
A Donar 

LA FLAMA



Enguany el lema “CRIDATS A DÓNAR LA FLAMA” i els textos i activitats 
que es proposen, tenen com a objectiu descobrir que allò que ens és 

donat gratis ho hem de donar també gratuïtament, i interioritzar i descobrir 
que la Llum de la Pau de Betlem (La Flama) ens és donada no perquè ens 
la quedem sinó perquè la donem a altres, de manera que eixa “flama” 
arribe a quantes més persones millor. 

Anem a treballar aquest objectiu a través de 4 personatges: Isaïes, 
Joan Baptista, Maria i “El Messies”. Tres d’ells, són els tres 

personatges característics de l’Advent: Isaïes, Joan Baptista i Maria, que 
apareixen en la Primera lectura del primer diumenge d’Advent (Isaïes) i en 
els Evangelis de la segona i quarta setmana (Joan Baptista i Maria), i la 
quarta, “El Messies”, com a figura esperada i anunciada des de l’Antic 
Testament i que es farà realitat en Nadal. 

Per si no coneixes molt d’aquests personatges… ací en tens un breu 
resum:

Isaïes: El profeta, vol obrir els ulls i el cor del poble a l’esperança en 
un futur de llibertat i per tant denuncia les injustícies i les infidelitats que 
observa.

Joan Baptista: Va viure de forma austera. Concreta molt més el missat-
ge d’Isaïes: ell mateix prepara el camí al Senyor, “predicant un baptisme 
de conversió”, anunciant la presència d’Algú que podrà més que ell, que 
batejarà amb Esperit Sant. Parla de Jesús.

La figura del Messies: És a dir, la imatge que té el poble d’Israel so-
bre el seu salvador, sobre el seu alliberador. És important conèixer el que 
esperava el poble jueu. 

Les profecies parlen d’ell, per exemple Zacaries: “Ací hi ha un home que 
es diu Germen; gràcies a ell, tot germinarà, ell reconstruirà el temple del 
Senyor” o el ja nomenat Isaïes: 

“Ens ha nascut un infant, ens ha estat donat un fill que porta a l’espatlla la 
insígnia de sobirà. Aquest és el seu nom: Conseller-prodigiós, Déu-heroi, 
Pare-per-sempre, Príncep-de-pau”. 

Com podeu imaginar les promeses es van complir en Jesús, el Messies, 
el Salvador, el naixement del qual celebrem en Nadal; però segurament 
el seu estil i la seua forma d’estimar i de salvar-nos no va ser com havia 
imaginat el poble d’Israel.

Mare de Déu: En ella es manifesta clarament el respecte que té Déu 
per la nostra llibertat. L’Evangeli ens presenta a Maria, la Mare de Je-
sús, com una dona joiosa per haver cregut, per haver descobert a Déu 
i per haver-se sabut fiar d’Ell malgrat els dubtes i les incerteses. En ella 
comença de debò el “cel nou i la terra nova”.

Es prossegueix treballant l’esquema de les quatre setmanes, les quatre 
franges d’edat, i els 5 camps a treballar: Text Bíblic, Text, Oració, 

Cançó i Activitat. El text bíblic serà un dels tres corresponent a cada set-
mana d’advent i serà el mateix per a totes les franges d’edat. Al llarg de 
les quatre setmanes s’aniran descobrint els 4 personatges.

Els lemes de cada setmana són: “Estar alerta”, “Ser autèntic”, 
“No jo, sinó tu” i “La Crida”.

S’inclou un taller d’oració pels grups de responsables o coordinadors 
de les activitats amb els xiquets i joves, que pot aplicar-se també a 

les franges d’edat majors i una dinàmica per a treballar l’experiència 
personal de “La crida” i la resposta personal a la vocació.  

A donar la Flama



                                                QUADRANT GENERAL DELS MATERIALES DE LA LLUM DE LA PAU DE BETLEM 2014 

 
 

FRANJA DE 6 A 10 ANYS PERSONAJE ORACIÓ ACTIVITAT CANÇÓ 

“Estar alerta” Is 63,16b-

17; 64,1.3b-8 

ISAÏES Ha arribat l’hora. El rellotge d’Advent. “Mil milions d’estrelles”. Popular. 
 

“Ser autèntic” Mc 1,1-8 JOAN EL BAPTISTA Des del cor. Ser autèntic. “Tu ets la llum”. Lax’n ‘busto. 
 

“No Jo, sinó tu” Jn 1,6-

8.19-28 

EL MESSIES Gràcies Senyor! No jo sinó tu. “Tu m´has seduït, Senyor”. Kairoi. 

 

“La CRIDA” Lc 1,26-38 MARIA Maria: demana per nosaltres! La crida. “Com tu, Mare”. Kairoi. 

FRANJA DE 10 A 13 ANYS     

“Estar alerta” Is 63,16b-

17; 64,1.3b-8 

ISAÏES ¡Veniu Senyor, Jesús! Periòdic: El profeta “Llença’t”. Lax’n’Busto. 

“Ser autèntic” Mc 1,1-8 JOAN EL BAPTISTA Ensenyeu-nos. Salsucre “Al vent”.  Raimon. 

 

“No Jo, sinó tu” Jn 1,6-

8.19-28 

EL MESSIES Volem caminar. Poti-Poti  “Utòpic”. Pau Alabajos. 

“La crida” Lc 1,26-38 MARIA Que es complisca en mi 

 
Abraçada escolta “Fent Camí”. Esquirols. 

 

FRANJA DE 14 A 17 ANYS     

“Estar alerta” Is 63,16b-

17; 64,1.3b-8 

ISAÏES ¡Manteniu-me alerta! Isaïes hui. “Sigues llum del món”. CTF (Marcats 
per l'Esperit,2007).  

 

“Ser autèntic” Mc 1,1-8 JOAN EL BAPTISTA M’aprope a Vós. Tu si que vals! 

 
“Dansa de la primavera”. Maria 

del Mar Bonet. 

“No jo, sinó tu” Jn 1,6-

8.19-28 

EL MESSIES Porteu la vostra Llum a la meua nit! 

 

La meua llum per a tu 

 

“Res com Tu”. Brinda'm llum allà 
on siguis. 

“La cridada” Lc 1,26-38 MARIA Que es complisque en mi! Prepara el teu REGAL DE 

NADAL. 

“Cada dia surt el sol”. Esquirols. 



FRANJA DE 17 ENDAVANT     

“Estar alerta” Is 63,16b-

17; 64,1.3b-8 

ISAÏES Estar atent. Senyor! 

 
“Escolta-ho en el vent”. Bpb 

Dylan. 

“Ser autèntic” Mc 1,1-8 JOAN EL BAPTISTA Em coneixes be? Il·lumineu la nostra foscor “Mil Milions”. Pau Alabajos. 

“No jo, sinó tu” Jn 1,6-

8.19-28 

EL MESSIES Els meus gols són teus. No més Vós senyor! “I amb el somriure la revolta”. 

Lluis Llach. 

“La crida” Lc 1,26-38 MARIA Nadal i mitjans de comunicació. 

 
L’Àngelus. “Seguirem lluitant”. Els Catarres. 

KRAALS I EQUIPS 

ASSOCIATIUS 

Un mateix Taller d’oració. La crida “Pescador d’homes”. Popular. 

“Dóna’m la mà” Lluis Llach 

 

 
 
 
 
 
 

 



Vós, Senyor, sou el nostre pare; el vostre nom és, des de sempre, 
“El-nostre-redemptor”. Senyor, ¿per què deixeu que ens desviem 
dels vostres camins, que els nostres cors s’obstinen a no creure en 
vós? Reconcilieu-vos amb nosaltres per amor dels vostres servents, 
per amor de les tribus que heu pres per heretat. Oh, si esguellàreu 
el cel i baixàreu, si davant vós es fongueren les muntanyes!

Cap orella no ha sentit ni cap ull no ha vist mai un Déu, fora de vós, 
que salve els qui esperen en ell. Vós veníeu a trobar els qui feien el 
bé i es recordaven dels vostres camins. Però ara, vos heu disgustat 
amb nosaltres que hem pecat i ens hem rebel·lat sempre contra vós. 
Tots som semblants a persones impures, cap de les nostres bones 
obres no és més neta que la roba tacada d’impureses.

Ens marcim tots nosaltres com la fulla caiguda i les nostres culpes 
se’ns emporten com el vent. No hi ha ningú que invoque el vostre 
nom, que es recolze en vós en desvetlar-se, perquè ens heu amagat 
la vostra mirada i ens abandoneu a les nostres culpes.

Però, enmig de tot, Senyor, sou el nostre pare; nosaltres som l’argila 
i vós, el terrisser, tots som obra de les vostres mans.

TEXTOS BÍBLICS

Primera setmana. Is 63, 16b-17; 64, 1.3b-8

«Jo envie davant teu el meu missatger perquè et prepare el camí. Una 
veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.» 

Complint això, Joan començà a batejar en el desert. Predicava un 
baptisme de conversió, per obtenir el perdó dels pecats, i anaven 
a trobar-lo de tot arreu de Judea, amb tota la gent de Jerusalem, 
confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. 
El vestit de Joan era de pèl de camell, es cobria amb una pell la 
cintura i s’alimentava de llagostes i mel boscana. I predicava així: 
– «Després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que 
no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo 
us he batejat només amb aigua, ell us batejarà amb l’Esperit Sant.»

