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ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO 

DA SEMANA DE NAZARÉ PARA JOVENS 

 

APRESENTAÇÃO 

Todos  os  anos,  de  2012  a  2019,  a  Família  Espiritual  Carlos  de
Foucauld organizou uma SEMANA NAZARÉ PARA OS JOVENS, em
diferentes locais do Chile. Seu objetivo tem sido ajudar os jovens a
encontrar-se  mais  profundamente  com  Jesus  de  Nazaré,  amá-lo
com  paixão  e  segui-lo  fielmente,  no  meio  das  realidades  deste
mundo, à maneira do Bem-aventurado Carlos de Foucauld

Em julho de 2019 percebeu-se a necessidade de parar e avaliar a experiência vivida.
Para isso, Javier Pinto1  ficou encarregado de escrever um documento de síntese sobre as
oito semanas, contendo um relato do que os jovens viveram, alguns testemunhos, uma
sistematização das características da experiência e algumas projeções e desafios para o
futuro2.

Percebeu-se, também, a necessidade de fazer uma pesquisa, via internet, com os jovens
que participaram uma ou várias vezes nas diferentes semanas de Nazaré. 

As perguntas tinham como objetivo conhecer os frutos que essa experiência espiritual e
eclesial  provocou  em suas  vidas,  e  coletar  suas  opiniões  sobre  o  futuro  da  mesma.
Dezessete jovens responderam. Com esses dados, foi feito um relatório.

Finalmente, foi organizado um encontro de avaliação da experiência com representantes
dos  vários  ramos  da  Família  Espiritual:  Irmãzinhas  de  Jesus,  Instituto  Secular  Jesus
Caritas,  Fraternidade  Sacerdotal  Jesus  Caritas,  Fraternidade  Leiga  de  Adultos  e
Fraternidade Leiga de Jovens. No total, sete pessoas se reuniram de 3 a 5 de fevereiro de
2020, no Santuário de Santa Rosa de Pelequén, lugar que está sob a responsabilidade de
um padre de Jesus Caritas.

Durante  o  encontro,  num  clima  de  oração  e  discernimento,  eles  estudaram  os
documentos acima indicados, a experiência foi avaliada, refletida e basicamente chegou-
se a duas conclusões:

1. As  Semanas  de  Nazaré  foram  uma  experiência  fundamental  no  crescimento
espiritual dos jovens participantes, razão pela qual é necessário continuar.

1  Javier Pinto é um teólogo leigo chileno que participou da preparação e realização de várias Semanas de
Nazaré para os Jovens. 

2  Javier Pinto, “Semana de Nazaré para Jovens. Revisando el camino recorrido”, setembro 2019. 



2 
 

2. Aos jovens que  já  participaram é  conveniente  oferecer  outra  experiência  que
indique um aprofundamento da espiritualidade do Irmão Carlos.

Como ajuda para o primeiro ponto, concordou-se em redigir essas Orientações para a
realização da Semana de Nazaré para Jovens,  que detalha o trabalho realizado no
encontro de avaliação e permite que a experiência continue,  mesmo se mudarem os
organizadores. Também possibilitará a partilha com irmãos e irmãs de nossa Família
Espiritual em outros países.

OBJETIVO DA SEMANA DE NAZARÉ PARA JOVENS (SNJ)

Ter um profundo encontro com Jesus de Nazaré, para amá-lo mais e segui-lo com mais
fidelidade, no Chile de hoje, seguindo os passos do Bem-aventurado Carlos de Foucauld:

 fazendo experiência dos pilares fundamentais de sua espiritualidade: a vida em
fraternidade,  partilhar o trabalho manual com os pobres,  a vida eucarística,  a
experiência do encontro com Deus no deserto, e a revisão da vida.

 em um clima jovem, feliz, simples e acolhedor. 

