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Introdução 

Amado leitor, esta mensagem está divida em 
duas partes. Na primeira parte falaremos a respeito 
do sangue de Jesus. Qual é o valor do sangue de Je-
sus? Qual o significado do sangue de Jesus? Muitos 
têm o costume de dizer: “Sangue de Jesus tem poder”, 
falam apenas porque um dia escutaram de alguém, 
falam por falar, mas infelizmente ainda não experi-
mentaram o poder que há neste sangue. Para nós, 
cristãos, o sangue de Jesus tem muito valor, é isso 
que veremos com a graça de Deus. Na segunda par-
te falaremos do ato de lavar os pés, mais um exem-
plo grandioso de humildade que Jesus nos deixou, 
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descrito em João 13, a partir do verso 3. Creio que 
mais uma vez seremos edificados pela Palavra Deus. 
Abra o seu coração e a sua mente e receba o que o 
Pai tem para ministrar à sua vida. Mas antes de ini-
ciar essa leitura, ore agora, onde estiver: 

“Pai, que o nosso coração se disponha a buscar 
ao Senhor, a tua presença, a tua Palavra. Queremos 
ser bem-aventurados, queremos como Corpo, como 
Igreja, como pessoas remidas e compradas com o 
teu sangue, como ovelhas do teu pastoreio, andar 
na luz, viver na luz e nos alimentarmos da verdade. 
Nesta hora, quando o Espírito do Senhor se move de 
uma forma tão viva, tão real, tão profunda, em nossos 
corações, que o Espírito de revelação, de profecia, de 
compreensão e de entendimento, nos domine Senhor, 
para que a tua Palavra queime. Venha transformar os 
nossos corações em fornalha divina para que nossos 
ossos também venham crepitar na tua presença, para 
que possamos ser lavados pelo poder da tua Palavra. 
Que a unção do Senhor flua na minha vida e na vida 
de cada leitor. Em nome de Jesus Cristo. Amém”. 
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1ª PARTE

o sangue de 
Jesus

Vamos ler Gênesis, capítulo 3, versículo 21: “Fez 
o SENHOR Deus vestimenta de peles para Adão e sua 
mulher e os vestiu.” O sangue de Jesus é a provisão de 
Deus para toda a humanidade; Deus não faz acep-
ção de pessoas. Não existe nenhuma pessoa que 
seja mais amada por Deus do que outra. O amor de 
Deus não é exclusivista. Você é o melhor de Deus. 
Você não deve fazer comparação com outras pes-
soas, porque aos olhos de Deus você é uma pessoa 
singular. Você é única para Deus. Você existe porque 
é propósito de Deus; ninguém nasce por acidente, 
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ninguém nasce por acaso; nada acontece se não 
for da vontade do Senhor. Quando seu coração for 
envolvido pela verdade do Senhor de que é o me-
lhor de Deus, você entenderá realmente o quanto o 
Senhor é bom e misericordioso. A única coisa que 
pode lhe cegar, enganar, para que não assuma essa 
posição que o Pai lhe outorgou é o pecado. O peca-
do o deixa deformado, sem valor. A Palavra procla-
ma que há poder no sangue de Jesus, e que a única 
maneira pela qual podemos ter comunhão com 
Deus, a única forma, o único caminho para chegar-
mos a Deus é por meio do sangue. Deus poderia ter 
estabelecido qualquer outra coisa, mas Ele estabe-
leceu que fosse por intermédio do sangue.

 No Jardim do Éden, quando ainda o homem 
não havia pecado, tudo era cheio de glória, cheio 
de luz, cheio de vida, mas quando o homem se 
rebelou contra Deus, quando o homem se viu nu 
diante de Deus, quando o seu pecado estava como 
que corroendo suas entranhas, o que Deus fez? Ele 
não deixou o homem ser consumido de vergonha, 
porque Deus é amor. E qual foi a providência do Se-
nhor? Ele tomou alguns animais; o sangue destes 
fora derramado, e Deus tomou a pele e vestiu o ho-
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mem, cobriu-o. No Velho Testamento encontramos 
alusão ao sangue inocente de Jesus; a pessoa tra-
zia um animal inocente que era morto no lugar do 
culpado, o sangue derramado significava cobertura 
da imperfeição daquela pessoa. Era coberta a culpa 
da pessoa e ela passava a ter comunhão com Deus. 
No Novo Testamento não temos apenas mais uma 
promessa, temos o cumprimento da promessa que 
é Jesus. Jesus que derramara seu sangue. Vejamos 
agora o que está escrito no versículo 5, do capítulo 
1 de Apocalipse: “E da parte de Jesus Cristo, a Fiel Tes-
temunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos 
reis da terra. Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue, 
nos libertou dos nossos pecados.” O sangue de Jesus 
nos liberta: Aleluia! 