Segona setmana. Mc 1, 1-8



Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Nat-
zaret, per dur un missatge a una donzella, promesa amb un des-
cendent de David, que es deia Josep, i el nom de la donzella era 
Maria.

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

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

Maria preguntà a l’àngel: «¿Com pot ser això, si jo no tinc marit?»

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

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

Quarta setmana. Lc, 1 26-38

Déu envià un home que es deia Joan. 

Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè, per 
ell, tothom arribara a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només 
a donar-ne testimoni. 

Quan els jueus van enviar-li des de Jerusalem sacerdots i levites per 
interrogar-lo, el testimoni de Joan fou aquest. Li preguntaren: «¿Qui 
eres tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: «Jo no sóc el 
Messies.» Li preguntaren: «¿I així, qui eres? ¿Elies?» Els diu: «No 
ho sóc.» «¿Eres el Profeta que esperem?» Respongué:– «No.» Li 
digueren:– «Llavors, ¿qui eres?  Hem de donar una resposta als qui 
ens han enviat: ¿què dius de tu mateix?» Digué: «Sóc una veu que 
crida en el desert: “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta 
Isaïes.»

Alguns dels enviats, que eren fariseus, li preguntaren encara:– «¿I 
per què bateges,  si no eres el Messies, ni Elies ni el Profeta?»

Joan els respongué: «Jo batege només amb aigua, però, tot i que 
no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve després de mi; jo 
no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calcer.»

Això va passar a Betània, a l’altra banda del Jordà, on Joan bate-
java.

Tercera setmana. Jn, 1 6-8. 19-28



FRANJA D’EDAT:
de 6 a 11 aNYs

Forma de treballar-los: Començar amb l’elaboració de la imatge d’una 
persona, pot ser des d’un simple dibuix fins a elaboracions amb elements de 
reciclatge o de goma eva.

És important que es puguen col·locar en un lloc visible per a després, si es con-
sidera oportú, poder col·locar l’espelma de l’advent al costat del personatge de 
la setmana. A continuació caracteritzar eixa figura segons la “crida” del Senyor 
que es descobreix en el text Bíblic. Cal recordar que Déu et crida de forma 
personal pel teu nom i per a una missió d’amor, és a dir, t’envia. Aquesta crida 
ressona en el més íntim de la persona i aquesta respon acceptant de bona gana 
i no a contracor. 

Tenint aquesta idea de fons, es pot caracteritzar a figura exagerant parts del cos 
com l’orella, el cor, les mans, etc...

Primera setmana: 
Isaïes

Caracterització:
*Home.
*Edat Avançada.
*Savi-Profeta.
*Va ser sempre just.
*Cridat per Déu.

Quarta setmana: Maria

Caracterització:
*Dona.
*Edat jove, al voltant dels 16 anys.
*Filla d’Anna i Joaquim.
*La persona perfecta.
*Cridada per Déu.

Tercera setmana: 
El Messies

Caracterització:
*Sol
*Llum
*Flama
*Veritat
*Paraula

Segona setmana: Joan

Caracterització:
*Home.
*Edat Mitjana, al voltant dels 30 anys.
*Fill d’Isabel i Zacaries.
*Molt pobre, vestia amb Pell de camell, s’alimentava 
 de llagostes i mel boscana.
*Cridat per Déu.

Personatges



Oracions
Primera setmana: “Ha arribat l’hora”

Ha arribat l’hora d’escoltar la vostra crida, d’encendre, senyor, la llum, 
com aquell que encén la seua llum per a eixir en la nit a la trobada de 
l’amic que ve. En aquesta primera setmana d’advent volem estar ben 
desperts i vigilants perquè vós ens porteu la llum més clara, la pau més 
profunda i l’alegria mes vertadera

Veniu senyor Jesús !

Segona setmana: “Des del cor”

Des del cor, avance lentament pel camí de la vida. No em detinc i, a 
poc a poc, m’aprope fins a Betlem, on se que Vós, Jesús, m’espereu per 
abraçar-me. Gràcies, Jesús, perquè voleu caminar amb mi. Us dic, Jesús, 
quant vos estime i el molt que vos necessite. Tireu-me una mà quan em 
vegeu trist i cansat, i no permeteu que em perda.

Quarta setmana: “Maria, demana per nosaltres”

María, sempre has volgut fer la voluntat de Déu en la teua vida i per 
això has vingut a estar amb nosaltres, et volem donar gràcies perquè ens 
acompanyes, aconselles i ensenyes. La teua oració sempre és escoltada 
perquè eres humil, la més xicoteta i coneixes la tendresa del cor del Pare. 
Demana per nosaltres, perquè el do de la pau es faça present en tots els 
cors, perquè s’acaben l’odi i tot el que separa a uns d’altres, perquè tots 
els xiquets puguem gaudir d’un món sense diferències, on no hi haja fam, 
guerra, injustícia i misèria. Tu eres la deixebla més fidel de Jesús, i, com tu, 
volem portar l’amor i bondat a quants ens envolten. Que el teu Fill Jesús, 
que sempre està amb tu, ens escolte. Amén.

Tercera setmana: “¡Gràcies, Senyor!”

Senyor, Déu! Quan creareu el món, el primer que vàreu voler per les per-
sones va ser la llum: “QUE EXISTISCA LA LLUM”! Gràcies Senyor, per la 
llum! Per totes les llums! Per les llums dels carrers, per les llums dels apara-
dors, per les llums de les cases i de les esglésies... 

Gràcies també per la llum que rebem en una mirada, en un gest; per la 
llum que rebem en una paraula amable. 

En aquest Advent volguera encendre la llum de la TROBADA. 

Volguera encendre la llum de TROBAR-ME amb vós, la llum de TROBAR-
ME amb els altres. El raig de llum que es produeix en estar una estona al 
vostre costat. Enceneu, Senyor, el meu cor i la meua mirada! 

Desitge viure a la llum de la flama del vostre Amor. 



Activitats
Primera setmana: El relotge d’Advent

Objectiu:
Fer-los pensar que sempre han d’estar atents a la crida que Déu 
ens fa i que no es pot viure estant dormits, i que l’Advent és temps 
de despertar-se amb alegria i il·lusió, que el rellotge s’engega i ens 
encamina cap al pessebre.

Dinàmica:

Utilitzem un espai prou gran, Separem un mínim de 4 xiquets/
xiquetes del grup i els diem una hora a cadascun (les dotze, les sis. 
les deu. les dues etc..) i un so diferent com de despertador, depe-
nent del gran que siga el grup en podem separar fins a 12. Tots els 
participants es posen gitats sobre sòl amb els ulls tapats simulant 
que dormen al llit. A cadascun d’ells se li dirà a cau d’orella l’hora 
que ha de despertar-se i que ha de buscar en alçar-se. 
El guia del joc dirà una hora (les deu, per exemple) el 
que té eixa hora alça i s’ha de posar en un lloc un 
poc allunyat i no ha de parar de fer el seu so, 
els del sòl que estàn adormits i han d’alçar-se 
a eixa hora hauran de despertar-se i guiar-se 
pel so per trobar-lo, i així successivament 
amb la resta d’hores, si és possible quasi 
totes alhora, perquè estiguen atents i puguen 
guiar-se, acabara el joc quan tots estiguen 
amb la seua hora.

Segona setmana: L’autèntic regal

Objectiu:
	 •	Endevinar	quin	és	l’objecte	que	està	embolicat.
	 •	Reflexionar	sobre	la	nostra	persona.

Materials:
	 •	Una	caixa	gran	de	regal.
	 •	Un	objecte	(regal)	per	cadascun	dels	membres	del	grup.
	 •	Bolígrafs	i	paper.
	 •	Marcador	dels	punts	que	van	aconseguint	(pot	ser	en	la		
 pissarra).

Explicació del joc:
Nosaltres som moltes vegades com un regal molt valuós que està 
ocult als demés, i a nosaltres mateixos, darrere varies capes de 
paper de regal. En açò va a consistir el joc; a endevinar un objecte 
que està embolicat en moltes capes de paper de regal amb tan 
sols tocar-lo amb les mans.

L’animador haurà col·locat en una caixa gran de regal tants ob-
jectes com a membres hi ha en el grup. Els objectes estaran ben 
embolicats amb varies capes de paper de regal per a dificultar 
que siguen fàcilment identificables amb el tacte. Estaran numerats 
perquè només l’animador sàpiga quin és el seu contingut. Després 
col·locarà la caixa de regal en el centre del grup.



Normes i funcionament

Seguint un torn de participació, un del grup s’alçarà i obrirà la caixa traient 
a l’atzar un dels objectes embolicats. Tindrà uns breus moments per a inten-
tar esbrinar el que és amb només tocar-ho. Passat el seu temps, li passarà 
l’objecte al company següent perquè també  l’inspeccione com ha fet ell. I 
així anirà passant per les mans de tots.

Quan haja passat per tots, l’animador demanarà que s’escriga en un paper 
l’objecte que es creu que és. Després es llegirà. El que ho endevine guan-
yarà 2 punts. Si ningú ho endevina, l’animador li llevarà una de les capes 
de paper de regal que l’embolicaven i tornarà a passar per tots. Després es 
tornarà a posar per escrit el que es creu que és. I si algú ho encerta guan-
yarà 1 punt. Si ningú ho endevina l’animador el destaparà.

