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Sota el lema “I la llum brilla en la tenebra” (Jn. 1, 4-5) volem presentar els materials, que amb motiu de la 
preparació de l’arribada de la llum de la pau, realitza MSC. 

Preparar i conscienciar sobre aquest esdeveniment és tan important com ho és l’acollida de la llum de la 
pau de Betlem i el seu repartiment. 

I en el fons, aquest és, per  nosaltres, un símbol de com acollir a les nostres vides aquell qui és el Príncep 
de la Pau, Jesús, i al qual anem donant a conèixer amb cadascuna de les nostres accions quotidianes de 
servei.

Enguany els materials ens introduiran en una gran aventura personal  i comunitària. És un camí que cal 
recórrer i que no està exempt de perills ni de moments de dubtes. Hem decidit eixir a trobar la llum, hem 
decidit eixir a trobar a Jesús.

Aquesta aventura és sols per persones valentes. Eres tu una d’aquestes persones? Estàs disposada a eixir de 
tu mateix? Vols trobar la Llum? Tens por a la foscor?

Sabem que totes esteu disposades a eixir i a vèncer les foscors personals, recordeu que el patró dels 
escoltes és Sant Jordi, el que va vèncer al drac i que va alliberar a tot un poble.

Bo, persona aventurera, ha arribat el moment d’iniciar el camí, tan sols et demanem que revises el que 
portes a la teua motxilla per emprendre el viatge: el desig d’aventures, de trobar-te amb més persones, de 
superar reptes,… deixa el superflu: els mals rotllos, el que diran per ser creient, la peresa de fer sempre el 
mateix... I recorda que hi ha moltes germanes i germans que com tu han iniciat aquesta aventura.

Esperem trobar-te al final del camí. Inicies el teu viatge cap a la Llum.
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Benvingudes a l’’aventura

Sabem que eres una persona digna de confiança i que acabes el que 
comences, per això confiem que no passaràs al següent nivell fins haver 

completat el present. 

Benvinguda al viatge cap a la Llum!

Ens endinsarem a un viatge fabulós, però el 
nostre viatge no serà fàcil. Per arribar al nostre 
destí hem de passar una sèrie de reptes. El 
millor és que podràs triar quin repte fer cada 
setmana…O pots fer-los tots!  Caldrà triar 
d’entre:

Realitzar una activitat.

Completar una reflexió.

Fer una oració.
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Comencem al meu castell. És ma casa, ací em sent protegida. Les 
meues amigues i amics van amb mi en aquesta aventura. Juntes 
pugem a la part alta de la torre del castell. 

Mirem cap a tots els costats possibles, buscant un senyal que ens 
indique per on hem d’anar. El veiem lluny. Ja sabem el camí. Però 
abans d’anar cap a allí, hem de resoldre algun dels reptes.

Evangeli
 Mc 13, 33-37

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles:
– «Estigueu atents, vetleu. No sabeu quan vindrà el temps decisiu.

L’home que se’n va a terres llunyanes, eixint de casa, deixa els seus criats responsables 
de les tasques que confia a cadascun, i al porter li recomana que vetle.

Igual heu de vetlar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l’amo de casa; no sabeu 
si vindrà al vespre, a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu ací a l’hora 
menys pensada: mireu que no vos trobe dormint. I això que vos dic a vosaltres, ho dic 
a tots: Vetleu.»
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 “Família Ciri”

Això diu que era una joveneta anomenada Noèlia, cada diumenge anava a missa amb la 
seua iaia i els seus germans. A ella li agradava molt anar, sobretot quan durant l’Advent en-
cenien els ciris de la corona que col·locaven davant de l’altar. Ella solia imaginar-se que els 
ciris parlaven entre ells pel tremolor que tenien les seues flames. 

Veia el ciri morat, més alt que els altres com la Mare Ciri. Era la que protegia als seus fillets 
ciris. 

El Pare Ciri era el ciri de color Verd, el segon que s’encenia, sempre al costat de la mama 
Ciri. 

La tercera era la de color Rosa i al costat de la de color groc, eren els fillets Ciri. 
Junts, formaven una família que s’encenia per anunciar a Jesús. Noèlia s’imaginava que els 
ciris parlaven entre ells. què creus que es dirien? Segur que parlaven de Jesús i de que anava 
a nàixer.

Benvolgut Pare del Cel, 
volem ser els millors amics de Jesús, el vostre Fill.
Ser pastoretes i cuidar-lo com Vós cuideu a la 

nostra família.
Vos ho demanem amb molt d’amor. 

Amén.

“Muntem el Betlem”

Reunim a totes les participants i els preguntem sobre qui estava amb Jesús quan va nàixer i 
altres personatges del Betlem, sobretot, dels pastorets i pastoretes. Parlem una mica sobre 
elles i els repartim els personatges perquè cada participant cree un dels personatges amb 
els materials que hi haja disponibles: paper, pedres, pintures, cartó…. Entre totes es fa un 
Naixement i es decora el local.
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Evangeli
Mc 1, 1-8

Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de déu. 
En el profeta Isaïes hi ha escrit açò: «Jo envie davant teu el meu missatger perquè et 
prepare el camí. 
Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.»
Complint això, Joan començà a batejar en el desert. Predicava un baptisme de 
conversió, per obtenir el perdó dels pecats, i anaven a trobar-lo de tot arreu de Judea,
amb tota la gent de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al 
riu Jordà.
El vestit de Joan era de pèl de camell, es cobria amb una pell la cintura i s’alimentava 
de llagostes i mel boscana. 
I predicava així: – «després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que 
no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només 
amb aigua, ell us batejarà amb l’Esperit Sant.»

Hem superat els reptes de la primera setmana! Ara ens podem 
posar en camí. El sol ens donava molta calor mentre caminàvem, 
però anàvem contents perquè buscàvem la llum que havíem vist des 
del castell. Algunes de les meues companyes no portaven gorra, 
així que ens vam posar el fulard al cap per cobrir-nos. I pas a pas 
vam seguir caminant sense perdre temps. Férem una parada i ens 
disposarem a fer els reptes.
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“El Catxerulo”

Hi havia una vegada una xiqueta anomenada diana que volia tindre una catxerulo. Els seus 
pares, en comptes de comprar-li’n un, li van suggerir que ella mateix se’l podia construir.  A 
diana li va encantar la idea i es va posar a pensar en tot el que necessitava.

El primer que va buscar va ser un gran full de paper. El va trobar al fons del seu calaix. Estava 
una mica arrugat, però serviria. El seu pare la va ajudar amb unes tires de teles llargues. 
Així aniria be per la cua i per a adornar-la amb llaços. Al seu germà li va portar la cola per 
pegar. Ja només faltaven els pals.

Cada vesprada, els components de la família eixien a passejar tots junts. Havien passat moltes 
setmanes a casa sense poder eixir i ara que ho podien, no deixaven passar l’oportunitat 
d’anar al camp que tenien tan a prop.

Eixe dia, diana anava observant-ho tot, sense deixar cap lloc per explorar. La família 
caminava a bon ritme, el camí era llarg i un poc costerut, però a diana no li importava, ella 
anava capficada buscant els seus pals. Els va anar trobant a poc a poc i quan ja estaven de 
nou a casa, diana ja tenia tot el necessari per fabricar el seu catxerulo.

Pocs dies després el catxerulo ja estava a punt. quan eixe dia la família va eixir a passejar, 
diana el va agafar i va córrer tot el camí fent que el catxerulo volés alt i més alt. Li encantava 
el seu catxerulo, era molt millor que un comprat ja que era únic. Has mirat si pots fabricar-te 
tu mateix algun regal que li has demanat als Reis Mags?

“Laberint”

Benvolgut Pare del Cel,
quan us rese, el meu cor es sent feliç.

És com l’amor que sent pel pare i per la mare
quan els abrace abans de ficar-me al llit. 

Gràcies Pare. Amén.
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Evangeli
 Joan (1,6-8.19-28)

déu envià un home que es deia Joan. 
Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè, per ell, tothom arribara a la fe. Ell mateix no era la Llum; 
venia només a donar-ne testimoni.
quan els jueus van enviar-li des de Jerusalem sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de Joan fou aquest.
Li preguntaren:– «¿qui eres tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: – «Jo no sóc el Messies.»
Li preguntaren:– «¿I així, qui eres? ¿Elies?»
Els diu:– «No ho sóc.» – «¿Eres el Profeta que esperem?»
Respongué:– «No.»
Li digueren: – «Llavors, ¿qui eres?  Hem de donar una resposta als qui ens han enviat: ¿què dius de tu mateix?»
digué:– «Sóc una veu que crida en el desert:  “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta Isaïes.» Alguns dels 
enviats, que eren fariseus, li preguntaren encara:– «¿I per què bateges, si no eres el Messies, ni Elies ni el Profeta?»
Joan els respongué: – «Jo batege només amb aigua, però, tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve 
després de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calcer.»
Això va passar a Betània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.

La naturalesa és meravellosa. Anàvem caminant esgotats pel camí, 
i en girar ens trobem amb una grata sorpresa: un riu amb una 
xicoteta cascada d’aigües cristal·lines i fresques. decidim parar una 
estona per a rentar-nos i donar-nos un capbussó. Encara sort que 
portàvem els banyadors en la motxilla. deixem la roba en la riba i 
entren a l’aigua. Només se sentia el cantar dels ocells i la remor de 
la corrent de l’aigua. Va ser una gran recompensa el haver arribat 
fins a eixe paratge completant els reptes. Però encara no havíem 
arribat al final, la llum ens esperava. Ja refrescats, vam tornar a fer 
nous reptes.
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“Festa de disfresses”

-Enguany he decidit celebrar el meu aniversari amb tots els meus companys i totes les meues 
companyes de classe…I faré una festa de disfresses! 

Així de clar li ho va dir daniel a la seua mare aquella nit de tardor mentre l’ajudava a posar-
se el pijama.

-d’acord -va dir la seua mare- Però has de pensar de què vols disfressar-te i si la festa tindrà 
algun tema o no?

des d’eixe moment daniel es va posar a imaginar tot tipus de festes. Al principi va pensar 
que tots vingueren disfressats de fruites, perquè la fruita li encantava. També va pensar en 
dinosaures, però en coneixia pocs. Al final va tindre la gran idea: ajuntaria dues coses que li 
agradaven i així la festa seria més divertida. Com que el Nadal ja era a prop, la seua festa 
seria per celebrar que Jesús anava a nàixer, però volia que els qui ho celebraren foren aquells 
que en els contes sempre són els dolents: els monstres. 

Als seus amics els va encantar la idea. El dia del seu aniversari, la seua festa es va omplir 
de dràcules vestits de pastorets, de quasimòdes disfressats de camells, fins i tot hi havia 
una mòmia vestida d’estrela i un Frankenstein amb la barba de Gaspar. Va ser la festa més 
divertida que ningú hagués imaginat. quina festa t’agradaria fer per celebrar el naixement 
de Jesús?

Estimat Jesús,
Recordeu-vos dels meus amics.
Us done gràcies per tots ells.

Són molt bons
i me’ls estime molt.

Protegiu-los i cuideu-los.
Acompanyeu-los sempre

de dia i de nit.
Vos ho demanem. Amén.

“Manta per a Jesús”

Se li demana a cada participant que porte eixe dia un tros de tela, no fa falta que siga molt 
gran. Entre tots i totes van cosint o unint els trossos fins que tots estiguen junts. Serà una manta 
per a Jesús. quan cadascuna pose el seu tros, poden escriure amb un retolador un desig 
pel Nadal. Una vegada acabada, la col·locarem al Betlem. Si hi haguera moltes persones 
participants, es poden fer dos o més mantes.
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després de descansar una estona tornem al camí. Trobem un senyal que ens 
indicava la direcció a seguir, no ens podíem perdre.

Anàvem alegres, cantant, observant al nostre voltant la naturalesa.

El camí s’anava fent llarg i alguns dels més menuts començaven a cansar-
se. Gràcies a que els majors ens van ajudar, aconseguirem seguir el camí 
sense problema. Els més majors ens protegeixen sempre, ja siguen les nostres 
mares, pares, germanes, germans, companyes o companys…Fins i tot a 
Jesús l’ajudava sa mare que sempre la tenia al seu costat.

Amb la seua ajuda arribem fins als nous reptes. La llum ja la teniem molt a 
prop!
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Evangeli
Lluc 1, 26-38.