Não há ninguém que possa libertar o outro da 
escravidão do pecado, ninguém pode transformar 
a vida de outra pessoa. Alguém pode passar por to-
dos os psicólogos, psiquiatras, mil coisas, mas nada 
poderá arrancá-lo, libertá-lo do poder do pecado. 
Você já foi liberto pelo sangue de Jesus? Se você já 
foi liberto pelo sangue de Jesus, sabe o que signifi-
ca isso, conhece o poder do sangue de Jesus, goza 
desta verdade, daquilo que o sangue de Jesus Cris-
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to fez, “nos libertou dos nossos pecados.”
Quando vemos o universo, podemos contemplar a 

grandeza do seu Criador, e uma coisa que deixa os as-
trônomos como que estarrecidos, é exatamente a bele-
za do universo, a sua imensidão, há milhões de galáxias, 
tudo feito, criado pela Palavra de Deus; Deus ordenava e 
tudo passava a existir, conforme está escrito no primei-
ro capítulo do livro de Gênesis: “E disse Deus [...]” (Gêne-
sis 1.3.) Para a nossa salvação, e libertação, Ele poderia 
também ter falado: “Homens, de agora em diante, todos 
estão perdoados”. Poderia perdoar pela sua Palavra, João 
disse: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de 
graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do 
unigênito do Pai.” (João 1.14.) A Palavra se encarnou. A 
Palavra de Deus tomou forma humana e passou a ter 
sangue, coração, pulmão. A Palavra de Deus se fez car-
ne, a Palavra de Deus se identificou com o homem e fez 
algo na cruz, o Deus encarnado, a Palavra encarnada, 
derramou o seu próprio sangue por amor. E esse amor 
não fora apenas algo do passado. A Bíblia nos diz que 
Jesus nos ama, não diz aquele que nos amou. Cristo nos 
ama e nos perdoa, e a única maneira de recebermos o 
perdão é por meio do sangue de Jesus.
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o sangue 
de Jesus nos 

purIfIca

Há poder no sangue de Jesus, há poder para 
transformar a sua casa, há poder para transformar o 
seu relacionamento conjugal, há poder para libertá-
lo dessas paixões que corroem o seu ser. Há poder 
no sangue de Jesus para libertar você de qualquer 
prisão. 

Pode acontecer de uma pessoa ser liberta, mas 
continuar apegada a algo. E quando isso acontece 
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ela precisa ser purificada, e essa purificação somen-
te se dá pelo sangue de Jesus Cristo, conforme está 
escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14: “Muito 
mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a 
si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará 
a nossa consciência de obras mortas, para servirmos 
ao Deus vivo!” É o sangue de Jesus que purifica a 
nossa consciência das obras mortas. Podemos dizer 
que obras mortas são todos os atos religiosos que 
fazemos tentando agradar a Deus, tentando nos 
aproximar de Deus. Esses atos, muitas vezes, estão 
arraigados em nossa consciência. Muitas são as pes-
soas que têm a consciência cauterizada, se tornam 
insensíveis, e para obterem a cura é somente por 
meio do sangue de Jesus Cristo.