Després d’aquest primer objecte, el següent del torn s’alçarà i agafarà un 
altre objecte de la caixa de regal i es tornarà a fer el mateix. I així successi-
vament. Al final guanyarà el que més punts aconseguisca.

Reflexió
1. Sabies que tu eres com una caixa de regal que conté en el seu interior un 
gran tresor que cal descobrir?
2. En què creus que pot consistir el teu tresor? 

Tercera setmana: No jo, sinó tu

Es tallen quadrats de papers i se li’n dóna un i un llapis a cada partici-
pant.

Cada participant escull a un altre participant i escriu el seu nom al pa-
per, per la part de darrere del paper escriu el que vol que l’altra persona 
faça i a més ha de signar el paper (exemple: Jo Andrea desitge que 
Pepet es detinga enmig de la sala i faça el gosset).

Quan cada persona haja escrit el seu desig haurà de plegar el paper i 
donar-li’l a l’animador. Este, agafarà tots els paperets i explicarà el nom 
del joc “Estima al teu proïsme com a tu mateix” o “No faces a uns altres 
el que no vulgues que facen amb tu”.

Després l’animador va llegint paper per paper, cada xiquet haurà de 
fer el que havia escrit al seu paper. Tots han de participar. Això els farà 
reflexionar i descobriran que tractar als altres és un regal que Déu ens 
proposa.

Quarta setmana: La crida

Demanem als participants que seguen a la cadira formant un cercle, de 
tal manera que no hi queden espais buits. L’animador dempeus en el 
centre fa una “crida als que vagen vestits amb roig.” (per exemple) i tots 
els participants que tenen alguna pesa de roba roja es posen dempeus i 
es canvien de cadira buscant el lloc buit deixat per a un altre participant 
vestit amb roig. Els participants no poden asseure’s en la cadira buida 
del seu costat ni en el seu propi lloc. L’objecte del joc és que la persona 
que està en el centre ocupe una cadira buida abans que qualsevol altre 
i així alternant-se. Després reflexionarem sobre com s’han sentit al cridar, 
i en ser cridats.

La crida pot ser per a…. els que tenen un gos, una germana, els agrada 
la pizza, han vingut en cotxe, té aparells d’ortodòncia, odien les mate-
màtiques, etc., la llista és interminable. 



Cançons
Primera setmana: Mil milions d’estrelles - Popular
https://www.youtube.com/watch?v=BFXbkn-5DYk 

Si al caminar, tu veus al teu germà
Que a les fosques va,

Estén la teva mà i viu a prop d’ell,
I canta-li després:

I és que hi ha mil milions d’estrelles
Aquesta nit que ara fosca veus;
I en el desert un oasis t’espera
Encara que sols vegis arena

Pot ser que tu
Triïs un dia demanar perquè

De guerres i odis, de dolor i de set
Respon llavors així:

I és que hi ha mil milions d’estrelles
Aquesta nit que ara fosca veus;
I en el desert un oasis t’espera
Encara que sols vegis arena

Mai trobaràs
Somriure sense llant, guerra sense pau,

Ni una esperança si no hi ha dolor,
Sense lluita no hi ha amor...

I és que hi ha mil milions d’estrelles
Aquesta nit que ara fosca veus;
I en el desert un oasis t’espera
Encara que sols vegis arena



Si em dius que em posi al foc, jo em cremo
si em dius que em tiri al pou, m´ofego

si em dius corre, jo més depressa
si em dius calla, escoltaré.

Tan sols parla, tan sols guia´m
tan sols porta´m, tan sols digue´m

com buscar-te, com trobar-te
si tu volguessis

creuaria pel temps per estar amb tu
abans de l´hora i per sempre.

Tu ets la llum, tu ets el camí ...

Tant se val si d´un gra
se´m fa una muntanya, tan se val

el que hagi d´aguantar per tu
no m´importa que hagi de deixar

la porta ben oberta, si es el que tu vols.

Tu ets la llum, tu ets el camí ...

Segona setmana: Tu ets la llum - 
Lax’n’busto

https://www.youtube.com/watch?v=pI6zx1oZjX8&list=RDpI6zx1oZjX8

Feia temps que de tu em parlaven
però el meu cap a altres llocs estava

pensaments de tu en tenia
però estimar-te, jo no en sabia.

A poc a poc en tu jo vaig creure
tot vaig deixar-ho per venir a veure´t

i ara sé que si et vull trobar sempre t´hauré de buscar.

I per què així, tan difícil
és la vida el que em queda

la regalo, no m´importa
si tu volguessis

creuaria pel temps per estar amb tu
abans de l´hora per sempre.

Tu ets la llum, tu ets el camí
tu ets la fi del meu destí

i quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar.
Sento el cor el sento a dintre

sento algú a dins meu que crida
diu que segueixi encara que em senti feble.

Passaré per mar, terra i aire
lluitaré sempre amb el diable
tu només fes quetingui forces

i ni cent homes podran parar-me.



Tercera setmana: Tu m’has seduït, Senyor - 
Kairoi
https://www.youtube.com/watch?v=AqDmVFf254M

Senyor, no sóc res! 
per què tu em crides? 
Has trucat a aquesta porta 
i saps prou bé 
que sóc pobre i sóc dèbil. 
Per què t’has fixat ara en mi? 
 
Tu m’has seduït Senyor, 
amb la mirada; 
m’has parlat a dins del cor i ara et sento. 
És impossible no estimar-te, 
ja em coneixes. 
És impossible estimar-te 
i no seguir-te. 
M’has seduït tu, Senyor. 
 
Senyor, vull seguir-te, 
donar el que em demanes, 
hi ha vegades que això em costa molt de fer 
tu em coneixes des de sempre. 
Tu fes-me costat, oh Senyor. 

Tu m’has seduït Senyor … 
 
Senyor, el teu nom, 
és més que paraules. 
Però hi ha dies que no veig la teva llum.
Tu t’amagues en el silenci 
Tu vols que jo em trobi amb tu. 
 
Tu m’has seduït Senyor… 

Quarta setmana: Com tu, Mare
- Kairoi
https://www.youtube.com/watch?v=cz6HBinxncI

El Senyor s’ha enamorat del teu cor pobre, 
i t’ha fet plena de gràcia amb el seu do. 
L’Esperit ha obrat en tu grans meravelles  
i ha volgut que fossis mare de l’amor. 
 
 El teu sí incondicional a la Paraula 
l’has viscut pelegrinant fins a la creu 
Benaurada seràs sempre bona Mare: 
Has cregut i has confiat només en Déu. 
 
LA TEVA FE MARIA ENS ESPERONA 
A SER FIDELS AL PARE I DIR-LI SI.  
EL TEU AMOR SILENT ENS ACOMPANYA.  
MAI NO ENS DEIXEU LLUNY DE LA VOSTRA MÀ 
 
EL TEU CAMÍ VISCUT AMB ESPERANÇA 
EN EL DOLOR I LA GLÒRIA DEL TEU FILL 
ENS MOU A TOTS A VIURE DISPONIBLES 
LLIURANT A DÉU EL QUE ELL ENS HA DONAT. 
 
 Com tu mare, volem viure amb confiança 
la resposta de la crida del Senyor. 
Li oferim tot el que som amb alegria 
que ell ens faci instruments del seu amor. 
 
L’Esperit ens donarà la fortalesa 
si li obrim de bat a bat el nostre cor. 
Que es compleixi en tots nosaltres la Paraula; 
som servents, som testimonis en el món.



FRANJA D’EDAT:
DE 12 A 14 ANYS

Personatges
Primera setmana: Isaïes, El periodista

Isaïes va ser un periodista un poc especial. Era capaç d’escriure 
notícies que encara no havien ocorregut. Ell sempre estava atent, 
observava senyals i Déu mateix li inspirava eixa saviesa per a 
entendre-les. Els seus missatges van omplir d’esperança el cor de la 
gent i va tractar d’obrir els seus ulls als esdeveniments que passaven 
al seu voltant, tots ells eren oportunitats per a trobar-se amb Déu, 
oportunitats per a abandonar el que és superficial i quedar-se amb 
l’essencial. Les seues notícies parlaven de victòries, de successos, 
d’amenaces… i el més important, que Ell anava a vindre: La flama.

Isaïes estava sempre a punt, alerta, doncs sabia que en els signes 
i en els senzills detalls Déu li parlava.

Tenia el seu cor sempre disposat a estimar.

Segona setmana: Joan Baptista, El metge

La gent buscava a Joan perquè els reconfortava. Joan tenia paraules 
de canvi, parlava de canvis: “pots sanar el dolent que hi ha en tu, 
canvia la teua vida”. Els batejava amb aigua i ells es sentien sans, 
era capaç de netejar part de les seues misèries, d’avançar, de tan-
car ferides que tenien els seus cors.

Joan Baptista vivia amb un estil concret: en la seua pobresa donava 
gratis tot el que tenia; s’alimentava com podia, però era feliç. Feliç 
no solament perquè ajudava a la gent, sinó perquè sabia que entre 
ells estava Ell. Aquell que “batejaria amb foc i Esperit”. La crida de 
Joan va ser com la veu que clama en el desert,: aplaneu els camins; 
ell els va preparar va preparar per al Messies. Va donar compli-
ment, en les seues carns, a paraules dites per Isaïes. I es va donar 
completament a Déu i als altres.