En aquell temps, déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, 
per dur un missatge a una donzella, promesa amb un descendent de david, que es deia 
Josep,i el nom de la donzella era Maria.
L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: – «déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb 
tu.»
Ella es torbà en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. 
Però l’àngel li digué: – «No tingues por, Maria; déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs un 
fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran “Fill-de-l’Altíssim”. El Senyor déu li 
donarà el tron de david, el seu pare, serà rei del poble d’Israel per sempre, i el seu regnat 
no tindrà fi.»
Maria preguntà a l’àngel:– «¿Com pot ser això, si jo no tinc marit?»
L’àngel li respongué: – «L’Esperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb 
la seua ombra; per això, el fruit sant que naixerà, l’anomenaran Fill de déu. També la teua 
parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seua edat; ella, que era tinguda per estèril, ja es 
troba al sisè mes, perquè, a déu, res no li és impossible.»
Maria va respondre: – «Sóc l’esclava del Senyor: que es complisquen en mi les teues 
paraules.»I l’àngel es va retirar.

“L’ocellet”

Això diu que era, un xiquet anomenat Carles. La seua mare estava al cel i la trobava molt a 
faltar. Sempre estava preguntant a les seues ties que li explicaren com era sa mare. Les seues 
ties li contaven que sa mare era molt bona, que sempre estava posant flors a l’altar de l’esglé-
sia i que li agradava molt donar catequesi als xiquets i a les xiquetes del barri.

Un dia, Carles estava jugant al carrer amb els seus amics, quan un ocellet nounat va caure 
des d’un arbre pròxim. Ell va anar corrent en la seua ajuda. Van buscar una caixa de cartó i 
allí va posar a l’ocellet. Miquel, que tenia una fruiteria els va veure i els va donar unes fruites 
per a l’ocellet. Ricard, va anar a  sa casa a per una mica de cotó per a posar-ho al fons de 
la caixa. 

Carles s’emportà l’ocellet a sa casa i el va cuidar amb molt d’afecte. quan l’ocellet es va 
curar de l’ala que tenia malament per la caiguda, va tornar a portar-ho al carrer i allí el va 
soltar perquè volés lliure. Les seues ties, que havien vist tot el que Carles havia fet per cuidar 
de l’ocellet, li van dir que eixe ocellet s’assemblava a ell, que encara que no estava amb sa 
mare, gràcies a la cura dels qui l’estimaven havia aconseguit recuperar-se i que ara podia fer 
qualsevol cosa. A tu qui t’ajuda? Ajudes tu a algú?
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Benvolgut Pare del Cel,
Ajudeu-me a tindre sempre

un somriure per a totes les persones
que m’envolten.

Ajudeu-me a viure
fent sempre el bé,

com vàreu ensenyar
al vostre fill Jesús.

Vos ho demanem. Amén.

“Cor de María”

deus trobar:
- Tres maneres d’anomenar a Maria.
- Patró dels Castors.
- Tres personatges de “Arat i la seua colònia”.
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I allí estava. Al final aconseguim arribar a la Llum. Eixa força que ens impulsava a seguir 
el camí era Jesús, el nostre gran amic. Ell és la llum que vèiem des del més profund del 
nostre castell. Ell ens va acompanyar en el desert, ens va posar la naturalesa perquè ens 
refrescarem i ens va enviar senyals perquè el trobàrem i el seguírem. 

Ara eixa Llum ja resplendeix dins teu, perquè la Llum va brillar en la tenebra.

Per complir tots els reptes has guanyat ser portadora d’eixa llum i tens una gran missió: portar 
eixa Llum a totes les persones que no tenen la sort de conèixer a Jesús i compartir-la.



9 a 11 anys
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Benvingudes a l’’aventura

Sabem que eres una persona digna de confiança i que acabes el que 
comences, per això confiem que no passaràs al següent nivell fins haver 

completat el present. 

Benvinguda al viatge cap a la Llum!

Ens endinsarem en un viatge fabulós, però el 
nostre viatge no serà fàcil. Per arribar al nostre 
destí hem de passar una sèrie de reptes. El 
millor és que podràs triar quin repte fer cada 
setmana…O pots fer-los tots!  
Caldrà triar entre:

Realitzar una activitat.

Completar una reflexió.

Fer una oració.
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Comencem al meu castell. Un lloc on em sent protegit, des d’on 
vigilar. Puge a la torre més alta amb els meus companys i companyes 
de viatge, allí atalaiem l’horitzó, no sabem cap on anar. 

Busquem algun senyal que ens indique el camí correcte i de sobte el 
veiem…allà lluny. Sense demora, ens posem en camí, però abans 
d’això hem de resoldre algun dels reptes.

Evangeli
 Mc 13, 33-37

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles:
– «Estigueu atents, vetleu. No sabeu quan vindrà el temps decisiu.

L’home que se’n va a terres llunyanes, eixint de casa, deixa els seus criats responsables 
de les tasques que confia a cadascun, i al porter li recomana que vetle.

Igual heu de vetlar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l’amo de casa; no sabeu 
si vindrà al vespre, a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu ací a l’hora 
menys pensada: mireu que no vos trobe dormint. I això que vos dic a vosaltres, ho dic 
a tots: Vetleu.»
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 “El ciri”

-  Iaio, conta’m de nou la història d’aquest ciri - Cada primer diumenge d’advent, Antoni li 
preguntava al seu iaio el mateix. Li encantava escoltar la seua veu ronca.
- Està bé. Seu ací al meu costat i te’l contaré.-va dir el seu iaio.
- quan jo era xicotet, - va començar el iaio a contar- el primer diumenge d’advent ens reuníem 
tots a casa. En tornar de missa, trèiem una caixa de l’armari i muntàvem la corona d’advent. 
Era una corona feta amb branques seques, li trèiem la pols i la col·locàvem al centre de la 
taula. 

Eixe dia posàvem el primer ciri, el de color morat. Era un ciri alt, gros. Eixe ciri ens recordava 
que havíem d’estar vigilants, que Jesús s’apropava a nosaltres i havíem de rebre’l com es 
mereixia. quan amb el pas dels anys, del ciri morat i gran, ja quasi no en quedava, l’enceníem 
i amb la seua flama enceníem el nou ciri morat, així encara que no fos el mateix, el nou 
s’havia encès amb la llum de l’anterior. Per això, amb aquest ciri morat encenem setmana a 
setmana la resta de ciris de la corona. Esta tradició fa que si ens remuntem en el temps, és el 
mateix ciri amb que encenia el meu iaio, que va encendre ma mare, i ara encenem nosaltres. 
Recorda, no deixes que es perda el ciri i segueix vigilant!

Pare déu, 
volem ser els millors amics de Jesús, el vostre Fill.
que ens feu els millors vigilants, dignes de la vostra 
confiança.
Cuideu de nostra família ja que ells van ser els pri-
mers vigilants
i guieu-nos fins Jesús.
Vos ho demanem pel vostre Fill, Jesucrist i  Senyor 
Nostre. Amén.

“Vigilant i estàtues”

Una persona de les participants farà de vigilant del museu que es situarà a un costat de 
l’espai habilitat pel joc. Al costat contrari es situarà la resta disposats en fila, una al costa de 
l’altra, de cara i en paral·lel al vigilant. Aquestes faran d’estàtues entremaliades. La persona 
vigilant estarà de cara cuidant que les estàtues  no es moguen, i mentre estiga així, les 
estàtues romandran quietes. quan el vigilant deixe de vigilar i es gire de cul a les estàtues, 
en eixe moment les estàtues avançaran cap a la persona vigilant, però tan prompte com el 
vigilant es gire de cara a les estàtues aquestes es detindran i romandran immòbils. Si alguna 
estàtua o varies són pillades en moviment per la vigilant, esta l’anomenarà i la persona o 
persones pillades tornen a la línia d’eixida. Tot seguit la persona vigilant es torna a girar de 
cul i les estàtues podran avançar novament fins que la vigilant es torne a girar i es detinguen 
ràpidament les estàtues. La primera persona que aconseguisca arribar fins al lloc de la 
persona vigilant passarà a ocupar el seu lloc i començarà de nou el joc.
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SETMANA 2

Una vegada superats els reptes, ens posem en camí. El Sol queia 
aplomat i la calor es feia notar al nostres ànims. El fulard ens va 
servir de protecció pel cap, com sempre, la nostra fidel companya 
d’aventures. El bordó marcava el ritme, com una campana anunciant 
una bona notícia. El camí era dur, però encara que va haver-hi 
moments de feblesa, traiem forces i afrontem les dificultats amb 
alegria. Seguíem la ruta marcada cap a la recerca de la Llum que 
havíem vist al lluny. I abans de continuar, vam tornar a enfrontar-nos 
a uns nous reptes.
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Evangeli
Mc 1, 1-8

Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de déu. 
En el profeta Isaïes hi ha escrit açò: «Jo envie davant teu el meu missatger perquè et 
prepare el camí. 
Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.»
Complint això, Joan començà a batejar en el desert. Predicava un baptisme de 
conversió, per obtenir el perdó dels pecats, i anaven a trobar-lo de tot arreu de Judea,
amb tota la gent de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al 
riu Jordà.
El vestit de Joan era de pèl de camell, es cobria amb una pell la cintura i s’alimentava 
de llagostes i mel boscana. 
I predicava així: – «després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que 
no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només 
amb aigua, ell us batejarà amb l’Esperit Sant.»

 “El Catxerulo”

Temps era temps, un xiquet anomenat Alex que tenia un somni: tindre un catxerulo. 

No recordava des de quan el volia, només sabia que el volia amb tota les seues forces. 
Volia baixar a la platja o anar a l’horta i empinar-lo, lliure, alt, descarat, amb una gran cua 
de colors.

Va demanar ajuda a les seues amigues Ikram i Laura. Elles van començar a fer una llista amb 
tot el que necessitaven: un tros gran de paper, unes vares o pals, fil, cola, teles per a la cua. 
Es van repartir els materials i cadascuna va anar a sa casa a buscar el que necessitava. Van 
quedar en veure’s eixa mateixa vesprada a casa d’Alex per construir-la.
A l’hora acordada, elles arriben amb  el material, ho preparen tot, es posen música i comen-
cen a fer els catxerulos…sí, catxerulos, perquè elles també en volien un com el del seu amic. 
Cadascuna va ajudar amb el que millor sabia i en poc de temps els catxerulos van estar a 
punt. Alex estava entusiasmat, perquè per fi havia complit el seu somni. Va donar mil gràcies 
a les seues amigues, ja que sense elles no hauria pogut aconseguir-ho. 

Van decidir posar-li un nom a cadascun dels catxerulos: Alex li va posar “Catxerulet”, Ikram 
li va posar “dani” i Laura el va anomenar “Alauda”.Totes tres se’n van anar a la platja amb 
els seus catxerulos a les mans, i corrent tot el camí. quan van arribar, van preparar bé els 
fils, van estrènyer la cua fortament i a la de tres van arrancar a córrer entre crits mirant com el 
vent ballava amb els catxerulos. Van estar tota la vesprada volant-los sense parar, fins que les 
seues mares, preocupades, van anar a la platja a per elles i van tornar a casa.
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Hola Jesús! Ací estic amb els meus amics.
Sempre que podem, busquem una estona per estar 
amb Vós.
Volem demanar-vos que li digueu al vostre Pare
que desitgem que la gent s’estime molt,
així com nosaltres vos estimem
i que ens ensenyeu a ser lleials i respectuosos. 
Amén.

“Laberint”
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SETMANA 3

Evangeli
 Joan (1,6-8.19-28)

déu envià un home que es deia Joan. 
Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè, per ell, tothom arribara a la fe. Ell mateix no era la Llum; 
venia només a donar-ne testimoni.
quan els jueus van enviar-li des de Jerusalem sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de Joan fou aquest.
 Li preguntaren:– «¿qui eres tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: – «Jo no sóc el Messies.»
Li preguntaren:– «¿I així, qui eres? ¿Elies?»
Els diu:– «No ho sóc.» – «¿Eres el Profeta que esperem?»
Respongué:– «No.»
Li digueren: – «Llavors, ¿qui eres?  Hem de donar una resposta als qui ens han enviat: ¿què dius de tu mateix?»
digué:– «Sóc una veu que crida en el desert:  “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta Isaïes.» Alguns dels 
enviats, que eren fariseus, li preguntaren encara:– «¿I per què bateges, si no eres el Messies, ni Elies ni el Profeta?»
Joan els respongué: – «Jo batege només amb aigua, però, tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve 
després de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calcer.»
Això va passar a Betània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.

