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EL RESsoRGIR DE LA LlUm
Amb aquest potent lema volem des del Moviment Scout Catòlic viure aquest advent la
preparació de la vinguda de la llum de la pau de Betlem i crear un estil per viure aquest
Nadal.
Són temps difícils, però precisament ara es quan més necessitem LA LLUM. La llum que és Crist:
“Jo sóc la llum del món” (Jn 8, 12), però alhora Jesús ens diu “vosaltres sou la llum del món”
(Mt 5, 14).
Des de l'escoltisme catòlic volem ser missatge d'esperança per aquest món que necessita veure
ressorgir la llum, una llum oberta a totes les persones, a tota la creació i que il·lumina totes les
foscors.
No ho dubtes germà o germana escolta, Crist torna a nàixer i et convida a ser llum per totes
les persones que t'envolten. No defuges la teua missió. Som escoltes que porten llum a cada
racó de les nostres galàxies familiars i socials.
Els materials estan dividits en les quatre setmanes de l'advent i ordenats per franges d'edat.
Cada setmana s'identifica amb un del quatre colors, que representa els colors de l’alba i amb
una actitud cada setmana a treballar.

Aquesta és l'estructura:

Revisió

Dubtes i decisions

Esperança

Trobada, ressorgir

Ací inicies el teu camí. Un camí personal i o en grup per fer que la llum ressorgisca en tu i al
teu voltant.

“Que la força de Crist t'acompanye”
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Evangeli: Lluc 21, 25-28. 34-36
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En aquells temps, deia Jesús als deixebles:

etma

na

“Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l'ai al
cor, esglaiades pels bramuls de la mar embravida. La gent perdrà l'alè de por, pensant en els
desastres que sobrevindran arreu del món, perquè fins l'estelada del cel trontollarà. Llavors,
veuran vindre el Fill de l'home sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat.
Quan tot açò comence a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt prompte sereu alliberats.
Estigueu atents sobre vosaltres: que l'excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis
no fatigue el vostre cor i us trobeu al damunt aquell dia, de colp i volta, perquè vindrà, segur,
com un llaç, per a tots, siguen on siguen de la terra.
Estigueu alerta pregant en tota ocasió i demanant que pugueu eixir-vos-en de tot això que ha
de succeir, i us pugueu mantenir drets davant el Fill de l'home.
”

Jesús, ajudeu-nos ser generoses
i compartir tot el que tenim.
Feu que en aquest temps d'Advent
sapiguem perdonar-nos,
què no ens insultem
i oferim a totes la nostra alegria. Amén.
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Conte “Els fanals”

Hi havia una vegada, uns fanals i de formes diverses. Cadascun d'ells es creia especial,
perquè sempre estaven il·luminant a l'església. El que era a la porta de l’entrada deia que ell
era el més necessari, perquè sense ell cap persona entraria a l'església. Era un cresol vell, mig
oxidat, però que il·luminava el cancell de l’entrada des de feia molts anys.
Des de l'altar major, altre fanal va comentar en veu alta, ben fort: Jo sóc el més necessari,
perquè no es celebra cap cerimònia, ni eucaristia sense encendre'm. En realitat no era un
simple fanal ja que l'havien convertit en el suport del ciri de l'altar. Jo sóc necessari -va
continuar dient- perquè els primers cristians i cristianes es reunien a la nit i sempre m'encenien
en l'altar.
La resta de fanals de l'església va estar d'acord, el de l'altar era més important. Però de sobte,
una veueta es va sentir des de la capella del Sagrari: Eoo! Eooo! Perdoneu-me, perquè sóc
més jovenet que vosaltres, però encara que jo siga un fanal més modern, amb la meua llum
roja sempre parpellejant, jo acompanye a Jesús, sempre estic amb Ell i mai deixe que la foscor
li aguaite, jo pense que sóc el més important. Tots els fanals de l'església van estar d'acord,
eixa llumeta, tot i que fos la més xicoteta, era de les més necessàries. Les altres es van adonar
que necessitaven a les altres per a brillar. Si la de la porta estava apagada, ningú entrava i
no encenien l'altar…però sempre estaven il·luminats per la llum del Sagrari.

Activitat: “Els colors”

A cada participant li posem a l'esquena un adhesiu amb un color. Sense parlar entre elles,
totes han de formar grups, posar-se al costat dels del seu mateix color. Quan ho hagen fet, se'ls
preguntarà sobre la dificultat de fer-ho sense parlar. Es poden fer variants: tots amb el mateix
color, amb colors en escala de clar a fosc, amb alguns sense color….
Materials: adhesius de diferents colors.

Llum de la pau de betlem 2021
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Evangeli: Lluc 3, 1-6
Segon

a set

mana

L'any quinzè del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la
Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era d'Iturea i de la regió de
Traconítida, i Lisànies, ho era d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Joan, fill de
Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un
baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats.
Complia allò que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes:

«Una veu crida en el desert:
Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.
S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els tossals,
la serralada es tornarà una plana i el terreny escabrós serà una vall,
i tothom veurà la salvació de Déu.»

¡Hola Jesús! Estoy aquí con mis amigos.
Hemos dejado nuestras tareas para hablar un rato contigo.
Nosotros y nosotras, que somos niños como tú,
queremos que le pidas a Dios que la gente se quiera mucho.
Que se paren las guerras, que aprendamos a perdonarnos,
que no nos insultemos...
Gracias, Jesús.
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Conte: “La decisió”

Hi havia una vegada una xiqueta anomenada Anna, que tots els anys passava l’estiu a casa
dels seus iaios. Li agradava molt passar l’estiu amb ells, fins i tot tenia moltes amigues i amics
de la seua edat amb els quals jugava i eixia a passejar amb la bicicleta. La seua iaia sempre
li estava donant bons consells per orientar la seua vida i que li fos més fàcil, però a vegades
ella sentia que hi havia decisions que havia de prendre ella.
Una vesprada en agafar la bicicleta per eixir a passejar amb les seues amigues i amics. A la
porta de casa, la seua iaia li va dir que tingués molta cura i que no s'allunyara del poble.
Quan ja portaven una bona estona donant voltes pel poble, un dels amics va proposar anar
al poble del costat a visitar a sa tia i que els convidara a berenar. Tots van assentir amb el
cap, estant d'acord, però Anna es va quedar quieta, pensant que fer. Tenia la proposta d'anar
a l'altre poble, però també el consell de la seua Iaia, que li recomanava que no s’allunyara
del poble. Tu quin hauries fet? Per què?

Activitat: “De colors”

En una fulla de paper fer una llista amb possibles decisions que puguen prendre les amigues
i amics d’Anna. Al costat, deixar diversos espais en blanc. Reunim les i els participants i els
donem a cadascuna una fulla i llapis de colors, d'un mateix color, però en totes les tonalitats
possibles. A una li donem els verds, a l’altra els blaus....
El o la responsable va comentant les possibles decisions que han de prendre i elles i ells han
d'anar acolorint cada espai en blanc d'una tonalitat depenent de si és més fàcil prendre-la o
menys i sobre quina decisió prendre.
En acabar, veient la tonalitat predominant es pot veure si els costa o no prendre la decisió.

Llum de la pau de betlem 2021
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Evangeli: Lluc 3, 10-18

Tercera setmana

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: – «Així, què hem de fer?»
Ell els responia: – «Qui tinga dos vestits, que en done al qui no en té, i qui tinga menjar, que
el compartisca també amb els altres.»
Entre els qui anaven a fer-se batejar, hi havia també uns cobradors d'imposts que li deien:– «I
nosaltres, mestre, ¿què hem de fer?»
Ell els contestà: – «No exigiu més d'allò que està establit.»
Igualment, uns guardes li preguntaven: – «Què hem de fer també nosaltres?»
Ell els deia: – «No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo; acontenteu-vos
de la vostra soldada.»
La gent, que vivia en l'expectació, sospitava si Joan no fóra potser el Messies.
Ell respongué dient a tothom: – «Jo vos batege només amb aigua, però ve el qui és més
poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calcer. Ell us batejarà amb
l'Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seua era; el blat, l'entrarà al seu
graner, però la palla, la cremarà en un foc que no s'apaga.»
Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova.

Ja quasi és Nadal.
Aviat naixerà Jesús.
Done gràcies per aquesta festa tan bonica.
Vull que siga bonica per totes les persones.
Però han d'acabar les guerres.
Ha d'haver-hi pau.
Amic Jesús, ajudeu-nos perquè totes les persones
del món tinguem un Nadal en pau i amor.
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Conte “L’Arc de sant Martí”

Temps era temps un xiquet anomenat Maiken. Vivia en una ciutat menuda i li encantava anar
al col·le. El seu col·le era molt gran i no portaven uniforme, però Maiken anava vestit tots els
dies de la mateixa forma: de color violeta. Tenia desenes de samarretes, camises i
dessuadores d'aquest color. Les combinava amb els pantalons o les sabates, però sempre
portava alguna cosa d'aquest color. La seua combinació favorita era una samarreta que tenia
l'arc de Sant Martí dibuixat i uns pantalons violeta. Sempre que se’ls posava se sentia poderós,
perquè pensava que l'arc de Sant Martí el protegia i que res dolent li podia passar.
Un dia, la seua companya de taula li va preguntar que perquè sempre anava vestit amb una
cosa de color violeta a classe. Ell li va dir que no hi havia cap raó, que solament ho feia
perquè li agradava molt jugar amb els colors. Llavors, ella li va demanar que li diguera quins
colors li anaven a ella per a vestir-se d'aquest color. “A tu et va el roig” va ser la contestació
de Maiken. Ella, estranyada li va preguntar que perquè i ell li va dir que, perquè ella anava
sempre amb tres amigues més i que les quatre juntes eren com l'alba, per la qual cosa
cadascuna havia de ser un color dels quals s’anava mostrant l'alba. Quan tot ressorgeix, com
l'alba, els colors van del roig al taronja, després al rosa i tot acaba en blau. La seua amiga es
va emocionar en escoltar eixes paraules i se’n va anar corrent a explicar-li-ho a les seues
amigues. Des d'aquest dia, elles van formar el grup “Alba” i molts xiquets i xiquetes del col·le
es van apropar a Maiken perquè els diguera el color que els pegava més. Al poc temps, el
col·legi va passar a anomenar-se “L’Arc de Sant Martí” en honor a tots els xiquets i xiquetes
que van descobrir que els colors eren molt divertits i que podien anar vestits com volgueren. De
quin color aniries vestit o vestida tu?

Activitat: “Vidrieres”

Materials: 2 cartolines iguals amb la imatge triada, tisores, cola, papers de colors transparents
i cinta adhesiva. Amb les tisores buidem el dibuix retallant les àrees blanques, deixant les vores
de cada dibuix. Ara emplenarem aquestes àrees blanques retallades amb els papers de
colors. Agafem les tisores i retallem àrees de paper de color de la mateixa grandària i forma
de la zona que vulguem cobrir. És convenient deixar una mica més de marge per poder fixar
després la cola.
Anem enganxant els trossos de colors sobre les àrees seleccionades usant cola que anirem
abocant amb cura sobre la vora negra. Deixem assecar-ho tot. A continuació tornem a buidar
les zones blanques però aquesta vegada de l'altra làmina impresa. Aboquem cola sobre la
vora negra (d'aquesta última làmina retallada o sobre la qual conté els colors enganxats).
Tornem deixar assecar la vidriera. Finalment només falta fixar la vidriera elaborada sobre els
cristalls d'una finestra que li pegue directament la llum del Sol.

