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ORIENTAÇÕES GERAiS PARA O MÊS DE NAZARÉ

Fernando Tapia Miranda, pbro.

Responsável Panamericano de IESUS CARITAS.

A  I  Assembleia  Panamericana  de  nossa  Fraternidade
Sacerdotal realizada a Cuernavaca, México, em fevereiro do
2015, propôs á Equipe Internacional “convocar uma equipe
de quatro pessoas para realizar um estudo específico sobre
a identidade, finalidade, conteúdos e modo de realizar o
Mês de Nazaré  que permita redigir  um documento com
Orientações  Comuns,  respeitando  as  particularidades
culturais de cada país. Esse documento seria apresentado
para sua aprovação na próxima Assembleia Geral”1.

A  Equipe  Internacional  acolheu  esta  proposta  e  na  sua
reunião de Outubro de 2016, resolveu solicitar a Manuel

Pozo (Espanha), Jean Michel Bortheirie (França) e Fernando Tapia (Chile), constituir essa
comissão e redigir um documento sobre o Mês de Nazaré.

Os três aceitamos este encargo e trabalhamos desde nossos lugares de origem, estudando
artigos dos boletins IESUS CARITAS sobre o Mês de Nazaré,  recolhendo experiências e
materiais já elaborados para anteriores meses de Nazaré de diferentes países.

Finalmente reunimo-nos em Almería, Espanha,  do 20 ao 24 de fevereiro de 2017 para
fazer nosso trabalho. Manuel Pozo acolheu-nos em sua paróquia Nossa Sra.  de Monserrat
com grande espírito fraterno. Iniciamos nossa Jornada diária com a adoração eucarística e
as laudes e a culminamos na tarde com a Eucaristia, junto á comunidade paroquial.

1 I Asamblea Panamericana, documento “Construindo juntos nosso futuro. Propostas de 
crescimento para nossas Fraternidades”, fevereiro 2016.
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 Os três tínhamos experiência tanto em receber como em dar o Mês de Nazaré, pelo que o
trabalho  foi  muito  fluido,  muito  participativo  e  muito  agradável.  O  principal  marco
inspirador foi para nós o texto aprovado na Assembleia Internacional realizada por nossa
Fraternidade, em Argélia, no ano 1982, titulado “O Mês de Nazaré” e que foi incorporado
nas últimas edições do Diretório.

Nosso  trabalho  tem  como  destinatários  principais  os  Responsáveis  Regionais  e  suas
Equipes, bem como os Coordenadores dos Meses de Nazaré e suas Equipes. Contém uma
Primeira Parte com Orientações de tipo geral em relação ao que é o Mês de Nazaré, seus
Objetivos, os critérios para sua realização, o perfil do Coordenador do Mês, as etapas de
sua realização e o decorrer de um dia tipo.

Tem também uma Segunda Parte (a mais longa) com esquemas para os temas de reflexão,
preguntas para o trabalho pessoal ou grupal e esquemas para as meditações da semana
de retiro, com alguns exercícios para a oração pessoal. Querem ser uma ajuda para  os
expositores á hora de preparar tanto os temas de reflexão como as meditações do retiro.

Damos graças a Deus pela possibilidade de colaborar neste trabalho tão importante para
nossa Fraternidade e o colocamos nas mãos da Equipe Internacional que nos encomendou
esta tarefa.

Almeria, 25 de fevereiro de 2017.