Al poc de temps d’estar caminant, arribem a un paratge magnífic. 
Un riu amb una xicoteta cascada d’aigües cristal·lines. decidim fer 
un alt en el camí i rentar-nos tota la brutícia que teníem acumulada. 
L’aigua ens va netejar i vam poder gaudir del meravellós paisatge 
que ens regalava la naturalesa ja que passem del desert a estar 
envoltats d’arbres i amb eixe riu preciós. Una vegada nets i 
refrescats, vam continuar el nostre viatge cap a la llum, però abans, 
vam haver d’enfrontar-nos juntes a més reptes.
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 “Fent camí”

Es retallen en papers per a reciclar, diverses siluetes de mans i peus. Es fa un circuit posant 
en al sòl les siluetes, a vegades una mà i un peu, un peu sol, dos peus, una mà esquerra i un 
peu dret…. Els participants han de recórrer tot el circuit sense fallar. 
La resta de participants estarà animant als que l’estan fent.

Ja quasi és Nadal, prompte naixereu, Jesús.
Volem donar-vos les gràcies per aquesta festa tan 
bonica
i vos demanem perquè tots els infants puguen viu-
re-la en pau, sense guerres.
Nosaltres farem quant de nosaltres depenga per-
què no hi haja conflictes.
Amén.

“Les peces”

Temps era temps,  hi havia un xiquet anomenat Josep al què li encantava fer construccions 
amb peces. En tenia moltes d’elles i cada any demanava als Reis Mags que li portaren noves 
caixes amb noves peces per continuar ampliant la seua col·lecció. 

En les llargues vesprades de tardor, quan ja havia acabat els deures del col·legi, se’n anava 
a la seua habitació i treia algunes caixes de peces. El que més li agradava era construir 
ciutats. S’imaginava que era un gran arquitecte i que podia construir la ciutat com ell volgués.

Solia començar fent una casa, gran, com la que ell somiava tindre. Al seu voltant anava 
creant els carrers, amb edificis amb estructures quasi impossibles, amb cúpules i arcs pertot 
arreu. Però el que més li agradava era fer interminables camins per tots els racons de l’espai. 
Amb gran paciència anava col·locant peça a peça delimitant camins que serpentejaven per 
totes bandes. 

Li agradava imaginar-se caminant per ells, creuant-se amb gent que anava a caminar i que 
acabaven fent-se amics i jugant tots junts. Era el seu moment favorit, el jugar tots junts pels 
camins. Amb qui t’agradaria trobar-te en el camí?
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després de descansar una estona, reprenem el nostre camí. No teníem dubtes, 
sabíem per on havíem d’anar perquè ens trobem amb diversos senyals que 
ens indicaven el camí. Caminàvem alegres, cantant, observant el que ens 
envoltava. Sentíem que la nostra meta era a prop. Les majors del grup, sense 
adonar-se’n, van accelerar el pas, perquè la impaciència era molta. Les més 
menudes, no volien quedar-se darrere, així que col·laborem totes, com fan un 
pare o una mare cuidant dels seus fills i filles, per anar tots junts. Poc després, 
ens trobem amb nous reptes que conquistar. El final s’acostava.
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Evangeli
Lluc 1, 26-38.

En aquell temps, déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, 
per dur un missatge a una donzella, promesa amb un descendent de david, que es deia 
Josep, i el nom de la donzella era Maria.

L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: – «déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb 
tu.»
Ella es torbà en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. 

Però l’àngel li digué: – «No tingues por, Maria; déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs un 
fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran “Fill-de-l’Altíssim”. El Senyor déu li 
donarà el tron de david, el seu pare, serà rei del poble d’Israel per sempre, i el seu regnat 
no tindrà fi.»
Maria preguntà a l’àngel:– «¿Com pot ser això, si jo no tinc marit?»

L’àngel li respongué: – «L’Esperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb 
la seua ombra; per això, el fruit sant que naixerà, l’anomenaran Fill de déu. També la teua 
parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seua edat; ella, que era tinguda per estèril, ja es 
troba al sisè mes, perquè, a déu, res no li és impossible.»

Maria va respondre: – «Sóc l’esclava del Senyor: que es complisquen en mi les teues 
paraules.»I l’àngel es va retirar.

“El ball”

Hi havia una vegada una xiqueta que s’anomenava Alicia. Era la germana mitjana, per 
damunt i per davall tenia un germà. Estimava els seus germans. El que més li agradava era 
ballar. Podia passar-se el dia amb els auriculars posats escoltant música i movent l’esquelet. 
Un dia, va veure un cartell en el qual s’anunciava un concurs de ball. Es va entusiasmar molt 
i ja es veia dalt l’escenari, mostrant els altres el que era capaç de fer. Però prompte es va 
desil·lusionar una mica en llegir al cartell que el concurs era per a grups, no per a persones 
individuals.

Va decidir fer el ball amb els seus germans, així que eixe dia, mentre estaven tots asseguts a 
taula per menjar, els va dir que volia comptar amb ells per fer un ball. Al seu germà major, al 
principi no li va agradar gens la idea, perquè li feia una mica de vergonya, però va decidir 
ajudar-la. El seu germà xicotet li agradava també molt ballar, així que es va apuntar sense 
dubtar-ho. Cada dia, en acabar de dinar es posaven a assajar. Alicia els dirigia, donant-
los consells i corregint xicotes errors. En pocs dies, ja tenien la seua coreografia a punt, i 
continuaven assajant junts. El concurs va passar, i ells van continuar ballant tots junts a casa, 
perquè se’n van adonar que junts es divertien molt i que Alicia els ensenyava molt.
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déu, Pare Totpoderós,
gràcies per haver tingut cura de nosaltres els mesos 
de virus que hem passat,
Us demanem per tots els malalts, perquè es posen 
prompte bons
perquè puguem tenir cura d’ells com Maria va tenir 
cura de Jesús.
Amén.

“El cor de María”

deus trobar:
- Tres maneres d’anomenar a Maria.
- Tres apòstols.
- Tres llocs on trobar a Jesús.
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I allí estava. Al final aconseguim arribar a la Llum. Eixa força que ens impulsava a seguir 
el camí era Jesús, el nostre gran amic. Ell és la llum que vèiem des del més profund del 
nostre castell, Ell ens va acompanyar en el desert, ens va posar la naturalesa perquè ens 
refrescàrem i ens va enviar senyals perquè el trobàrem i el seguírem. 
Ara eixa Llum ja resplendeix dins teu, perquè la Llum va brillar en la tenebra.

Per complir tots els reptes has guanyat ser portadora d’eixa llum i tens una gran missió: portar 
eixa Llum a totes les persones que no tenen la sort de conèixer a Jesús i compartir-la.



12 a 14 anys
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Benvingudes a l’’aventura

Sabem que eres una persona digna de confiança i que acabes el que 
comences, per això confiem que no passaràs al següent nivell fins haver 

completat el present. 

Benvinguda al viatge cap a la Llum!

Ens endinsarem en un viatge fabulós, però el 
nostre viatge no serà fàcil. Per arribar al nostre 
destí hem de passar una sèrie de reptes. El 
millor és que podràs triar quin repte fer cada 
setmana…O pots fer-los tots!  
Caldrà triar entre:

Realitzar una activitat.

Completar una reflexió.

Fer una oració.
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Comencem al meu castell. És el meu refugi, allí puc ser jo, sense 
amagar-me. Els meus amics vénen a ajudar-me. Junts, segur que ho 
aconseguim. Pugem a dalt de la torre del castell. Busquem per totes 
bandes un senyal que ens indique el què busquem i on està. 

És com el joc de protegir senyeres, ara busquem una cosa més 
interessant. Busquem la Llum. Ja sabem on anar, però abans, 
resoldrem els reptes.

Evangeli
 Mc 13, 33-37

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles:
– «Estigueu atents, vetleu. No sabeu quan vindrà el temps decisiu.

L’home que se’n va a terres llunyanes, eixint de casa, deixa els seus criats responsables 
de les tasques que confia a cadascun, i al porter li recomana que vetle.

Igual heu de vetlar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l’amo de casa; no sabeu 
si vindrà al vespre, a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu ací a l’hora 
menys pensada: mireu que no vos trobe dormint. I això que vos dic a vosaltres, ho dic 
a tots: Vetleu.»
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 “A má”

Necessitem corda, pals, navalla o tisores. Cada participant ha de crear a Jesús en el pessebre 
i a Jesús a la Creu construint-los amb pals i cordes, fent la major quantitat de nusos possibles.

Senyor, doneu-me la vostra llum perquè estic cec.
Senyor, doneu-me el vent perquè s’emporte tot el dolent.
Senyor, doneu-me la pluja per purificar la meua ànima.
Amén.

“El far”

Una vegada una mare i la seua filla tenien un somni: volien construir un far. Però no en un 
port, al costat de la mar. No, elles volien alçar-lo en un poble perdut de la serra, a milers de 
quilòmetres de distància de la mar.

La gent s’apropava a veure-les treballar. Els deien que no tenia sentit el que estaven fent i se’n 
reien d’elles. Però elles continuaven treballant sense descans, dia rere dia.
Una vesprada, per fi, quan ja el tenien acabat, la gent, molt curiosa, es va apropar als 
voltants del far per continuar rient-se d’elles. Seguien sense entendre el perquè d’eixe far. Elles, 
amb una gran satisfacció van comprovar que tot funcionés bé i en van entrar dins disposades 
a viure en ell.

El temps va anar passant i una vesprada d’hivern el cel es va enfosquir de sobte. Els núvols 
es van fer molt negres i la tempesta va començar. Ni els més vells del poble havien sentit 
parlar d’una tempesta semblant. Els llamps il·luminaven fugaços el cel i els trons se solapaven 
els uns amb els altres. de sobte, la llum elèctrica de tot el poble  se’n va anar. Un raig havia 
aconseguit una torre d’electricitat. Tot el poble estava a les fosques, en eixe precís moment 
una llum va començar a veure’s. Era el far que il·luminava amb el seu raig de llum tota la 
serra. La mare es girà cap a la seua filla i li va dir: Veus, com no es perdrà, el xiquet Jesús 
veurà la llum i vindrà a nàixer al nostre pessebre com tots els anys!

Les persones comprengueren que la llum no és sols pels vaixells, que totes les persones 
necessitem llum, encara que siga una llum interior, per orientar les nostres vides.  
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Evangeli
Mc 1, 1-8

Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de déu. 
En el profeta Isaïes hi ha escrit açò: «Jo envie davant teu el meu missatger perquè et 
prepare el camí. 
Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.»
Complint això, Joan començà a batejar en el desert. Predicava un baptisme de 
conversió, per obtenir el perdó dels pecats, i anaven a trobar-lo de tot arreu de Judea,
amb tota la gent de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al 
riu Jordà.
El vestit de Joan era de pèl de camell, es cobria amb una pell la cintura i s’alimentava 
de llagostes i mel boscana. 
I predicava així: – «després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que 
no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només 
amb aigua, ell us batejarà amb l’Esperit Sant.»

Amb els reptes passats, ens posarem en camí. El sol brillava fort i 
caminar es feia pesat. de sobte, s’adonem que anàvem en silenci. 
Volíem guardar forces i comencem a gaudir del camí. Cadascuna 
anava reflexionant sobre la seua vida, sobre la Llum que ens esperava 
al final i els bons records afloraven. Els somriures il·luminaven les 
nostres cares. Fem una parada i decidim fer els nus reptes entre 
totes.
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 “Cançó per a Jesús”

Entre les participants hauran de composar o buscar una cançó on quede reflectit el que per 
a elles significa el naixement de Jesús. La compondran o la buscaran, l’assajaran i a més 
crearan una dansa- coreografia per ballar-la a la resta de grup.

Senyor, ajudeu-nos a canviar per mirar el món com Vós el mireu.
Ajudeu-nos a sentir com Vós sentiu amb eixa compassió infinita.
Ajudeu-nos a tindre el cor preparat per la vinguda del vostre Fill.
Amén

“El desert”

Hi havia una vegada un jove pastor que vivia al desert. La seua vida estava dedicada a 
anar pel desert amb els seus camells portant mercaderies d’un lloc a un altre del desert. Se 
solia trobar amb caravanes de mercaders que tornaven de vendre dels pobles. Una nit, uns 
mercaders es van apropar fins on estava ell acampat i li van preguntar si podien passar la nit 
allí amb ell. Ell va accedir encantat i va compartir el poc que tenia amb ells. En agraïment, al 
matí següent, els mercaders li van regalar un cofre buit i una corda. Ell estava encuriosit pels 
regals tan estranys que li havien fet, però els va guardar amb les seues coses i va prosseguir 
el seu camí.