Em 1 João 1.7, está escrito: “Se, porém, andarmos 
na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão 
uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos 
purifica de todo pecado.” Nada pode penetrar no seu 
coração, naquele labirinto do seu coração, naquelas 
falhas, naquelas lacunas, a não ser o efeito do san-
gue de Jesus.
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o sangue 
de Jesus nos 

santIfIca

Está escrito também que o sangue de Jesus nos 
santifica. Algumas pessoas imaginam que podem 
se santificar com o próprio esforço, mas a Palavra 
proclama em Hebreus, capítulo 13, no versículo 12: 
“Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, 
pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta.” Quem 
nos santifica é o sangue de Jesus, ele nos faz san-
tos.
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o sangue 
de Jesus nos 
aproxIma de 

deus

 Nossa aproximação a Deus não se dá simples-
mente por meio dos nossos cânticos e da nossa 
adoração, eles nos permitem estar na presença de 
Deus, mas o que nos faz achegar a Deus, o caminho 
que nos leva ao Senhor, o caminho que nos apro-
xima dele, segundo Efésios, capítulo 2, verso 13, é: 
“Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis 
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longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo.” Nós 
estávamos longe de Deus, afastados, mas pelo san-
gue de Cristo pudemos nos aproximar de Deus. Al-
guns querem se aproximar de Deus com incensos, 
com sacrifícios, mas tudo isso é um grande engano, 
a única maneira de nos aproximarmos do Senhor é 
pelo sangue de Jesus: “[...] fostes aproximados pelo 
sangue de Cristo Jesus.”
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o sangue 
de Jesus nos 

JustIfIca 

Deus nos vê como justos quando entramos e vi-
vemos na presença dele. Porém, você pode se per-
guntar: “Como? Se a Palavra diz que não há um justo 
sequer?” Sim, é verdade, mas no momento em que 
a pessoa crê no Senhor Jesus e passa a conhecer os 
efeitos do sangue dele, ela é considerada justa. A 
pessoa que se apropria dos efeitos do sangue de 
Jesus, Deus a contempla como se ela nunca tivesse 
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pecado. E essa verdade está escrita em Romanos, 
capítulo 5, versículo 9: “Logo, muito mais agora, sen-
do justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos 
da ira.” Para que entenda, farei uma ilustração: ima-
gine a vida representada por uma folha de papel. 
Nesta contém blasfêmias, palavrões, coisas as mais 
degradantes, uma sujeira só. A folha “vida” está ne-
gra de tanto pecado, mas ela deseja se tornar limpa. 
Então, um aparelho, como se fosse uma máquina 
de lavar, contendo o sangue de Jesus é passado por 
toda a extensão da folha, logo qual será o resulta-
do? A folha se tornará limpa, branca, pura. A cor an-
tes negra, passa a ser branca, alva. Não há um único 
respingo de sujeira. O que o sangue de Jesus Cristo 
fez? No momento em que nos convertemos, no mo-
mento em que os nossos olhos são abertos para ver 
o efeito do Calvário, para ver o efeito do poder do 
sangue de Jesus, Deus nos declara justos, conforme 
nos revela a Palavra: “Logo, muito mais agora, sendo 
justificados pelo seu sangue [...]” Você que já recebeu 
Jesus Cristo como Senhor e Salvador deixe o seu co-
ração ser dominado pela verdade de que perante 
Deus, por intermédio do sangue de Cristo, você é 
justo.
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o sangue 
de Jesus nos 

comprou

A Bíblia declara que Deus nos comprou (1 Corín-
tios 6.20). Deus tinha o direito sobre a nossa vida, 
pelo ato da criação, mas o homem se perdeu. Eu me 
lembro da história de um menino que com muita 
dificuldade fez um barco de madeira; trabalhou 
muito naquele barquinho e ele ficara muito boni-
to. Esperou que chovesse, que tivesse uma enxur-
rada, para então colocar o barquinho na água. Eis 
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que veio a chuva, e o barquinho fora colocado para 
navegar. Mas de repente, a velocidade da água au-
mentou e o barco foi embora, e o garoto não conse-
guiu resgatá-lo. Passado algum tempo, o menino foi 
à cidade e, para sua surpresa, vira o seu barquinho 
numa loja de objetos usados, à venda. Ele entrou 
e pegou o barquinho, mas o dono disse: “Você tem 
que pagar por ele”. Ele respondeu: “Não, o barquinho 
é meu, fui eu quem o fez”. O dono da loja disse: “Não, 
esse barquinho estava perdido, alguém o achou e me 
vendeu, se você o quiser de volta terá que comprá-lo”. 
O menino ficou muito triste, foi em casa, buscou 
o dinheiro e comprou o barquinho. Ele abraçou o 
barquinho e disse: “Você é meu duas vezes, uma vez 
porque eu te fiz e a outra porque eu te comprei”. 