Llum de la pau de betlem 2021
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Evangeli: Lluc 1, 39-45

Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà, entrà a
casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria,
l’Infant saltà dins les seues entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les
seues forces: «Eres beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teues entranyes. ¿Qui
sóc jo perquè la mare del meu Senyor vinga a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teua
salutació, l’Infant ha saltat d'entusiasme dins les meues entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò
que el Senyor t'ha fet saber, es complirà.»

Quarta setmana

Benvolgut Jesús: Hui resem amb la vostra mare i mare nostra.
Perquè estigueu content amb nosaltres.
Ningú com ella et va esperar amb més desig, amb més tendresa,
amb més amor.
Ningú et va rebre amb més alegria.
També nosaltres volem preparar-nos així, com ella ho va fer.
Maria eres la nostra model. Amén.
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Conte “La manteta”

Quan Jesús era xicotet vivia amb Maria i Josep en una confortable i humil caseta. Viatjaven
sovint per la comarca per visitar els seus familiars i Maria sempre s'encarregava d'omplir les
bosses amb aliments i roba.
No podien faltar els pans d'olives que tant li agradaven a Jesús, ni la manteta blava. Era una
manteta que havia abrigallat a Jesús des que havia nascut i que encara que ja era més major,
no volia deixar a casa i preferia portar-la sempre amb ell.
Maria sempre somreia en veure la manteta, perquè li recordava el seu Jesuset. Durant el viatge,
jugaven a imaginar situacions i Jesús li va dir sa mare que s'imaginara com aniria vestida
perquè tots la recordaren. Maria sense dubtar-ho li va dir que amb una túnica blanca, com la
farina que usaven per fer el pa i amb un mantell blau, com la seua manteta. Així tothom podria
recordar-se’n del bé que s'està a casa i del bonic que era viure amb Jesús.

Activitat “Flors a Maria”

Realitzarem un ram de flors amb cartons d'ous per a posteriorment realitzar una ofrena a la
Mare de Déu.
Necessitareu cartons d'ou, pintura acrílica o temperes, neteja pipes blancs o grocs i cinta de
carrosser.
El primer que hem de fer és agafar l'envàs i tallar els conus que serveixen per separar els ous.
No tots els cartons són iguals, perquè les flors queden com les de les imatges, que són lliris,
necessitarem envasos que tinguen eixos conus bé en punta.
Pintar les nostres flors dels colors que vulguem. Deixem assecar bé. Els neteja pipes seran
alhora el pistil i el cap de la flor. Enrosquem la part groga al voltant d'un llapis per donar-li una
mica de forma, i després els inserim en la flor, Si voleu assegurar-los millor, podeu pegar-los
amb la cinta de carrosser.

Llum de la pau de betlem 2021
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De 9 a 11 anys

Et convidem a:
- Llegir l´evangeli
- Realitzar activitats
- completar les reflexions
- Fer una oració
Construyir un mon millor

Evangeli: Lluc 21, 25-28. 34-36

P
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En aquells temps, deia Jesús als deixebles:
– «Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l'ai al
cor, esglaiades pels bramuls de la mar embravida.
La gent perdrà l'alè de por, pensant en els desastres que sobrevindran arreu del món,
perquè fins l'estelada del cel trontollarà.
Llavors, veuran vindre el Fill de l'home sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat.
Quan tot açò comence a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt prompte sereu alliberats.
Estigueu atents sobre vosaltres: que l'excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis
no fatigue el vostre cor i us trobeu al damunt aquell dia, de colp i volta, perquè vindrà, segur,
com un llaç, per a tots, siguen on siguen de la terra.
Estigueu alerta pregant en tota ocasió i demanant que pugueu eixir-vos-en de tot això que ha
de succeir, i us pugueu mantenir drets davant el Fill de l'home.»

Jesús, ajudeu-nos a estimar els altres
i a estimar-vos a Vós amb gran il·lusió.
Feu que durant aquest Advent
sapiguem caminar al vostre costat
i esperar-vos amb immensa alegria.
Amén.
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Conte: “L’aventurer”

Això diu que era un xiquet aventurer. Li encantava eixir a explorar i viatjar a tots els llocs que
pogués imaginar. Un dia, després de passat un temps des de la seua última exploració, va
decidir posar en marxa una nova aventura. Recordà que un dels amics que va conèixer al seu
darrer viatge li va parlar sobre un lloc molt bonic i preciós, però no recordava on era. Un
moment! Segur que ho va anotar al seu quadern d'aventures.
De presa va anar a cap al seu calaix de tresors, ple d'objectes que havia recollit en els seus
viatges i el va obrir a la recerca del seu quadern. En trobar-lo, el va obrir i buscà la pàgina on
havia començat a escriure la seua última aventura. Allí estaven anotats tots els llocs que havia
visitat, les persones que havia conegut, el què més l’havia sorprès i cada cosa interessant que
li havia succeït al viatge. Tot el que havia viscut al seu viatge havia estat genial, però les coses
més importants estaven marcades per un gran cercle vermell.
Va començar a llegir i llegir aquelles frases tan vistoses, era impossible no veure-les gràcies al
color vermell. Algunes el van fer riure tant que fins li feia mal la panxa, altres el van posar trist
i altres el van alegrar molt. Quan més llegia, més ganes tenia de sortir a la seua nova aventura.
Quan per fi va trobar el nom d'aquell lloc que el seu amic li havia recomanat, va tancar el
quadern, va agafar la seua motxilla i la va preparar per emprendre el seu nou viatge. Amb la
seua motxilla preparada i el seu quadern d'aventures a la mà, va escriure en una nova pàgina
en blanc “Viatge a Betlem” i es disposà cap a la seua nova aventura.

Activitat “Comença l’Alba”

Materials: paper continu, cartolina vermella, tisores, cola i retoladors.
Retallarem la cartolina vermella en cercles, mínim un per participant i repartim els retoladors.
Cada participant escriurà al cercle quin moment de l'últim any recorda amb més força i quins
han estat importants per ells i ells, ja siguen bons, dolents, tristos o feliços. Poden usar un o més
cercles. Una vegada escrits, els pegarem a la part inferior del paper continu, fent una línia
vermella en la base del paper. Finalment, col·locarem el paper continu en la paret de la nostra
sala.

Llum de la pau de betlem 2021
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Evangeli: Lluc 3, 1-6

Segon

a setm

ana

L'any quinzè del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la
Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era d'Iturea i de la regió de
Traconítida, i Lisànies, ho era d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Joan, fill de
Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un
baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia allò que hi ha escrit al llibre
del profeta Isaïes:

«Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.
S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els tossals,
la serralada es tornarà una plana i el terreny escabrós serà una vall,
i tothom veurà la salvació de Déu.»

Hola Jesús! Sóc aquí per parlar amb Vós
i demanar-vos que mai em deixeu sol.
Com a xiquet o xiqueta, vos demane que
m'ajudeu a escollir-vos,
a cuidar dels altres i fer-ne el bé,
i aprendre a perdonar.
Gràcies, Jesús.

20

Llum de la pau de betlem 2021

Conte “La decisió”

Això diu que era una xiqueta que veia el món d'una forma especial. Tots els dies s'aixecava i,
en anar al seu armari per vore quina roba es posaria per anar al col·le, el seu món es tenyia
de taronja. Era com si portés posades unes ulleres amb cristalls de color taronja.
Quan decidia quina roba s’anava a posar, el taronja desapareixia. El mateix passava quan
anava a la cuina a desdejunar. Prenia cereals o galetes? I mentre es decidia, el seu món
tornava a ser taronja. A vegades, quan estava molt cansada, gairebé no veia aquest
ataronjament en el seu moment i el trobava a faltar. Altres vegades, desitjava no tenir aquesta
visió tan diferent. Com quan jugava a l'amagatall amb els seus amics i amigues.
Era tan difícil decidir on amagar-se, que es passava tota la tarda amb aquestes ulleres de
cristalls taronja! Si, havia de prendre una decisió, aquí estava el taronja. I li passava tots els
dies. Sabia que era especial i que segurament el color taronja l'acompanyaria sempre que no
sabés què decidir, però no canviaria el seu poder per res del món.

Activitat “Camí a l’alba”

Material: cartolina taronja, retoladors, tisores, cola, mural de la setmana anterior.
Retallem la cartolina taronja en rectangles, dos per participant i repartim els retoladors. En el
primer, escrivim l'última decisió que hem pres i en el segon un dubte sobre alguna cosa que
ens preocupi del futur (per exemple, sobre la seua família, les seues amigues i amics). Una
vegada escrit, ho peguem al mural, just damunt de la línia de cercles vermells de la setmana
passada i formant una segona línia de color taronja.
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Evangeli: Lluc 3, 10-18

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: – «Així, què hem de fer?» Ell els responia: – «Qui
tinga dos vestits, que en done al qui no en té, i qui tinga menjar, que el compartisca també
amb els altres.» Entre els qui anaven a fer-se batejar, hi havia també uns cobradors d'imposts
que li deien:– «I nosaltres, mestre, ¿què hem de fer?» Ell els contestà: – «No exigiu més d'allò
que està establit.» Igualment, uns guardes li preguntaven: – «Què hem de fer també nosaltres?»
Ell els deia: – «No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo; acontenteu-vos
de la vostra soldada.» La gent, que vivia en l'expectació, sospitava si Joan no fóra potser el
Messies. Ell respongué dient a tothom: – «Jo vos batege només amb aigua, però ve el qui és
més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calcer. Ell us batejarà
amb l'Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seua era; el blat, l'entrarà
al seu graner, però la palla, la cremarà en un foc que no s'apaga.» Amb aquestes i moltes
altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova.

Nadal ja és a tocar.
Aviat naixereu, Jesús.
Vull donar-vos les gràcies per tantes coses com tenim,
per totes les persones que ens estimen i ens cuiden
i per la bellesa del món
Ajudeu-nos a portar amor i pau
a tantes persones que viuen sense elles. Amén
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Conte “L’estiu rosa”

Es comenta que una vegada un xiquet, el seu últim dia de col·legi abans de les vacances
d'estiu, a classe, la seua professora els va preguntar: què fareu aquest estiu? El xiquet, en
aquest moment, no va saber respondre.
De camí a sa casa, es va posar a pensar. Què podria fer aquest estiu? Podria anar a visitar
als seus iaios i iaies al poble i passejar pel camp amb el gos que tenien. També podria quedar
amb els seues amigues i amics per anar a la piscina. Potser podria demanar-li a son pare que
busqués la antiga tenda de campanya familiar i fer una acampada al jardí de casa. I si
convidava als seus cosins i a les seues cosines a aquesta acampada? Segur que seria molt més
divertit. Com més pensava en tantes possibilitats com li esperaven per l'estiu, més s'omplia
d'alegria, il·lusió i esperança.
Sense adonar-se’n, va començar a rascar-se els braços. Quan havien començat a picar-li? Per
Déu, cada vegada li picava més. En arribar a casa, va anar directe a la seua habitació a
deixar la motxilla, però alguna cosa el va espantar. Es mirà al mirall i… tenia els braços plens
de taques roses! I el més estrany és que tenien forma de triangle. D'on havien eixit? Quan va
sortir de l’escola no estaven. Mentre continuava mirant-se al mirall, sa mare va entrar a
l'habitació.
“Tinc bones notícies, aquest estiu se n’anirem una setmana a la platja”.
La platja! A la platja podria fer un gran castell de sorra, com l'última vegada que va anar. O
potser podria emportar-se la seua taula de surf i saltar les ones. Segur que s'ho passaria genial!
De sobte, va veure com dues noves marques roses van aparèixer als seus braços. Vaja. Pel
que sembla, cada vegada que pensava en les coses que podria fer, apareixia un nou triangle
en la seua pell. El xiquet es va mirar al mirall i va somriure. Si cada vegada que pensés noves
coses a fer, li sortirien aquestes marques, volia omplir-se el cos de petits triangles rosa. I, davant
l'esperança de trobar noves aventures per l'estiu, dos nous triangles van aparèixer en les seues
galtes somrients.

