ESCOLA DE NAZARÉ – CRONOGRAMA
1.

INTRODUÇÃO

A Escola de Nazaré acontece no segundo momento do grupo de
mães que oram pelos filhos. A definição dos temas abordados pra
formação deve seguir o cronograma fornecido pelo ministério de
formação do Movimento.
É muito importante e essencial que todos os grupos de mães
trabalhem em unidade, e realizem todas as formações propostas pela
Escola de Nazaré.
Os estudos devem ser feitos com a Bíblia em conjunto com as
apostilas e formações da Escola de Nazaré.
2.

METODOLOGIA

2.1) Grupos de mães (recém-formados) que irão dar início ao
funcionamento da Escola de Nazaré:

Devem seguir o cronograma iniciando com o primeiro ano, e assim
sucessivamente.
2.2) Grupos de mães pré-existentes que já iniciaram a Escola de
Nazaré:

Se estiverem com apostila ou livro em andamento (Ex:
Evangelho de São Mateus e livro “Ser mulher à luz da bíblia”
respectivamente):
- Passo 1: Concluir o estudo iniciado;
-Passo 2: Prosseguir para as formações listadas no primeiro ano que
ainda não tiverem sido feitas;
-Passo 3: Passar para as sugestões do segundo ano e assim
sucessivamente...



Se não estiverem com apostila ou livro em andamento:

-Passo 1: Prosseguir para as formações listadas no primeiro ano que
ainda não tiverem sido feitas;
-Passo 2: Dentre as apostilas listadas no primeiro ano, fazer
primeiramente “Ato dos apóstolos” (no caso de ainda não ter sido feita);

-Passo 3: Passar para as sugestões do segundo ano e assim
sucessivamente...

3.

PLANEJAMENTO

3.1)

Mensal



Base: 1 mês = 4 semanas = 4 grupos de mães (1x/semana);


Em média durante 3 semanas do mês (3 grupos/mês) deve-se
abordar a apostila que tiver em curso e 1 x/mês (1 grupo/mês) deve-se
abordar conteúdo litúrgico (Ex: Advento);

Exemplificando - funcionamento grupo de mães (Escola de Nazaré
durante 1 mês):
Apostila Ato dos Apóstolos:
- Contém 28 capítulos
- Será abordada durante 3 grupos/mês;
- Estimativa: Ser concluída em 7-9 meses (a variável ocorre pois
muitas vezes é possível abordar 2 capítulos em um mesmo dia).



dia;

Formação avulsa (datas litúrgicas, estudo bíblico...):
- 1 x/mês (1 grupo/mês);
- O tema da formação é abordado por completo em um único

- A escolha do tema é feita de acordo com o calendário litúrgico
(Ex: Novembro – finados), demandas do Movimento (Ex: Estudo sobre
Nossa Senhora de La Sallete, Santa Monica, Lectio divina...).
3.2) Medida de ano
As expressões de tempo relacionadas à ano neste cronograma
(primeiro ano, segundo ano...) se referem ao tempo individual de cada
grupo no exercício e prática da Escola de Nazaré (durante 1 ano o que será
proposto, não correspondendo ao ano do calendário (2017, 2018...).
3.3) Variáveis de tempo
O cronograma projeta perspectivas para o funcionamento da Escola
de Nazaré dentro dos grupos de mães;
Variáveis de tempo podem ocorrer de acordo com o ritmo individual
de cada grupo.

4.

CRONOGRAMA

4.1) Primeiro ano
Apostilas (3x/mês)



- Ato dos Apóstolos: Deve ser a primeira para os grupos que ainda
darão início à Escola de Nazaré e a próxima apostila para aqueles
grupos que deram início por alguma outra;
- Mulheres da Bíblia: Livro (“Ser mulher à luz da bíblia” com as
respectivas formações) deve ser abordado após a conclusão da
apostila “Ato dos apóstolos”.
Formações avulsas (1x/mês)


-

Lectio divina;
Datas litúrgicas;
Dogmas da igreja;
Nossa Senhora de La Salette;
Santa Mônica;
Campanha da fraternidade (ano vigente);
Mês da bíblia (ano vigente).