O homem foi feito por Deus, mas, ali no jardim 
do Éden, ele se perdeu quando pecou. O homem 
foi por uma enxurrada e se perdeu, mas Jesus Cris-
to com o seu sangue o resgatou, o comprou. É isso 
que diz a Palavra em Apocalipse, capítulo 5, versícu-
lo 9: “E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de 
tomar o livro e abrir-lhe os selos porque fostes morto 
e com o teu sangue compraste para Deus os que pro-
cedem de toda tribo, língua e nação [...]”
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O apóstolo Paulo, falando sobre a Igreja, em 
Atos capítulo 20, versículo 28, proclama esta ver-
dade: “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o 
qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pas-
toreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o 
seu próprio sangue.” 
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o sangue 
de Jesus nos 

redIme

Na Bíblia Anotada e Expandida temos uma ex-
plicação sobre a redenção que nos ajuda a enten-
der melhor esse processo, vejamos: “A doutrina da 
redenção compreende três ideias: 1) o pagamento do 
resgate com o sangue de Cristo (1Co 6.20; Ap 5.9); 2) 
a remoção da maldição da lei (Gl 3.13; 4.5); e 3) a li-
bertação da escravidão do pecado para a liberdade 
da graça (1Pe 1.18). A redenção é sempre pelo seu 
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sangue, pela morte de Cristo.” Em Efésios, capítulo 1, 
versículo 7, lemos: “No qual temos a redenção, pelo 
seu sangue [...]” Pelo seu sangue temos a redenção, 
Ele nos redimiu. Redimir diz exatamente comprar, 
pagar. 

Hebreus 9, versículo 22, nos mostra que, por 
intermédio do sangue de Jesus, nós temos a nossa 
remissão: “Com efeito, quase todas as coisas, segundo 
a lei, se purificam com sangue; e, sem derramamento 
de sangue, não há remissão.” Não há remissão a não 
ser pelo sangue de Jesus. 

Aqueles que foram purificados, santificados, 
aproximados, justificados, comprados, redimidos, 
todos os que experimentaram a remissão, expe-
rimentaram o milagre de serem libertos da culpa, 
de terem comunhão com Cristo e de se tornarem 
participantes do Corpo de Cristo. Por meio do san-
gue de Jesus temos comunhão com Ele e também 
comunhão com nossos irmãos.

O sangue inocente de Jesus nos torna inculpá-
veis

O sangue do Senhor foi derramado inocente-
mente. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 4, 
temos o relato de Judas sobre o erro que ele come-
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tera. A própria consciência de Judas o acusou por 
ter traído o Senhor: “Pequei, traindo o sangue inocen-
te.” Jesus não cometera um único erro que pudesse 
incriminá-lo. Ele jamais pecou. Porém, Deus na sua 
soberania determinou uma maneira de nos tornar 
inculpáveis, pelo derramamento do sangue inocen-
te de Jesus. Por isso, ainda que não recebêssemos 
nenhuma bênção do Pai, nunca, jamais poderíamos 
reclamar. Deus nos deu o que de mais precioso há, 
só temos motivos para agradecer, engrandecer e 
louvar o nome precioso do Senhor. “Aquele que nos 
ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos peca-
dos, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus 
e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos sécu-
los. Amém!” (Apocalipse 1.5-6.)

O sangue de Jesus nos garante a entrada no 
céu

Vimos que o sangue de Jesus nos purifica, san-
tifica, aproxima de Deus, nos justifica, nos compra, 
nos redime, nos torna inculpáveis e agora veremos 
que esse precioso sangue nos garante a entrada no 
céu, nos garante a vida eterna. “Jesus Cristo é Aquele 
que veio com a água do seu batismo e com o sangue 
da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue e 
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não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é 
testemunha de que isso é verdade porque o Espírito é 
a verdade. Há três testemunhas: o Espírito, a água e o 
sangue; e esses três estão de pleno acordo. Nós acei-
tamos o testemunho dos seres humanos, mas o teste-
munho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho 
que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê 
no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio 
coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um 
mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus 
deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus 
nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do 
seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem 
o Filho de Deus não tem a vida.” (1 João 5.6-12 Nova 
tradução Na Linguagem de Hoje.) Que você, ama-
do leitor, tenha o entendimento do valor que há no 
sangue de Jesus. 
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2ª PARTE

o sIgnIfIcado 
de lavar os 

pés

Quero dividir com você algo que o Espírito de 
Deus trouxe ao meu coração. Trata-se de uma ver-
dade muita rica e profunda, que se realmente mani-
festarmos fome e desejo de conhecer o coração de 
Deus dentro deste episódio, isso poderá mudar, não 
apenas a nossa vida, mas mudar o nosso lar, mudar 
a Igreja e transformar o mundo inteiro 