Tercera setmana: El Messies, el rescatador

El poble d’Israel havia estat, en innombrables ocasions, subjugat 
per altres pobles més poderosos. Havia sigut esclavitzat pels egip-
cis, expulsat de Jerusalem i exiliat a Babilònia i, en temps de Jesús 
era un poble més dels adherits al gran imperi romà.

Per al poble d’Israel la llibertat ve de Déu i sempre han tingut en els 
seus cors el desig que arribara el Messies, El Crist, aquell que els 
rescatés i trencara totes les seues cadenes.

El rescatador havia de complir tot el que havia profetitzat Isaïes i per 
tant esperaven d’ell que fóra alt, gran, fort, un líder que lluitara bé, 
poderós, que trencara les cadenes i conquistara la terra promesa. 
No obstant això va vindre Jesús, va complir fidelment les profecies 
de Isaïes, però va parlar d’un rescat que anava més enllà d’un po-
ble escollit; volia salvar a cada persona d’unes cadenes completa-



ment diferents a les que el poble d’Israel esperava, eixes que ens ancoren 
als nostres odis, a les nostres baixeses, a les nostres enveges, a les nos-
tres ombres que ens atrapen i no ens deixen ser plenament feliços. I lluny 
de ser un rescat violent, que ens arrancava del que som… va decidir 
pagar-ne el preu amb la seua sang i la seua vida.

El rescatador no va ser el que el poble d’Israel esperava, però va ser el 
que realment el món necessitava.

Quarta setmana: Maria, L’scout

Tal vegada no coneixes molt dels Scouts, et sonen a gent que va al 
camp, fa jocs, canta… no et falta raó, però això seria quedar-se en una 
idea molt superficial. La verge María representa perfectament el que un 
Scout aspira a ser.
El seu lema és: “Sempre a punt” Així està Maria, axí ens ensenya a estar, 
a viure. Sempre a punt, sempre preparats  a escoltar la crida i a donar-
nos i donar la flama.
Els principals valors que el fundador dels scout va dir que hauria de viure 
qualsevol escolta que tingués fulard al seu coll i al seu cor eren 3:
Lleialtat. Si diem “Sí” és un sí de debò. Res de creuar els dits, res de faltar 
a la nostra paraula, res de faltar a la veritat. Volem ser fidels.
Abnegació. Que vol dir “negar-se a si mateix”, és a dir, tenir la capacitat 
de renunciar als nostres desitjos per ajudar i fer feliços els altres. Amb el 
seu sí, Maria renuncia a una vida tranquil·la amb la qual ella segurament 
somiava, es va ficar en un bon embolic. No obstant això, ella va renun-
ciar a tot per tu i per mi i per Ell, va decidir col·laborar activament amb 
el pla de Déu.
Puresa. Viure sense engany, sense dobles (ni triples) intencions, ser tal 
com volem ser, com vertaderament ens fa feliços. Transparents, sans i 
forts. 

Maria, sens dubte, va representar tots aquests valors; de fet podem dir 
que és tota una mestra de cadascun d’ells. Deixa’t ensenyar per ella, 
mereix la pena.

Oracions
Primera setmana: “¡Veniu Senyor, Jesús!”

L’oració pot acompanyar-se amb gestos que representen cadascuna de 
les frases. Vos posem alguns possibles gestos en les línies entre claudàtors 
(eixes paraules no formen part de l’oració)

[Comencem l’oració asseguts]
“En esta primera setmana d’Advent volem alçar-nos per a esperar-te pre-
parats, per a rebre’t amb alegria. [Ens alcem i somriem]

Moltes ombres ens envolten [Ens acatxem com amagant-nos].
 
Moltes coses ens adormen. [Ens adormim i ens posem com si ens dormí-
rem]

Volem estar desperts, vigilants, [Despertem i imitem a un vigilant, posem 
la mà damunt dels nostres ulls com volent mirar alguna cosa que ve des 
de lluny]

perquè vós porteu la llum més clara, [Ajuntem les mans i les obrim fent un 
ampli arc cap amunt]

la pau més profunda, [ajuntem les dues mans al nostre cor]

l’alegria vertadera. [amb els dits ampliem encara més nostre somriure]

Veniu, Senyor Jesús!” [Cridem aquesta última frase]



Segona setmana: “Ensenyeu-nos”

Acabeu entre tots la següent oració amb les paraules que més sentit 
tinguen per a vosaltres i després reciteu-la junts:

Senyor Jesús,
Ensenyeu-nos a  ser ______________
A __________ com vos mereixeu
A __________ sense mesura
A _____________ sense descans
A _____________ sense por de les ___________
I a no _________ altra recompensa
que la de saber que fem la vostra ____________
Amén

Tercera setmana: “Volem caminar”

“Volem caminar com a fills de la llum, 
perquè el fruit de la llum consisteix en la bondat, 

en la justícia i en la veritat.
Jesús, ajudeu-nos a descobrir en nosaltres esbossos de vós”

Quarta semana: “Que es complisca en mi”

Acull al Déu que arriba,
Deixa’t trobar per Ell

Buida’t del que et sobra
Invoca-l amb tot el teu ser

Escolta’l amb atenció
Res has de témer

Pren la teua vida en les mans i
Ofereix-li-la dient: 

Que es complisca en mi.

Activitats
Primera setmana: Periòdico “El Profeta”

Entre tots aneu a procurar escriure notícies que vos agradaria que 
es compliren pel proper 25 de desembre. Han de ser notícies vin-
culades al món real (es pot portar algun periòdic d’exemple). Els 
titulars de la notícia s’enviaran per twitter amb el hastag “#LPBel-
Profeta” i afegint a “@*scoutsmsc” 

Una vegada que tinguem diverses notícies podem analitzar-les… 
quins senyals veiem en el món que poden fer complir eixes notí-
cies? són notícies d’esperança o de desesperança?

I el més important: Pots fer tu alguna cosa perquè es complisca (o 
no) eixa notícia?



Segona setmana: Salsucre

Es formen tres muntons: un d’ells de sal, un altre de sucre i l’altre 
de sal i sucre barrejats.

El joc consisteix en el següent. Cadascun dels participants tria un 
muntó sense saber el que conté, ho prova i després torna al seu 
lloc on escriu en un full les utilitats per fer servir eixe producte.

Segurament troben moltes utilitats per al sucre, diverses per a la 
sal, però poques o cap per al Salsucre.

Conclusió: Cadascun de nosaltres som diferents, el problema no 
és ser diferent sinó quan comencem a comportar-nos d’una forma 
que no ens agrada ser o com no som. Si tots anàrem més autèn-
tics, coherents, seríem més útils, més feliços.

Entre tots aconseguiu 3 exemples de SALSUCRE en la vostra vida: 
és a dir, pensàveu d’una forma però vau acabar actuant d’una 
altra diferent. Quina va ser la causa? la por? el què diran? la 
mandra?

Tercera setmana: Poti poti

Es tracta d’un joc similar al conill amagar, llevat que en comptes comptar 
en una paret es compta amb els ulls tancats tocant una botella de plàstic 
plena amb ¾ d’arena. Es tracta d’un joc exterior i si pot ser en un lloc 
ampli. La persona que se la queda (el que paga) ha d’anar buscant als 
altres jugadors amagats. Quan troba a algú, este torna on està la botella, 
la toca i diu: Poti boti per “nom de la persona vista”. Una vegada han dit 
el teu nom per què t’han descobert, has d’eixir i quedar-te prop d’on està 
la botella. Si el que paga aconsegueix trobar a tots els jugadors el primer 
que ha estat trobat es ara qui paga i ha de buscar els altres.

Per descomptat hi ha una forma de salvar-se i salvar a tots els companys 
descoberts. Si qualsevol jugador, abans que diguen “Poti Poti per i el seu 
nom” aconsegueix arribar fins a la botella de plàstic i li dóna una puntada 
es salvarà i salvarà a tots els companys que estigueren descoberts fins el 
moment.
El que a s’ha salvat i ha salvat els company agafa la botella i la tira tan 
lluny com pot. El que paga, haurà d’anar corrent fins a on troba la botella, 
agafar-la i tornar donant passos cap a arrere (no val a donar-se la volta ni 
a mirar cap arrere) fins a on estava inicialment la botella. Una vegada en 
el seu lloc el joc torna a començar. Mentre el que paga va a per la botella 
i torna al lloc d’inici, la gent descoberta i l’autor de la puntada tenen de 
temps per tornar-se amagar.

Una vegada jugades un parell de partides a aquest joc se li canviarà una 
regla per a donar-li ple sentit:

A partir d’ara el que rescata a tots donant una puntada a la botella, li toca 
quedar-se enxampat, no pot eixir corrent, es “sacrifica” pels altres.

Jugades un parell de partides amb la nova regla, seria convenient tenir un 
breu diàleg amb els jugadors. Algun no ha intentat rescatar a la resta per 
no quedar-se enxampat?, algun ho ha fet malgrat les conseqüències? com 
s’han sentit? i els que estaven enxampats?



