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L Â M P A D A  P A R A  M E U S  P É S  
E  L U Z  P A R A  M E U  C A M I N H O



Sabemos bem que a vida com Jesus se torna muito mais
plena e, com Ele, é mais fácil encontrar o sentido para cada
coisa. É por isso que evangelizamos



Coloque a Sagrada Escritura e uma vela 
acesa em destaque. É importante que 
cada jovem tenha sua Bíblia em mãos – 
livro ou app. Apresentar imagens de 
pessoas que são referências para a juven-
tude atual, cristãos ou não. Conversar 
sobre que tipo de referência esta pessoa 
representa. Depois, pode-se lembrar 
pessoas que fazem parte da vida do jovem 
e são ou foram referências importantes no 
seu crescimento humano. Propor uma 
oração de agradecimento pela vida das 
pessoas que são referências positivas na 
vida da juventude.

A personalidade, o jeito de ser e fazer as 
coisas, as opiniões de cada pessoa são 
fortemente influenciadas por pessoas que 
fazer parte de sua história, desde a família, 
passando por amigos e também persona-
gens do mundo midiático. Essas pessoas 
transmitem “numerosos dons que lhes 
foram transmitidos pelos pais, pelos avós 
e pela bagagem cultural da sociedade em 
que vivem. Ajudar os jovens a descobrir a 
riqueza viva do passado, conservando-a 
na memória e servindo-se dela para as 
suas decisões e possibilidades, constitui 
um gesto de amor autêntico para com 
eles, visando o seu crescimento e as 
opções que são chamados a realizar” (DF, 
35). São as bases para a construção dos 
projetos de vida da juventude, dando força 
e coragem para sonhar seus próprios 
sonhos.

Lâmpada para meus pés
e luz para meu caminho

Obs. Se for conveniente, pode-se apresen-
tar fotos das pessoas que são citadas no 
próprio celular de cada jovem. Caso o 
encontro não seja presencial, usar o 
padlet para compartilhar as fotos de 
forma que todos possam ver.

01. PARA REZAR
Ambientação

02. PARA REFLETIR

Na raiz do cristianismo está a Palavra de 
Deus que não é apenas um livro, mas é 
uma pessoa: Jesus Cristo que nos revela o 
amor do Pai no Espírito Santo. O Sínodo 
da Palavra já afirmava que “a Palavra não 
se exprime primariamente num discurso, 
em conceitos ou regras; mas vemo-nos 
colocados diante da própria pessoa de 
Jesus. A sua história, única e singular, é a 
palavra definitiva que Deus diz à humani-
dade” (Verbum Domini, n. 11). 

Assim com nossas raízes culturais e fami-
liares moldam nosso jeito de ser e pensar, 
a Sagrada Escritura, ou seja, o encontro 
com Jesus Cristo vivo, molda nossos 
projetos de vida porque enche nossos 
sonhos de sentido, pois como nos diz 
Papa Francisco:

Ao lermos a Palavra de Deus não estamos 
diante de qualquer literatura. Como não 
podemos ouvir da boca de Deus a revela-
ção do Seu amor infinito Ele nos enviou 
seu Filho que revela que Deus é Pai e quer 
nos salvar a todos. Quando lemos e medi-
tamos o Evangelho, vamos entendendo o 
jeito de Jesus, ou seja, o jeito de fazer 
parte desse projeto. Da mesma forma, 
todo o conjunto da Sagrada Escritura, 
Antigo e Novo Testamento testemunham 
a ação misericordiosa de Deus em favor 
do seu povo e dos seus escolhidos. É 
como sentar aos pés de nossos avós e 

(...) não é a mesma coisa ter conhecido 
Jesus ou não O conhecer, não é a mesma 
coisa caminhar com Ele ou caminhar tate-
ando, não é a mesma coisa poder escutá-
-Lo ou ignorar a sua Palavra, não é a 
mesma coisa poder contemplá-Lo, adorá-
-Lo, descansar n’Ele ou não o poder fazer. 
Não é a mesma coisa procurar construir o 
mundo com o seu Evangelho em vez de o 
fazer unicamente com a própria razão. 
Sabemos bem que a vida com Jesus se 
torna muito mais plena e, com Ele, é mais 
fácil encontrar o sentido para cada coisa. É 
por isso que evangelizamos (Evangelii 
Gaudium, n. 266).

