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Uma Refeição Especial  
é Preparada
Lucas 22:7-13

O dia da Páscoa chegava. Todos 
em Israel acordaram cedo e se 
prepararam para o grande dia. 
Jesus disse a Pedro e a João: 
“Preparem a nossa refeição de 
Páscoa”.

“Mas Jesus”, eles disseram, 
“não temos onde cozinhar a 
nossa refeição”.

“Não se preocupem com isso”, 
disse Jesus. “Vão até Jerusalém 
e procurem um homem com 
um jarro de água. Sigam-no 
até a sua casa. Ele levará vocês 

a uma grande cozinha onde 
vocês poderão preparar a nossa 
refeição”.

Então, Pedro e João partiram 
em direção a Jerusalém. Eles 
encontraram um homem com 
um jarro de água e o seguiram 
até sua casa. O dono da casa os 
levou até o andar de cima, onde 
ficava a grande cozinha, e tudo 
aconteceu conforme Jesus havia 
dito. Eles prepararam a comida e 
voltaram.
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Um Novo Mandamento
João 13:31-35

Jesus disse aos Seus discípulos: 
“Eu vou deixá-los em breve. 
Vocês vão procurar por mim, 
mas eu não vou mais estar aqui. 
Deus vai trazer glória para o Seu 
Filho! Meu tempo de ir para o 

Pai e ficar com Ele chegou. Mas 
eu deixo com vocês um novo 
mandamento: amem a cada um 
assim como eu tenho amado a 
vocês. Se fizerem o que eu digo, 
eu saberei que vocês são meus 
seguidores de verdade”.
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Os Líderes Devem Servir 
Lucas 22:14, 24-30

Jesus e Seus discípulos se 
sentaram para comer a 
refeição da Páscoa. Enquanto 
conversavam, um deles 
perguntou: “Quem é o maior 
entre o povo de Deus?” Todos os 
discípulos tinham uma opinião 
diferente sobre o assunto. Eles 
começaram a discutir e Jesus 

disse: “Alguns de vocês devem 
pensar que o governante é 
maior porque ele manda nos 
outros. Mas não pensem assim. 
A maior pessoa é aquela que 
serve às outras. Eu fui um servo 
para vocês e logo vou partir. 
Se servirem aos outros como 
eu sirvo a vocês, então vocês 
estarão comigo no meu Reino. 
Cada um de vocês terá um trono 
e comerá e beberá em minha 
mesa”.
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Jesus Lava os Pés  
dos Discípulos
João 13:1-9

Os discípulos estavam todos 
sentados em volta da mesa, mas 
Jesus Se levantou. Ele tirou Seu 
manto e enrolou uma toalha 
em volta de Sua cintura. Depois, 
encheu uma vasilha com água 
e voltou para a mesa. Ele Se 
ajoelhou aos pés dos discípulos 
e começou a lavá-los. Depois, 
secou-os com a toalha. Os 
discípulos ficaram sem palavras, 
mas Pedro se manifestou: 
“Senhor, por que você está 
lavando os nossos pés?”

“Vocês não compreendem 
agora, mas logo compreenderão”, 
respondeu Jesus. Pedro não 
queria que o Senhor fizesse algo 
que somente um escravo faria e 
disse: “Jesus, eu não vou deixar 
você lavar os meus pés”.

Mas Jesus respondeu: “Se eu 
não lavar os seus pés, então você 
não pertencerá a mim”.

Assim, Pedro deixou Ele lavar 
os seus pés junto aos outros 
discípulos.
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