Quarta setmana: Abraçada escolta

Es tracta de ser una mica l’Àngel que va anunciar una bona notícia i va 
canviar la vida de Maria. L’activitat consisteix a construir diversos cartells: 
D’una banda amb missatges positius i de canvi i per l’altra amb el missat-
ge de “Abraçades Gratis”. Quant millor pintats i decorats millor.
Alguns missatges positius (encara que lo seu és que els joves se n’inventen 
alguns):

“HUI ÉS UN DIA MERAVELLÓS”, “ERES MOLT MÉS DEL QUE PENSES”, 
“ERES MERAVELLÓS”, “POTS CANVIAR EL MÓN”, “SAPS QUE ALGÚ 
T’ESTIMA MOLT? SOMRIU”, “VIU SENZILLAMENT, PERQUÈ UNS ALTRES 
PUGUEN SENZILLAMENT VIURE”, “SIGUES EL CANVI QUE VOLS VEURE 
EN EL MON”, “VIU COM PENSES”, “ESTIMA LA VIDA”, “ESTIMA EL QUE 
FAS”, “PER MOLT QUE HO INTENTEN, NO PODRAN VENDRE’T FELICI-
TAT”, “DEIXA QUE L’AMOR NASCA EN LA TEUA VIDA”

I després hem d’eixir al carrer, i veure les reaccions de la gent. Et passe un 
vídeo que et pot servir d’inspiració:
https://www.youtube.com/watch?v=DTg3Y0_h4TY

Cançons
Primera setmana: Llença’t - Lax’n’Busto

http://www.youtube.com/watch?v=aBolMhAq1Rs
 

Caus a terra molt avall 
creus que no te’n sortiràs, 

però amb els mesos te’n adones 
que tornes a començar. 

I a força de molt de caure 
i de tornar-te 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 arribarà dema! 

Llença´t, cada instant és únic no es repetirà, 
sento que el cor ja no para de bategar 

i diu que em llenci, 
que no pensi en tot el que vindrà, 

que un llapis mai no dibuixa sense una mà. 



I perquè 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 troç 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 demà.

Llença´t, cada instant és únic 
no es repetirà, 

sento que el cor ja no para de bategar 
i diu que em llenci, 

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 llenci, 

que no pensi en tot el que vindrà, 
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

Segona setmana: Al vent - Raimon
https://www.youtube.com/watch?v=AIFsj_2zAtQ

Al vent, 
la cara al vent, 
el cor al vent, 

les mans al vent, 
els ulls al vent, 

al vent del món.
I tots, 

tots plens de nit, 
buscant la llum, 
buscant la pau, 
buscant el vent... 
al vent del món.

La vida
ens dóna penes, 

ja el nàixer 
és un gran plor, 

la vida 
pot ser aquest plor...

Però nosaltres al vent,
la cara al vent, 
el cor al vent, 

les mans al vent, 
els ulls al vent, 

al vent del món...



Tercera setmana: Utòpics - 
Pau Alabajos
https://www.youtube.com/watch?v=FK2Z4szJNUs

D’acord, nosaltres som els utòpics,
idealistes, ingenus
que no fan més que somiar.
Però estem farts de creuar-nos de braços
mentre la terra s’afona sota els nostres peus.

D’acord, sabem que no som perfectes,
tenim els nostres punts febles,
però aprenem dels errors.
Almenys vivim amb la consciència tranquil·la,
perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món.

D’acord, nosaltres som els il·lusos
guardians de causes perdudes,
inconformistes tossuts.
Però hem dit prou, ja no volem refugiar-nos
darrere de les paraules, ara passem a l’acció.

D’acord, ens falta molta experiència,
convé sumar els esforços,
i els càntics de tanta gent,
però anem creixent, ens fem més forts cada dia,
mai no perdem l’esperança i seguim avançant.

Quarta setmana: Fent Camí - Esquirols
https://www.youtube.com/watch?v=XfnwOp-qsMk

Fent camí per la vida
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 (són els homes)
en veure milers, com jo,
que van ven vent la por (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



 
 

FRANJA D’EDAT:
DE 15 a 17 aNYs

Personatges
Primera setmana: Isaïes

Isaïes: nascut entorn del 760 a. de C., és el profeta que encora-
tja l’esperança del poble de Judea, que havia vist com el regne 
d’Israel sucumbia davant Assíria. Va complir la seua missió durant 
els regnats de quatre monarques: Osees, Jotam, Ajaz i Ezequies. 
Els seus vaticinis anaven més enllà del seu temps, oferint consol a 
una generació futura –sorgida quasi dos segles mes tard, després 
de la captura de Jerusalem i el desterrament dels seus habitants a 
Babilònia. Els prometia la fi de la captivitat i la restauració de la 
ciutat santa.

La majoria dels relats bíblics sobre Isaïes tracten de la seua inte-
racció amb els reis, i la refinada eloqüència del seu llenguatge 
que sembla indicar que va ser educat en les classes nobles.

Durant tot el seu ministeri Isaïes va trobar molt poques persones que 
entengueren les seues paraules, i no va tardar a convèncer-se que els 
seus auguris estarien fora de la comprensió de la majoria dels seus con-
temporanis, amb comptades excepcions, especialment el rei Ezequies. 
Malgrat tantes decepcions que li va provocar el fet que el seu missatge 
no fos comprès, Isaïes mai va deixar de fer-se sentir parlar sobre un 
futur en què les ‘oïdes que senten estaran atentes’. Encara que la gent 
refusava escoltar-lo, Isaïes no estava sol, ja que tenia el suport incondi-
cional de la seua família. El profeta fa esment de la seua esposa com 
‘la profetessa’, i es sabut que va tindre almenys dos fills.

En les lectures d’aquest temps d’Advent, suscita l’esperança en la vin-
guda d’Aquell que vindrà com a Salvador: no hi ha motiu per a dubtar 
de Déu: complirà les seues promeses, no tardarà. Ell, creador de cel i 
terra, té poder de redimir Israel i a totes les persones amb un nou èxo-
de, un nou alliberament: la salvació serà com una nova creació.



Segona setmana: Joan Baptista

Joan Baptista, últim dels profetes, resumeix en la seua persona i pa-
raula la història precedent just en el moment del seu compliment. Es 
presenta amb la missió de preparar els camins del Senyor, d’oferir 
al poble el coneixement de la salvació, consistent en el perdó dels 
pecats; finalment és qui assenyala a Crist present enmig del seu 
poble. No desitja protagonismes, sinó que cedeix el lloc a Crist, 
que ha de créixer, mentre ell ha de minvar. Ell és la ‘veu’ potent 
que desperta sanes inquietuds en les consciències adormides de les 
persones.

Joan era fill de Zacaries, sacerdot del Temple de Jerusalem. La seua 
mare Isabel, parent de la Mare de Déu, era també anciana, i el 
naixement del seu únic fill Joan va ser prodigiós, anunciat per un 
àngel, en la línia del naixement de grans personatges de la bíblia, 
com Samsó, Isaac, Samuel i fins i tot el mateix Jesús.
Joan va desenvolupar la seua missió en el desert de Judea, (com un 
raid), alimentant-se de llagostes i mel boscana. El seu missatge se 
centrava en el juí final, el penediment mitjançant actes de justícia 
social.

El ministeri de Jesús va començar quan va ser batejat per Joan en el 
riu Jordà. Els evangelistes comparen sovint a Joan amb Jesús i tots 
dos es lloen mútuament.

El Baptista va ser empresonat per Herodes Antipas, qui va ordenar 
que decapitaren a Joan a instàncies de la filla de Herodíes, que 
odiaven a Joan.

Tercera setmana: El Messies

La paraula Messies és un vocable hebreu traduït al grec per “Crist” 
que significa Ungit o consagrat. Els pares d’Israel esperaven, doncs, 
un Messies, és a dir, un Ungit. Per a Israel aquest Ungit o rei pren-
dria les regnes del poble i continuaria la dinastia de David ocupant 
el tron de Jerusalem destruït pels caldeus. Vivien amb l’esperança 
que arribaria una persona concreta, un Messies o Crist, enviat per 
Jahvé que salvaria al poble dels seus mals.
 
Per a comprendre el que Israel entenia per Messies cal remuntar-
se als anys de la captivitat de Babilònia. Israel va començar a 
demanar el Messies precisament a partir de l’experiència trista del 
desterrament, quan dispersos entre els gentils, mancaven de rei -de 
messies o ungit- que els governara. Anteriorment -des dels temps de 
Saúl i de David- Israel sempre havia tingut el seu rei, consagrat i un-
git (el seu Messies en hebreu, o el seu Crist en grec) que portava les 
regnes o “ramals” del poble. Però aquests reis d’Israel van deixar 
d’existir amb la deportació dels babilonis. Sedecies va ser fet cap-
tiu, encegat i va morir sense que el succeïra cap altre rei o messies.

Davant el dolorós desterrament, que va deixar als israelites orfes de 
rei, el poble va començar a sospirar i suplicar al seu Déu perquè els 
enviara un nou rei -un Messies- que succeïra al destronat Sedecies i 
continuara la descendència real de David: «Pastor d’Israel, desvetla 
el teu poder i vine a salvar-nos; vine a visitar aquest cep i que la 
teua mà repose sobre l’home que serà el teu braç dret, -messies en 
hebreu, crist en grec- és a dir el futur rei que esperem, a l’home a 
qui tu dones la força, tal com vas enfortir els antics reis d’Israel» (Cf. 
Salm 79).