Poc després, es va trobar amb una parella, que anaven amb un ruc pel camí. Ells li van dir 
que anaven de camí a veure a uns familiars, però que el ruc se’ls escapava sempre que 
podia perquè se’ls havia trencat la corda amb que el lligaven i havien de deixar-lo solt. El 
pastor, sense pensar-ho dues vegades, els va regalar la corda. Ells li ho van agrair molt i li 
van dir que mirés en el cofre. Ara estava ple de monedes! Ens has ajudat de seguida, sense 
pensar-ho igual que vas ajudar als mercaders. Tot i que pugues arribar a pensar que el que 
els altres et donen no té cap valor, conserva-ho, perquè mai saps quan et pot fer falta eixe 
ensenyament o eixe regal tan estrany que et van fer. quin és el regal més estrany que t’han 
fet? quin creus que és el regal més estrany que li van fer a Jesús quan va nàixer?



SETMANA 3

38

Evangeli
 Joan (1,6-8.19-28)

déu envià un home que es deia Joan. 
Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè, per ell, tothom arribara a la fe. Ell mateix no era la Llum; 
venia només a donar-ne testimoni.
quan els jueus van enviar-li des de Jerusalem sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de Joan fou aquest.
 Li preguntaren:– «¿qui eres tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: – «Jo no sóc el Messies.»
Li preguntaren:– «¿I així, qui eres? ¿Elies?»
Els diu:– «No ho sóc.» – «¿Eres el Profeta que esperem?»
Respongué:– «No.»
Li digueren: – «Llavors, ¿qui eres?  Hem de donar una resposta als qui ens han enviat: ¿què dius de tu mateix?»
digué:– «Sóc una veu que crida en el desert:  “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta Isaïes.» Alguns dels 
enviats, que eren fariseus, li preguntaren encara:– «¿I per què bateges, si no eres el Messies, ni Elies ni el Profeta?»
Joan els respongué: – «Jo batege només amb aigua, però, tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve 
després de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calcer.»
Això va passar a Betània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.

La calor que se’ns anava ficant al cos i teníem la sensació d’estar 
brutes. Necessitàvem rentar-nos. Seguim caminat un poc més i 
arribem fins a un riu amb una xicoteta cascada d’aigües cristal·lines 
i fresques. Un paratge preciós, tan sols es sentia el cant dels ocells i 
la remor de l’aigua que corria. La caminada i la reflexió interior que 
cadascuna havia fet ens havia deixat esgotades. decidim banyar-
nos una mica per poder continuar caminant i desfer-nos de la suor 
apegalosa que portàvem. Entrem al riu, i de seguida, tornem riure i 
a compartir amb els altres. Fou com un renàixer. Però no deixàvem 
de pensar que la Llum ens esperava, havíem de seguir a la seua 
recerca. Mentre ens posàvem roba neta vam passar els nous reptes.
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 “Morsejant”
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Senyor, poseu als meus ulls mirades pures
per veure el millor dels altres.

Poseu a la meua ment bons pensaments.
Poseu als meus llavis somriures autèntics 

que contagien l’alegria de saber que el vostre Fill arribarà 
prompte.
 Amén.

“Benvolgut diari”

Benvolgut diari: Fa temps que no escric, però no és perquè haja estat molt ocupada, no. No 
he escrit perquè no tenia ganes d’escriure. Últimament les coses a casa no van bé, no sé 
què passa amb la meua vida,  em cabrege molt amb la família i sobretot amb el meu germà 
menut…És que sempre es fica on no li demanen! Un professor de l’institut m’ha dit que parle 
amb algú i crec que li faré cas, però no sé amb qui…Ja ho tinc! Parlaré amb una escouter 
del meu agrupament. Ja et continuaré contant.

Benvolgut diari: Hui estic molt animada, estar a casa amb la família ja no em resulta tan 
pesat. Al final vaig fer cas al professor i li vaig dir a Anna que volia parlar amb ella. Al 
principi no sabia ni com començar, però m’alegre molt d’haver-ho fet. Ara veig les coses 
d’una altra forma. Hem parlat de tant en tant i és genial. No em diu el que vull escoltar, sinó 
que em parla amb molta claredat, tant que a vegades fins hi tot plore, però després em sent 
bé.  

I tu? Saps a qui acudir quan ho necessites?

Soluciò:
Per parelles heu de fer un cartell per convidar a tots al lliurament de la Llum de la Pau de Betlem.
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de vegades perdíem el rumb i no sabíem per on tirar, però sempre trobàvem 
un senyal que ens indicava la direcció a seguir. La naturalesa ens envoltava 
per complet i ja no sabíem on mirar perquè tot era bonic. El camí es feia 
llarg i alguns del més menuts s’anaven cansant. Fet que va propiciar que 
algunes de les majors carregaren algunes més menudetes al be, per tal de 
continuar caminant.  El menuts que anaven al be, preguntàvem si pesaven 
molt i les major els contestaren que eren germanes, que una germana no 
és una càrrega mai. Així que alegres i cantant continuem el camí fins que 
tornem a parar-nos…ja vèiem la Llum al fons, cada vegada més a prop… 
aprofitem per passar nous reptes.
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Evangeli
Lluc 1, 26-38.

En aquell temps, déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, 
per dur un missatge a una donzella, promesa amb un descendent de david, que es deia 
Josep, i el nom de la donzella era Maria.
L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: – «déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb 
tu.»
Ella es torbà en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. 
Però l’àngel li digué: – «No tingues por, Maria; déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs un 
fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran “Fill-de-l’Altíssim”. El Senyor déu li 
donarà el tron de david, el seu pare, serà rei del poble d’Israel per sempre, i el seu regnat 
no tindrà fi.»
Maria preguntà a l’àngel:– «¿Com pot ser això, si jo no tinc marit?»
L’àngel li respongué: – «L’Esperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb 
la seua ombra; per això, el fruit sant que naixerà, l’anomenaran Fill de déu. També la teua 
parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seua edat; ella, que era tinguda per estèril, ja es 
troba al sisè mes, perquè, a déu, res no li és impossible.»
Maria va respondre: – «Sóc l’esclava del Senyor: que es complisquen en mi les teues 
paraules.» I l’àngel es va retirar.

“Els instruments”

Hi havia una vegada dos instruments que no s’avenien gens. La flauta de tres forats i el 
tamborí sempre estaven discutint sobre qui sonava millor. La flauta argumentava que el seu 
so podia sentir-se des de lluny, que els soldats la usaven per fer-se senyals i així vèncer. El 
tamborí li contestava que ell sonava molt millor, que el seu so ronc era molt més potent i que 
servia per marcar el ritme quan marxaven els soldats.

No es posaven d’acord, i sempre estaven discutint, tant era així, que un dia els soldats els 
van deixar abandonats al mig del camp.

Poc dies després, va passar per allí un jove pastor. Era molt alegre, vestia amb camisa blanca 
i pantalons vaquers. La pols dels camins li feia arrugar la mirada i donava una tonalitat 
arenosa a la seua pell. Es cobria la boca amb un mocador per protegir-se de la pols. Anava 
caminant quan es va trobar amb els instruments. Primer va agafar la flauta, li va llevar la pols 
que la cobria i va provar el seu so. La flauta va sonar orgullosa, pensant que se l’anava a 
emportar a ella sola. El pastor tot seguit va deixar la flauta i va agafar el tamborí. Amb un pal 
que va trobar va donar tocs en l’atrotinada pell del tamborí i el so va retrunyir per tot arreu. 
El tamborí també va pensar que se l’anava a portar per tan bé com sonava.

Però el pastor va tindre una idea. Va agafar els dos instruments i va començar a tocar-los 
alhora. Al principi no sonava gens bé, però com tenia temps mentre caminava, ja què li 
quedava un bon tros de camí, va prosseguir assajant amb els dos instruments. Al poc de 
temps, els dos instruments van comprendre que junts sonaven molt millor, que junts podien 
traure el millor de l’altre. Per cert, el pastor no va usar la unió dels instruments per tocar música 
de guerra, sinó que va ser a una xicoteta ermita i li va tocar a la Verge.
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Mare Nostra, ensenyeu-nos a estimar i acollir al 
vostre Fill com vós ho vau fer.
doneu-nos una mica d’eixa confiança que vàreu 
depositar en déu
perquè puguem ser bons fills seus.
Mare nostra, calmeu les nostres pors
i enceneu l’espurna perquè Jesús 
siga la nostra Llum sempre. Amén.

“Cor d’Explorador”

Has de trobar 19 paraules relacionades amb Exploradors.



43

I allí estava. Al final aconseguim arribar a la Llum. Eixa força que ens impulsava a seguir el 
camí era Jesús, el nostre gran amic. Ell és la llum que vèiem des del més profund del nostre 
castell. Ell ens va acompanyar al desert, ens va posar la naturalesa perquè ens refrescàrem 
i ens va enviar senyals perquè el trobàrem i el seguírem. 

Ara eixa Llum ja resplendeix dins nostre, perquè la Llum va brillar en la tenebra.

Per complir tots els reptes has guanyat ser portador/a d’eixa llum i tens una gran missió: 
portar eixa Llum a totes les persones que no tenen la sort de conèixer a Jesús i compartir-la.



15 a 17 anys
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Benvingudes a una nova aventura, 
Pioners i Pioneres.

Sabem que sou persones dignes de confiança i que acabeu el que 
comenceu, per això tenim la seguretat que no passareu a la següent setmana 

sense haver navegat l’anterior. 

Bon viatge cap a la Llum!

Enmig de la vostra travessia, recorrerem un camí molt 
especial durant els pròxims quatre diumenges. 
Aquest tram no és un simple desviament, ni una travessa més. 
Es l’Advent, i és fonamental que el visquem intensament, 
perquè tan sols així podrem preparar el nostre cor per 
reconèixer la Llum que ens espera al final. 

És la Llum que ho fonamenta tot i la que dóna resposta a 
les preguntes més profundes que tantes vegades ens fem. 
Així que, ho val la pena, no?

No obstant això, tal com els passa a les persones valentes 
i navegants que es llancen a ser pioners/es solcant noves 
mars, sembla ser que nosaltres també trobarem misteris 
que haurem de resoldre a poc a poc. 

Per a arribar al nostre destí, se’ns proposaran una sèrie de 
reptes cada setmana. Però no us desanimeu, precisament 
és això el que fa que el camí tinga sabor, per haver estat 
recorregut! 

Els mapes que hem consultat per emprendre el nostre 
viatge ens porten a intuir que haurem de ser capaços de:

Realitzar una activitat.

Completar una reflexió.

Fer una oració.
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Com dèiem abans, vosaltres, Pioners/es ja esteu en marxa. Fa tres anys, tal com 
feien els valents cavallers a l’Edat Mitjana, vau decidir eixir  “del vostre castell” per 
començar un viatge molt important, en el qual podríeu conèixer molt sobre qui sou i 
qui voleu arribar a ser. 

En aquesta travessia, diferents senyals us van orientant per saber quin rumb seguir. 

Concretament, en aquestes dates, s’acosta un creuament de camins ple de boires: 
rètols, llums enceses… quina opció triar?, quina és la direcció cap a la Llum? Segur 
que tan sols un camí és l’autèntic, així que recomanem que estigueu atentes i vigilants. 
I que tracteu de fer front als reptes que se us proposen. 

Ànim!

Evangeli
 Mc 13, 33-37

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles:
– «Estigueu atents, vetleu. No sabeu quan vindrà el temps decisiu.
L’home que se’n va a terres llunyanes, eixint de casa, deixa els seus criats 
responsables de les tasques que confia a cadascun, i al porter li recomana que 
vetle.

Igual heu de vetlar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l’amo de casa; no 
sabeu si vindrà al vespre, a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu 
ací a l’hora menys pensada: mireu que no vos trobe dormint. I això que vos dic 
a vosaltres, ho dic a tots: Vetleu.»
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 “Mapa mental”

•	  Objectiu: que el jovent òbriga els seus sentits a déu i se n’adone de la necessitat que té 
d’Ell, perquè puga arribar a preguntar-se: 

Què és el que vol Déu de mi i per mi?

Es tracta de veure com és la relació que cada jove té amb Jesús, si el sent com un amic en la 
seua vida o com una persona llunyana.

•	  Material: 1 full de paper i retoladors per cada participant.   

•	 Desenvolupament: 

En funció del nombre de pioners i pioneres de cada agrupament, es faran xicotets grups.