CRITÉRIOS PEDAGÓCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SNJ

• Encontra-se um lugar simples, com espaço suficiente para um grupo de jovens
viverem juntos durante uma semana. Haverá caminhadas na região do encontro,
favorecendo as periferias geográficas (os lugares mais pobres).

• As atividades da SNJ não devem ser sofisticadas ou estranhas à vida cotidiana do
jovem, mas atividades que podem ser realizadas depois que terminar a SNJ, de
forma que sejam incorporadas como hábitos de crescimento na vida espiritual
normal dos participantes.

• Os temas para meditação devem fundamentar-se na Palavra de Deus e nos textos
do Irmão Carlos e dos santos latino-americanos, como por exemplo, Dom Oscar
Romero.

• A  pedagogia  da  Semana  de  Nazaré  deve  ser  ativa  e  participativa:  aprender
fazendo, partilhando, meditando e celebrando.

• Tanto a preparação como a realização e os projetos da SNJ serão assumidos por
todos os ramos da Família Espiritual de Carlos de Foucauld, motivando os jovens:
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para participar,  para fazer exposição de alguns temas durante a Semana,  para
fazer parte da Equipe Organizadora da SNJ e para colaborar financeiramente com
a mesma.

• A experiência nos mostrou que o melhor dia para iniciar o SNJ é sábado, de tal
maneira que uma das primeiras atividades dos jovens seja celebrar a Eucaristia
com a comunidade local no domingo. Nós não somos uma seita. Fazemos parte
do povo de Deus, que vive da Eucaristia.

• A visita do Bispo do lugar faz crescer,  nos jovens,  o sentimento de pertença à
Igreja. Portanto, é conveniente convidá-lo pra fazer uma visita num horário em
que ele puder.

• Quanto à data da SNJ, as férias de verão parecem ser as mais adequadas.

ITINERÁRIO DIÁRIO

Os objetivos  da  SN  serão alcançados  por  meio  de  várias  atividades  realizadas  pelos
jovens durante o dia:

 Oração diária da manhã, geralmente feita por fraternidades e com a ajuda de
um subsídio que será fornecido.

 Serviço diário das mesas, na hora das refeições. Haverá turnos de equipes.

 Temas de reflexão a cada dia.

 Trabalho manual e contato com os trabalhadores locais, duas ou três horas,
no terceiro, quarto e quinto dia.

 Adoração Eucarística: Um dia da semana com a presença de todos.  Mas são
convidados a participar todos os dias.

 Eucaristia: Celebração  com  a  presença  de  todos  nos  dias:  primeiro,  sexto  e
oitavo. Mas são convidados a participar todos os dias.

 Encerramento: no final do trabalho diário, fazer uma breve plenária para coletar
as experiências vividas naquele dia e agradecer ao Deus Pai e Mãe, exceto no
sexto e o oitavo dia, quando se celebra a Eucaristia.
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PERFIL DA EQUIPE ORGANIZADORA

A SN requer uma Equipe Organizadora que tenha as seguintes características:

 Seja composta por pelo menos três pessoas, pertencentes aos diferentes ramos
da Família Espiritual Carlos de Foucauld. A equipe pode ser auxiliada por uma
rede de apoio mais ampla, por exemplo, para logística.

 Que  uma  ou  duas  das  pessoas  da  equipe  tenha  participado  de  alguma  SNJ
anterior.

 Que ao menos uma pessoa tenha aptidão de fazer acompanhamento espiritual
pessoal.

 Que  os  membros  da  equipe  tenham  disponibilidade  para  encontrarem-se
virtualmente  ou  pessoalmente,  a  fim  de  se  prepararem  para  a  SNJ,  com
antecipação suficiente. Pelo menos a última reunião deve ser presencial.

PERFIL DOS PARTICIPANTES

A experiência destes oito anos nos ensina que os participantes devem apresentar as
seguintes características:

• Entre 18 e 29 anos, sem exceções.