Activitat “Arribant a l’alba”

Materials: cartolina rosa, tisores, retoladors, cola, mural de les setmanes anteriors.
Retallem la cartolina rosa en triangles, mínim un per participant, i repartim els retoladors.
Escrivim en els triangles un somni que vulguem complir, alguna cosa que vulguem fer o què
volem ser de majors. Una vegada escrits, els peguem damunt dels rectangles taronges formant
una línia rosa damunt de la taronja, obtenint tres línies de colors.
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Evangeli: Lluc 1, 39-45
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Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà, entrà a
casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria,
l’Infant saltà dins les seues entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les
seues forces:
– «Eres beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teues entranyes. ¿Qui sóc jo
perquè la mare del meu Senyor vinga a visitar-me?
Mira: tan bon punt he sentit la teua salutació, l’Infant ha saltat d'entusiasme dins les meues
entranyes.
Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t'ha fet saber, es complirà.»

Benvolgut Jesús:
Hui resem amb la vostra mare i mare nostra.
Perquè estigueu content amb nosaltres.
Ningú com ella et va esperar amb més desig,
amb més tendresa, amb més amor.
Ningú et va rebre amb més alegria.
També nosaltres volem preparar-nos així,
com ella ho va fer. Maria eres la nostra model. Amén.
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Conte “Les ﬂors del jardí”

Hi havia una vegada una xiqueta que vivia amb la seua família en una caseta al camp. A la
xiqueta li encantava asseure's al porxo del seu jardí i observar les plantes i les flors que creixien
allí. Era una activitat que feia des de menuda, encara que abans sempre ho feia
acompanyada de sa mare. Pensar en ella la posava trista. Feia temps que sa mare s'havia
mudat a viure a un altre lloc per treball i encara no havia pogut tornar per veure-la. Sabia que
no era perquè ella no volgués, però així i tot l'entristia. A més, des que mare va marxar ja no
florien aquestes flors blaves que tant els agradaven. Era com si les flors sabessen que ella no
estava.
Aquell dia, la xiqueta estava asseguda a l’escala del porxo mirant avorrida com la brisa movia
l'herba del jardí. Era el seu aniversari i desitjava més que mai tenir a sa mare amb ella. Ni tan
sols tenia aquelles flors blaves per donar-li una mica d'alegria.
De sobte, un soroll que venia del camí cap a sa casa va cridar la seua atenció. Era un cotxe
que s’apropava cap a la casa. El cotxe va parar just enfront d'ella i la porta del conductor o
conductora es va obrir mentre algú baixava del cotxe. Era sa mare! Havia vingut a veure-la per
fi després de tant de temps i a més el dia del seu aniversari. La xiqueta d'un salt es va aixecar
i va córrer cap a sa mare, que la va abraçar molt fort. Quina alegria més gran! S'havia tornat
a trobar amb sa mare a qui tant estima. Quan es van separar, totes dues somrients, van notar
una olor fresca i dolça. Van buscar d'on venia aquella olor i es van emportar una gran
sorpresa. Les flors blaves havien tornat a florir! Del jardí tan verd havien florit desenes de flors
blaves que van cobrir l'herba de blau, tan bonic com el cel ras del matí. Perquè no tan sols
mare i filla es van alegrar de retrobar-se, tot el lloc mostrava la seua felicitat.

Activitat “Mostrant l’alba”

Materials: cartolina blava i groga, retoladors, tisores cola i el mural de les setmanes anteriors.
Retallem la cartolina blava en forma de flors, mínim una per xiquet o xiqueta i repartim els
retoladors.
Escriurem a les flors el nom d'una persona a la qual no veiem des de fa molt temps i trobem a
faltar. Retallarem un cercle gran de la cartolina groga simulant un sol i escriurem “Jesús” dins.
Acabat això, pegarem les flors damunt de la línia de triangles roses, formant una última línia
blava. Deixarem un espai en blanc just al centre de la franja de flors, on pegarem el sol de
Jesús.
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De 12 a 14 anys

Et convidem a:
- Llegir l´evangeli
- Realitzar activitats
- Completar les reflexions
- Fer una oració

Construyir un mon millor

Evangeli: Lluc 21, 25-28. 34-36
Prim
setm era
ana

En aquells temps, deia Jesús als deixebles:
– «Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l'ai al
cor, esglaiades pels bramuls de la mar embravida. La gent perdrà l'alè de por, pensant en els
desastres que sobrevindran arreu del món, perquè fins l'estelada del cel trontollarà. Llavors,
veuran vindre el Fill de l'home sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat. Quan tot
açò comence a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt prompte sereu alliberats. Estigueu
atents sobre vosaltres: que l'excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis no fatigue
el vostre cor i us trobeu al damunt aquell dia, de colp i volta, perquè vindrà, segur, com un
llaç, per a tots, siguen on siguen de la terra. Estigueu alerta pregant en tota ocasió i demanant
que pugueu eixir-vos-en de tot això que ha de succeir, i us pugueu mantenir drets davant el Fill
de l'home.»

Senyor ajudeu-nos al nostre camí,
que aquest temps d'advent,
sapiguem veure la vostra mà,
la senda per la qual hem de caminar
i no hi tinguem por. Amén.
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Conte “La cartera”

Un home seia plorant a un banc. Al matí, mentre anava de camí al treball, havia perdut la
cartera, l'havia buscat per tot arreu però sense èxit.
Pensant li va vindre a la memòria que per aquella zona passava tots els matins un rodamón i
va pensar que pot ser, ell, podria haver vist la cartera i haver-se-la quedat. Convençut que
havia sigut el rodamón, va anar a buscar-lo i el va trobar just a la mateixa cantonada del seu
lloc de treball. L’home li va preguntar per la cartera i el rodamón li va dir que si que l'havia
vista, llavors l'home es va posar a increpar-lo i a dir-li que els li havia robat la cartera, el
rodamón se’n va anar mentre aquest seguia insultant-lo. L'home va entrar enfadat al seu lloc de
treball i va vore damunt la taula del seu despatx la cartera que estava buscant, la va obrir i ho
tenia tot. L'home llavors es va lamentar d'haver culpat i insultat al rodamón i va anar a buscar-lo
i li va demanar disculpes. Des d'aquest dia abans de traure conclusions, ho revisa be tot.

Activitat ‘Vidrieres’

Materials: 2 cartolines iguals amb la imatge escollida, tisores, cola, papers de colors
transparents i cinta adhesiva. Amb les tisores buidem el dibuix retallant les àrees blanques,
deixant les vores de cada dibuix. Ara emplenarem aquestes àrees blanques retallades amb els
papers de colors
.
Agafem les tisores i retallem àrees de paper de color de la mateixa grandària i forma de la
zona que vulguem cobrir. És convenient deixar una mica més de marge per poder fixar
després la cola. Anem enganxant els trossos de colors sobre les àrees seleccionades usant cola
que anirem abocant amb cura sobre la vora negra. Deixem assecar-ho tot. A continuació
tornem a buidar les zones blanques però aquesta vegada de l'altra làmina impresa. Aboquem
cola sobre la vora negra (d'aquesta última làmina retallada o sobre la qual conté els colors
enganxats). Tornem deixar assecar la vidriera. Finalment només falta fixar la vidriera
elaborada sobre els cristalls d'una finestra que li pegue directament la llum del Sol.
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Evangeli: Lluc 3, 1-6

Segona
setmana

L'any quinzè del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la
Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era d'Iturea i de la regió de
Traconítida, i Lisànies, ho era d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Joan, fill de
Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un
baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats.
Complia allò que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes:

«Una veu crida en el desert:
Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.
S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els tossals,
la serralada es tornarà una plana i el terreny escabrós serà una vall,
i tothom veurà la salvació de Déu.»

Hola Jesús! Sóc ací,
per demanar-vos que m'ajudeu
a les meues decisions,
que seguisca el vostre camí i puga
ser ajuda pels altres.
Gràcies senyor.
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Conte "La decisió de Carlitos"

Carles era un xiquet molt xicotet, lent i maldestre, i tot i que s'esforçava molt era prou dolent en
els esports. No tenia amics ni amigues, sempre estava sol, i els altres xiquets i xiquetes del barri
quan el veien li deien “encantat”. Jugava al parc a l’engronsador totes les vesprades, i de tant
en tant, sempre arribava alguna persona a molestar-lo.
Doncs si que tens el front gran…, i no saps llançar ni una pilota —li deien per
molestar-lo.
No obstant, ell, que era molt pacient, els somreia de manera que aquests xiquets i xiquetes
s'avorrien i s'anaven. Però un d'ells era més pesat del normal, i no perdia l'oportunitat
d'humiliar al pobre Carles. El seu nom era Joaquim, i era tan gran i fort com una muralla. No
hi havia en tot el parc un xiquet que se li enfrontarà. Per alguna raó, no feia altra cosa que
molestar a Carles, i amenaçava els altres xiquets i xiquetes perquè no parlaren amb ell.
Qui s'atrevisca a parlar amb Carles, el meu puny provarà! – deia Joaquim.
I com al parc li tenien molta por, no s'atrevien a desafiar-lo i Carles seguia jugant sol al
gronxador dia rere dia. Però Joaquim no sols feia que tots s'allunyaren, sinó que a més a més,
li llançava pilotes de futbol a la cara i l’espentava cada cop que passava pel seu costat.
Malgrat això, el dolç i alegre Carles mai perdia la paciència.
Tot això, fins que un dia, Joaquim se’n va passar molt i va espentar molt fort el gronxador de
Carles. El xicotet xiquet va eixir volant, tant fort, que va caure al terra i es va trencar les ulleres.
A més tenia un fort dolor a un dels seus bracets.
En eixe moment, finalment, Carles començà a plorar:
Mireu tots, Carles és un plorós! —va cridar Joaquim, en veure brollar-li les llàgrimes.
Carles va eixir corrent mentre tots reien, i va jurar que mai més tornaria a aquell parc. I així va
ser, perquè mai més ningú va tornar a veure Carles al parc i fins i tot van córrer rumors que la
seua família s'havia mudat a una altra part. Passats els anys, tant Joaquim com Carles van
créixer i cadascun va fer la seua vida. Però un dia, Joaquim va tindre un accident amb la bici.
Just abans d'una corba es va distraure, i sense adonar-se, va entropessar amb un pal. Va
intentar posar-se dempeus, però el turmell li feia molt de mal, fins i tot tenia un bony enorme i
morat a la cama.
No hi havia cap persona a prop que el poguera ajudar, motiu que va fer desesperar a
Joaquim. Va començar a plorar amb força però ningú semblava escoltar-lo, fins que al lluny va
veure a un xiquet que s'apropava. Joaquim no s’ho podia creure el que estava veient: era
Carles!
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-

Joaquim, què t’ha passat? —va preguntar Carles oferint-li la mà.

-

Tu no t'havies mudat? —va respondre Joaquim prenent-li la mà.

