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Pastoral Filhas de São José
Hijas de San José

UM MODO DE CRESCER, UM ESTILO DE VIVER,
INTEGRANDO OS VALORES HUMANOS E EVANGÉLICOS.
Os grupos Nazaré, são um espaço de crescimento humano e
cristão para crianças adolescentes e jovens, que a partir de
sua realidade e de sua experiência encontram um lugar para
expressar sua visão de mundo, compartilhar suas
inquietações, seus desejos e seus sonhos. Um lugar onde
relacionar-se com outros, crescerem em amizade e vivenciar
a pluralidade presente no mundo de hoje. Um lugar para
celebrar a vida e a fé com suas palavras. Uma oportunidade
de ser protagonista de sua história e seus processos.
São também um caminho para crescer nos valores de
Nazaré, valores especialmente significativos em nosso
mundo (trabalho, oração, fraternidade, serviço, alegria,
solidariedade...) e iniciar os adolescentes e jovens no
conteúdo inovador e alternativo da Oficina de Butinhá.
Neste caminho queremos ajudá-los a descobrir a importância
da vida cotidiana e o valor transformador de um trabalho
bem feito, compartilhado e cooperativo, em que cada um
dá o melhor de si mesmo e sai ao encontro dos demais.
Por tudo isso os Grupos Nazaré são uma alternativa para
crianças, adolescentes e jovens, onde podemos imaginar um
novo mundo possível e começar a construí-lo começando
por seu entorno más próximo, sempre pela mão de Jesus de
Nazaré.
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 Para a Igreja como caminho oferecido aos jovens
desde a espiritualidade Josefina, ao serviço do
mundo do trabalho.
 Para a família Josefina, como plataforma específica
de Pastoral juvenil., desde a qual Irmãs e leigos nos
sentimos chamados a suscitar o carisma josefino entre
os jovens.
 Para todos os adolescentes e jovens inquietos que
buscam uma proposta alegre, um espaço para
compartilhar e que desde aí podem descobrir a
chamada a viver de um modo autentico ao serviço
dos demais, seguindo a Jesus de Nazaré.

Os Grupos Nazaré se estruturam em três etapas:
 Primeira Etapa: tem como centro o chamado, a
partir dos 10 anos.
 Segunda Etapa: tem como centro o serviço, a
partir dos 13 anos.
 Terceira Etapa: tem como centro o compromisso
e a opção, a partir de 17 anos.
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Na Congregação, estas etapas recebem nomes diferentes,
que respondem à distinta realidade dos lugares onde
estamos e que devem ser significativos e próprios para as
crianças adolescentes e jovens de cada lugar. Também em
cada lugar os distintivos de cada etapa podem ser diferentes.
A idade de início de cada etapa é um critério puramente
orientativo, já que entendemos que se trata de um único
processo formativo com uns objetivos de etapa que uma vez
alcançados, marcam a passagem à etapa seguinte.
Em cada etapa se vivem de maneira diferente os objetivos:
 Oração constante: Que descubram em Jesus de
Nazaré a plenitude do sentido da vida; que
encontrem em Nazaré uma espiritualidade a partir
da qual possam valorizar e aprofundar a dimensão
celebrativa da vida, expressada na vivência gozoza
dos sacramentos.
 Trabalho responsável: Que encontrem sentido em
tudo o que realizam, que desde o trabalho
generoso experimentem a possibilidade de
construir uma sociedade que se distinga pela busca
constante da justiça, da paz e da solidariedade.
Que encontrem o sentido de fazer se seu trabalho
oração!
 Fraternidade crescente: Que vivam o sentido de
grupo, de estar e celebrar com os demais, as
atitudes de acolher, compartilhar, perdoar,
cooperar...
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Para cada etapa se propõem uns conteúdos. Como podem
ver, se apresentam em relação com os objetivos específicos
de cada etapa, e supõem uma tríplice dimensão de:
 “Conteúdos” propriamente ditos, temas
desenvolvem e que supões um “saber”.