• Que ele/ela já esteja no caminho de fé, porque a SNJ não é para iniciar na fé, e sim
para consolidá-la.

• Que  ele  /ela  já  tenha  uma  participação  eclesial,  porque  a  SNJ  supõe  que  os
participantes tenham certos conhecimentos básicos, como leitura bíblica, oração
pessoal e participação eucarística.

• Que  seja  apresentado  por  um  membro  da  família  espiritual  de  Carlos  de
Foucauld: uma Irmãzinha de Jesus, um membro do Instituto Secular Jesus Caritas,
alguém da Fraternidade  Leiga  ou um sacerdote  de  Jesus  Caritas.  Solicita-se  à
pessoa que a apresenta, que tenha realizado uma entrevista com o participante
para explicar-lhe o objetivo do SNJ e, assim, evitar confusões ou mal-entendidos.

• Se aparecerem jovens que não se encaixam nesse perfil,  eles serão ajudados a
encontrarem outra  instância  de  formação,  mais  apropriada  ao seu estágio  de
desenvolvimento religioso.
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ETAPAS DA SEMANA DE NAZARÉ

1. ETAPA DE PREPARAÇÃO

A SN requer uma etapa de preparação que inclua os seguintes aspectos:

• Formação  da  Equipe  Organizadora  com  membros  delegados  dos
diferentes ramos da Família Espiritual Carlos de Foucauld. 

• Estudo destas orientações, por parte dos integrantes da equipe.

• Procurar um local apropriado para realizar a SNJ que possua as seguintes
características: que o pároco do local pertença à Fraternidade Sacerdotal
Jesus Caritas, pois assim, ele compreenderá melhor o espírito do SN; que
possua um alojamento eclesial ou civil onde os jovens e a equipe possam
se  hospedar;  que  existam  espaços  onde  os  jovens  possam  viver  a
experiência  do  trabalho  manual  e  ter  contato  com  os  trabalhadores
locais;  que  haja  algum  espaço  adequado  para  a  realização  do  dia  do
deserto.

• Se  algum  padre  que  não  pertence  à  Família  Jesus  Caritas,  estiver
interessado em acolher a SNJ no território de sua jurisdição,  a Equipe
Organizadora conversará  com ele  e  avaliará  a possibilidade de aceitar
este pedido.

• Distribuir  as  tarefas  dentro  da  equipe:  coordenação  geral,  economato,
celebrações litúrgicas e responsável pelos trabalhos. 

• Encontrar  pessoas  que  animem  os  diferentes  temas,  tanto  dentre  os
membros da equipe como chamando convidados especiais. 

• Entrar em contato com o pároco do local e, preferencialmente, visitá-lo
com antecedência para ver e escolher os diferentes espaços necessários
para a realização da SNJ.

• Estabelecer  um orçamento para  o SNJ,  ver possíveis  doações  e definir
uma taxa para cada participante. Incluir o pagamento para uma pessoa
preparar as refeições.
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• Promover a SNJ através dos diferentes membros da Família  Espiritual,
levando  em  conta  o  que  se  diz  neste  documento  sobre  o  perfil  dos
participantes,  e  informando  a  Equipe  de  Organização  os  nomes  de
possíveis participantes e seus WhatsApp ou e-mails.

• Preparar a lista dos participantes e estabelecer um contato pessoal com
eles,  para  conhece-los,  mesmo  que  virtualmente,  e  resolver  outras
dúvidas.

• Enviar uma carta de convite personalizada, motivando-os à participar do
SNJ,  com  todas  as  informações  necessárias  (datas,  local,  taxas  de
participação, coisas que devem levar, etc.)

2. ETAPA DE REALIZAÇÃO

PRIMEIRO DIA (Sábado)

Objetivos: 

• Acolhida fraterna de todos os participantes.

• Fazer as apresentações de cada participante.

