
  Lava pés no matrimonio: demonstração de servidão!  
 

Desde a antiguidade o conceito 

de lavar os pés faz parte da 

cultura dos povos, 

principalmente, pois as 

pessoas andavam pelas ruas 

empoeiradas. Era um ato de 

boa educação lavar os pés das 

visitas para uma casa para a 

refeição. Não lavá-los seria um 

gesto de egoísmo e falta de 

consideração e esse era um 

serviço do servo ou escravo.  

 

Jesus Cristo é um modelo 

perfeito para casamento 

segundo os padrões de Deus. 

Ele mesmo disse: “Ora, se Eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos 

lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. 

Porque Eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós 

também” João 13.14,15. 

 

Assim, entendemos que o casamento deve ter sua base no amor, 

na entrega total, no serviço, na fidelidade, no contentamento, no 

respeito mútuo de um pelo outro, significando que os cônjuges 

devem estar dispostos a doar-se um pelo outro, e, sobretudo, a 

cuidar um do outro, em fartura ou escassez, alegria ou tristeza.  
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Lavar os pés, portanto é uma 

prova de servidão, de entrega, de 

estar disposto a tudo pelo outro.  

Se os cônjuges fundamentarem-se 

no amor de Cristo e seguirem o 

modelo do Senhor Jesus – lavando 

os pés um do outro como forma 

de amor e doação – terão um 

casamento feliz e abençoado. 

 

Atualmente nos casamentos das 

pessoas que seguem a filosofia da 

Supremacia Feminina, o ato de 

“lavar os pés” e depois beijá-los,  

é uma simbologia representando 

servidão, humildade, entrega e devoção do homem pela Mulher, 

reconhecendo o valor da Mesma e demonstrando que está 

pronto para servir a vida inteira, e isso é um compromisso.  

 

Apresentamos um álbum de belas fotos sobre o tema, bem como 

dois links em que há pequenos clips de novela brasileira que 

explorou o assunto, assista Jade:   

https://www.youtube.com/watch?v=pLDNpu6wf6g 

https://www.youtube.com/watch?v=NArsea9v8ms 

Mais fotos e montagens sobre casamentos em “HUMOR” e a SF 

em: http://www.supremaciafeminina.com.br/NOIVINHAS.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=pLDNpu6wf6g
https://www.youtube.com/watch?v=NArsea9v8ms
http://www.supremaciafeminina.com.br/NOIVINHAS.pdf
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Carlinhos Caichoeira beija os pés da noiva em seu casamento. No Link: 

http://www.cacoalnews.com.br/2012/12/livre-da-cadeia-carlinhos-cachoeira-se.html 
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