“Ora, antes da Festa da Páscoa, sabendo Jesus que 
era chegada a sua hora de passar deste mundo para 
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o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, 
amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo pos-
to no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que 
traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às 
suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, 
levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, toman-
do uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na 
bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-
lhos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-
se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me 
lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço 
não o sabes agora; compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe 
Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: 
Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro 
lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as 
mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou 
não necessita de lavar senão os pés; quanto ao mais, está 
tudo limpo. Ora, vós estais limpos, mas não todos. Pois 
ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem 
todos estais limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, to-
mou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Com-
preendes o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o 
Senhor e dizeis bem; porque eu o sou. Ora, se eu, sendo 
o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis 
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lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo; 
para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verda-
de, em verdade vos digo que o servo não é maior do que 
o seu Senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o 
enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois 
se a praticardes.” (João 13.1-17.)

 João, guiado pelo Espírito Santo, registrou que: 
“Ora, antes da Festa da Páscoa, sabendo Jesus que era 
chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai.” 
É interessante que não está escrito: “Sabendo que era a 
hora da morte”, porque para aquele que tem o Senhor, 
não existe a morte, e, sim o “passar deste mundo para 
o Pai.” Quando você compreende isso, a morte deixa 
de ser algo assombroso. Vejamos os versos 14 e 15: 
“Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, 
vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque 
eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais 
vós também.”

Esta palavra de João 13, veio ao meu coração cer-
ta noite quando eu estava em meu gabinete orando, 
buscando do Senhor uma palavra para o seu povo, e a 
algumas quadras, um vizinho colocara uma música num 
volume muito alto. Eu estava lendo as Escrituras, falando 
com Deus, mas sentia dificuldade para manter e expres-
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sar a comunhão com o Senhor, de ter intimidade glorio-
sa, santa, com Deus, o Pai. Aquela música invadia com-
pletamente o local. Eu estava diante de Deus com o meu 
coração limpo, estava com o coração cheio de alegria, de 
gozo, sentindo a graça de Deus fluindo em minha vida; 
mas aquele barulho era incômodo, envolvente. Entretan-
to, mesmo que aquela música me envolvesse de alguma 
forma, ela não conseguira atrapalhar o meu momento 
com Deus porque dentro de mim estava tudo bem. Eu 
não tinha consciência de pecado, tinha liberdade, esta-
va lavado. Porém, comecei a perceber que algo estava 
acontecendo, os meus pés estavam ficando empoeira-
dos com aquele som. Apesar de eu estar num escritório 
com um carpete bem limpo, fiquei coberto de poeira. 
Poeira que eu não fui buscar, mas que surgiu. 

Eu estava à espera de um missionário e quando ele che-
gou, coloquei uma música e começamos a conversar ao 
som de um hino que entoava a glória do Senhor. À medida 
que aquele hino ia sendo cantado, sentia que os meus pés 
iam sendo lavados. Fui me sentindo limpo, liberto, sem mais 
nenhuma poeira em meus pés, senti essa verdade que o Se-
nhor dissera: “Ora, se sabeis estas coisas, bem aventurados sois 
se as praticardes.”



31

a lIção do 
mestre

Lavar os pés. Essa mensagem foi trazida por Je-
sus no final do ministério dele. Normalmente as úl-
timas palavras são as que ficam mais gravadas, mas 
Jesus não apenas ensinou, não apenas falou, Ele 
demonstrou. Através da oração, Jesus disse que era 
preciso mudar algo, a forma de viver dos discípulos, 
de todos os crentes. Ensinou como o povo deveria 
se relacionar com Deus.