A la major part de pioners/es se’ls entregarà un full en blanc (model) i uns retoladors i se’ls 
explicarà que individualment realitzen un mapa mental amb la següent pregunta:

Què vol Déu de mi i per a mi?

La participant anirà responent i, com en una pluja d’idees, anirà completant el seu mapa. 

En acabar, s’ajuntaran en xicotets grups per compartir cadascuna el seu mapa mental i 
finalment, realitzaran un collage conjunt amb tots els mapes mentals.

d’altra banda, a la resta de la unitat se’ls entregaran periòdics i revistes d’actualitat perquè 
elaboren un collage on es reflectisquen les actituds, comportaments i les accions dels joves 
de hui: consumisme, festa, egoisme…

•	 Conclusió: 

quan tots els xicotets grups hagen acabat, es reunirà tota la Branca i cada xicotet grup anirà 
presentant a la resta de grups el seu collage de mapa mental i el seu collage del jove de hui. 

La presentació portarà a cada jove a valorar que, trobar-se amb déu, va més enllà del que 
la societat ens marca per aquesta època de l’any. No fan falta molts regals, ni llums, ni grans 
festes… déu està en les xicotetes coses de les nostres vides, esperant-nos sempre, sense pors, 
sense preocupacions…



48

SETMANA 1

déu és així d’inesperat i, a vegades, d’inoportú. 
Com ens agradaria controlar perfectament quan, com i on s’ha de manifestar déu! Però déu 
és incontrolable. 
No sabem el dia ni l’hora en el qual es farà el trobadís amb nosaltres. 
Però alguna cosa sí que tenim clara: Ell vol trobar-se amb nosaltres. 
És el seu “sí”, la seua aposta radical per cadascuna de nosaltres. 
I això ens hauria de fer canviar el rostre i deixar-nos de fer cares llargues. 
quan m’incomoda déu? 
Sent que Ell, en altres ocasions, és alè pel meu camí? 
quan el busque jo? 

Cançó: 

Worship.cat - “Primer amor” 

https://youtu.be/BsCdyOdNoR0?list=PLIPh1a4a3VbN9byyJBBVFMyHgclzITf72

Worship.cat - “Em rendeixo”

https://youtu.be/23UUGzU25V8?list=PLIPh1a4a3VbN9byyJBBVFMyHgclzITf72

Senyor, jo vos busque. Però resulta que Vós ja havíeu 
vingut a  trobar-me.

Repeteix interiorment la següent oració: 

https://youtu.be/BsCdYODNoR0%3Flist%3DPLIPh1a4a3VbN9bYYJBBVFMYHgclzITf72
https://youtu.be/23UUGzU25V8%3Flist%3DPLIPh1a4a3VbN9bYYJBBVFMYHgclzITf72
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Evangeli
Mc 1, 1-8

Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de déu. 
En el profeta Isaïes hi ha escrit açò: «Jo envie davant teu el meu missatger perquè et 
prepare el camí. 
Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.»
Complint això, Joan començà a batejar en el desert. Predicava un baptisme de 
conversió, per obtenir el perdó dels pecats, i anaven a trobar-lo de tot arreu de Judea,
amb tota la gent de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al 
riu Jordà.
El vestit de Joan era de pèl de camell, es cobria amb una pell la cintura i s’alimentava 
de llagostes i mel boscana. 
I predicava així: – «després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que 
no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només 
amb aigua, ell us batejarà amb l’Esperit Sant.»

Per començar, heu decidit seguir un d’aquells senyals i ara us trobeu travessant per un camí 
que passa per enmig d’una zona molt despoblada d’arbres, quasi un desert. Els queviures 
escassegen i les condicions del viatge s’han fet molt dures. Al començar, heu experimentat 
com la Branca havia d’estar més unida que mai, compartint-ho tot, donant-vos tots molt de 
suport… 

Però, ara i de sobte, en aquell immens desert, heu descobert un nou senyal allà lluny. 
Sembla estrany, però cada membre de la Branca detecteu un senyal diferent, i en un lloc 
diferent. Així, cadascuna vau començar a proposar un rumb i, finalment, opteu per seguir 
cadascuna el vostre senyal passant olímpicament dels altres.

Una vegada soles, alguna cosa es mou al vostre interior, alguna cosa que us va fer pensar 
i que us va portar a mirar al cel i a repensar millor el rumb que seguíeu. Va ser així com 
els diferents senyals, que a cada Pioner/a us estava orientant, us van acabar ajuntant de 
nou, produint una gran Llum, un únic senyal que brillava moltíssim, molt més que qualsevol 
altre. El vau seguir i… sabeu? Us heu tornat a reunir tots i totes en aquest camí de desert. 
Ara sí: ja esteu a punt i unides per afrontar els següents reptes.
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Ítaca
quan surts per fer el viatge cap a ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d’aventures, ple de coneixences.
Els Lestrígons i els Ciclops,
l’aïrat Posidó, no te n’esfereeixis:
són coses que en el teu camí no trobaràs,
no, mai, si el pensament se’t manté alt, si una
emoció escollida
et toca l’esperit i el cos alhora.
Els Lestrígons i els Ciclops,
el feroç Posidó, mai no serà que els topis
si no els portes amb tu dins la teva ànima,
si no és la teva ànima que els dreça davant teu.
Has de pregar que el camí sigui llarg.
que siguin moltes les matinades d’estiu
que, amb quina delectança, amb quina joia
entraràs en un port que els teus ulls ignoraven;
que et puguis aturar en mercats fenicis
i comprar-hi les bones coses que s’hi exhibeixen,
corals i nacres, mabres i banussos
i delicats perfums de tota mena:
tanta abundor com puguis de perfums delicats;
que vagis a ciutats d’Egipte, a moltes,
per aprendre i aprendre dels que saben.
Sempre tingues al cor la idea d’ítaca.
Has d’arribar-hi, és el teu destí.
Però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys
i que ja siguis vell quan fondegis a l’illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que t’hagi de dar riqueses ítaca.
ítaca t’ha donat el bell viatge.
Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo.
Res més no té que et pugui ja donar.
I si la trobes pobra, no és que ítaca t’hagi enganyat.
Savi com bé t’has fet, amb tanta experiència,
ja hauràs pogut comprendre què volen dir les ítaques.

Canción: Lluis Llach- “ítaca”
https://youtu.be/ysfi0uzyBJ4

Sopa de Cabra- Camins
https://youtu.be/79foFSdoOxy

https://youtu.be/ysfi0uzYBJ4
https://youtu.be/79foFSDoOxY
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 Descobrir el camí a seguir al costat de Déu

•	  Objectiu: viure l’advent com el camí important cap a l’arribada de Jesús. descobrir la 
presència de déu en el quotidià del dia a dia.

•	  Material: una estrela de paper, de grandària gran, per cada participant i retoladors.

•	 Desenvolupament:

Hi ha dies en què ens podem sentir soles, cansades… sense trobar sentit al moment que 
vivim. És llavors quan és necessari alçar la vista i descobrir, com ho feien els vells mariners, 
l’estrela del rumb. Els navegants reprenien el sentit del camí per mitjà d’una cosa que sempre 
era present en les seues vides, les estreles. 

Així, nosaltres no podem prescindir de la constant de l’amor de déu, que no deixa de donar-
nos signes sensibles del seu afecte. Ell ompli de nou sentit, el que de vegades ens resulta 
rutinari o buit.

•	 Motivació: la responsable començarà relatant la forma en la què les persones de la mar 
antigament s’orientaven a través de les estreles. Elles eren la millor brúixola enmig de la nit 
solitària de l’oceà. Però era necessari saber identificar correctament cada constel·lació. 
Llavors, els seus petits o grans vaixells no sols es posaven en contacte amb l’aigua, sinó 
que també navegaven amb contacte amb el cel.

•	 Activitat: cada participant rebrà una estrela de paper en la qual haurà de completar els 
següents ítems: 

-  Enumerar les activitats de la setmana. 
- descriure quines han estat les més significatives i per què. 
- Tindre en compte les persones amb les quals han compartit eixes activitats, les seues 
actituds, testimoniatges, quines petjades han deixat en elles.  

•	 Conclusión: cada pioner/a compartirà una de les activitats significatives de la setmana. 
La resta l’ajudarà a veure signes de déu en elles. Acabada la posada en comú, cada 
pioner/a escriurà en el revers de la seua estrela aquell senyal més clar de la presència de 
déu en el seu camí a diari. La responsable els suggerirà que eixa estrela siga col·locada 
en algun lloc visible durant les activitats diàries: l’agenda, una carpeta, algun lloc de la 
casa, etc.

Gràcies Senyor, per ensenyar-nos els vostres camins,
els camins de la senzillesa,
els vostres camins vertaders,
els vostres camins cap al Regne,
els vostres camins més estimats,
que es recorren en companyia.

Vos demanem que ens ajudeu a continuar descobrint-vos,
que ens ajudeu a saber triar aquells rumbs que ens porten pel vostre camí:
Un camí d’alegria, de felicitat al vostre costat,
perquè us necessitem.
Ensenyeu-nos, Senyor, els vostres camins,
els camins de la senzillesa.
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Heu continuat fent camí. Ara porteu uns dies caminant vorejant la riba d’un gran riu. Ací, heu 
aprofitat per refresca-vosr i rentar la vostra roba, bruta al llarg de la travessia.

Fa no moltes llunes, mentre intentàveu dormir, escoltareu un soroll que us va despertar. Es 
llevareu ràpidament, i us dirigireu cap a l’origen d’aquell so, que cada vegada s’ecoltava més 
fort. Sabeu a on vau arribar? Ni més ni menys que a un campament. 

El so procedia d’un gran banquet que allí s’havia organitzat, i al qual se us va convidar a 
quedar-vos. Allí tot era luxe, hi havia riquesa per tot arreu, la gent tirava menjar al fem perquè 
els sobrava; els convidats menyspreaven als qui servien, alguns discutien a crits mentre que 
d’altres seguts en la mateixa taula es feien els sords i sols prestaven atenció al soroll… 

Tristos de veure tot allò, mirareu esperançats i atents al cel i de nou vau veure la gran Llum que 
tant havia brillat l’altra vegada. Per allí hauria de seguir el vostre camí. 

Això sí, abans de marxar, us vau aixecar i intentareu fer silenci en aquell banquet. En primer 
lloc, volíeu convidar a la resta a contemplar el cel, perquè després us acompanyaren fins al 
gran riu, amb la fi “de rentar les seues taques”… No obstant això, no us van fer cas i van 
seguir a la seua. Així que vau agarrar de nou les vostres motxilles de travessia i vau continuar 
el viatge cap a eixa gran Llum.
I en això esteu ara, seguint aquell senyal tan brillant. Encara que abans de continuar, no 
oblideu que heu de resoldre nous reptes.

Evangeli
 Joan (1,6-8.19-28)

déu envià un home que es deia Joan. 
Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè, per ell, tothom arribara a la fe. Ell mateix no era la Llum; 
venia només a donar-ne testimoni.
quan els jueus van enviar-li des de Jerusalem sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de Joan fou aquest.
 Li preguntaren:– «¿qui eres tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: – «Jo no sóc el Messies.»
Li preguntaren:– «¿I així, qui eres? ¿Elies?»
Els diu:– «No ho sóc.» – «¿Eres el Profeta que esperem?»
Respongué:– «No.»
Li digueren: – «Llavors, ¿qui eres?  Hem de donar una resposta als qui ens han enviat: ¿què dius de tu mateix?»
digué:– «Sóc una veu que crida en el desert:  “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta Isaïes.» Alguns dels 
enviats, que eren fariseus, li preguntaren encara:– «¿I per què bateges, si no eres el Messies, ni Elies ni el Profeta?»
Joan els respongué: – «Jo batege només amb aigua, però, tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve 
després de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calcer.»
Això va passar a Betània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.
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Joan el Baptista, el guia que en aquesta travessia ens orienta a la trobada amb déu.

És “la veu mateixa del Senyor enmig del desert”. El desert que travessàveu en aquest viatge es 
converteix, així, en el lloc de déu. El lloc perfecte per agradar i aprofundir en la seua Paraula. 
Per fer créixer la nostra Fe en Crist. 

A l’evangeli, veiem que els sacerdots i levites també havien acudit a Joan el Baptista amb els 
mateixos interrogants que podíem tindre nosaltres, els Pioners: “qui eres tu?”, i davant la seua 
contestació insistien: “qui eres perquè donem una resposta?, què dius de tu?” al que Joan 
responia: “ Jo sóc una veu que crida en el desert: Aplaneu el camí del Senyor”.