4.2) Segundo ano
Apostilas (3x/mês)



- Evangelhos de São Mateus e São Marcos
Formações avulsas (1x/mês)


-

Ano litúrgico;
Dízimo;
Sacramentos;
Hallowen;
Campanha da fraternidade (ano vigente);
Mês da bíblia (ano vigente).

4.3) Terceiro ano


Apostilas (3x/mês)
- Evangelho de São Lucas;
- Evangelho de São João;
- Cartas de João e cartas de Paulo.



Formações avulsas (1x/mês)

- Pecado;
- São José;
- Orações da igreja católica;
- Campanha da fraternidade (ano vigente);
- Mês da bíblia (ano vigente).

PRIMEIRO ANOLectio divina -Datas litúrgicas - Mulheres da
Bíblia – Ato dos apóstolos- Dogmas da igreja -Nossa Senhora de La
Salette – Santa Mônica- Campanha da fraternidade e Mês da bíblia
(ano vigente).
SEGUNDO ANO- Ano litúrgico – Dízimo – Sacramentos – Hallowen–
Evangelhos de Mateus e Marcos– Campanha da fraternidade e Mês
da bíblia (ano vigente).
TERCEIRO ANO- Pecado – São José – Orações da igreja católica Campanha da fraternidade e Mês da bíblia (ano vigente)Evangelhos de Lucas e João – Cartas de João – Cartas de Paulo.

5.

CONTEÚDO

5.1) Estudo Bíblico
1. Mulheres da Bíblia ( Rute, Ester, Ana, Judite, Débora, Lídia);
2. Mês da Bíblia 2018 – tema: Para que n’Ele, nossos povos tenham
vida – livro da Sabedoria;
3. Mês da Bíblia 2019 – tema: Para que n’Ele nossos povos tenham
vida – Cartas de João;
4. Atos dos Apóstolos;
5. Evangelho de Mateus;
6. Evangelhos de Marcos;
7. Evangelho de Lucas;
8. Cartas de João;
9. Cartas de Paulo.
5.2) Liturgia e Doutrina Católica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nossa Senhora de Salette e Santa Mônica;
Lectio divina;
Datas litúrgicas;
Dogmas da igreja;
Ano litúrgico;
Sacramentos;
Dízimo;
Pecado;

9. São José;
10. Orações da igreja católica;
11. Campanha da fraternidade do ano 2018- tema: Fraternidade e
superação da violência;
12. Campanha da fraternidade do ano de 2019 – tema: Fraternidade e
políticas públicas.

6.

FONTES DE ESTUDO
1. As formações são disponibilizadas no drive da Escola de Nazaré;
2. As apostilas dos Evangelhos( Mateus, Marcos, Lucas e João) e Atos
dos Apóstolos já estão a disposição para venda;
3. As cartas de Paulo, dos Apóstolos (João, Pedro, Judas e Tiago) e o
apocalipse serão confeccionadas no decorrer do ano de 2018 e
2019;
4. Mulheres da Bíblia no livro: “Ser mulher à luz da bíblia” – autora
Ângela Abdo – Bíblia Sagrada - slides deste tema disponíveis no
drive da Escola de Nazaré;
5. Bíblia sagrada: O movimento adota a bíblia com tradução da CNBB.

7.

CONTATO

 Redes sociais
Facebook: mãesqueorampelosfilhosBR
E-mail: adm.amo2017@gmail.com
Site : www.maesqueorampelosfilhos.com
Instagram: maesqueoram
 Dúvidas
Kátia Regina P. Fernandes (Coordenadora nacional e internacional do
ministério de formação – Escola de Nazaré)
Whatsap : +55 (31) 7534-9813
E-mail: katiaro1959@gmail.com

8.

PLANO DE AULA PARA A FORMAÇÃO DA ESCOLA DE NAZARÉ

GRUPO DE MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS
MINISTÉRIO DE FORMAÇÃO - ESCOLA DE NAZARÉ
FORMADORA:
DATA:

TEMPO DE AULA – 30 MINUTOS

TEMA:
OBJETIVOS E PONTOS PRINCIPAIS DO TEMA:

___________________________________________________
METODOLOGIA / TEMÁTICA
___________________________________________________
ESTRATÉGIAS E RECURSOS DIDÁTICOS

METODOLOGIA / TEMÁTICA

ESTRATÉGIAS E RECURSOS DIDÁTICO