Carles el va ajudar a posar-se en peu i Joaquim es preguntava com podia ajudar-lo. «Per què
es portava tan bé aquest xiquet amb ell, després de tot el que li havia fet? No se’n recordava
l'espenta del gronxador?»
-

Què és el que estàs planejant? No recordes que fa uns anys em vaig burlar de tu i et
vaig cridar “plorós”?

Llavors Carles va rebentar a riure mentre li donava al seu company una palmadeta a l'esquena:
-

Hi ha dues classes de persones en aquest món: les que quan són ferides volen fer-se
més fortes i les que perden el rumb.

Joaquim, molt sorprès, va comprendre les paraules de Carles. De fet, veient-ho d'eixa forma,
quasi semblava un heroi.
-

Així i tot, ara estàs ajudant-me…

-

Que tu fores dolent amb mi, no vol dir que jo haja de ser-ho amb ningú.

Va ser en eixe moment quan Joaquim va entendre lo fort que era Carles malgrat ser xicotet. I
així, de sobte, sense dir ni paraula, li va demanar que foren amics.

Tamara Ruiz Blanco de 13 anys
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Activitat “La Gran decisió”

El o la responsable informa al grup que van realitzar una activitat on hauran de resoldre una
situació problemàtica amb resultats negatius. Hauran de prendre una decisió, encara que no
compartisquen del tot la solució proposada. El o la responsable haurà de formar subgrups per
debatre la situació problemàtica i com actuarien.
A cada equip se li presenta el següent problema:
Estàs conduint el teu cotxe en una nit de tempesta terrible. Passes per una parada d'autobús on
es troben tres persones esperant:
– Una dona major que sembla que està a punt de morir.
– Un vells amic que et va salvar la vida una vegada.
– L'home ideal o la dona ideal per compartir la resta de la teua vida.
Has de prendre la següent decisió… A qui pujaries al cotxe, tenint en compte que només tens
lloc per una ocupant?
Podries portar a la dona major, perquè sinó morirà i per tant hauries de salvar-la primer; o
podries portar a l'amic o amiga, ja que ell et va salvar la vida una vegada i estàs en deute
amb ell. No obstant això, tal vegada mai tornes a trobar a la persona ideal per compartir la
resta de la vida.
A cada equip se'ls dóna el temps suficient per debatre i acordar una única solució
acompanyada d’argument. És important que es qüestionen totes les decisions abans d'arribar
a una resposta. La solució i l'argument hauran de ser escrits en un full.
Després, cada subgrup exposarà la solució final i hauran d'acordar junts una única solució. És
necessari que el grup sencer acorde una única decisió. En aquesta etapa és enriquidor els
debats que es poden generar.
SOLUCIÓ DIFERENT PEL FINAL: Una solució creativa “Li donaria les claus del cotxe al meu
amic, i li demanaria que portés a la dona major a l'hospital, mentre jo em quedaria esperant
l'autobús amb la persona ideal.”
IDEES PEL MOMENT DE REFLEXIÓ I DEBAT
Com es senten en haver de escollir entre opcions negatives? Poden amb arguments revertir la
situació i que semble que les decisions tenen elements positius? Van poder convèncer a la resta
del grup? Com es van sentir en haver d'argumentar sobre una acció que no desitgen realitzar?
Se'ls sol presentar al dia a dia, el haver de prendre una decisió, encara que no els agrade?
Què fan? Com la resolen? Tindre l'oportunitat de debatre amb diverses persones el problema.
Els ajuda una mica a prendre la decisió? Alguna persona va pensar una solució diferent?
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Evangeli: Lluc 3, 10-18

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: Així, què hem de fer? Ell els responia:
– Qui tinga dos vestits, que en done al qui no en té, i qui tinga menjar, que el compartisca
també amb els altres. Entre els qui anaven a fer-se batejar, hi havia també uns cobradors
d'imposts que li deien: I nosaltres, mestre, ¿què hem de fer?
– Ell els contestà: No exigiu més d'allò que està establit.
Igualment, uns guardes li preguntaven: Què hem de fer també nosaltres?
– Ell els deia: No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo; acontenteu-vos
de la vostra soldada.
– La gent, que vivia en l'expectació, sospitava si Joan no fóra potser el Messies.
– Ell respongué dient a tothom: Jo vos batege només amb aigua, però ve el qui és més poderós
que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calcer. Ell us batejarà amb l'Esperit
Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seua era; el blat, l'entrarà al seu graner,
però la palla, la cremarà en un foc que no s'apaga.
– Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova.

Tercer
a
setma
na

Nadal ja és a prop.
Jesús en breu dies ve a nosaltres
senyor, ajudeu-nos a portar
pau a totes les persones
i feu que com a exploradors ajudem
a millorar el món.
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Conte "Arcoíris"

Temps era temps un xiquet anomenat Maiken. Vivia en una ciutat menuda i li encantava anar
al col·le. El seu col·le era molt gran i no portaven uniforme, però Maiken anava vestit tots els
dies de la mateixa forma: de color violeta. Tenia desenes de samarretes, camises i
dessuadores d'aquest color. Les combinava amb els pantalons o les sabates, però sempre
portava alguna cosa d'aquest color. La seua combinació favorita era una samarreta que tenia
l'arc de Sant Martí dibuixat i uns pantalons violeta. Sempre que se’ls posava se sentia poderós,
perquè pensava que l'arc de Sant Martí el protegia i que res dolent li podia passar.
Un dia, la seua companya de taula li va preguntar que perquè sempre anava vestit amb una
cosa de color violeta a classe. Ell li va dir que no hi havia cap raó, que solament ho feia
perquè li agradava molt jugar amb els colors. Llavors, ella li va demanar que li diguera quins
colors li anaven a ella per a vestir-se d'aquest color. “A tu et va el roig” va ser la contestació
de Maiken. Ella, estranyada li va preguntar que perquè i ell li va dir que perquè ella anava
sempre amb tres amigues més i que les quatre juntes eren com l'alba, per la qual cosa
cadascuna havia de ser un color dels quals s’anava mostrant l'alba.
Quan tot ressorgeix, com l'alba, els colors van del roig al taronja, després al rosa i tot acaba
en blau. La seua amiga es va emocionar en escoltar eixes paraules i se’n va anar corrent a
explicar-li-ho a les seues amigues. Des d'aquest dia, elles van formar el grup “Alba” i molts
xiquets i xiquetes del col·le es van apropar a Maiken perquè els diguera el color que els
pegava més. Al poc temps, el col·legi va passar a anomenar-se “L’Arc de Sant Martí” en honor
a tots els xiquets i xiquetes que van descobrir que els colors eren molt divertits i que podien anar
vestits com volgueren.
De quin color aniries vestit o vestida tu?
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Activitat “Hamon gas”

Com triar qui és el TRAÏDOR
Això és súper senzill. Es fan paperets i cada persona en trau un.
Cada persona guarda el seu paper per després quan calga verificar.
Una vegada s'han repartit els papers, i ja sap cada persona el rol que té: impostor i
impostora o tripulant, comença el joc de Hamon gas.
Procés de cada partida
-

Els passatgers i passatgeres han d'anar-se a fer tasques.

-

En acabar la tasca, agafaran un paperet de color per a demostrar que han fet la tasca.

-

El Traïdor o traïdora també pot fer tasques per dissimular. Ja que si no seria molt
evident.

-

El Traïdor o traïdora guanyarà si aconsegueix desfer-se de més de la meitat dels
passatgers i passatgeres.

-

Per matar a algú només ha de tocar-lo, i ensenyar-li el paper de Traïdor o traïdora o
dir-li-ho si no hi ha ningú al voltant (que és l'ideal).

-

Al què han matat, es queda en el sòl quiet fins que el troben.

-

Els passatgers i passatgeres guanyaran si descobreixen a l’impostor, o si tots acaben
totes les tasques (es revisarà si tenen tots els paperets).
Les reunions
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-

Per convocar les reunions fa falta alguna cosa que faça soroll.

-

En convocar reunió es diu perquè, si s'ha vist algun cadàver.

-

Els que han mort no poden votar ni donar pistes.

-

Totes i tots els altres comenten sobre el que opinen.

-

Després els que queden voten qui pensen que ha sigut, i com en el joc, si hi ha
majoria, es revela el paperet del triat.
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Tasques o missions
1 - Omplir el depòsit de combustible
Necessitaràs un pitxer de mesura, un llibrell o bol gran, i un gotet nenut. Pots afegir colorant
alimentari, pintura o cúrcuma a l'aigua per a donar color al "combustible".
2 - Scanner
Un termòmetre digital ja que en el nostre cas teníem. Però podríeu usar una bàscula de
persones, o d'aliments i que hagen de pesar algun objecte,
Després cal anotar el resultat, per fer una mica més llarga la prova.
3 - Analitzar les mostres
Aquesta és la que més ha triomfat. Es tracta de provar les mostres a veure quina fa reacció.
Es necessiten 5 gots, aigua, vinagre, colorant i bicarbonat.
En 4 d'ells es posa aigua amb colorant
A un d'ells se li afix a més un doll de vinagre
Intenta que la mesura en els 4 quede igualada
Recomanaria provar amb tint color verd, ja que amb el blau el vinagre feia alguna reacció i
es veia lleugerament més fosc. Com més iguals més divertit.
En el cinquè got, es posa una mica de bicarbonat. Amb un poquet prou, però possiblement
caldrà renovar-lo entre partida i partida.
Després amb una pipeta si tens, i sinó amb una cullereta, es tracta d'agafar una mica de
l'aigua de cada got, i posar-la en el got de bicarbonat. El que té vinagre, reacciona.
També és bona idea moure els gots de lloc perquè no recorden en quin lloc estava cadascun.
4 - Unir els connectors
Simplement amb paper en què faces 4 punts de 4 colors a cada costat, en diferents posicions.
Deixa els llapis de colors.
5 - Reparar l'electricitat
Hem usat la pissarra envers el paper gran del rotllo, fer uns camins per on seguir cap avall, per
"fer passar l'electricitat".
Sols es necessita paper, un llapis, pintures o guixos. Pots usar qualsevol cosa que tingues per
casa.
6. altres tasques
Netejar fulles: Si tens un assecador o un aspirador podries deixar unes quantes fulles al lavabo
i que hagueren de retirar-les, encara que caldria reposar-les cada vegada.
Regar plantes: Simple, un test i una regadora. Això sí, pot ser que acabe una mica aigualida.
Igual pot ser millor idea un esprai amb aigua.
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Evangeli: Lluc 1, 39-45
a
Quart a
n
setma

Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà, entrà a
casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria,
l’Infant saltà dins les seues entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les
seues forces:
«Eres beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teues entranyes. ¿Qui sóc jo perquè
la mare del meu Senyor vinga a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teua salutació,
l’Infant ha saltat d'entusiasme dins les meues entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que el
Senyor t'ha fet saber, es complirà.»