Amb el discórrer dels segles Israel va experimentar com anava pas-
sant d’una dominació a una altra (babilonis, perses, grecs, romans) 
sense que arribara el sospirat Messies o rei. Per açò els jueus van 
començar a somniar amb un altre tipus de rei i de regne. Els textos 
bíblics -especialment els salms- que en temps passats es referien al 
seu rei -a les seues festes, a les seues guerres, a les seues victòries- 
els van començar a aplicar a Jahvé, a les seues victòries sobre el 
mal, al seu amor i la seua aliança amb el seu poble. Així la visió 
del futur Messies esperat es va anar transformant i espiritualitzant 
(percebien que el Messies seria alguna cosa més, que un rei com 
els que havien tingut fins ara). Sense que per això fera desaparèixer 
l’esperança i la figura d’un Messies en el sentit estricte de rei succes-
sor de David i de Sedecies.

Quarta setmana: Maria

Maria realitza en la seua persona el que els profetes havien dit de 
la ‘filla de Sió’. En ella culmina l’espera messiànica de tot el poble 
de Déu de l’Antic Testament. Assumint el projecte de Déu i pronun-
ciant el seu “Sí” a l’àngel, inaugura el temps del compliment de les 
promeses i el Fill de Déu entra en el món com el ‘nascut de dona’; 
així salva al món des de l’interior mateix de la realitat humana. Les 
genealogies de Jesús i l’anunciació ens recorden el misteri de la 
‘assumpció’ de l’humà per part de Déu i la ‘immersió’ de l’humà en 
Déu: Déu intervé en la història de les persones fent-se un com nosal-
tres; Déu es fa home perquè la persona siga divinitzada per Déu.

Maria era una adolescent de Natzaret promesa a un home anome-
nat Josep, i parent d’Isabel, mare de Joan Baptista. L’àngel Gabriel 
se li va aparèixer per a anunciar-li que donaria a llum un fill, Jesús. 
Ella va objectar que encara no coneixia baró, però l’àngel va res-
pondre: “L’Esperit Sant vindrà sobre tu i el poder de la Altíssim et 
cobrirà amb la seua ombra, per això el xiquet que naixerà serà sant 
i l’anomenaran fill de Déu”. Maria, donant una mostra exemplar de 
fe, va exclamar: “Sóc l’esclava del Senyor: que es complisquen en 
mi les teus paraules” (Lc. 1, 38).

L’amor de Jesús per Maria va tindre la seua expressió suprema en 
la Crucifixió. Després de la seua Resurrecció, Maria es va quedar 
a Jerusalem amb el grup dels deixebles, vivint en oració, constituïda 
en Mare de l’Església.



Oracions
Primera setmana: “Manteniu-me alerta!”

Lectio: Què diu?

El que vos dic a vosaltres, ho dic a tot el món: Vetleu! (Marc 13, 
33-37)

Meditació: Què em diu?

L’Advent comença amb aquest crit de Jesús, repetit diverses vegades:
 Vetleu! Posa’t alerta; prepara’t.

L’Advent és temps de sorpreses. I si no estàs alerta, vigilant, elles 
passaran desapercebudes pel teu costat i la teua vida no millorarà.

Vigila, mantin-te alerta, perquè Déu va a fer-se present a la teua vida. 
Per sorpresa. quan menys t’ho esperes. D’una forma que no pots 
imaginar-te.

Vigila. Mantin-te alerta. Prepara’t per a trobar l’inesperat.

Oratio: Què li dic?

Manteniu-me alerta, Senyor. Si els meus ulls comencen a tancar-se, 
desperteu-me. Si em distrac, crideu-me l’atenció. Aquest Advent és 
el temps en el què vull acollir amb el cor i amb la vida la sorpresa 
que em teniu preparada, la sorpresa que sou Vós, fet present en la 
meua vida.

Segona setmana: “M’aprope a vos”

Lectio: Què diu?

…Es feien batejar per ell (Joan Baptista) al riu Jordà, confessaven els 
seus pecats. (Mc. 1,1-8)

Meditatio: Què em diu?

Per a acollir aquesta gran esperança que Déu ens ofereix, has d’obrir 
les mans i el cor. Abandonar tot el que és mesquí, tot el que et lliga 
i no et deixa créixer.

En anunciar la vinguda de Jesús, Joan Baptista ens convida a confes-
sar els pecats i a llavar-nos amb aigua, símbol de purificació.

Aquest advent és una bona ocasió per a canviar de rumb, per a deixar 
de costat el pecat, els xicotets i grans odis, tot allò que t’impedeix 
acollir a Jesús que arriba, que impedeix que l’amor t’òmpliga el cor.

Oratio: Què li dic?

Senyor, Vós sou com a aigua fresca. Vós sadolleu la set de felicitat 
que tinc. Vós netejeu la meua vida de tot mal. M’aprope a vós, pe-
nedit i reconec el meu pecat, el meu egoisme. Confie la meua vida 
a la vostra bondat i al vostre perdó.



Tercera setmana: “Porteu la vostra llum a la 
meua nit!”

Lectio: Què diu?

Déu envià Joan…  ell no era la llum, venia solament a donar-ne testi-
moni. (Joan 1, 6-8.19-28)

Meditatio: Què em diu?

La llum és Crist. Nosaltres… és poc el que tenim. Així i tot, Déu compta 
amb nosaltres per a donar-nos testimoniatge d’eixa llum.

Si mirem al nostre interior ens adonem de fins a quin punt som fràgils. 
I amb tot, arribada l’ocasió, som capaços de donar una abraçada, 
de dir paraules d’ànim, d’estendre una mà, d’alçar al caigut. I en eixe 
moment ens diuen: “Tu tens alguna cosa especial”.

No saben encara que som un reflex menut d’eixa llum que ve de Déu, 
d’eixa vida abundant que venç totes les morts.

Oratio: Què li dic?

Veniu, Senyor, a portar la vostra llum a la meua nit. Dissipeu les om-
bres, aparteu el mal. Ensenyeu-me a veure la vida amb la vostra llum. 
Ensenyeu a les meues mans a ser generoses. Ensenyeu-me a dir pa-
raules d’alè i d’esperança. Feu-me testimoni de la vostra llum i de la 
vostra veritat.

Quarta semana: “Que es complisquen en mi”

Lectio: Què diu?

Que es complisquen en mi les teues paraules. (Lluc 1, 26-38)

Meditatio: Què em diu?

Maria tenia, certament, els seus plans a la vida. Però, de sobte, Déu 
intervé, i la convida a una gran aventura: ser la mare de Jesús, el “Déu 
que salva”.

És una invitació, no una imposició.

Per una banda, la monotonia segura dels projectes propis; per l’altra, 
la proposta de col·laborar amb Déu. D’un costat, les rutines previ-
sibles; de l’altra, la proposta d’un Déu que fa reals els somnis més 
impossibles.
I María diu “Sí”. I es converteix en Mare de Déu. I la segueix una 
multitud d’homes i dones, al llarg dels segles, que també diuen “Sí”.

Oratio: Què li dic?

Quan no entenc res, quan els dies són grisos i tristos, quan el camí es 
fa pesat, quan l’amor es refreda, quan costa tornar a començar, quan 
la força flaqueja…

Que es complisquen en mi les teues paraules.



Activitats
Primera setmana: Isaïes hui

Analitzar per equips, exemples de personatges actuals famosos o 
no, que a imatge d’Isaïes, siguen uns exemples de missatgers d’una 
Bona Notícia pel seu estil de vida o les seues obres. Realitzar un 
mural o un estel gran i anar escrivint els noms d’aquests personat-
ges, amb una característica que els definisca en relació amb els 
anteriors.

Segona setmana: Tu sí que vals!

Testimoniatge de Míriam Fernández (guanyadora de la II edició de 
‘Tu sí que vales’)

Quina relació li trobes amb Joan Baptista? I amb tu?
http://youtu.be/d2_z2fs5tao

Tercera setmana: La meua llum per tu

Analitzar les mancances i necessitats socials i espirituals del nostre 
entorn i en funció dels resultats, planificar la distribució de la Llum 
de la Pau de Betlem a les persones d’aquests ambients (ancians, 
malalts, altres joves, col·legi, institut…), portant-los a més un missat-
ge d’esperança d’acord amb el Nadal, ja proper.

Quarta setmana: Prepara el teu regal de Nadal

Prepara el teu regal: tria’l bé. Empaqueta’l amb molta cura. Entrega’l 
amb afecte, sabent que en ell va un poc de tu. 
Regala alguna cosa no comprada: Un poema teu, un retall, un di-
buix... 

Regala unes paraules personals: que isquen de dins, que estiguen ben 
triades: de la Bíblia, d’un autor conegut o desconegut, teues... 
Regala alguna cosa simbòlica: Tria alguna cosa significativa per re-
galar. Ja saps que tot regal és simbòlic, doncs parla de tu i d’aquella 
persona a qui li’l regales: la idea que tens d’ella, qué esperes o penses 
d’ella, com la veus... 

Regala alguna cosa que no servisca més que para això: de regal.
Regala la teua presència: Fes-te present a algú a qui vols, o saps que 
necessita de tu. Encerta a desaparèixer en el moment oportú, de ma-
nera que tu sigues un regal per a algú però no una càrrega. 
Regalat alguna cosa a tu mateix: Estimat una mica i regalat això que 
fa temps t’il·lusiona: un llibre, un descans... 