Jesús camina cap a aquest home. Joan és la veu i Jesús és la Paraula que omplirà de Llum el 
món sencer. Els qui escolten la veu estaran més propers a conèixer la paraula que salva, la 
paraula definitiva del Pare, el Verb de vida, que és el Fill. Jesús camina al costat d’uns altres 
amb la seguretat del que sap que canviarà el món aquells dies. Es mescla entre els pelegrins, 
entre els homes de bona voluntat, i va en silenci, discret… tal com vol entrar en el nostre cor.

•	 A Joan li pregunten si era ell el Messies, l’enviat...
I tu? Què podries dir de Jesús des de la teua vida?

•	 Igual que Joan, tenim com a missió anunciar i preparar la vinguda del Senyor. 
I tu, quines coses concretes et proposes perquè així siga?

•	 Examina la teua vida d’oració, com la portes, quan reses, com és la teua relació amb el 
Senyor…

Estàs preparada per deixar-te guiar per Ell? 
T’atreveixes a ajudar i animar a les teues companyes, amigues, persones amb les quals et 
relaciones perquè coneguen millor al Senyor i tinguen un major creixement de la seua fe?  

•	 L’Advent és desert, austeritat, conversió… 
Podràs renunciar a comoditats, coses i despeses supèrflues en benefici de les persones que 
no tenen i com a preparació a la vinguda de Jesús?

•	 •	 En	la	nostra	vida	hi	ha	zones	fosques	que	estan	necessitades	de	la	Llum.
Pensa en la teua vida, localitza eixes foscors i comparteix-ne alguna d’elles amb els teus 
companys i companyes de Branca. 

•	 Sigues testimoni d’esperança i d’alegria enmig de les persones i problemes que t’envolten.
T’animes?
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Senyor Jesús,
el vostre enviat, Joan el Baptista,

no va tindre objeccions en dir una vegada i altra,
que ell no era el Crist,

sinó que venia a disposar
i preparar la vostra vinguda,

perquè eres Vós la llum del món
el que doneu el sentit ple

i vertader a la vida.

Ell va donar testimoniatge de vós,
us va donar a conèixer tant de paraula

com amb la seua vida,
perquè anaren a vós

per trobar en vós, vida plena.

Senyor, ajudeu-nos aquest Nadal,
a que també nosaltres

com Joan Baptista,
puguem donar testimoniatge de vós

en les nostres famílies,
entre els nostres amics,

perquè sigueu Vós
el que actueu en nosaltres
i així ens guieu cap a vós

amb llaços d’amor i misericòrdia.

Regaleu-nos Senyor la gràcia
de ser instruments vostres
perquè altres us busquen

i així sigueu Vós per a nosaltres,
vida i salvació.

que així siga.
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SEMANA 4

després de descansar un poc, heu continuat endavant. Porteu un temps sense tindre dubtes 
sobre el trajecte, perquè ja sabeu en tot moment per on heu d’avançar. Veritablement, aquest 
tram està ple de senyals que us ajuden a veure fàcilment el camí.

No obstant això, passareu uns dies en què, a pesar de que pressentíeu que la meta ja era 
prop, l’esforç de tot el viatge us començava a pesar.

Vau començar a dubtar sobre si valia la pena continuar, i fins i tot arribaeur a pensar que, 
potser, se us estava demanant massa.

Però just en eixos moments de major feblesa, vau experimentar l’ajuda, que rep un infant de 
sa mare o de son pare quan ja no pot caminar més, quan sembla que tot defalleix. 

I així, amb força, es trobeu tots de nou, preparats per seguir conquistant nous reptes. El final 
s’apropa.

Evangeli
Lluc 1, 26-38.

En aquell temps, déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, 
per dur un missatge a una donzella, promesa amb un descendent de david, que es deia 
Josep,i el nom de la donzella era Maria.
L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: – «déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb 
tu.»
Ella es torbà en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. 

Però l’àngel li digué: – «No tingues por, Maria; déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs 
un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran “Fill-de-l’Altíssim”. El Senyor 
déu li donarà el tron de david, el seu pare, serà rei del poble d’Israel per sempre, i el 
seu regnat no tindrà fi.»

Maria preguntà a l’àngel:– «¿Com pot ser això, si jo no tinc marit?»
L’àngel li respongué: – «L’Esperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb 
la seua ombra; per això, el fruit sant que naixerà, l’anomenaran Fill de déu. També la teua 
parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seua edat; ella, que era tinguda per estèril, ja es 
troba al sisè mes, perquè, a déu, res no li és impossible.»
Maria va respondre: – «Sóc l’esclava del Senyor: que es complisquen en mi les teues 
paraules.» I l’àngel es va retirar.
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 Senyalística

•	  Objectiu: reflexionar sobre com estem visquent aquest advent i com ens estem preparant 
per a l’arribada de déu. 

•	  Material: cartells amb senyals adjunts. 

•	 Desenvolupament: 

En el centre de la sala es col·loquen diversos senyals de trànsit que representen diferents 
situacions que les participants poden estar vivint al seu dia a dia durant aquest Advent. 

Es tracta que la jove vaja passant per tots els senyals i en trie tres de senyals que més la 
representen i anote en un full el per què. 

Finalment, es farà una posada en comú. La responsable orientarà l’exposició cap a tot el que 
hem viscut en les setmanes d’Advent i la importància del que està per arribar, el naixement 
de l’infant Jesús i l’inici del Nadal.

CEDIU EL PAS
No he tingut una 
activitat molt activa 
en aquest Advent. Ha 
passat per davant meu 
i no m’he donat ni 
compte d’això.

DETENCIÓ 
OBLIGATÒRIA

En aquest Advent 
m’he esforçat i m’he 
parat a reflexionar 
sobre la importància 
d’aquest moment i 
de la preparació del 
Nadal. 

PRIORITAT EN UN 
SENTIT

M’he parat a fer-ne 
una llista amb les 
coses importants de 
la meua vida i el lloc 
que ocupava Jesús en 
cadascuna d’elles. 

ROTONDA
En aquest Advent m’he 
posat en camí per 
trobar Jesús, però els 
rumbs que he escollit no 
m’han acabat de portar 
a Ell. 

ALTRES PERILLS
En aquest Advent m’he 
trobat amb situacions 
adverses en el camí 
cap a Jesús, com per 
exemple, l’impuls del 
consumisme… 

PUJADA AMB FORT 
PENDENT

En aquestes setmanes 
d’Advent m’he trobat amb 
obstacles que m’han fet 
més difícil la trobada amb 
Jesús, per exemple, el no 
tindre temps per resar, el 
no parlar de Jesús amb els 
meus amics, amb la meua 
família…

ÚS OBLIGATORI 
DEL CINTURÓ DE 

SEGURETAT
En aquestes setmanes 
d’Advent he aconseguit 
trobar-me amb Jesús, 
seguir el seu camí i me 
n’he adonat que amb 
Ell, el meu dia a dia és 
més fàcil. Ell m’escolta, 
Ell m’acompanya i 
m’ajuda, Ell em dóna 
ànims.  
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Cançó

Em dones força -  Sergio dalma

https://youtu.be/TH2HqnsrJv0
https://youtu.be/b43zw_IziT0?list=RdI8LeyOqmNdk (vídeo amb lletra)

Veniu!, Vós que sou claredat poseu seguretat als nostres dubtes.
Veniu!, Vós que sou pau, poseu amistat a les nostres relacions.

Veniu!, Vós que sou amor, poseu lliurament gratuït als nostres dies.
Veniu!, Vós que sou alegria, poseu música en els nostres cors.

Veniu!, Vós que sou esperança, poseu fe en les nostres oracions.
Veniu!, Vós que sou Llum, il·lumineu les nostres vides.

Veniu!, Veniu!, Senyor, ja vos esperem.
Amén.

https://youtu.be/TH2HqnsrJv0
https://youtu.be/b43zw_IziT0%3Flist%3DRDI8LeyOqmNdk
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I ací està. Al final, hem aconseguit arribar a la Llum! Enhorabona Pioners i Pioneres! Però 
tractem d’aprofundir en l’aventura que hem viscut, en aquest camí d’Advent.

En la nostra travessia, en les nostres vides, també hem sentit moltes vegades invitacions, 
senyals, crides per decidir entre un rumb o un altre. Anem creixent i anem prenent decisions, 
acompanyats de la família, d’amigues, companyes de Branca, de responsables escoltes…

Però, us heu sentit alguna vegada com quan vau viure el tram del desert, aquell que tenia 
llums diferents i que us va conduir a seguir el vostre camí tot sol? No és estrany sentir-lo, 
perquè una pensa “jo puc anar al meu aire, jo sola amb les meues forces, no necessite a 
ningú…” Encara que segur que, tal com vau experimentar, eixa soledat us va portar a estar 
aïllades i tristes… i resultà ser un fals senyal del camí.

I la vostra parada en el campament, al costat del riu. Heu experimentat alguna vegada 
la crida cap a un lloc semblant? A l’abundància de les coses, a no valorar el que tenim, 
a sentir-vos més poderosos i més importants que els altres, a romandre passiu davant els 

problemes que ens envolten, a viure còmodament refugiades en el soroll sense 
que ens molesten… és un rumb que moltes vegades també ens podem sentir 
temptats a seguir, però tal com vam poder comprovar en aquell banquet, 
condueix a vides molt buides.

A vegades, és molt freqüent també pensar que se’ns demana massa. Com 
en aquell tram final del vostre viatge; hi ha ocasions en les quals es sap que 
se està avançant pel bon camí, veient els senyals molt clars, però no ens 
sentim capaços de continuar endavant. Sapigueu que la nostra mare del 

cel, Maria, va acceptar la major tasca que es pot encomanar, 
sentint-se la més humil, així que Ella, sempre ens cuidarà en els 
nostres moments més febles.

Com heu comprovat en completar tots els reptes, després de 
seguir les falses crides i experimentar eixe contrasentit i eixa 
tristesa, hi ha hagut alguna cosa que us ha retornat al camí 
de veritat, al què condueix realment a la Llum. Sabeu què és? 
Efectivament, mirar al cel, mirar més enllà. Només així heu sigut 
capaços de veure eixa Llum tan brillant que reina sobre tota 
la resta: és Jesús. quan sentiu que avanceu equivocadament, 
mireu-lo a Ell i confieu: Ell no defrauda ni enganya, perquè 
sempre convoca al camí de veritat.

Ara que ja ho heu descobert, sou portadores de Jesús, de la 
seua Llum, així que teniu una gran missió: portar-lo a totes les 
persones que no tenen la sort de conèixer-lo.



18 a 23 anys
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Benvingudes a l’’aventura

déu al llarg de la història ha escollit homes i 
dones disposades a escoltar-lo i a col·laborar 
amb el seu projecte. Persones disposades a fiar-
se de la seua paraula i a complicar-se la vida 
per Ell. 

Al llarg d’aquestes quatre setmanes d’advent 
tindrem la possibilitat de trobar-nos amb diverses 
d’aquestes persones amb capacitat de connectar 
amb déu.

L’Advent és temps d’espera, temps de preparació, 
temps de mantenir viva la flama de l’esperança 
en un déu que s’atreveix a viure amb nosaltres, 
a compartir la nostra sort.
Tant de bo durant aquest temps siguem capaços 
d’estar a punt per preparar la seua arribada.

Realitzant una activitat.

Completant una reflexió.

Fent una oració.
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SETMANA 1 

Evangeli
 Mc 13, 33-37

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles:
– «Estigueu atents, vetleu. No sabeu quan vindrà el temps decisiu.
L’home que se’n va a terres llunyanes, eixint de casa, deixa els seus criats 
responsables de les tasques que confia a cadascun, i al porter li recomana 
que vetle.
Igual heu de vetlar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l’amo de casa; no 
sabeu si vindrà al vespre, a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu 
ací a l’hora menys pensada: mireu que no vos trobe dormint. I això que vos 
dic a vosaltres, ho dic a tots: Vetleu.»

  

Comencem aquesta aventura en un castell. És la teua vida, la teua seguretat. És el lloc en 
el qual estem còmodes. El teu castell serveix per preparar-te, per vetlar les teues armes, 
que són tots els teus valors, però també cal estar disposats a eixir i trobar-te amb el món 
i amb els germans i les germanes.

En aquesta primera setmana et demanem que penses en els valors que tens i que et 
poden ajudar en el viatge de la teua vida.