Senyor Jesús: Hui resem amb la vostra mare, la nostra mare.
perquè l'alegria del vostre naixement siga amb nosaltres.
Ningú com ella et va esperar amb més desig, amb més tendresa,
amb més amor. Que la vostra mare Maria.
Ningú et va rebre amb més alegria.
També nosaltres volem preparar-nos així, com ella ho va fer.
Maria eres la nostra model. Amén.
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Conte “La manteta”

Quan Jesús era xicotet vivia amb Maria i Josep en una confortable i humil caseta. Viatjaven
sovint per la comarca per visitar els seus familiars i Maria sempre s'encarregava d'omplir les
bosses amb aliments i roba.
No podien faltar els pans d'olives que tant li agradaven a Jesús, ni la manteta blava. Era una
manteta que havia abrigallat a Jesús des que havia nascut i que encara que ja era més major,
no volia deixar a casa i preferia portar-la sempre amb ell.
Maria sempre somreia en veure la manteta, perquè li recordava el seu Jesuset. Durant el viatge,
jugaven a imaginar situacions i Jesús li va dir sa mare que s'imaginara com aniria vestida
perquè tots la recordaren. Maria sense dubtar-ho li va dir que amb una túnica blanca, com la
farina que usaven per fer-ne el pa i amb un mantell blau, com la seua manteta. Així tothom
podria recordar-se’n del bé que s'està a casa i del bonic que era viure amb Jesús.

Activitat “Pessebre amb oueres de cartró”

Materials: Una ouera de cartó, Pintures de diferents colors Cola, tisores i pinzell.
Passos
-

En primer lloc hauràs de retallar amb molta cura cadascun dels conus de l'ouera.
Tingues en compte que en necessitaràs al voltant de quatre conus per cada figura.

-

Retalla’n alguns per a donar forma a monyo dels personatges que vulgues fer, i
després pinta’ls.

-

Encaixa dos conus de front, això donarà com a resultat la forma del cos, tal com es
veu en la imatge. Així mateix, encaixa els conus que vas modelar com a monyo al
costat d'un altre qualsevol per formar-ne el cap.

-

Acaba de pintar les teues figures dels colors que vulgues, dibuixa'ls el rostre i uneix
amb cola el cap amb el cos.
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De 15 a 17 anys

Et convidem a:
- Llegir l´evangeli
- Realitzar activitats
- Escoltar una cançó
- Fer una oració

Construyir un mon millor

Pr

set ime
ma ra
na

Evangeli: Lluc 21, 25-28. 34-36

En aquells temps, deia Jesús als deixebles:
«Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l'ai al
cor, esglaiades pels bramuls de la mar embravida. La gent perdrà l'alè de por, pensant en els
desastres que sobrevindran arreu del món, perquè fins l'estelada del cel trontollarà. Llavors,
veuran vindre el Fill de l'home sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat. Quan tot
açò comence a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt prompte sereu alliberats.
Estigueu atentes i atents sobre vosaltres: que l'excés de menjar i beure o la preocupació dels
negocis no fatigue el vostre cor i us trobeu al damunt aquell dia, de colp i volta, perquè vindrà,
segur, com un llaç, per a totes i tots, siguen on siguen de la terra. Estigueu alerta pregant en
tota ocasió i demanant que pugueu eixir-vos-en de tot això que ha de succeir, i us pugueu
mantenir drets davant el Fill de l'home.»

Pare, em pose davant de Vós, per demanar-vos paciència
per acceptar les coses que no puc canviar,
valor per canviar les coses que són a la meua mà,
i saviesa per distingir-les.
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Cançó

ESCOLTA-HO EN L VENT – Gerard Quintana- Jordi Batiste

Per quants camins l'home haurà de passar
Abans que arribi a ser algú.
Quants mars haurà de creuar un colom blanc
Per dormir a la platja segur.
Quants canons més hauran de disparar
Abans que per fi es quedin muts.
Això amic meu només ho sap el vent,
Escolta la resposta dins del vent.
Quantes vegades podrem mirar amunt
Abans d'arribar a veure el cel.
Quantes orelles haurem de tenir
Per sentir com ploren arreu.
Quantes morts més ens caldran, amic meu ...
Per saber que mort massa gent
Això amic meu només ho sap el vent,
Escolta la resposta dins del vent.
Quants anys podrà una muntanya existir
Abans que l'ensorri la mar.
Quant temps la gent haurà de seguir
Per guanyar-se la llibertat.
Quantes vegades podrem girar el cap
Fingint que no ens n'hem adonat.
Això amic meu només ho sap el vent,
Escolta la resposta dins del vent.

Escaneja per
escoltar la
cançó
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Activitat “El teu any”

Materials: fulls dina 4 i bolígrafs
Es hora de mirar cap en rere i revisar. Cóm ha anat aquest any? Que hem canviat? Que hem
sentit? En què hem progressat i en que hem millorat?...
Per tan, pren un full i divideix-lo en 5 quadrants: moments alegres, moments tristos, moments de
frustració, moments de trobada i un últim quadrant en el qual pugues posar tot el consideres
necessari i important per a tu. Pren-te tot el temps que necessites.
Quadrant 1:
Anota ací tots els moments en els quals t'has sentit feliç, tant en companyia com tot sol; eixos
moment que no canviaries per res.
Quadrant 2:
Quin moment et va fer plorar i vas sentir ràbia, quin va ser el motiu.
Quadrant 3:
Quins moments consideres que et van frustrar, que no aconseguires les teues metes o quina
cosa no et va eixir com havia d'eixir…
Quadrant 4:
Quins moments recordes en els que vas conèixer una nova persona o et retrobares amb alguna
coneguda antiga o que portaves molt de temps sense veure-la.
Un savi va dir que al llarg de l’any ens trobem amb 12 perles. Eixes 12 perles són 12 persones
que s'apareixen al teu camí i marquen el teu món de tal manera que fan que el teu jo gire
180°. Quines són les teues 12 perles?
Quadrant 5:
És hora de pensar lliurement; posa en aquest quadrant totes les idees que et vinguen a la ment
i consideres que és important escriure.
Si ja ho tens, és hora de pensar:
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-

Mirant els quadrants: Quina és la valoració que li dónes a aquest any?

-

De les situacions que has posat en el quadrant de moments de frustració: Quina creus
que és la raó de la frustració? Què canviaries per la pròxima vegada?

-

Hi ha alguna discussió? Vas parlar amb eixa persona? com et vas sentir i com ho
hauries solucionat?

-

Vols canviar alguna situació d'un quadrant a un altre? Pots fer alguna cosa per a
canviar-ho?
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Evangeli: Lluc 3, 1 - 6
Segon
a
setma
na

L'any quinzè del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la
Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era d'Iturea i de la regió de
Traconítida, i Lisànies, ho era d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Joan, fill de
Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un
baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia allò que hi ha escrit al
llibre del profeta Isaïes:
«Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.
S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els tossals,
la serralada es tornarà una plana i el terreny escabrós serà una vall,
i tothom veurà la salvació de Déu.»

Pare, ajudeu-me a ser forta
i tindre una ment clara per prendre decisions.
Ensenyeu-me totes les possibilitats
i conduïu el meu camí.
Gràcies per estar sempre al meu costat en els moments d'incertesa
i per ajudar-me a prendre les meues decisions.
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Cançó

LLENÇAT – Lax’N’Busto.

Caus a terra molt avall
Creus que no t'en sortiras
Però amb els mesos t'en adones
Que tornes a començar
I a força de molt de caure
I de tornarte aixecar
Veus que les coses no canvien
Però ja no ets qui eres abans
Doncs he estat ja cinc o sis
I sóc el que ara vull
No vull pensar en el que arribara dema!
Llença't, cada instant és únic
No es repetirà
Sento que el cor ja no para de bategar
I diu que em llençi
Que no pensi en tot el que vindrà
Que un llapis mai no dibuixa sense una
màI perque els meus pensaments
Que sempre viuen el present
No conjuguen altres temps que
El ja faré, el que no vaig fer

Doncs avui o potser demà
Seré aquí o seré per allà
Seré un tros de l'univers
Que no noti el pas del temps
El que faig a cada instant és
La força que em fa gran
No vull pensar en el que arribarà dema
Llença't, cada instant és únic
No es repetirà
Sento que el cor ja no para de bategar
I diu que em llençi
Que no pensi en tot el que vindrà
Que un llapis mai no dibuixa sense una mà
Llença't, cada instant és únic
No es repetirà
Sento que el cor ja no para de bategar
I diu que em llençi
Que no pensi en tot el que vindrà
Que un llapis mai no dibuixa sense una mà

Escaneja per
escoltar la
cançó
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Activitat “Decisions”

Materials: Fulls dina 4, bolígrafs i sobres
.
Recordes els cinc quadrants de la setmana passada? És moment de tornar a ells. Recorda’ls,
pensa en el que vas posar i quines decisions has pres enguany. Quantes decisions et van fer
progressar? Penses que vas prendre decisions que et van entristir o et van fer retrocedir?.
Una persona va dir que prendre decisions era com obrir portes. Moltes vegades no saps que
et trobaràs al darrere i et sorprenen; però igual en això consisteix la vida, anar girant poms i
obrint portes.
En aquest punt, és l’hora de pensar en quines decisions i quines portes vols obrir l’any que
estem a punt de començar.
Escriu-ho en un full de paper, redacta una espècie de carta en la qual inclogues eixes “portes”
que vols obrir. Una vegada ho hages acabat, fica’l al sobre i l’entregues al o a la responsable
de branca. A finals de l'any que ve, te l'entregarà i podràs comprovar els avanços que has fet.
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Evangeli: Lluc 21, 25-28. 34-36

Tercera stemana
En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Així, què hem de fer?»
Ell els responia: «Qui tinga dos vestits, que en done al qui no en té, i qui tinga
menjar, que el compartisca també amb els altres.»
Entre els qui anaven a fer-se batejar, hi havia també uns cobradors d'imposts que li
deien:– «I nosaltres, mestre, ¿què hem de fer?»
Ell els contestà: «No exigiu més d'allò que està establit.»
Igualment, uns guardes li preguntaven: «Què hem de fer també nosaltres?»
Ell els deia: «No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo; acontenteu-vos de la vostra soldada.»
La gent, que vivia en l'expectació, sospitava si Joan no fóra potser el Messies. Ell
respongué dient a tothom: «Jo vos batege només amb aigua, però ve el qui és més
poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calcer. Ell us
batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seua era;
el blat, l'entrarà al seu graner, però la palla, la cremarà en un foc que no s'apaga.»
Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova.

Jesús, doneu-me forces per continuar avançant, sempre endavant.
Recordeu-me que sempre hi ha esperança.
Ja s'acosta Nadal, el moment de la vostra arribada,
feu-me recordar que tot torna a començar
i que tot té solució.
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Cançó

TANCA ELS ULLS - Txarango. Joan Dausà.