que

 “Procedimentos” que seriam o modo de
desenvolver os conteúdos, e que supõem um
“saber fazer”.
 “Atitudes” que podem ser trabalhadas a partir
destes conteúdos, e que constituem um “saber
ser”.
O quadro de conteúdos que oferecemos em cada etapa
pode orientar às equipes de Animadores na programação
das atividades concretas a realizar com os grupos.
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Primeira etapa: A partir dos 10 anos.
Ponto central “O CHAMADO”.
Objetivo geral: Iniciar-se num caminho, em uma aventura a
recorrer. Descobrir a vida como una janela aberta para o
encontro consigo mesmo, com Deus, com os amigos, com a
natureza…
Nesta etapa pretende-se conseguir o seguinte:
1. Iniciar-se e aprofundar no conhecimento pessoal e
dos demais.
2. Descobrir a amizade como presente de Deus.
3. Iniciar-se no conhecimento de um Jesus próximo,
amigo, que cresce na Família de Nazaré, e descobrilo como modelo a seguir.
4. Celebrar o descobrimento da própria vida, do
entorno e da Fé, com sua linguagem e a seu nível.
Compromissos:
1. Oferecimento do trabalho ao começar o dia e ação
de graças ao terminar
2. Realização
das
tarefas
cotidianas
responsabilidade, em sua casa, no colégio…

com

3. Relação de amizade com Jesus e os demais, que se
expressa no compartilha.
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Conteúdos
OBJETIVOS
PRIMEIRA ETAPA

Iniciar-se e
aprofundar no
conhecimento
pessoal e dos
demais

Descobrir a
amizade como um
presente de Deus.

CONTEUDOS DA PRIMEIRA ETAPA
CONCEITOS

PROCEDIMENTOS

ATITUDES

Conhecimento
Análise das qualidades Aceitação
de
si
pessoal:
pessoais.
mesmo.
mudanças físicas
A alegria de crescer.
e psicológicas.
Superação de atitudes
infantis.
Os
demais: Identificação
das Aceitação dos outros.
demais pessoas qualidades dos demais. Respeito a todas as
com
as
que
opiniões.
conviver.
Os
diferentes Analise dos diferentes Apreço e valorização
espaços onde se “grupos”
aos
que positiva do entorno.
desenvolvem:
pertencem.
família, colégio,
bairro
e
natureza.
O grupo: lugar Comunicação
de Sentido de pertença ao
de amizade.
experiências.
grupo.
Identificação dos traços Importância da escuta,
do grupo.
do diálogo e da
colaboração.
Aceitação das normas
do grupo.
A
amizade: Celebração dos dons de Certeza de que Deus é
presente
de Deus em concreto, a e está na amizade.
Deus.
amizade.
Nazaré e
valores.

Iniciar-se no
conhecimento de
um Jesus próximo,
amigo e que cresce
em família.

seus Descrição dos princípios
dos grupos Nazaré.
Adaptação dos valores
de Nazaré em sua vida.
Formulação de
pequenos
compromissos.

Apreço pelos valores
de Nazaré.
Agradecimento a Deus
pelo que lhes rodeia.
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Jesus Amigo.

Jesus
e
Família.

Celebrar o
descobrimento da
própria vida, do
entorno e da fé
com sua
linguagem.

Leitura e interpretação
adaptada de textos
evangélicos. Analise das
qualidades de Jesus.

Admiração pela pessoa
de Jesus.
Importância
do
silencia como forma
de comunicação com
Deus.

sua Identificação
nos Interesse pela família
evangelhos
do de Jesus.
comportamento
de
Jesus com sua família.

Sentir-se
chamado é uma
festa.

Celebrações festivas
recolhendo o
trabalhado nos distintos
momentos do processo.
Festa do compromisso.

Alegria.
Compartir.

Critérios para passar de etapa:
1. Que o adolescente seja responsável, constante e se interesse
por participar no grupo.
2. Que haja crescido em pequenos compromissos nos
ambientes em que se movimenta.
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Segunda etapa: a partir de 13 anos.
Ponto central “O SERVIÇO”.
Objetivo Geral: Crescer em atitude de serviço, desde o
conhecimento da pessoa de Jesus de Nazaré.
Pretende-se conseguir o seguinte:
1. Crescer como pessoa na aceitação de si mesmo.
2. Descobrir a atitude de Jesus de Nazaré ante a vida.
3. Seguir aprofundando nos valores de Nazaré,
especialmente na atitude de serviço. Conhecer o perfil
de servidor do Pe. Butinhá.
4. Vivenciar o serviço como um espaço de celebração e
festa.
Compromisos:
1. Oferecimento do trabalho ao começar o dia e ação de
graças ao terminar.
2. Aproximação à Palavra de Deus, participação na
Eucaristia e oração compartilhada no grupo.
3. Atitude de serviço e alegria nos ambientes cotidianos:
trabalho, estudo, família, grupo de amigos...
4. Realizar alguma experiência de serviço em seu entorno:
na comunidade, na Igreja local, em algum projeto
solidário ou em outros espaços.
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Conteúdos
OBJETIVOS
SEGUNDA ETAPA

CONTEUDOS SEGUNDA ETAPA
CONCEITOS
Conhecimento
Pessoal:
Dimensões da
pessoa.