• Apresentação e conhecimento das estruturas
do local e do espírito da Semana

SEGUNDO DIA (Domingo)

Objetivos: 

1) Favorecer  o  clima  de  uma  verdadeira
fraternidade  cristã  entre  os  participantes,
para  que  se  sintam  parte  de  uma
fraternidade  mais  ampla:  a  comunidade
eclesial local. Para isso: 
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• Fazer a oração de abertura à luz da vida das
primeiras  comunidades  cristãs  (Atos  2,  42-
47)

• Participar  da  Eucaristia  dominical  na
comunidade  local,  promovendo  reuniões  e
conhecimento mútuo ao final da celebração. 

• Apresentar a questão da fraternidade cristã
nos  passos  do  Irmão  Carlos,  e  suas
consequências na comunidade eclesial (Povo
de Deus) e na sociedade:  igualdade,  justiça,
respeito pelos direitos humanos.

• Formar  as  pequenas  fraternidades,
determinar  quem  as  acompanhará  (de
preferência  pessoas  da  equipe  de
organização)  e  fazer  um  primeiro  encontro
entre seus membros.

2) Apresentar a experiência do trabalho manual
como  um  elemento  da  espiritualidade  do
Irmão Carlos

TERCEIRO DIA (Segunda-feira)

Objetivos: 

1) Aprofundar  o  conhecimento  da  pessoa  de
Jesus de Nazaré,  centro, modelo e fonte da
fraternidade  cristã,  contemplando-o  nos
Evangelhos.

 Por isso:
• Centrar  a  oração  da  manhã  no  mistério  da

Encarnação. Escolher como texto inspirador:
Belém  ou  Nazaré.  Oração  em  pequenas
fraternidades.

• Começar o trabalho manual, como Jesus em
Nazaré,  que  por  meio  de  seu  trabalho  se
torna irmão de todos.
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• Apresentação  do  tema  do  dia:  Jesus  de
Nazaré

2) Fazer uma primeira apresentação da vida do
irmão Carlos, discípulo de Jesus de Nazaré. 

 

QUARTO DIA (Terça-feira)

Objetivos: 

1) Conhecer a vida do Irmão Carlos de Foucauld,
discípulo  de  Jesus  de  Nazaré,  a  quem  ele
chamava  de  “modelo  único”.  Insistir  na  sua
conversão.

 Centrar  oração  da  manhã  no  discipulado
cristão:  chamado  e  resposta.  Oração  em
fraternidade.

 Continuar  com  a  experiência  do  trabalho
manual

 Expor o tema do dia: Carlos de Foucauld e a
centralidade da adoração eucarística em sua
vida, expressão de sua intimidade com Jesus
e  fonte  de  seu  chamado  missionário  em
direção aos  mais  pobres  e  abandonados de
seu  tempo.  De  fato,  o  irmão  Carlos  não
ignorava a realidade social de seu tempo.

2) Fazer uma primeira experiência de Adoração
Eucarística  e  facilitar  essa  prática  durante
toda  a  semana.  O  Jesus  de  Nazaré,  que
contemplamos  nos  Evangelhos,  vive
igualmente na Eucaristia e O adoramos.
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3) Dar uma primeira olhada em nossa realidade
de  hoje,  sob  a  perspectiva  dos  pobres  e
excluídos 

QUINTO DIA (Quarta-feira) 

Objetivos: 

1) Aprender a viver no seguimento de Jesus, e a
santidade nas pequenas coisas  de  cada dia,
como  Jesus  em  Nazaré:  vida  em  família,
partilhar com vizinhos e colegas de trabalho,
lazer, práticas religiosas.

 Centrar  oração da manhã na vida da família
de  Nazaré  (Lc2,41-52,  o  menino  perdido  e
encontrado  no  templo).  Oração  em
fraternidade.

 Apresentar  o  tema  do  dia:  Nazaré.  Refletir
também  sobre  a  nossa  realidade  atual,  a
partir da perspectiva dos pobres.

 Coletar a experiência do trabalho manual.