Vejamos novamente o verso 1, de João 13: “Ora, 
antes da Festa da Páscoa, sabendo Jesus que era che-
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gada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, 
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-
os até ao fim.” ‘Amar até ao fim’ Jesus não amou no 
momento que antecedeu a cruz ou durante a cruz. 
Ele amou sem fim, amou incondicionalmente, sem 
receber nada em troca. Amou intensamente, um 
amor real e vivo. “Tendo amado os seus que estavam 
no mundo, amou-os até ao fim.” O amor como que 
brilhava nos olhos do Senhor, pulsava em suas pa-
lavras, as mãos do Senhor eram mais ternas do que 
as mãos de uma mãe. Eu creio que Jesus olhou para 
cada um dos discípulos assentados ali, até chegar 
a Judas Iscariotes. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, 
Jesus sabia da conspiração, Ele sabia até do pacto 
do beijo da traição, mas diz a Palavra que o Senhor 
o amou até ao fim.

“Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima 
e, tomando a toalha, cingiu-se com ela.” Os discípu-
los não sabiam de nada, nunca tinham visto Jesus 
fazer aquilo, tirar a sua veste, cingir-se com a toalha, 
tomar uma bacia com água e lavar os pés dos discí-
pulos. E Jesus lavou os pés dos discípulos, um por 
um. Porém, ao se aproximar de Pedro para lavar-lhe 
os pés, Pedro disse: “Nunca me lavarás os pés.” Jesus 
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respondeu: “Se eu não te lavar, não tens parte comi-
go.” Pedro, então, disse: (parafraseando) “Se é para 
lavar, então lave, não só os pés, mas lave a cabeça e 
as mãos também.” Jesus disse: “Somente os pés, pois 
vós já estais limpos.” Note que Jesus falara: “Vós já es-
tais limpos”, mas, se ele estava limpo por que lavar-
lhe os pés? Há uma diferença entre lavar e purificar. 
Somente o sangue de Jesus pode lavar. É o sangue 
de Jesus que lava o coração, é o sangue do Senhor 
que traz o perdão, é o sangue do Senhor que apaga 
todas as manchas, todas as máculas do pecado; é o 
sangue de Jesus que limpa completamente. Jesus 
ao lavar os pés dos discípulos demonstrou como 
ninguém jamais demonstrara o que realmente sig-
nifica se humilhar. Aquele que deveria apenas ser 
servido, serviu. Ele demonstrou isso de maneira 
grandiosa, que constrange. “[...] e quem quiser ser o 
primeiro entre vós será vosso servo; tal como o Filho 
do Homem, que não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida em resgate por muitos.” (Mateus 
20.27-28.) 

Com o ato de lavar os pés dos discípulos, Jesus 
também quis dizer que aquele que já fora purifica-
do do pecado não deve desistir da caminhada com 
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Ele caso venha pecar novamente. O que a pessoa 
deve fazer é se arrepender, confessar e abandonar o 
pecado. Assim tornar-se-á limpa mais uma vez. Para 
entender melhor essa ilustração podemos compa-
rá-la à vida natural. Talvez algum dia, após ter toma-
do banho, você andou descalço e notou que seus 
pés ficaram sujos, logo decidiu apenas lavar os pés, 
sem tomar outro banho. Consegue entender? Tanto 
a limpeza natural quanto a espiritual precisam ser 
completas. Não dá para ficar com uma parte limpa e 
a outra suja. Não dá para dormir com o corpo limpo 
e os pés sujos de poeira. Não dá para viver com Cris-
to com um pecado não confessado e abandonado. 

Ao notar que os pés dos discípulos estavam su-
jos, Jesus não os incriminou dizendo: “Por que vocês 
sujaram os pés? Por que seus pés estão sujos, empoei-
rados?” Jesus não os condenou. Havia poeira. E esta 
poeira pode vir sobre os filhos de Deus sem que 
eles a busquem.
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como eu fIz, 
façaIs vós 

também 

Quando aquela música entrou pela porta e 
invadiu aquele lugar, eu fiquei cheio de poeira. 
A Escritura diz que o mundo jaz no maligno, e es-
tamos habitando neste mundo. Seja na escola, no 
trabalho, ou em qualquer outro lugar, podemos 
ficar impregnados de poeira. Se você estiver per-
to de alguém que esteja fumando, o cheiro de ci-
garro poderá impregnar a sua roupa, o seu cabe-
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lo. Quantas vezes você está bem com Deus, sem 
pecado, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, 
servindo, porém percebe que algo não está fluin-
do. Você pode não ter percebido, mas uma poeira 
do mundo deve estar na sua vida, e para se ver 
livre dela é preciso lavar-se! O Senhor Jesus disse: 
“Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois 
se as praticardes.” 