Crescer como
pessoa na aceitação
de si mesmo.

PROCEDIMIENTOS

Oração desde as alegrias e
dificuldades próprias e
alheias
Estudo de diferentes
grupos do próprio
ambiente e análise do
comportamento pessoal
em cada um deles.
Avaliação de um
compromisso pessoal nas
próprias ações.
O grupo: lugar Comunicação de
de encontro e experiências pessoais de
de crescimento vida.
pessoal e de fé.
Identificação de traços de
grupo de fé.

ATITUDES
Autoconfiança.
Valorização
positiva de sua
pessoa.

Responsabilidade
no grupo.
Atitude de
compartilhar para
o enriquecimento
do grupo.
Alegria de ser
cristão.
Valorização da
dimensão
comunitária da fé.
Jesus de Nazaré Análise comparativa entre Valorizar
a
modelo
de a relação de Jesus com amizade com Jesus
pessoa crente.
Deus e a relação do como conteúdo da
Jovem com Deus.
oração.
Busca de informação nos
Descobrir a atitude
Evangelhos.
de Jesus de Nazaré
Jesus de Nazaré Elaboração
de
um Apreço por uma
um homem para compromisso
de vida vivida para os
os demais.
seguimento
de
Jesus demais.
através de ações concretas.
Busca de informação nos
Evangelhos.
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Suas capacidades
e valores ao
serviço
dos
demais.

Identificação
das
necessidades dos demais.
Busca de respostas às
necessidades
concretas
detectadas.
Análise
de
diferentes
formas de serviço dentro
da Família Josefina.

Seguir
aprofundando nos Nazaré:imagem
valores de Nazaré de serviço
especialmente
na
atitude de serviço.
Butinhá seguidor Leitura e comentário de
de Jesus em seu textos relacionados com a
tempo
figura do Pe. Butinhá e a
época em que ele viveu.
Vivenciar o serviço
Servir
aos Celebração do trabalhado
como espaço de
demais, motivo e dos serviços concretos
celebração
de alegria
realizados
durante
a
etapa.

Sensibilidade
atenção
relação
demais.

e
com
aos

Entusiasmo
pelo
serviço desde a
pertença
aos
grupos Nazaré
Interesse
e
admiração
com
relação à pessoa
do Pe. Butinhá.
Disponibilidade.
Alegria
pelos
serviços realizados.
Sentido de festa.

Critérios para passar de etapa:
1. Que o adolescente seja responsável, constante e participe
ativamente no grupo.
2. Que esteja motivado para fazer processo de fé.
3. Que seja responsável dos compromissos de serviço
assumidos.
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Terceira etapa: a partir de 17 anos.
Ponto central opção e compromisso:
Fazer presente Nazaré no mundo.
Objetivo Geral: Descobrir o carisma como caminho de
resposta vocacional a deus e ao mundo do trabalho e viver
os valores do Evangelho ao estilo de Nazaré.
Nesta etapa se pretende o seguinte:
1. Descobrir as próprias capacidades e dons para um
compromisso de maior serviço e solidariedade.
2. Descobrir o projeto de Jesus de Nazaré como proposta
significativa, valiosa e atrativa, para viver em
comunidade fraterna e com sentido eclesial.
3. Aprofundar e comprometer-se com o projeto do Padre
Butinhá, para ser agente de transformação e mudança
nos ambientes nos quais se movem.
4. Celebrar a opção pelo carisma e a pertença à família
Josefina.
È importante dizer que, nesta etapa, na qual o jovem inicia
um caminho de descobrir e assumir respostas concretas em
sua vida, propõe-se aos que se sentem chamados, prepararse para ser animadores de grupos de crianças e adolescentes.
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Compromisos:
1. Oferecimento do trabalho ao começar o dia e ação de
graças ao terminar.
2. Experiência comunitária de oração, participar da
Eucaristia e na vida da Igreja local.
3. Interesse crescente pela problemática do mundo do
trabalho, sobretudo, pela mulher e postura cristã diante
da vida.
4. Colaboração ativa no grupo e na missão Josefina
através de compromissos concretos.
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Contenidos
OBJETIVOS
TERCEIRA
ETAPA

Descobrir as
próprias
capacidades e
dons para um
compromisso
de maior
serviço e
solidariedade.