Regalat temps: Que la pressa i els aldarulls no puguen amb tu.
Deixat regalar: Rep els regals com un do i sigues agraït. No fa falta res 
a canvi: un somriure, una paraula o amb un gest n’hi ha prou. 
No pretengues comprar a ningú amb regals: Dóna sense esperar res 
a canvi, la resta ja arribarà.

I això: dónat a tu mateix: que sigues un regal per a qui es creue amb 
tu. Sorprèn a amics i enemics... 



Cançons
Primera seTmana: Sigues llum del món - 

CTF (Marcats per l’Esperit, 2007)
https://www.youtube.com/watch?v=K0O1tPkGjDM

Ets jove!
Tens força!

Sents dins com un foc que crema!
Però dubtes!
I ho deixes!

I et dius que no val la pena

Ofereix la teva vida, no et facis el sord...
Dóna testimoni a tot arreu del meu Amor!

SIGUES LLUM DEL MÓN
QUE NINGÚ NO POT AMAGAR

LA FE EN JESÚS RESSUCITAT

Veus guerra!
Pobresa!

I sents com un foc que crema!
Però et gires!
T’amagues!

I dius: no és el meu problema! Ofereix

Sents l’odi!
I l’enveja!

Dins teu com un foc que crema!
Et tanques!
T’enfades!

I el cor s’esllangueix de pena! Ofereix

Segona setmana: Dansa de la primavera - 
Maria del Mar Bonet

https://www.youtube.com/watch?v=O3hDNP7QFjY

Febrer m’ha duit la carta tan precisa
vol que els lilàs s’obrin pel dits

i en el cor m’hi creixi una palmera
que exigent que ve la Primavera!

Que exigent que ve la Primavera
i el meu cor tan malaltís

tinc por que es cremi dintre la foguera
(no puc desfer-me del seu encís)

No puc desfer-me del seu encís,
obrir les branques, ballar amb ella,
pentinar-me al seu vent la cabellera,

cantar la lluna de les seves nits

Cantar la lluna de les seves nits
cantar vermells de la tardor

cantar el silenci de la nova neu
cantar si torna el dolorós amor

Cantar si torna el dolorós amor
i néixer un poc més en l’intent

i créixer un poc més cada entretemps
i volar amb el vent i les noves llavors

Volar amb el vent i les noves llavors
qui sap on el vent ens portarà?
a dins del cor d’una terra antiga
o creixeré en el fons de la mar.



Tercera setmana: Res com tu - 
Brinda’m llum allà on siguis

https://www.youtube.com/watch?v=dGG497E_EUU&list=UUp_XU-
D2ylrbbU45DBqQRRyg

Ja fa molt que no et tinc al costat
Visc l’angoixa de viure esperant

Et busco des que vaig fugir
No fou fàcil lliurar-se el camí
I sentir a cada instant el dolor

Si pugues almenys escollir
Res com tu

No hi ha res que ha passat sense tu
Imagino que fem tot dos junts

Si pugues almenys escollir
Res com tu

No hi ha res que ha passat sense tu
Imagino que fem tot dos junts

Si pugues almenys escollir
Oh no hi ha crits que puguin expressar

Ni descriure el dolor que m’encén
L’amargor d’un amor reprimit

Oh sí, necessito el batec que m’empeny
Allunyar-me del buit del deu dol

Si pugues almenys escollir...

Quarta semana: Cada dia surt el sol - Esquirols
https://www.youtube.com/watch?v=0a-ApEQFW9k

Cada dia surt el sol
i tot recomença;

i la fosca de la nit
amb força hem de vèncer. 
Tots volem un món millor,
ple de pau i de claror:
Res no en pot fer por! 
Res no ens pot fer por.

Cada dia surt el sol
i tot recomença;

i la fosca de la nit
amb força hem de vèncer. 
Tots volem un món millor,
ple de pau i de claror:
Res no en pot fer por! 
Res no ens pot fer por.

No!



FRANJA D’EDAT:
DE 17 ANYS en ENDAVANT

Personatges
Primera setmana: Isaïes, L’Home de l’Esperança

El seu nom hebreu traduït significa “Jahvé és ajuda”.

Isaïes era originari de Jerusalem i pertanyia a una família de bona 
posició social. Pel seu mestratge en l’ús del llenguatge poètic i 
per la seua sensibilitat pels assumptes polítics i dinàstics, es pot 
pensar que va rebre una educació acurada, en estret contacte 
amb les escoles d’escribes i “savis” on es formaven els funcionaris 
de la cort reial.
 
Isaïes es sent cridat a ser profeta més o menys als 25 anys d’edat 
i profetitzà al Poble de Déu durant quaranta anys. La seua missió 
va ser difícil ja que havia d’anunciar als seus compatriotes la fu-
gida d’Israel i de Judà, com a càstig per les infidelitats i idolatries 
del seu poble.

Va rebre en el Temple de Jerusalem la seua vocació de profeta per mitjà 
d’una gran visió. Però davant la grandesa i la transcendència de la crida 
que Déu li fa en la qual es manifesta la “santedat” del Déu vivent, Isaïes se 
sent indigne de realitzar la missió a la qual se sent cridat alhora que pren 
consciència de fins a quin punt els seus compatriotes s’han allunyat de Déu. 
Aquesta experiència marca tota la vida d’Isaïes i la converteix en una lluita 
constant per arribar a ser mereixedor i per mantenir la fidelitat de la seua 
Aliança amb Déu.

L’ambient polític que li va tocar era molt tens i difícil. La superioritat de Asiria 
que tractava de crear un gran imperi fins a la costa oriental del Mediterrani, 
és molt clara. D’altra banda, Egipte no vol perdre la seua influència sobre 
Síria i Palestina. El regne de Judà, entre dos focs, s’inclina alternativament 
cap a un i un altre costat. Davant aquesta situació d’inseguretat i inestabilitat, 
Isaïes es va oposar a les maniobres polítiques i juntament amb un nombre 
reduït de fidels, que partia del reconeixement de la seua pobresa i insigni-
ficança, posa la seua confiança i la seua fe solament en el Senyor, en la 
certesa que serà Ell l’únic i l’autèntic alliberador.

Isaïes interpreta el perill i l’amenaça estrangera des del punt de vista profètic 
i entén que és Déu el que parla i que, enfront d’aquest Déu que es manifesta, 
cal adoptar algunes actituds concretes que purifiquen la nostra relació amb 
Ell i ajuden a preparar el camí al Senyor.
Subratllem algunes línies del seu ensenyament profètic:

I - Front del culte de Jahvé, amenaçat pel formalisme ritual i la idolatria, Isaïes 
proclama la transcendència de Déu. Però una transcendència que és proximi-
tat, amistat, misericòrdia, protecció: Déu està prop d’Israel, el cuida, el sane-
ja, el dirigeix, renova l’aliança amb ell! Les dificultats de l’esclavitud no han 
d’enfosquir la certesa que Jahvé és el que salva. Però això no es realitzarà 
sense el lliurament confiat i incondicional del creient: encara que la salvació 
ve de la bondat de Déu, la confiança dels seus fidels serà garantia i certesa 
de salvació.



II - Front de les injustícies i l’opressió que els poderosos exercien 
sobre els febles del poble, Isaïes proclamarà un missatge religiós i 
serà la veu de Déu que crida i denúncia als qui esclavitzen els seus 
germans, però no buscant el càstig sinó la conversió del pecador i 
de l’injust;

Tal vegada el missatge i el model d’Isaïes podríem resumir-lo en 
aquests punts:

a)  substituir els criteris i les seguretats humanes pels ideals proposats 
per Déu; confiar més en el Senyor que en les ajudes de salvació 
que ens puguen vindre de les persones, de les institucions, dels 
pactes amb els poderosos;

b) redescobrir el vertader rostre de Déu, despullar-nos del concepte 
negatiu que es té de Déu i descobrir-lo com el Déu clement, com-
passiu, misericordiós, sempre disposat a perdonar i comprendre;

c) acceptar la nostra indigència, la nostra falta de mèrits, la nostra 
pobresa, com a punt de partida en el retorn a Déu; mai ningú qui 
no es senta indigent, eixirà de si mateix per a demanar ajuda o 
perdó;

d) condicions per a aconseguir el retrobament amb Déu: La fe in-
condicional en el Senyor; la confiança absoluta en la seua bondat 
i en les seues promeses de salvació que, tot i que hagen estat limi-
tades pel càstig, aquest càstig era el correctiu necessari perquè el 
poble aconseguira comprendre la bondat salvadora de Jahvé.

Segona semana: Joan Baptista, El predicador 
de la conversió

Joan el Baptista fa encara més concret el missatge d’Isaïes perquè 
ell mateix prepara el camí al Senyor, “predicant un baptisme de 
conversió”, anunciant la presència del qui és més fort que ell, que 
farà el bateig autèntic, “ell vos batejarà amb l’Esperit Sant”.