Jesus Cristo nos deixou um exemplo prático, não 
apenas palavras. “Como eu fiz, fazeis vós também.” 
Os discípulos estavam tristes porque sabiam da 
morte do Senhor, a angústia do momento da morte 
os dominava, a poeira os envolvia, eles precisavam 
se refrescar, precisavam se esvaziar. Jesus então 
se despiu e disse: “Do modo como eu fiz, façais vós 
também.” Existe a necessidade de fazermos como 
Jesus, nos despirmos, muitas vezes, dos nossos pre-
conceitos, daquela roupagem de uma posição, seja 
lá o que for, e nos tornarmos o que Ele espera, ser-
vos. O lavar os pés pode ser interpretado também 
como um ato de abnegação e bondade, e poucos 
são os exemplos de pessoas que fizeram isso para 
Jesus. Houve uma mulher que lavou os pés do Se-
nhor com as suas próprias lágrimas e os enxugou 
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com seus cabelos. Naquele momento, quando a 
perseguição a Jesus era tão intensa, quando o seu 
próprio ministério era questionado, quando alguns 
que o seguiam o abandonaram, aquela mulher se 
prostrou aos pés do Senhor e os refrescou, o Senhor 
sentiu o amor, sentiu o carinho daquela mulher, Ele 
se refez. Ela lavou os pés do Senhor, não lavou com 
perfume, lavou com lágrimas de amor por aquele 
que a perdoara, que a restaurara, por aquele que 
lhe dera uma nova vida. Jesus estava na casa de 
um homem importante e o repreendeu dizendo: 
“Olha, você pôs comida, você pôs tantas coisas, mas 
se esqueceu de uma coisa, você esqueceu-se de lavar 
os meus pés” (Lucas 7.36-50).

Algo que, durante dois mil anos, a Igreja tem-
se esquecido é de lavar os pés uns dos outros. 
Esqueço-me de que preciso lavar os pés do meu 
irmão, e ele se esquece de que precisa lavar os 
meus pés também. Não me refiro ao sentido ape-
nas literal. Os pés do irmão podem ser lavados 
pelo seu amor, pela sua gratidão, pela sua fide-
lidade, pelo seu abraço, pela sua oferta financei-
ra, pelas suas visitas, pelas suas orações, pela sua 
compreensão, pelos seus ouvidos, pela sua dis-
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crição, pelo seu respeito, pela sua presença, pela 
sua sinceridade, pelo seu sorriso, pela sua ajuda, 
pelo seu perdão.

“Como eu fiz, façais vós também.” Quando você 
chega para alguém que o magoou, o feriu, e não o 
compreendeu, e decide resolver a questão, de re-
pente, a poeira que estava alojada, tanto em você 
quanto nele, vai sendo retirada, lavada, porque o 
perdão lava. Quando você abre mão dos seus direi-
tos em favor do outro, isso lava. Quando você deixa 
sua posição, lava. Quando você se veste de humil-
dade, lava. Quando você revela o seu sentimento, 
o seu amor pelo outro, lava. Quando você ora pelo 
outro, lava. 

Percebemos que a volta de Jesus se aproxima; 
são momentos de turbulência, de tempos difíceis. O 
Senhor disse que ao se aproximar o fim, o seu povo 
iria se purificar mais, enquanto o mundo se sujaria 
cada vez mais. Mas cabe a cada um de nós estar 
cada vez mais limpo. E a limpeza precisar atingir 
tudo em nós. Dentro da nossa casa estaremos re-
novando a nossa vida familiar. O marido deve lavar 
os pés da esposa com amor, com carinho, com afe-
to, porque muitas vezes, ele se lembra de comprar 