CONTEÚDOS TERCEIRA ETAPA
CONCEITOS

PROCEDIMIENTOS

ATITUDES

Conhecimento
pessoal: a pessoamotor
da
mudança.

Identificação de sinais e
manifestações de
responsabilidade e
compromisso como via de
transformação pessoal e
social.
Descoberta do potencial
transformador
Momentos de deserto como
meio para autoconhecer-se e
relacionar-se com Deus.

Valorização da
pessoa como
agente de
mudança.

O mundo em que Transformação evangélica do
vivemos:
lugar entorno
mediante
fatos
para atuar.
concretos e adequados à sua
idade.
Identificação das realidades
sujeitas a mudanças.
Análise de questões sociais,
problemas
e
alternativas
possíveis.

Sentido crítico
ante los valores
ofrecidos por la
sociedad.
Sensibilidad ante
las
realidades
del mundo.

Vocação,
Elaboração do projeto pessoal Liberdade para
capacidade
de de vida.
optar.
responder desde
Disponibilidade.
o que cada um é
e
descobre
a
cerca
de
si
mesmo.

Descobrir o
Projeto de
Jesus de
Nazaré como

A novidade do
projeto de Jesus:
o
Reino
de
Deus!

Atualização da mensagem
de
Jesus
mediante
a
reflexão de textos.
Análise de sua realidade à
luz do Evangelho.
Desenvolvimento da oração
como meio fundamental na

Gratuidade do
amor.
Atitude
positiva diante
da atualização
da mensagem.
A alegria de ser
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proposta
significativa,
valiosa e
atrativa, para
viver em
comunidade
fraterna e
com sentido
eclesial

Aprofundar e
comprometerse com o
projeto do
Padre
Butinhá, para
ser agentes de
transformação
e mudança
nos ambientes
nos quais se
movem.

relação com Deus e no
crescimento pessoal e de
grupo.
Igreja:
Analise de textos
comunidade de neotestamentários
discípulos,
referentes à primeira
próxima
comunidade.
acolhedora,
Recolher o testemunho de
encarnada
e cristãos comprometidos
solidária!
com a Igreja e com o
mundo(mártires,catequistas,
religiosos, leigos...
atualidades).

seguidor
Jesus.

de

Sentido
pertença.

de

Nazaré: Estilo
de vida

Compromisso e
disponibilidade
como atitude
na vida.

Projeto de
Butinhá: a
missão desde o
Taller de
Nazaré.
Agentes de
transformação.

Celebrar
a Família Josefina,
opção
pelo depositária de
carisma e a um carisma vivo
pertença
à ao serviço da
família
vida.
Josefina.

Formulação
de
compromissos graduais e
grupais.
Discernimento
da
importância de Nazaré em
sua vida.
Conhecimento do projeto
de Butinhá, resposta a Deus
e ao MTP.
Análise da evolução deste
projeto até as novas
expressões do carisma em
nossos dias.
Reconhecimento
da
problemática
relacionada
com o mundo do trabalho.
Aprofundar
nos
traços
humanos e cristãos de
Butinhá, como modelo de
identidade.
Compartilhar com a Família
Josefina
testemunhos,
celebrações e experiências
de vida.

Abertura ao
projeto de
Butinhá.
Identificação
com o projeto.
Disponibilidade
para discernir e
atuar desde o
Carisma.