 Sons
•	 Objectiu: extraure barreres o obstacles en el quotidià del dia a dia que ens impedeixen 

estar alerta del que ocorre en el nostre entorn i del que déu ens vol transmetre.
•	 Material: cap.
•	 Desenvolupament: en un entorn el més natural que es puga, deixar un temps de silenci 

on posem atenció a tots els sons dels voltants que es perceben.

Compartir els sons amb el grup i també les ressonàncies d’aquestes preguntes:
- quines coses ens impedeixen “estar alerta”?
- quines coses no ens permeten “escoltar” al nostre voltant amb claredat?

Alex Ubago - “Sense por de res”

https://youtu.be/R2y9kma_S7y?list=RdR2y9kma_S7y

https://youtu.be/R2Y9kma_S7Y%3Flist%3DRDR2Y9kma_S7Y
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Et trobes en un desert, un lloc àrid i aparentment mancat de vida. Però el desert també 
és un lloc per trobar-se amb un mateix i també amb déu.

El poble d’Israel va passar quaranta anys al desert abans d’arribar a la terra promesa. 
Jesús va passar quaranta dies al desert abans de començar la seua missió. Nosaltres 
hem viscut fa ben poc la nostra pròpia quarantena pel virus del COVId-19.

Tal vegada aquest és el moment perquè t’atures una estona, penses com va la teua vida 
i, sobretot, cap a on has de dirigir-la.
Aprofita l’experiència de desert.

Evangeli
Mc 1, 1-8

Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de déu. 
En el profeta Isaïes hi ha escrit açò: «Jo envie davant teu el meu missatger perquè et 
prepare el camí. 
Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.»
Complint això, Joan començà a batejar en el desert. Predicava un baptisme de 
conversió, per obtenir el perdó dels pecats, i anaven a trobar-lo de tot arreu de Judea,
amb tota la gent de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al 
riu Jordà.
El vestit de Joan era de pèl de camell, es cobria amb una pell la cintura i s’alimentava 
de llagostes i mel boscana. 
I predicava així: – «després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que 
no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només 
amb aigua, ell us batejarà amb l’Esperit Sant.»
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Hi ha períodes en la vida de tota persona creient que passa per “deserts espirituals”, i és 
que anomenem deserts espirituals a eixos períodes de sequedat, on per alguna raó deixem 
de ser sensibles a l’espiritual, on no tenim ganes de resar, on l’espiritual ens arriba a semblar 
fins i tot avorrit i on per alguna raó no sentim la presència de déu en les nostres vides com 
en altres moments l’hem sentida.

Un “desert espiritual” és eixe període on sentim que les nostres oracions són seques, on 
entonar una lloança semblaria sols una simple repetició de paraules, on ens centrem més en 
el secular més que en l’espiritual, on fins i tot hem perdut l’objectiu que en altre moment ens 
traçarem.

És dur estar en eixe període de desert espiritual, ningú pensa arribar allí en realitat, però tots 
i totes en algun moment arribem a eixe punt, no perquè el vulguem, sinó que de vegades és 
conseqüència del nostre baix nivell de comunió amb déu o és producte de permetre que els 
problemes que ens envolten li guanyen la partida a la nostra fe.

Un desert espiritual és un d’eixos períodes que ningú vol viure, és un d’eixos moments que 
ningú ens va dir que passaríem, és un temps on desitgem omplir-nos de déu, on tenim una 
set enorme d’Ell però per alguna raó no podem assaciar-nos. Eixos deserts són els que 
destrueixen la vida espiritual de les persones si no l’aconsegueixen superar, són eixos deserts 
els que fan d’una persona un servent, un esclau de la rutina i a poc a poc l’allunya de déu.
Potser hui et trobes en un desert espiritual, on el teu cor s’ha endurit, on ja no eres tan sensible 
com abans ho vas ser, a on ja no veus les coses de la mateixa manera de com abans les 
veies.

Aquest és el dia en què has de començar a eixir d’eixe desert, és hui el moment on has de 
proposar-te al teu cor tirar avant, no és possible que eixe desert et derrote, no és possible que 
tot el que has avançat quede malgastat en eixe desert.
Hui has d’eixir d’eixe desert espiritual d’una vegada per sempre, has de començar a resar 
amb sinceritat, has d’alimentar-te de la Paraula de déu amb un cor humil, no hi ha fórmula 
màgica per eixir d’allí, només la humilitat i senzillesa de cor pot fer que tornes a ser la mateixa 
persona creient que un dia vas ser.

Reflexiona molt bé (Lamentacions 3:40) què va ser el que a poc a poc et va anar portant cap 
a eixe desert i en detectar-lo comença per canviar cada cosa que en el seu moment vas fer 
malament. Si vas deixar de resar, és hora de començar gradualment a fer-ho novament, és 
necessari que forges un hàbit d’oració, si vas deixar de llegir la Bíblia és hora de començar 
novament a llegir-la diàriament, si vas deixar de compartir les reunions de la congregació 
(Església), és hora de posar els teus ulls en déu i no en l’home/dona i començar a congregar-
te, si vas deixar de fer el be perquè et vas cansar de ser bo, és hora de que amb humilitat 
comences novament a fer el be, no per agradar a l’ull humà, sinó per agradar a déu.

déu vol trobar-se amb tu, la pregunta és: Vols tu trobar-te amb déu? Si realment tens set de 
déu has de començar a buscar sense posar cap excusa, però sobretot, que a l’hora de 
buscar-lo sempre tingues un cor contrit i humiliat. (Salms 51:17).
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Txarango - “Quan tot s’enlaira”

https://youtu.be/ozaZ5826Sjy

Setembre - “Et Busco”
https://youtu.be/m5lOProLpvs?list=Rdm5lOProLpvs

  

 Deserts
•	 Objectiu: reflexionar sobre la situació de desert en què vivim en alguns moments les 

persones.
•	 Material: fotos de deserts amb algunes dades sobre ells.
•	 Desenvolupament: es presenten fotos de diferents deserts amb informació significativa 

sobre elles. que en trien alguna que els cride més l’atenció. després es proposa descriure 
quines són les dificultats de la vida allí per les persones. Busquem dificultats des del punt 
de vista econòmic i de recursos però també de l’afectiu i relacional entre les persones.

Continuem reflexionant amb l’ajuda d’aquestes preguntes:
- Vivim alguna vegada també en un “desert”?
- quines situacions ens fan sentir soledat o abandó?
- quines dificultats tenim en el dia a dia?
- En què o en qui ens recolzem per superar-les?
- què ens motiva per continuar?

https://youtu.be/ozaZ5826SjY
https://youtu.be/m5lOProLpvs%3Flist%3DRDm5lOProLpvs
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SETMANA 3

Miki Núñez - “Escriurem”

https://youtu.be/PoGFiOjfqvy

  

 Penediment
•	 Objectiu: exterioritzar algunes actituds personals de les què ens penedim i de les quals 

ens agradaria desprendre’ns.
•	 Material: fulls de paper, bolígrafs, conca i aigua.
•	 Desenvolupament: fem uns minuts de silenci. deixem una poca distància entre les 

persones per major tranquil·litat. Es proposa reflexionar i escriure en el full de paper coses 
de les quals cada persona es penedeix.

després es renten entre elles algunes parts del cos i deixen submergits dins la conca els 
papers en el que han anotat les coses de les que es volen “desprendre”.
després, si a  alguna li abelleix, pot comentar com s’ha sentit o què havia escrit al full de 
paper.

Arribem a un riu, un lloc de vida i de renàixer.
Rentar-se en la tradició bíblica no sols és un gest d’higiene, sinó que és també un element 
de purificació espiritual.
Per això en aquest punt et demanem que t’interrogues sobre els teus desitjos de canvi, de 
renàixer, d’alliberar-te de les brutícies que puguen existir en la teua vida.
Aquest camí per trobar-te amb la llum requereix eixa purificació personal.
Però a més el riu ens parla del nostre baptisme, d’eixe acte que reberem un dia, tal 
vegada massa llunyà ja, però que ha de ser actualitzat en el temps.
Tal vegada et vas batejar en la infància, però eixe baptisme ha de ser un compromís 
viscut en el dia a dia.
Submergeix-te en la teua vida i pregunta’t com estàs vivint el teu compromís cristià.

Evangeli
 Joan (1,6-8.19-28)

déu envià un home que es deia Joan. 
Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè, per ell, tothom arribara a la fe. Ell mateix no era 
la Llum; venia només a donar-ne testimoni.
quan els jueus van enviar-li des de Jerusalem sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de Joan fou aquest.
 Li preguntaren:– «¿qui eres tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: – «Jo no sóc el Messies.»
Li preguntaren:– «¿I així, qui eres? ¿Elies?»
Els diu:– «No ho sóc.» – «¿Eres el Profeta que esperem?»
Respongué:– «No.»
Li digueren: – «Llavors, ¿qui eres?  Hem de donar una resposta als qui ens han enviat: ¿què dius de tu mateix?»
digué:– «Sóc una veu que crida en el desert:  “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta Isaïes.» Alguns 
dels enviats, que eren fariseus, li preguntaren encara:– «¿I per què bateges, si no eres el Messies, ni Elies ni el 
Profeta?»
Joan els respongué: – «Jo batege només amb aigua, però, tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui 
ve després de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calcer.»
Això va passar a Betània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.

https://youtu.be/PoGFiOjfQvY
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Els senyals que trobem en el nostre camí ens ajuden a trobar la meta. Podríem fer el Camí 
de sant Jaume o qualsevol ruta senderista sense els senyals? doncs sí que ho podríem fer, 
però les probabilitats de perdre’s serien molt altes. 

Segur que a la teua vida hi ha hagut moltes persones i situacions que t’han servit de 
senyal per prendre determinades decisions. A vegades haurem fet cas d’elles i d’altres 
no. L’important és reconèixer que eixa persona ha estat ací i que ens ha intentat ajudar.

Els senyals ens parlen de prendre decisions, de triar, en el fons d’exercir la llibertat.
Estàs a un pas d’arribar a trobar-te amb la llum, estàs disposat a fer el pas?
Imagine que saps que al final del camí està Jesús. Ell sempre t’espera, està a la porta 
amb la seua llum, està esperant-te a tu.
Gràcies per haver fet aquest camí.

Evangeli
LLuc 1, 26-38.

En aquell temps, déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, 
per dur un missatge a una donzella, promesa amb un descendent de david, que es deia 
Josep, i el nom de la donzella era Maria.
L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: – «déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb 
tu.»
Ella es torbà en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. 

Però l’àngel li digué: – «No tingues por, Maria; déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs 
un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran “Fill-de-l’Altíssim”. El Senyor 
déu li donarà el tron de david, el seu pare, serà rei del poble d’Israel per sempre, i el 
seu regnat no tindrà fi.»

Maria preguntà a l’àngel:– «¿Com pot ser això, si jo no tinc marit?»
L’àngel li respongué: – «L’Esperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb 
la seua ombra; per això, el fruit sant que naixerà, l’anomenaran Fill de déu. També la teua 
parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seua edat; ella, que era tinguda per estèril, ja es 
troba al sisè mes, perquè, a déu, res no li és impossible.»
Maria va respondre: – «Sóc l’esclava del Senyor: que es complisquen en mi les teues 
paraules.» I l’àngel es va retirar.
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Sao - “Jo ho espero tot de tu”
https://youtu.be/VFU_fceFPTk

Varis “Quan Somrius”
https://youtu.be/KTPGNqcc03I

  

LLum en el món.

Fabricar entre tots diverses maneres de fer llum.
- Llanterna amb ciris
- Bombeta + pilas

Es proposa reflexionar sobre les diferents formes que tenim les persones de ser llum en el món.
- M’agradaria ser llum en el món? Com ho faig?
- Existeixen diferents tipus de llum en el món?

Hola Jesús,
amic, germà,
i déu meu.

Vull deixar-vos viure al meu cor,
perquè pugueu fer de mi

la millor de les persones que jo puga ser.
Una vegada vàreu dir que els vostres amics són la llum del món.

M’agrada això de ser llum,
d’il·luminar a totes les persones que m’envolten

amb la llum de la meua solidaritat,
per fer que les que estan tristes visquen en una festa,

per fer que les que viuen la foscor del rebuig,
gaudisquen la llum i la calor de la companyia,

per fer que les que ho veuen tot negre
ho vegen tot de color esperança.