Tanca els ulls i digue'm si veus
El mateix quadre que jo
Com ballen els colors
I ara són un de sol
Algun pintor va creure molt millor
Fer els marges de graons
I salta al mar si el veus tan blau com jo
I deixa que els taurons et parlin de l'amor
Que després parlaré jo dels llops enmig del bosc
I d'un nen que no té por
Un nen que no té por
I respira poc a poc
I respira poc a poc
Per tocar el sol no et cal moure's del lloc
Agafa't a un ocell que emprengui avui el vol
I parla'm de la llum i el cos que no és el cos
I parla'm de la vida d'aquells exploradors
I ja tornant, pareu al meu terrat
Que en uns segons arreglarem el món
Que pugin els veïns que és festa major
I algú canta de fons
I el blanc torna al seu lloc
I respira poc a poc
I respira poc a poc
I respira poc a poc
I respira poc a poc

Escaneja per
escoltar la
cançó
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Activitat “Obri el teu cor”

Materials: Fulls de paper i bolígrafs
És moment de canviar, creure en tu i tindre esperança. Comprendre que tot té solució i que les
coses poden canviar, però hem de posar-hi de la nostra part.
Reprèn altra vegada la fulla dels quadrants de la primera setmana, centra't ara en el quadrant
de les frustracions i revisa el que has escrit. Ara, pensant-ho en tranquil·litat. Creus que podries
actuar de manera diferent? Què pots fer per millorar eixes situacions?
Apunta en un full les situacions que pots canviar en un costat i a l’altre costat, les que no pots
canviar; de manera que pugues comparar-les entre elles.
De les situacions que pots canviar, planteja't accions que pots dur a terme per a aconseguir-ho
i anota el temps que penses que necessitares per aconseguir-ho.
No mires el costat de les situacions que no pots canviar ja que no depenen de tu.
Fixa't objectius per anar canviant les situacions que pots aconseguir a poc a poc, veuràs com
tot és més fàcil i sempre hi ha l’esperança per millorar.
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Evangeli: Lluc 1, 39-45

Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà, entrà a
casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria,
l’Infant saltà dins les seues entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les
seues forces: «Eres beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teues entranyes. ¿Qui
sóc jo perquè la mare del meu Senyor vinga a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teua
salutació, l’Infant ha saltat d'entusiasme dins les meues entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò
que el Senyor t'ha fet saber, es complirà.»

a
Quseatmratna

Benvolgut Jesús, falta poc perquè arribeu a nosaltres, aquest temps
d’advent, vos demanem que ens ajudeu amb la vostra vinguda
a canviar els cors i el rumb de la història.
Guieu-nos aquest any d'esperança, alegria i somnis;
que enguany estiga ple de bons i meravellosos moments.
Vos demanem perquè tot millore i puguem progressar dia a dia,
que arribem lluny junts de la vostra mà
i que tinguem sempre la vostra paraula amb nosaltres.
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Cançó

ELS TEMPS ESTÀN CANVIANT – Els miralls de Dylan.
Acosteu-vos, bones gents Vingueu d'on vingueu
Vosaltres que us adoneu De l'aigua que va pujant
Sabeu ben bé que aviat Us podeu ofegar
Si creieu que val la pena La vida, i us voleu salvar
Apreneu a nadar aviat O us ofegareu
Perquè els temps estan canviant
Veniu escriptors i crítics Que creieu saber-ho tot
Cal tenir els ulls oberts I canviar si canvia el món
No correu tampoc massa La ruleta està girant
Ningú no pot saber El lloc on pararà
Vigileu, qui perd avui Guanyarà segur demà
Perquè els temps estan canviant
Veniu, ministres, diputats Escolteu-me de grat
Deixeu lliures les portes No detureu pas ningú
Atenció! els endarrerits Són els que ho perdran tot
Deixeu el vostre vell camí Ja no serveix; no sentiu
Aquest vent que us trenca els vidres
I fa trontollar les parets?
És que els temps estan canviant
Veniu pares i assenyats De tot arreu del món
No critiqueu abans mireu Si porteu una bena als ulls
Els vostres fills i les vostres filles Ja parlen diferent
No poseu més obstacles Als nostres camins nous
Pel sol fet que vosaltres No podeu seguir el nostre pas
Perquè els temps estan canviant
El camí ja és marat I els daus ja són tirats
Mireu que el que avui és lent
Serà ràpid demà L'ordre s'ha capgirat
Per la mateixa eterna llei
Per la qual el present d'avui Serà el passat demà
I el que avui és el primer Serà l'últim d'arribar
Perquè els temps estan canviant

Escaneja per
escoltar la
cançó
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Activitat “Celebra i viu”

Materials: Fulls de paper i bolígrafs.
És temps d'alegria i trobada. És bon moment per pensar en les persones que estimem i
apreciem. Aquesta setmana et demanem que penses en les persones a les que vols tornar a
veure o en aquelles que desitges conèixer, aquest Nadal i any nou, amb tants bons moments
com tindràs.
Pensa com celebraràs el Nadal, l’any nou i amb qui. Pren un full i apunta els seus noms. Pensa
en elles i ells, en com et rebran i com gaudireu de la trobada.
Aquesta és l'última setmana abans del naixement de Jesús, un motiu d'alegria infinita pel seu
naixement. Ell va canviar el rumb de la història, pensa com ho faràs tu, què faràs per canviar
aquest any i com ho celebraràs.
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De 18 a 21 anys

Et convidem a:
- Llegir l´evangeli
- Realitzar activitats
- Escoltar una cançó
- Fer una oració

Construyir un mon millor

Evangeli: Lluc 21, 25-28. 34-36
Primera

setmana

En aquells temps, deia Jesús als deixebles:
– «Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l'ai al
cor, esglaiades pels bramuls de la mar embravida. La gent perdrà l'alè de por, pensant en els
desastres que sobrevindran arreu del món, perquè fins l'estelada del cel trontollarà
Llavors, veuran vindre el Fill de l'home sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat.
Quan tot açò comence a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt prompte sereu alliberats.
Estigueu atents sobre vosaltres: que l'excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis
no fatigue el vostre cor i us trobeu al damunt aquell dia, de colp i volta, perquè vindrà, segur,
com un llaç, per a tots, siguen on siguen de la terra.
Estigueu alerta pregant en tota ocasió i demanant que pugueu eixir-vos-en de tot això que ha
de succeir, i us pugueu mantenir drets davant el Fill de l'home.»

"No temes, perquè Déu t'ha donat el Regne".
Si no has descobert això, tota religió serà inútil per tu.
L'únic objectiu de tota religió hauria de ser portar-te a l'interior,
on et trobaràs amb el mateix Déu com a centre del teu ser.
Una vegada descobert el tresor, sabràs que tota la resta és arena.
No et costarà cap esforç posar en Ell el teu cor
i apartar-lo de tot el que no és autèntic,
per molt atraient i enlluernador que semble.
Abans de descobrir-lo, la confiança és imprescindible.
Ningú tira per la borda les seguretats,
si abans no troba la total seguretat.
Moltes vegades t'han dit que has de vendre tot el que tens.
Però la realitat és molt tossuda. Ningú dóna tot per res.
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Cançó

QUAN TOT S’ENLAIRA, Txarango

Vaig estar temptant la sort,
Mesurant les paraules,
Vaig flotant entremig dels records.
I flotant buscant el paradís,
Retallant les distàncies
Que em transporten a un món indecís.
Però jo mai, mai, mai, mai
Seré feliç, com ho he estat aquesta nit,
Però jo mai, mai, mai, mai...
Quan tot s'enlaira
Toco els somnis de puntetes
Junts podem arribar més lluny, més lluny.
Un llarg viatge,
Il·lusions dins les maletes,
Junts podem arribar més lluny, més lluny.
Vaig flirtejant amb la por,
Navegant entre dubtes
Vaig somiant amb la teva escalfor.
I somiant que tu remes amb mi
Fins que aquella incertesa
Es fon quan se'ns creuen els camins.
Però jo mai, mai, mai, mai
Seré feliç, com ho he estat aquesta nit,
Però jo mai, mai, mai, mai...
Quan tot s'enlaira
Toco els somnis de puntetes
Junts podem arribar més lluny, més lluny.
Un llarg viatge,
Il·lusions dins les maletes,
Junts podem arribar més lluny, més lluny.
Quan tot s'enlaira.

Escaneja per
escoltar la
cançó
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Activitat "Passat, present, futur"

La vetllada d'armes és una nit per reflexionar, avaluar-nos i fer autocrítica. Per això ens hem de
conèixer bé, mirar-nos interiorment i analitzar qui som. Per tant us convidem a reflexionar sobre
el que hem viscut, per veure d'on vam partir i com hem arribat fins ací. Agafeu paper i llapis i
responeu a les següents preguntes:
Què li diries al teu jo del passat?
Quin ha sigut el teu major assoliment fins ara?
Què has aprés dels teus errors?
De què et sents més agraïda o agraït?
Hi ha alguna cosa que t'agradaria canviar?
Què creus que t'ha fet ser com eres?
Compartiu i anoteu les vostres reflexions amb els companys i les companyes. Analitzeu totes
juntes les vostres respostes per recordar d'on partireu i on esteu ara.
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Evangeli: Lluc 3, 1-6

L'any quinzè del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la
Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era d'Iturea i de la regió de
Traconítida, i Lisànies, ho era d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Joan, fill de
Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un
baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia allò que hi ha escrit al
llibre del profeta Isaïes:
«Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor,
aplaneu-li el camí. S'alçaran les fondalades
i s'abaixaran les muntanyes i els tossals,
la serralada es tornarà una plana i
el terreny escabrós serà una vall,
i tothom veurà la salvació de Déu.»

na
S ego setmana

Pels camins del món. Vós vareu passar dient la veritat.
Pels camins de la terra. Vós heu sigut pelegrí i missatger del Pare.
Pels camins de la història. Vós heu estat atent als signes dels temps.
Pels camins dels pobres. Vós heu fet la voluntat del Pare.
Pels camins de Déu. Vós heu anat a la trobada de tota persona,
Fills, filles i marginats i marginades.
Pels camins de la perifèria. Vós heu anunciat la Bona Notícia.
Pels camins dels germans. Vós heu fet el camí cap al Pare.
Pels camins de la vida. Vós mateix heu fet el vostre propi camí.
Pels vostres camins, porteu-me, Senyor.
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Cançó

FENT CAMÍ – Esquirols

Ens tocarà menjar la pols
Ficar-me al mig del fang
Com han fet molts
Compartir el poc aliment
Que porto al meu sarró
Tant si m'omple la joia
Com si em buida la tristor
Vindran dies d'angoixa Vindran dies d'il·lusió
Com la terra és incerta Així sóc jo
Dubtaré del compromís I, a voltes, diré no
I em mancarà quan calgui Decisió
Però lluny, a l'horitzó
(Amb la llum resplendent, la força del vent m'empeny endavant)
Ja lliure de l'engany
En veure milers, com jo (són els homes)
Que van vencent la por
Alleugeriré el pas (és la joia i l'esperit, la força del crit)
Duent amb mi el sarró (que em guia davant)
I avivaré amb el cant (tan lleuger com el pas dels meus companys)
El pas dels meus companys
Vindran dies d'angoixa
Vindran dies d'il·lusió
Com la terra és incerta Així sóc jo
Dubtaré del compromís I, a voltes, diré no
I em mancarà quan calgui Decisió
Però lluny, a l'horitzó
(Amb la llum resplendent, la força del vent m'empeny endavant)
Ja lliure de l'engany
En veure milers, com jo (són els homes) Que van vencent la por
Alleugeriré el pas (és la joia i l'esperit, la força del crit)
Duent amb mi el sarró (que em guia davant)
I avivaré amb el cant (tan lleuger com el pas dels meus companys)
El pas dels meus companys
Endavant

Escaneja per
escoltar la
cançó
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Activitat "El Camí"

Els camins habitualment no són traçats rectes ni plans. Quan els recorrem ens anem trobant
amb pujades, baixades, bifurcacions, àrees de descans,... Us convidem a agafar un foli i
dibuixar o esquematitzar de manera senzilla com ha sigut el vostre camí en la fe fins aquest
moment.
Penseu en els moments que vareu dubtar, en quines van ser les etapes més difícils, quins cims
heu escalat,... I no us oblideu de recordar com heu superat els obstacles, com heu resolt les
vostres indecisions i de quines persones us han acompanyat al llarg dels diferents trams del
vostre trajecte. Per acabar, pegueu també una mirada cap avant i tracteu de visualitzar com
veieu la vostra següent etapa.
Finalment, podeu ajuntar i barrejar els vostres dibuixos o esquemes i tractar d'endevinar a quin
membre del grup pertany cadascun. Si ho preferiu, també podeu substituir l'endevinalla per
una breu posada en comú o fer totes dues coses.
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Evangeli: Lluc 3,10-18

Tercera
setmana
prim
er a
sem

ana

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Així, què hem de fer?» Ell els responia: «Qui tinga
dos vestits, que en done al qui no en té, i qui tinga menjar, que el compartisca també amb els
altres.» Entre els qui anaven a fer-se batejar, hi havia també uns cobradors d'imposts que li
deien:– «I nosaltres, mestre, ¿què hem de fer?» Ell els contestà: «No exigiu més d'allò que està
establit.» Igualment, uns guardes li preguntaven: «Què hem de fer també nosaltres?»
Ell els deia: «No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo; acontenteu-vos de
la vostra soldada.» La gent, que vivia en l'expectació, sospitava si Joan no fóra potser el
Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo vos batege només amb aigua, però ve el qui és més
poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calcer. Ell us batejarà amb
l'Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seua era; el blat, l'entrarà al seu
graner, però la palla, la cremarà en un foc que no s'apaga.» Amb aquestes i moltes altres
exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova.

