cabeça, 

expirou. (João 18)

«Porque buscais entre os mortos Aquele que está vivo? 
Não está aqui: ressuscitou. Lembrai-vos como Ele vos 

falou, quando ainda estava na Galileia:
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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. 

(João 13)

‘O Filho do homem tem de ser entregue às mãos dos 
pecadores, tem de ser crucificado e ressuscitar ao 

terceiro dia’». Elas lembraram-se então das palavras de 
Jesus. Voltando do sepulcro, foram contar tudo isto aos 

Onze, bem como a todos os outros. Eram Maria 
Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as 

outras mulheres que estavam com elas diziam isto aos 
Apóstolos. Mas tais palavras pareciam-lhes um 

desvario, e não acreditaram nelas. 
Entretanto, Pedro pôs-se a caminho e correu ao 

sepulcro. Debruçando-se, viu apenas as ligaduras
e voltou para casa admirado com o que tinha sucedido. 

(Lucas 24)
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