2) Introdução  ao  dia  de  deserto,  inspirado  no
relacionamento  de  Jesus  com  seu  Pai,  na
solidão e no silêncio.

 SEXTO DIA (Quinta-feira) 

Objetivos: 

1) Dia  de  deserto.  Promover  um  encontro
pessoal com Deus, na solidão e no silêncio.

 Apresentar  as  indicações  para  bem  viver  o
dia de deserto

 Entregar pistas para a oração
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 Coletar  a  experiência  na  celebração  da
Eucaristia.

2) Promover  um  momento  de  encontro
amistoso  e  fraterno,  depois  da  celebração
eucarística. 

 

SÉTIMO DIA (Sexta-feira) 

Objetivos: 

1) Aprender o método de revisão da vida, para
discernir e descobrir a presença de Deus em
nossas vidas e seu chamado para colaborar
com Ele na construção de seu Reino.

 Oração da manhã em torno do discernimento
(Lc 12,54-56). Oração em fraternidade.

 Apresentar o tema do dia: Revisão de vida. 

 Coletar a experiência do trabalho manual.

 Colocar  em  prática  a  Revisão  de  Vida,  por
fraternidades

2) Fazer um momento de confraternização para
celebrar  tudo  o  que  foi  vivido  durante  a
semana. No entanto, ter consciência que não
é apenas uma festa,  e  o consumo de álcool
será mínimo. Oxalá inexistente.

 

OITAVO DIA (Sábado-feira) 

Objetivos: 

1) Descobrir  diferentes  maneiras  de  seguir
Jesus  através  do  testemunho  dos  membros
dos  diferentes  ramos  da  Família  Espiritual
Carlos de Foucauld. 
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2) Recolher  e  registrar  a  experiência  vivida  e
celebrada  na  Missa  de  Encerramento  da
Semana de Nazaré. 

3) Combinar  uma  maneira  de  dar
continuidade à Semana de Nazaré.

3. ETAPA DE CONTINUIDADE

OBJETIVOS

1) Dar  continuidade  à  SNJ  formando  uma
Fraternidade Juvenil, que, durante o ano,
participe  de  algumas  atividades  em
comum com a Fraternidade Leiga adulta
e  com  os  demais  membros  da  Família
Espiritual.

2) Participar  em  algumas  atividades,  para
aprofundar  a  espiritualidade  do  Irmão
Carlos, que podem ser organizadas para
quem viveu a Semana de Nazaré:

• Três dias de deserto 

• Missões “de trabalho”: que consiste em viver nas casas das famílias onde
se faz a missão e partilhar com elas os trabalhos manuais que elas fazem
(por  exemplo,  colher  flores).  Não  se  trata  de  trabalhar  em  grandes
empresas.  Fazer  algumas  celebrações  nas  casas  ou  comunitárias:
adoração, via sacra, celebrações bíblicas, etc. 

• Missões em hospitais.

CONCLUSÃO

Como membros dos  diferentes  ramos da Família  Espiritual  Carlos  de  Foucauld,  nos
sentimos possuidores de um grande tesouro que nos fez muito bem, e que desejamos
partilhar com a juventude cristã de hoje. Ficamos impressionados com a seriedade com
que eles participaram da Semana de Nazaré,  e, principalmente pelas marcas que ela
deixou em suas vidas. 



12 
 
Numa  sociedade  marcada  pelo  individualismo,
competição, materialismo e secularização, a mensagem
de  fraternidade,  simplicidade,  proximidade  e  a
transcendência do Irmão Carlos tocaram os corações
dos jovens e os fizeram crescer espiritualmente.  Nos
sentimos chamados a continuar essa experiência  e  a
realizar outras que a complementem e aprofundam

Santiago do Chile, 19 de março de 2020

Dia de São José de Nazaré.

Tradução de Carlos Roberto dos Santos


	APRESENTAÇÃO