Trenqueu, Pare nostre,
en aquest temps d’Advent,
tots els nostres mecanismes d'egoisme, indiferència
i insolidaritat. Ajudeu-nos, en canvi, a compartir el
nostre temps per donar-lo als altres;
a partir el nostre pa amb qui no té per menjar;
a esquinçar el nostre vestit per vestir al nu
a arriscar la vida per la justícia i la igualtat.
Sols així podrem donar-vos gràcies i
eixir contents a anunciar a les persones la vinguda de
Jesús al nostre món.
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Cançó

OBRIU LES PORTES, Txarango

La música és el batec dels pobles
I amb nosaltres portem els seus camins.
Obriu totes les portes.
Benvinguts al cor de la terra"
He vist el cel cobert de plom
He vist ciutat desaparèixer com la pols.
He vist un mur furiós al mar, plorar la mare terra.
He recollit metralla al cor;
Dels que han fugit des de les portes de l'horror.
Que cremi roig el foc d'un vers contra el foc de la guerra.
Pararem el temps, Hem vingut de lluny.
De, ventre de l'Orient, Dels camins perduts.
Paparem el temps,
Canviarem el rumb. Un crit al vent rebel.
Benvinguts, Salam Aleikum. Som tot allò que no té nom.
Som el demà de la tristesa i de la por.
Hi haurà un camí sota la nit, hi haurà esperança.
He vist la mort parlar d'amor.
He vist els pobles despertar en juna cançó.
Mira'm als ulls, no estarem sols, un altre món esclata.
Pararem el temps, Hem vingut de lluny.
De, ventre de l'Orient, Dels camins perduts.
Paparem el temps, Canviarem el rumb.
Un crit al vent rebel. Benvinguts, Salam Aleikum.
"En la tierra hace falta personas que
Construyan más y destruyan menos,
Que prometan menos y resuelvan más,
Que esperen recibir menos y dar más,
Que digan mejor ahora que mañana."
Avui s'obriran totes les portes,
Tots els camins en un instant.
Nua la nit al teu davant.
Avui trobaràs un mar en calma,
Tots els records dels oblidats.
Nua la nit al teu davant

Escaneja per
escoltar la
cançó
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Activitat "Retornar el rebut"

Llegiu aquesta narració: Retornar lo rebut.
La història de M. José Cano és la d'una dona a la qual un dia la vida se li va torçar i es va
veure obligada a viure al carrer, però que va saber (amb el suport de l'organització de
sinhogarismo Hogar S) sobreposar-se.
Ara no dubta a dedicar hores del seu temps a ajudar com a voluntària en un menjador de
Càritas per a persones sense recursos. “Em trobe amb molta gent a la que li fa vergonya
demanar ajuda”, afirma, recordant que fa només uns anys ella estava en una situació
semblant.
Aquesta història extraordinària de contribució té les seues raons: “Jo ajude a persones perquè
a mi també m'ajudà Hogar S. sense saber qui era jo. I pense que l'única manera de retornar
tot el que em van donar en un moment tan difícil, és sent voluntària”.
Realitzar: Un inventari per aquest Nadal.
Materials: Full de paper i bolígraf per cada persona.
Procediment:
1.
2.
3.
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Doblar el full de paper per la meitat.
En la primera part s'escriuen les ajudes rebudes en la vida (dedicar temps prudencial
per a fer-ho).
En la segona part del full s'escriu el que aquest Nadal t'agradaria retornar a altres
persones en forma d'ajuda.
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Evangeli: Lluc 1, 39-45

Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà, entrà a
casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria,
l’Infant saltà dins les seues entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les
seues forces:
– «Eres beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teues entranyes. ¿Qui sóc jo
perquè la mare del meu Senyor vinga a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teua
salutació, l’Infant ha saltat d'entusiasme dins les meues entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò
que el Senyor t'ha fet saber, es complirà.»

Quarta

setmana

Venim a la vostra presència, Déu nostre, com a caminants, pelegrins, cercadors...
volem donar-vos gràcies, i celebrar junts l'alegria de sentir-nos ﬁlls vostre.
Aquest és un bon lloc per la trobada, trobada amb vós des de les nostres arrels,
amb la nostra història i amb el hui tan pobre i xicotet, però obert a vós.
Et presentem els nostres desitjos d'escoltar-vos, de comprometre'ns a fons amb la
realitat, unint les nostres mans en un empeny comú: aconseguir un món més just i
més humà. Per això vos demanem força per viure en fraternitat,
tantes vegades necessitada de ser escoltada i de reconciliació.
Feu-nos capaços d'acollir la diferència com a do i riquesa de la vostra presència
creadora. Volem portar el vostre missatge de justícia i pau com a Bona Notícia a
aquest món, que pateix la guerra, la fam, l'odi, la divisió, la soledat, la indiferència.
Desitgem construir la pau en cadascun dels entorns
on estem i vivim. També als nostres agrupaments i equips de treball,
entre nosaltres, que siguem capaços de crear espais pel diàleg i l'harmonia.
Que compartim la vida i la fe, que regne entre nosaltres l'alegria.
Renoveu cada dia la il·lusió per seguir-vos junts, acollint,
sembrant i entreteixint el vostre Regne.
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Cançó
CAL QUE NEIXIN FLORS A CADA INSTANT, Lluis Llach

Fe no és esperar, fe no és somniar.
Fe és penosa lluita per l'avui i pel demà.
Fe és un cop de falç, fe és donar la mà.
La fe no és viure d'un record passat.
No esperem el blat sense haver sembrat,
no esperem que l'arbre doni fruits sense podar-lo;
l'hem de treballar,
l'hem d'anar a regar,
encara que l'ossada ens faci mal.
No somnien passats
que el vent s'ha emportat.
Una flor d'avui es marceix just a l'endemà.
Cal que neixin flors a cada instant.
Fe no és esperar...
Enterrem la nit, enterrem la por.
Apartem els núvols que ens amaguen la claror.
Hem de veure-hi clar, el camí és llarg
i ja no tenim temps d'equivocar-nos.
Cal anar endavant sense perdre el pas.
Cal regar la terra amb la suor del dur treball.
Cal que neixin flors a cada instant.

Escaneja per
escoltar la
cançó
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Activitat “Què busques”
A l’evangeli de Lluc que acabem de llegir ens narra la trobada de Maria amb la seua cosina
Isabel després del seu gran SÍ. En ell ens explica com el fill que espera Isabel, Joan, salta
d'alegria en escoltar la veu de Maria, en sentir-se en presència de Jesús. Anem ara a llegir un
altre passatge de l'evangeli on ens narra una altra trobada de Joan amb Jesús anys després:
L’endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles i, fixant la mirada
en Jesús que passava, va exclamar: —Mireu l’anyell de Déu! Quan aquells dos deixebles el
sentiren parlar així, van seguir Jesús. Jesús es girà i, en veure que el seguien, els preguntà:
—Què busqueu? Ells li digueren: —Rabí —que vol dir «mestre»—, on habites? Els respon:
—Veniu i ho veureu. Ells hi anaren, veieren on habitava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren
cap a les quatre de la tarda (Jn 1,35-39)
Aquesta etapa que esteu vivint, és un temps de dubtes, de decisions, de pensar cap a on voleu
encaminar les vostres vides com a joves adultes.
Penseu en totes les possibilitats que heu tingut fins ara per escollir què fer. Encertades o no,
probablement no han sigut poques.
En temps de Jesús les coses eren molt diferents. Les decisions eren més simples perquè hi havia
menys opcions que prendre. No obstant això, el poble jueu vivia sotmès per l'imperi romà i
molts d'ells i elles esperaven algun esdeveniment que els alliberés. Tot i què que la majoria dels
joves tenia clar com anava a desenvolupar-se la seua vida (formar una família en la què elles
serien les qui la cuidarien i ells els qui treballarien en l'ofici familiar per portar el manteniment)
també tenien inquietuds socials i religioses.
En aquest context sorgeixen una sèrie de predicadors que pregonen un missatge d'esperança
per recordar al seu poble que no ha d'acostumar-se a viure sotmès. Entre aquests influencers
estava Joan, El Baptista, el missatge del qual era de conversió i preparació per alguna cosa
que anava a ocórrer en breu i que els alliberaria. Eixa alguna cosa era Jesús i així, quan Joan
el reconeix com l’Anyell de Déu, aquell a qui estaven esperant, els seus seguidors comencen
a seguir-lo i sense saber-ne res d'Ell!
Intentarem posar-nos ara en la situació d'eixos seguidors de Joan i respondre a la seua
pregunta: Què busquem?
Dediquem-li un moment i reflexionem individualment:
Què vaig buscant en la vida? Seguretat, tranquil·litat, èxit, amor, ocupació...? Què és el
primer que busque cada matí? Em sembla suficient? Necessite alguna cosa més?
Quines persones busque per trobar-me amb elles? Què m'hi aporta la trobada amb elles? Tinc
necessitat de trobar-me amb algú més? Per què?
Òbric la meua recerca a Déu? Em sent buscant com a Església? Sent que hi ha un lloc per a
mi? Què veig? Què desitjaria trobar?
Què he buscat durant aquests anys en Jesús? I, en aquests moments. Què busque en Ell? Què
espere d'Ell?
Compartim ara amb la resta de l’equip les nostres reflexions. Agafem paper, boli, ceres,
retoladors… i fem una representació del que hem reflexionat per presentar-ho als altres.
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Kraal i adults

Et convidem a:
- Llegir l´evangeli
- Realitzar activitats
- Reflexionar
- Fer una oració

Construyir un mon millor

Evangeli: Lluc 21, 25-28. 34-36

eraana
m
i
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En aquells temps, deia Jesús als deixebles:
– «Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l'ai al
cor, esglaiades pels bramuls de la mar embravida. La gent perdrà l'alè de por, pensant en els
desastres que sobrevindran arreu del món, perquè fins l'estelada del cel trontollarà.
Llavors, veuran vindre el Fill de l'home sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat.
Quan tot açò comence a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt prompte sereu alliberats.
Estigueu atents sobre vosaltres: que l'excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis
no fatigue el vostre cor i us trobeu al damunt aquell dia, de colp i volta, perquè vindrà, segur,
com un llaç, per a tots, siguen on siguen de la terra. Estigueu alerta pregant en tota ocasió i
demanant que pugueu eixir-vos-en de tot això que ha de succeir, i us pugueu mantenir drets
davant el Fill de l'home.»