39

coisas que a esposa e os filhos precisam, mas não 
se lembra de que eles precisam ainda mais do seu 
amor, da sua presença. Uma declaração de amor 
lava os pés. Às vezes, após um dia cansativo, difícil, o 
marido liga para ela, que atende o telefone e diz: “O 
que você quer?” Ele diz: “Eu não quero nada, só que-
ro ouvir a sua voz”. Ela então se acalma e fica limpa. 
Outras vezes é o inverso, é o marido que chega em 
casa depois de um dia duro no trabalho, tudo deu 
errado, tudo foi tão difícil, e o que a esposa deve fa-
zer? Lavar os pés do seu esposo, seja em atitudes 
ou palavras. Os pais devem lavar os pés dos filhos e 
os filhos devem lavar os pés de seus pais. Pode ser 
que você vá exercer o lava-pés na igreja, lavando os 
pés do seu irmão que está vivendo um momento 
muito sério, ele ama o Senhor, ele quer o Senhor, 
contudo, está cheio de poeira, vivendo uma pressão 
tremenda, precisando de alguém para lavar-lhes os 
pés empoeirados, a Palavra diz: “Chorar com os que 
choram.” (Romanos 12.15.) Exerça o que Jesus lhe 
ensinou, sirva! “Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, 
vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns 
dos outros. [...] Em verdade, em verdade vos digo que o 
servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado 
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maior do que aquele que o enviou.” (João 13.14,16.) 
Que o Espírito de Deus venha vivificar a sua Palavra 
em nossas vidas.

Se estamos buscando de Deus a renovação da 
Igreja, devemos começar em nossa casa. Procure 
tirar a sua roupagem de auto-suficiência, procure 
tirar as suas vestes. “Ora, se sabeis estas coisas, bem-
aventurados sois se as praticardes.” Não é só uma 
questão de crer, mas de praticar. Comece a fazer 
isto. Comece, agora mesmo, a lavar os pés uns dos 
outros. Comece a orar por alguém que o Senhor 
colocar em seu coração, não como uma obrigação, 
mas oferecendo ao Espírito do Senhor uma oportu-
nidade para agir em nosso meio. Talvez você esteja 
só esperando que alguém venha lavar os seus pés, e 
se assim for, não espere mais, comece a lavar os pés 
do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu 
irmão e haverá o refrigério da presença do Senhor.

Deus abençoe!

Pr. Márcio Valadão
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Jesus te 
ama e Quer 

vocÊ!

1º PASSO: Deus o ama e tem um plano 
maravilhoso para sua vida. “Porque Deus amou 
o mundo de tal maneira que deu o seu  Filho unigê-
nito, para que todo o que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna.“ (Jo 3.16.)

2º PASSO: O Homem é pecador e está 
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separado de Deus. “Pois todos pecaram e 
carecem da glória de Deus.“ (Rm 3.23b.)

3º PASSO: Jesus é a resposta de Deus, 
para o conflito do homem. “Respondeu-
lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a 
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.“ (Jo 
14.6.)

4º PASSO: É preciso receber a Jesus em 
nosso coração. “Mas, a todos quantos o rece-
beram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 
de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome.“ 
(Jo 1.12a.) “Se, com tua boca, confessares Je-
sus como Senhor e, em teu coração, creres que 
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 
Porque com o coração se crê para justiça e com 
a boca se confessa a respeito da salvação.” (Rm 
10.9-10.)

5º PASSO: Você gostaria de receber a 
Cristo em seu coração? Faça essa oração de 
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decisão em voz alta:
“Senhor Jesus eu preciso de Ti, confesso-te o 

meu pecado de estar longe dos teus caminhos. 
Abro a porta do meu coração e te recebo como 
meu único Salvador e Senhor. Te agradeço por-
que me aceita assim como eu sou e perdoa o 
meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro 
dos teus planos para minha vida, amém”.

6º PASSO: Procure uma igreja evangé-
lica próxima à sua casa.

Nós estamos reunidos na Igreja Batista da 
Lagoinha, à rua Manoel Macedo, 360, bairro 
São Cristóvão, Belo Horizonte, MG.

Nossa igreja está pronta para lhe acom-
panhar neste momento tão importante da 
sua vida. 

Nossos principais cultos são realizados 
aos domingos, nos horários de 10h, 15h e 
18h horas.

Ficaremos felizes com sua visita!
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