Vull dir-vos sí, Jesús.
Vull que visqueu en mi,

perquè no m’agrada la foscor,
la foscor on m’empresona el meu egoisme,

la foscor on m’atrapen els meus enutjos,

https://youtu.be/VFU_fceFPTk
https://youtu.be/KTPGNQcc03I
https://scouts.es/media/2020/03/actividades_scoutsencasa_dia_8.pdf
https://scouts.es/media/2020/03/instrucciones_linterna-de-leds-con-bateria-recargable.pdf
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la foscor on m’afonen els meus capricis,
la foscor de tantes coses dolentes d’aquest món.

Vull dir-vos Sí, Jesús,
perquè m’òmpligueu de les vostres llums de colors,

colors d’alegria, d’esperança, de vida.
Vull que m’ajudeu a sentir

la calor de la vostra llum d’amistat dintre meu,
perquè així podré ser pels altres
la vostra llum i calor d’amistat

amb la meua manera d’obrar i actuar.
Així podré ser llum d’esperança
pels qui m’envolten cada dia.



Majors de 23 anys



Sabemos que no ha sido un año fácil. Hemos estado más de media ronda solar en casa, 
sin poder ver a “nuestros/as niños/as”. Pero las fuerzas no flaquearon, inventamos mil y una 
actividades para seguir en contacto con ellos y ellas. Para seguir creando el Reino de dios 
haciendo mejores personas a todos/as esos/as pequeños/as valientes.

Fueron días oscuros, de incertidumbre, pero la esperanza de un nuevo resurgir siempre estaba. 
El “todo va a salir bien” se hizo nuestro lema en momentos de flaqueza.

Hemos sido imagen del escultismo desde el otro lado de la pantalla. Hemos dado ejemplo de 
fortaleza a quienes más nos necesitaban y hemos tenido mil reuniones online para saber qué 
paso dar. Hemos caminado mucho, pero no hemos caminado en solitario. Jesús ha estado 
siempre a nuestro lado, dándonos esa fuerza que necesitábamos para seguir adelante. 

Ahora, cuando Jesús está a punto de nacer, es cuando más fuertes nos quiere, para gritar bien 
alto que ese niño que nació en Belén es el Hijo de dios, que se hizo hombre por nosotros y 
nosotras.

Os proponemos unos materiales para esos momentos de antes de la reunión con los chavales 
y las chavalas, para que a nosotros también nos vaya inundando la Luz por todo nuestro ser, 
porque aunque haya sido un año de tinieblas, Él, brilla en la tiniebla.
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Sabem que no ha sigut un any fàcil. Hem estat més de mitja ronda solar a casa, sense poder 
veure  “les nostres escoltes”. Però les forces no ens van flaquejar, inventarem mil i una activitats 
per mantenir el contacte amb elles. Per continuar creant Regne de déu, seguir fent millors 
persones als nostres valents escoltes.

Van ser dies foscos, d’incertesa, però l’esperança d’un nou ressorgir sempre estava present. El 
“Tot anirà bé” es va fer el nostre lema en moments de flaquesa.

Hem sigut imatge de l’escoltisme des de l’altre costat de la pantalla. Hem donat exemple de 
fortalesa als qui més ens necessitaven i hem tingut mil reunions online per saber quin pas donar. 
Hem caminat molt, però no hem caminat en solitari. Jesús ha estat sempre al nostre costat, 
donant-nos eixa força que necessitàvem per seguir endavant. 

Ara, quan Jesús està a punt de nàixer, és quan més forts ens vol, per cridar ben fort que eixe 
xiquet que va nàixer a Betlem és el Fill de déu, que es va fer home per nosaltres.

Us proposem uns materials per eixos moments d’abans de la reunió amb els vostres escoltes, 
perquè a nosaltres també ens vaja irradiant la Llum per tot el nostre ésser, perquè encara que 
haja estat un any de tenebres, Ell, brilla en la tenebra.

Evangeli
 Mc 13, 33-37

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles:
– «Estigueu atents, vetleu. No sabeu quan vindrà el temps decisiu.
L’home que se’n va a terres llunyanes, eixint de casa, deixa els seus criats 
responsables de les tasques que confia a cadascun, i al porter li recomana que 
vetle.
Igual heu de vetlar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l’amo de casa; no 
sabeu si vindrà al vespre, a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu 
ací a l’hora menys pensada: mireu que no vos trobe dormint. I això que vos dic 
a vosaltres, ho dic a tots: Vetleu.»
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Senyor, ens posem hui en la vostra presència,
 just abans de començar una nova trobada amb els nostres escoltes.

 Ells són la causa que siguem ací
 i volem fer el millor per acompanyar-los a ser persones sanes,

 responsables amb el que ocorre al seu voltant.
Senyor, us demanem que ens doneu el necessari

per ser dignes acompanyants del seu camí, 
que mai deixeu d’acompanyar-nos a nosaltres, 

perquè sense Vós no som res.
Senyor, anem a la recerca del vostre Fill,

al què volem enaltir i engrandir. 
Ajudeu-nos a trobar la seua Llum. Amén.
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Caminar no és fàcil, l’ésser humà naix sense saber com caminar. Hem d’aprendre a poc a poc 
a caminar. Comencem a poc a poc, amb passos lents i vacil·lants, però que amb el temps i la 
tenacitat es van fent ferms i ràpids. 

El mateix ens passa amb les dificultats i els moments d’incertesa. Al principi ens veiem incapacitats 
per solucionar-los, tot és fosc i sense solució.

Però arriba un dia en què la llum ens inunda, en el què la fe ens dóna l’impuls a seguir endavant. 
En el què la Llum de Crist és el nostre far més preuat i al qual decidim seguir. 

El camí és dur, però en companyia i ajudant-nos les unes a les altres, podrem apartar les roques 
que ens barren el camí i continuar caminant cap a Jesús.

Evangeli
 Mc 1, 1-8

Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de déu. 
En el profeta Isaïes hi ha escrit açò: «Jo envie davant teu el meu missatger 
perquè et prepare el camí. 
Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.»
Complint això, Joan començà a batejar en el desert. Predicava un baptisme de 
conversió, per obtenir el perdó dels pecats, i anaven a trobar-lo de tot arreu de 
Judea,
amb tota la gent de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar 
per ell al riu Jordà.
El vestit de Joan era de pèl de camell, es cobria amb una pell la cintura i 
s’alimentava de llagostes i mel boscana. 
I predicava així: – «després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós 
que no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he 
batejat només amb aigua, ell us batejarà amb l’Esperit Sant.»

Els profetes mantenien encesa l’esperança d’Israel.
Nosaltres us demanem Senyor no perdre eixa esperança,

mantenir la flama encesa
i propagar-la per tot el món a través de l’escoltisme catòlic.

que tothom s’assabente que Jesús 
naixerà prompte i que l’estem esperant.

que serem portadors i propagadors de la seua Bona Notícia.
Vos ho demanem per Crist el Vostre Fill i Senyor Nostre. Amén.
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Moltes vegades cal fer una parada en el camí. Ens creiem que per seguir caminant ja estem 
més a prop del nostre destí, però no sempre és així. El camí ens va embrutant, va impregnant 
la nostra pell d’una pel·lícula que ens va enfosquint l’ànima. quan ens tanquem en nosaltres 
mateixos continuem acumulant brutícia.

Per això cal fer parades en el camí de tant en tant. Hem d’anar a eixe riu que ens purifica. Traure 
de dins tota aquella brutícia que ens amarga l’existència. Eixe riu que ens retorna renascuts a 
una nova esperança de poder fer el millor de nosaltres. Hem de netejar-nos per poder veure la 
grandesa de l’obra de déu que és la naturalesa, per poder apreciar-la i ensenyar als altres a 
apreciar-la. Sempre amb la vista posada en eixa trobada amb Jesús que està a punt de succeir 
amb el seu naixement.

Evangeli
 Joan (1,6-8.19-28)

déu envià un home que es deia Joan. 
Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè, per ell, tothom arribara a la fe. 
Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni.
quan els jueus van enviar-li des de Jerusalem sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni 
de Joan fou aquest.
 Li preguntaren:– «¿qui eres tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: – «Jo no sóc el 
Messies.»
Li preguntaren:– «¿I així, qui eres? ¿Elies?»
Els diu:– «No ho sóc.» – «¿Eres el Profeta que esperem?»
Respongué:– «No.»
Li digueren: – «Llavors, ¿qui eres?  Hem de donar una resposta als qui ens han enviat: ¿què 
dius de tu mateix?»
digué:– «Sóc una veu que crida en el desert:  “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta 
Isaïes.» Alguns dels enviats, que eren fariseus, li preguntaren encara:– «¿I per què bateges, si 
no eres el Messies, ni Elies ni el Profeta?»
Joan els respongué: – «Jo batege només amb aigua, però, tot i que no el coneixeu, ja teniu 
entre vosaltres el qui ve després de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calcer.»
Això va passar a Betània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.

Senyor, en la tenebra es va encendre una llum, al desert una veu va clamar. 
S’anuncià la bona notícia: El Senyor arribarà!

Prepareu els seus camins, perquè ja s’acosta, és a prop.
Adorneu l’ànima com una núvia s’engalana el dia de les seues noces.

Ja arriba el missatger.
Joan el Baptista no és la llum, sinó el que ens anuncia la llum. 

Cadascuna de nosaltres vol ser torxa vostra perquè brilleu, flama perquè escalfeu. 
Veniu Senyor a salvar-nos, impregneu-nos en la vostra llum,

escalfeu-nos del vostre amor! 
Vos ho demanem ho déu pel vostre Fill i Senyor nostre. Amén.
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No som infal·libles. Si ho fórem, la brúixola no s’hauria inventat. No existirien els senyals. Som 
humans, i consegüentment, moltes vegades perdem el nord, perdem la perspectiva i el rumb 
que estàvem portant. En eixos moments, hem de buscar la Llum amb majúscules, buscar senyals 
que ens indiquen on anar. 

Però encara que estem envoltades de senyals, moltes vegades no som capaces de veure-les 
i altres vegades, els senyals no són tan clars com voldríem que foren, sinó que poden ser 
transmesos per persones que déu ha posat en el nostre camí. 

Hem de seguir el camí, però no caminar sols. Tindre la ment oberta als canvis i a aprendre 
sempre. Hem de treure’ns l’antifaç que ens impedeix veure i obrir els ulls al món. Veure més 
enllà.

Evangeli
 Lluc 1, 26-38.

En aquell temps, déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat 
Natzaret, per dur un missatge a una donzella, promesa amb un descendent de david, 
que es deia Josep, i el nom de la donzella era Maria.
L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: – «déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és 
amb tu.»
Ella es torbà en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. 

Però l’àngel li digué: – «No tingues por, Maria; déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs 
un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran “Fill-de-l’Altíssim”. El 
Senyor déu li donarà el tron de david, el seu pare, serà rei del poble d’Israel per 
sempre, i el seu regnat no tindrà fi.»

Maria preguntà a l’àngel:– «¿Com pot ser això, si jo no tinc marit?»
L’àngel li respongué: – «L’Esperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà 
amb la seua ombra; per això, el fruit sant que naixerà, l’anomenaran Fill de déu. 
També la teua parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seua edat; ella, que era 
tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè, a déu, res no li és impossible.»
Maria va respondre: – «Sóc l’esclava del Senyor: que es complisquen en mi les teues 
paraules.» I l’àngel es va retirar.

Mare de Jesús i Mare nostra.
No hi ha cap persona al món que haja esperat 

amb més amor i més alegria l’arribada d’un fill que tu.
Ningú va tindre tanta esperança en l’arribada del Salvador.

Mare, ensenya’ns a preparar-nos a rebre al teu Fill com tu el vas esperar.
Volem ser acurats amb els qui ens envolten com tu ho vas ser.

Mare, volem ser espill de fe com tu ho vas ser.
Vos ho demanem per vostre Jesús fill i Senyor Nostre. Amén
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I allí estava. Al final aconseguim arribar a la Llum. Eixa força que 
ens impulsava a seguir el camí era Jesús, el nostre gran amic. Ell és 
la llum que vèiem des del més profund del nostre castell, que ens 
va acompanyar al desert, ens va posar la naturalesa perquè ens 
refrescarem  i ens va enviar senyals perquè el trobàrem i el seguírem. 
Ara eixa Llum ja brilla al teu interior, perquè la Llum va brillar en la 
tenebra.

Per complir tots els reptes has guanyat ser portadora d’eixa llum i tens 
una gran missió: portar eixa Llum a totes les persones que no tenen 

la sort de conèixer Jesús i compartir-la amb elles.