Activitat "L'aprenentatge de la vida"

Condicions:
Es pot fer individualment o en grup. Si es fa en grup ha de ser en grup reduït, on hi
haja confiança i on el que es comunique siga des de la llibertat, el respecte i la
confidencialitat.
Buscar un lloc tranquil.
Fer una estona de silenci per buscar el silenci exterior i l'interior.
Una vegada que tenim les condicions òptimes realitzem el següent exercici:
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1.

Pensem en una situació complicada d'aquests mesos de pandèmia. Recordem bé tots
els aspectes i detalls (si és en grup podem pensar-la un temps i després comunicar-la).
Ara tan sols és recordar què va ocórrer, on, com, quan va finalitzar,... És a dir, poder
desenvolupar-la en la seua integritat (sense inventar res).

2.

Ara analitzem la nostra actitud davant d’eixa situació. Quins sentiments em va
provocar, com ho vaig viure, que em va activar i què em va paralitzar. Evocar els
sentiments (i comunicar-ho si estem en grup), però no per auto compadir-nos, sinó per
fer-nos veure quins van ser els nostres criteris de judici en eixe moment i els nostres
sentiments.

3.

Finalment, analitzem com actuem davant eixa situació. Què vam fer i, sobretot, què
vam aprendre d'eixa situació. I ara, ja passat el temps quins sentiments em provoca.

Luz de la Paz de Belén 2021

Una vegada realitzat el taller podem acabar
amb una oració feta de manera individual o
en el grup reduït:

Senyor, doneu-me la valentia
d'arriscar la vida per Vós,
el goig desbordant
de donar-me al vostre servei.
Doneu-me, Senyor, ales per volar
i peus per caminar
al pas de les persones.
Lliurament, Senyor, lliurament
per «donar la vida»
des de la vida,
la de cada dia.
Infoneu-nos, Senyor,
el desig de donar-nos i entregar-nos,
de deixar-nos la vida
en el servei als febles.
Senyor, feu-nos constructors de la vostra vida,
propagadors del vostre regne,
ajudeu-nos a posar la tenda enmig de les persones
per portar-los el tresor
del vostre amor que salva.
Feu-nos, Senyor, dòcils al vostre Esperit
per ser-ne conduïts
a donar la vida des de la creu,
des de la vida que brolla
quan el gra mor en el solc.
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Evangeli: Lluc 3, 1-6

segosnetma ana

L'any quinzè del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la
Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era d'Iturea i de la regió de
Traconítida, i Lisànies, ho era d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Joan, fill de
Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un
baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia allò que hi ha escrit al llibre
del profeta Isaïes:
«Una veu crida en el desert:
Obriu una ruta al Senyor,
aplaneu-li el camí. S'alçaran les fondalades
i s'abaixaran les muntanyes i els tossals,
la serralada es tornarà una plana
i el terreny escabrós serà una vall,
i tothom veurà la salvació de Déu.»

Activitat “Decisions de vida”

Condicions:
-

-

Es pot fer individualment o en grup. Si es fa en grup ha de ser en grup reduït, on hi
haja confiança i on el que es comunique siga des de la llibertat, el respecte i la
confidencialitat.
Buscar un lloc tranquil.
Fer una estona de silenci per buscar el silenci exterior i l'interior.

Una vegada que tenim les condicions òptimes realitzem el següent exercici:
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1_

Pensem en una situació que estiguem vivint actualment front a la qual haguem de
prendre una decisió. Recordem bé tots els aspectes i detalls (si és en grup podem
pensar-la més temps i després comunicar-la a la resta). A continuació veurem quina és
eixa situació. És a dir, desenvolupar-la en la seua integritat (sense inventar res).

2_

Tot seguit analitzem quins són els nostres majors dubtes davant d’eixa situació i quins
els nostres convenciment. És a dir, la nostra actitud davant d’eixa situació. Analitzem
també quins sentiments ens provoca l'haver de prendre eixa decisió.

3_

Finalment, si haguera de prendre la decisió ara què faria. I quins sentiments em
provoca prendre eixa decisió.
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Una vegada realitzat el taller podem acabar
amb una oració feta de manera individual o
al grup reduït:

Necessite
la vostra presència, un Vós inesgotable i encarnat
que ompli tota la meua existència,
i la vostra absència, que purifica les meues trobades
de tota fibra possessiva.
Necessite
el saber de Vós que doneu consistència
a la meua persona i als meus projectes,
i el no saber que obri la meua vida
a la vostra novetat i a tota diferència.
Necessite
el dia clar en el qual brillen els colors
i es defineixen les fites del camí,
i la nit fosca en la qual s'afinen
els meus sentiments i els meus sentits.
Necessite
la paraula en la qual hem dieu i vos dic
sense acabar mai de dir-nos,
i el silenci en el qual descansa
el meu misteri en el vostre misteri.
Necessite
el goig que participa de la vostra alegria,
última veritat teua i del món,
i el dolor, comunió amb el vostre dolor universal,
origen de la compassió i la tendresa.
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Evangeli: Lluc 3, 10-18

ra
Tersceetmana

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Així, què hem de fer?» Ell els responia: «Qui tinga
dos vestits, que en done al qui no en té, i qui tinga menjar, que el compartisca també amb els
altres.» Entre els qui anaven a fer-se batejar, hi havia també uns cobradors d'imposts que li
deien:– «I nosaltres, mestre, ¿què hem de fer?» Ell els contestà: «No exigiu més d'allò que està
establit.» Igualment, uns guardes li preguntaven: «Què hem de fer també nosaltres?» Ell els
deia: «No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo; acontenteu-vos de la
vostra soldada.» La gent, que vivia en l'expectació, sospitava si Joan no fóra potser el Messies.
Ell respongué dient a tothom: «Jo vos batege només amb aigua, però ve el qui és més poderós
que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calcer. Ell us batejarà amb l'Esperit
Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seua era; el blat, l'entrarà al seu graner,
però la palla, la cremarà en un foc que no s'apaga.» Amb aquestes i moltes altres
exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova.

Activitat “Com ens donem als altres”

Condicions:
-

Es pot fer individualment o en grup. Si es fa en grup ha de ser en grup reduït, on hi
haja confiança i on el que es comunique siga des de la llibertat, el respecte i la
confidencialitat.
Buscar un lloc tranquil.
Fer una estona de silenci per a buscar el silenci exterior i l'interior.

Una vegada que tenim les condicions òptimes realitzem el següent exercici:
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1_

Pensem en una situació difícil d’alguna persona propera a nosaltres: familiar, amic o
amiga, company o companya de treball o d'altres activitats. Recordem-ne bé tots els
aspectes i detalls (si ho fem en grup podem pensar-la el temps que necessitem i després
hem de comentar-la a la resta, sempre que no violem cap confidencialitat d'eixa
persona cap a nosaltres). A continuació veurem quina és eixa situació. És a dir,
desenvolupar-la en la seua integritat (sense inventar res).

2_

Tot seguit analitzem la nostra actitud davant d’eixa situació: com ens hem situat i
analitzem també quins sentiments ens provoca.

3_

Finalment, què puc fer davant d’eixa situació. I si davant d’eixe fet sóc portador
d'esperança, de consol o de si puc actue.
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Una vegada realitzat el taller podem acabar
amb una oració feta de manera individual o
en el grup reduït:

A vos, Senyor, alce els meus ulls a vos que habiteu al cel
i entre els fills de persona. Alce els meus ulls
d'on em ve la meua esperança.
L'esperança m'arriba a borbollons del vostre immens amor,
no vos oblideu mai de mi.
Moltes persones posen la seua esperança
en tindre sort en el joc, en què tot els vaja bé,
en la solució dels seus problemes.
La meua esperança és pronunciar el vostre nom.
La meua alegria es diu conèixer-vos,
saber de la vostra bondat infinita,
més enllà d'on arriba la meua raó.
Vos sou una porta oberta, una finestra plena de llum.
quan les persones em miren, em pregunten per què continue
creient, per què vós continueu sent la meua esperança,
em dic:
si vos conegueren, si saberen només un poc de vos,
si ells descobriren el que vos m'heu donat,
estic segur que no dirien el que diuen;
perquè vos sou meravellós, aculls els meus peus cansats.
Per això, per tot i per sempre,
Vós, senyor, sou la meua esperança.
Amén
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Quarta

setmana

Evangeli: Lluc 3, 10-18

Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà, entrà
a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria,
l’Infant saltà dins les seues entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les
seues forces: «Eres beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teues entranyes. ¿Qui
sóc jo perquè la mare del meu Senyor vinga a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teua
salutació, l’Infant ha saltat d'entusiasme dins les meues entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò
que el Senyor t'ha fet saber, es complirà.»

Actividad “Dialogo con Jesús”

Condicions:
-

És una activitat a fer individualment. Tot i que una vegada acabada es pot posar en
comú al grup reduït com ens ha anat l’activitat.

-

Buscar un lloc tranquil.

-

Fer una estona de silenci per a buscar el silenci exterior i l'interior.

-

l’activitat durà de 30 a 45 minuts.

Una vegada que tenim les condicions òptimes realitzem el següent exercici:
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1_

Realitzar un col·loqui, un diàleg amb Jesús.

2_

Imagina-te’l al teu costat, assegut amb tu o de camí, caminant els dos junts (pots
recrear-te en imaginar el lloc, el moment, les circumstàncies, olors, colors,....). No
tingues pressa gaudeix de cada moment.

3_

Posa't a parlar amb Ell de manera distesa, de tu a tu. Què li diries d’entrada. Com
iniciaries una conversa amb Ell.

4_

A poc a poc (no córregues) ves parlant-li d'aquelles coses que més et preocupen, les
que et lleven la pau, les coses que et costen, fins i tot les que no entens o les coses que
et costen acceptar, fins i tot els teus dubtes respecte a Ell. I sempre que pugues mira’l
fixes als ulls, la seua actitud, fixat com és amb tu i t’escolta.

5_

Tampoc t'oblides d'explicar-li les teues alegries, els teus progressos a la vida. Aquell
moment en què el vas sentir pròxim i company, com ara.

6_

Intenta escoltar les seues paraules d'alé, sentir el seu somriure acollidor amb les teues
alegries i contemplar les seues llàgrimes restauradores en les teues penes.

7_

Finalment, acomiada't, però sempre amb un fins ara i escolta la seua veu que et diu:
“fins quan tu ho desitges”.

8_

Una vegada realitzada l'activitat analitza quins han sigut els teus sentiments durant
aquesta estona d'oració.
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Una vegada realitzat el taller podem acabar
amb una oració feta de manera individual o
al grup reduït:

Vaig escoltar de Vós el meu nom
com mai ho havia fet.
No hi havia en la vostra veu retret
ni condicions.
El meu nom, als vostres llavis,
era cant d'amor,
era carícia, i pacte.
Amb tan sols una paraula,
estaveu contant la meua història.
Era el relat d'una vida,
que, narrada per Vós
es convertia en oportunitat.
Vaig descobrir que comprenies
els remolins de sempre,
les ferides d'abans,
les derrotes d'avegades,
els anhels d'ara,
i a més, sense saber del tot
en què creia jo,
Vós creieu en mi,
més que jo mateix.
Així, el meu nom
als vostres llavis
va trencar els dics
que tenallaven
l'esperança.
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Construyir un mon millor