1 - Documento �nal da XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Edições CNBB, 2018.
2 - Verbum Domini, n. 11 – Exortação Apostólica do Papa Francisco, Edições CNBB, 2010
3 - Evangelli Gaudium n. 266: Exortação Apostólica do Papa Francisco. Edições CNBB,2013.
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ouvir suas histórias. Não são quaisquer 
narrativas, mas o fato de fazerem parte de 
nossa família, essas memórias se enchem 
de significado e nos sentimos parte dela. 
Assim também a Palavra de Deus ilumina 
nosso caminhar à medida que vamos 
“ouvindo” o que o Senhor nos revela de 
nós mesmos, da história de amor de Deus 
com a humanidade, da comunidade da 
qual faço parte.

“... o Verbo estava junto de Deus, o Verbo 
era Deus. Mas este mesmo Verbo – afirma 
São João – ‘fez-Se carne’ (Jo 1, 14); por 
isso Jesus Cristo, nascido da Virgem 
Maria, é realmente o Verbo de Deus que Se 
fez consubstancial a nós. Assim a expres-
são ‘Palavra de Deus’ acaba por indicar 
aqui a pessoa de Jesus Cristo, Filho eterno 
do Pai feito homem” (Verbum Dominin, n. 7). 
O Evangelho de João inicia dizendo que 
Jesus é a palavra de Deus que se faz 
carne, ou seja, Deus se faz um de nós. 
Próximo. Cheio de compaixão e com um 
projeto bem definido: salvar. Jesus é o 
resumo de toda Revelação de Deus para 
nós. Todo o amor de Deus Trino pela 
humanidade se expressa em Jesus, em 
seus gestos e palavras. Palavra é comuni-
cação, por isso Ele espera uma resposta 
de cada um de nós.

Ler e meditar Jo 1,1-18

03. PARA MEDITAR
Iluminação Bíblica

a) Que sentido tem a Sagrada Escritura na 
minha vida cristã?

b) Como a Palavra de Deus direciona o 
concreto da minha vida? Tento vivenciar o 
que leio e medito?

04. PARA APROFUNDAR
Perguntas

05. PARA FAZER
Ação

Durante este mês, você pode escolher um 
livro bíblico para aprofundar. Que tal um 
dos quatro evangelhos? Você pode buscar 
alguns estudos que te ajudem a entender 
melhor a intenção do evangelista. Você 
pode ler um pouco de cada vez ou todos 
do grupo podem ler capítulos diferentes e 
compartilhar suas leituras e descobertas 
nos próximos encontros ou através das 
redes sociais.

Vale tomar também o material do mês da 
Bíblia. A cada ano a CNBB escolhe um 
livro bíblico para aprofundar e divulga 
materiais de estudo e oração com este 
livro. Confira!

Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do 
meu coração para que eu possa ouvir a 
tua Palavra, que eu entenda e faça a tua 
vontade, pois sou um peregrino na Terra. 
Não escondas de mim os teus manda-
mentos, mas abre os olhos, para que eu 
possa perceber as maravilhas da tua lei. 
Fala para mim as coisas ocultas e secre-
tas da tua sabedoria. Em ti coloco minha 
esperança, ó meu Deus, de iluminar minha 
mente e meu entendimento com a luz do 
teu conhecimento; não apenas para valori-
zar as coisas que estão escritas, mas para 
realizá-las, pois tu és a luz para queles que 
jazem nas trevas, e de ti vem toda boa 
ação e toda graça. Amém. (São João 
Crisóstomo)
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06. PARA AGRADECER
Oração 

07. FICHA TÉCNICA

4 - Evangelli Gaudium n. 266: Exortação Apostólica do Papa Francisco. Edições CNBB,2013.
5 - Verbum Domini, n. 07 – Exortação Apostólica do Papa Francisco, Edições CNBB, 2010
6 -  Assessora Interna da Comissão de Juventude da CNBB.
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