Identificação
com a Família
Josefina.
Alegria
de
compartir.
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A terceira etapa dos Grupos Nazaré conclui com um tempo
de preparação e discernimento para que dentro do processo
de formação, os jovens dêem um passo a mais de pertença à
família Josefina constituindo um novo “Talher de Nazaré”
ou entrando em um já existente.
Quando os jovens tiverem feito um processo nos grupos
Nazaré, supondo que neste caminho já se iniciaram na
espiritualidade própria e nos compromissos da Família
Josefina, não necessariamente tem que passar pela etapa de
iniciação ou Pré-Talher.
Quando inicia-se um grupo de jovens com 19 anos ou mais,
e não tem origem nos grupos Nazaré, lhes fará a proposta
de seguir todo o processo dos Talheres, passando pela etapa
de iniciação ou Pré-Talher. Neste último caso, nunca serão
levados a fazer as etapas dos Grupos Nazaré.
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PROCESSO DE EDUCAÇÃO NA FÉ DO MOVIMENTO NAZARÉ.
Aspectos
PESSOAL

1ª ETAPA

2ª ETAPA

3ª ETAPA

Conhecimento
pessoal (humano
e afetivo).
Descobrir a
Família, escola,
bairro… como
lugares de
crescimento.

Identificação e
aceitação de si
mesmo.
Assumir atitudes
de serviço no
entorno
imediato.

Iniciar-se no
conhecimento de
um Jesus Amigo.

Confrontação
das próprias
atitudes com as
atitudes de Jesus.

Começa a
concretizar uma
resposta na vida.
Valorizar as
próprias raízes
familiares, sociais
e culturais…
Assumir
compromissos
como agente de
transformação do
entorno.
O projeto de
Jesus: o Reino.
Participação na
comunidade
cristã.

ESPIRITUALIDADE Acolher Nazaré e
inisiar-se em seus
JOSEFINA

Nazaré como
resposta de Deus
ao mundo do
trabalho.
Pe. Butinhá,
seguidor de Jesus
e servidor do
mundo do
trabalho.

SÓCIO FAMILIAR

CRISTÃO

valores.

Nazaré como
caminho pessoal
de resposta
vocacional.P.
Butinhá, a
missão desde a
Oficina.Sentido
de pertença à
Família
Josefina.
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E o passo de uma etapa para outra, se expressa por uma
celebração especialmente motivada, se é possível, com a
presença de toda a Família Josefina, na qual os principais
protagonistas serão as crianças, adolescentes o jovens que
fazem seu compromisso. A celebração há de expressar o
processo e a experiência do grupo, pelo que são eles, com
seus animadores, os que prepararam as orações, símbolos,
leituras… para que seja una celebração viva e participativa.
Também em função dos processos, a Equipe de animadores
escolherá a data mais adequada, nas seguintes festas
congregacionais (o em torno às mesmas):
 19 de março, São José.
 1 de maio, San José Operário.
 18 de dezembro, aniversário da morte do P. Francisco
Butinhá sj.
 Festa da Sagrada Família.
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OFERECIMENTO DO DIA E DO TRABALHO.
Te louvo, Jesus ,pela luz nova;
graças te dou por tantas coisas belas,
graças por teu amor, a melhor estrela
de Deus Pai em nossa terra.
Tu voz amiga ao despertar me chama;
em meus olhos já sinto teu olhar
e teu fogo desperta em minhas mãos
o desejo de abrir-se aos irmãos
Tua Palavra no coração, qual alimento,
é pão para o caminho, e eu pressinto
que o trabalho de hoje será cimento
de um mundo mais de Deus e mais
fraterno.
Tu és o sol, Jesus, cada manhã,
o que veste de alegria minha jornada,
o que a me chama a viver Nazaré,
de esforço, de amor y de oração,
fazendo do trabalho um louvor,
colocando em Maria e em José a confiança.
Teu é meu dia, minha vontade é tua.
minha vida de hoje transcorra diante de ti.
a faça simples, serviçal e pura
e livrai-a do mal em tua ternura.
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GRAÇAS PELO DIA E PELO TRABALHO
Graças pelo dia, Jesus, em ti vivido.
Graças pela noite, que tem luz contigo.
Graças pelo trabalho, humilde trigo,
que em teu amor e em meu esforço floresceu.
Graças ao dormir porque me amas.
Graças por meus erros que Tu salvas.
Graças porque Tu sempre me aguardas
e de dar-me a mão não te cansas.
Cubra o mundo a ternura de tuas asas,
como velou Maria o sono de tua infância.
Em quem sofre ou não dorme em quem trabalha,
põe, Jesus, tua mão e teu olhar.
Guarda-nos em teu amor para amanhã
E que um dia despertemos em tua casa.

NAZARÉ:
TRABALHO E AMOR PARA UM MUNDO MELHOR

Um sinal da Família que nos
identifica a todos os Grupos
Nazaré do mundo!
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