És santificat per Crist estant al si de sa mare, Santa Isabel abans 
de nàixer. Porta una vida austera i de gran comunicació amb Déu 
en el desert. Adquireix una consciència clara del seu rol: un profeta 
que ha d’assenyalar amb el seu dit al Messies. I açò el fa desco-
brir, igual que Isaïes, la transcendència de Déu i la humilitat de la 
seua persona, fins al punt de declarar-se indigne de deslligar les 
sandàlies a Jesús. I tota aquesta experiència la comparteix amb els 
israelites predicant amb força i valentia, desemmascarant la menti-
da i el vici i anunciant amb autenticitat la conversió, la veritat i el bé 
sense límits, arribant a donar la vida per eixos valors.
 
Però la seua fe pateix la prova: Crist escull com a deixebles a 
homes de poca cultura; predica als senzills i es baralla amb els 
dirigents del poble jueu; el seu llenguatge és massa simple. I això 
desconcerta al Baptista, home profundament ancorat en les catego-
ries religioses israelites i per a qui era tan clara la transcendència, 
la infinitud i la grandesa de Déu que creu que hauria de situar-se a 
l’altura dels més poderosos. En el seu concepte, l’enviat de Jahvé 
no podia rebaixar-se tant. I per açò li pregunta: Ets tu qui ha de 
venir o hem n’hem d’esperar un altre?... I la resposta de Jesús va 
ser el testimoniatge del que han vist i sentit: els cecs hi veuen, els 
coixos caminen, els sords hi senten, els muts parlen, els pobres són 
evangelitzats... 



Joan Baptista, ens lliura diverses lliçons:

a) Acceptar i apreciar la grandesa transcendent de Déu, el poc que 
som i la nostra misèria i limitació. Ens ensenya a situar-nos davant 
Déu, a assumir el nostre lloc i rol en la salvació que Déu vol protago-
nitzar en nosaltres per mitjà del seu Fill: Convé que Ell cresca...;

b) Tenir sensibilitat front el pas del Senyor; saber descobrir la seua 
proximitat. I quan no aconseguim descobrir-la, acudir al Senyor per-
què siga Ell qui il·lumine el camí de la nostra fe i de la nostra expe-
riència amb Ell;

c) Tenir una flexible capacitat de conversió, d’acomodament als plans 
de salvació que el Senyor té per a salvar-nos, plans que no sempre 
coincideixen amb els nostres criteris i categories. O més aviat, que 
són sempre diferents i llunyans als nostres,

Joan Baptista ens ensenya, d’una banda, que és necessari acceptar 
la humilitat de la manifestació divina: Feliç el que no s’escandalitze 
en mi! I resulta també un admirable exemple de pobresa i limitació: 
Convé que Ell cresca i jo disminuïsca. Per a arribar a Déu, Joan 
Baptista va assumir dues actituds d’humilitat: va acceptar la pobresa 
dels mitjans de manifestació de Jesús i va experimentar la proximitat 
de la Salvació, no solament en forma passiva en el si de sa mare, 
sinó sobretot en l’acceptació dificultosa dels plans de Déu en el seu 
Fill Jesucrist.

Tercera setmana: El Messies, El Salvador

Jesús, personatge polític i històric, de la seua l’existència i de la seua 
petjada deixada no hi ha el menor dubte, tenia una missió Salvado-
ra, anomenada “Funció Messiànica” i que no ha de confondre’s amb 
l’aspecte merament humà.

L’àngel li diu a Sant Josep: “li posaràs per nom Jesús: perquè Ell 
salvarà dels pecats el seu poble” (Mt. 1, 20-21) La paraula Jesús 
significa en hebreu salvador, o Déu salva. El Messies, per tant, és el 
que salva dels pecats. 

El Messies està anunciat des de l’Antic testament i són moltes les figu-
res “salvadores” que apareixen en ell: Adán, Abel, Noé, Abraham, 
Melquisedec, Moisés, … Però la idea que d’ell tenien els seus con-
temporanis era molt diferent, des dels qui esperaven un poderós cab-
dill militar fins als més piadosos que esperaven que fóra simplement 
“La LLUM dels creients i que la seua missió seria salvar dels pecats.

Messies és una paraula hebrea que significa «ungit”. La unció consis-
tia a vessar oli sobre el cap d’un, que quedava, per aquesta acció 
religiosa, marcat per a una missió divina de sacerdot, de profeta o 
de rei. La missió consistia a salvar al poble de les dificultats. En grec, 
Messies es tradueix per Xristós, d’on ve la paraula catalana Crist. 
Posteriorment s’anomenarà també ungits als profetes, perquè també 
són salvadors del poble. 

Al Messies se l’anomena Fill de David. Ell complirà les promeses de 
salvació que Déu va fer al seu poble. Diu el profeta Isaïes: «Doncs, 
ara el Senyor mateix vos donarà un senyal: la jove que ha d’infantar 
tindrà un fill i li posarà per nom d’Emmanuel» (7, 14). En el Mes-
sies reposarà l’esperit diví i es caracteritza perquè: 1) dominarà als 
enemics; 2) obrarà en favor dels humils i, 3) el buscaran també els 
gentils, és a dir, no serà salvador sols del poble d’Israel, sinó de totes 
les persones.



El servent de Jahvé, segons Isaïes, serà humil, senzill, fidel a la veritat, 
ferm, amb la missió d’ensenyar, i salvar, que no serà un fracàs, sinó 
un sacrifici expiatori pels pecats i s’entrega lliurement, i per amor, a 
la mort. 

Per això el seu sacrifici té una gran eficàcia redemptora, és a dir, 
com a mitjà per a pagar el deute que els homes tenen amb Déu, pels 
pecats.

Jesucrist és home, però també és Déu. La seua naturalesa humana està 
unida a la segona Persona de la Trinitat. Per això, està per damunt de 
tots els grups religiosos jueus.
Per a entendre a Jesús, per a creure en ell, era necessari a tot israelita 
del seu temps, remuntar-se per sobre de qualsevol posició nacionalis-
ta, de caràcter polític. Podem dir que això segueix tenint valor hui i 
que en qualsevol època de la història, per a entendre a Jesús cal no 
confondre la seua missió amb qualsevol tasca política o merament 
humana.

Quarta setmana: Maria, que es complisca en mi 
la vostra paraula!

Maria va ser la Mare del primer Advent que va durar nou mesos i 
va acabar en Betlem fa més de 20 segles. L’Evangeli ens presenta 
a Maria com una dona feliç per haver cregut. Per haver estat capaç 
de posar la seua confiança en Déu. Ens presenta a una dona que va 
escoltar, va meditar i va fer vida la Paraula a través del seu Fill.

Maria va escoltar la Paraula per mitjà de l’Anunciació de l’àngel, 
durant la vida pública de Jesús, va escoltar la profecia de Simeó 
(“Aquest infant serà motiu que tal que a Israel molts caiguen i molts 
altres s’alcen; serà una senyera combatuda” Lc 2, 34). Però, com la 
resta dels creients, no entenia el sentit del que escoltava i tenia dubtes, 
per això meditava i reflexionava amb serenitat i profunditat i guarda-
va en el seu cor el missatge de Déu.

El més gran de Maria, Mare de l’Església era fer vida el contingut de 
la manifestació de Déu. No li fou fàcil viure-ho, especialment quan 
sentia la marginació del que era objecte el seu fill, com els passa hui 
a tantes mares i, especialment, en el moment d’estar al peu de la creu 
del seu Fill, assumint el seu paper i vivint eix moment al costat de Jesús 
Salvador. D’aquesta manera es va constituir en la Mare de tots els 
creients i mediadora del poble de Déu.

L’Església ens demana que prenguem a Maria com a exemple de 
docilitat, sabent que ella també tingué dubtes i incerteses, però que 
va saber recolzar-se en la bondat infinita de Déu i confiar amb ell en 
els moments de més foscor.



Oracions
Primera setmana: “Senyor!”

Senyor, 
tinc tantes coses que no m’agraden!,
tinc tantes preocupacions: exàmens, classes, treballs,…!
no puc estar pendent de res més!

Senyor, 
ara que comença l’Advent, temps per esperar la vostra arribada.
vos demane que m’ajudeu a estimar el que m’envolta,
a preocupar-me pels altres i a estar atent per poder ser útil.

Senyor,
ajudeu-me a mantindrem atent als vostres senyals,
no permeteu que res m’aparte del vostre Camí,
preneu-me de la mà i acompanyeu-me.

Segona setmana: “Il·lumineu la nostra foscor”

Senyor, 
sabem que ens heu creat imatge i semblança vostra,
I per això ens voleu tal com som,
sabem que cadascun de nosaltres és únic i especial,
però tots tenim penes, tristeses i febleses
i necessitem acceptar-nos i estimar-nos amb elles.
Ajudeu-nos a descobrir en aquest Advent,
el que espereu de cadascú de nosaltres,
doneu-nos la llum i la força necessària per a acceptar-ho
i per a lluitar per aconseguir-ho sense defallir en les dificultats.
Volem, com Jesús, orar en els moments de foscor,
confiant en la força transformadora de l’oració.
Senyor, il·lumineu la nostra foscor 

Preneu-me de la mà i acompanyeu-me.



Tercera setmana: “Només vós, senyor!”

Senyor, 
sabem que ens heu creat imatge i semblança vostra,
I per això ens voleu tal com som,
sabem que cadascun de nosaltres és únic i especial,
però tots tenim penes, tristeses i febleses
i necessitem acceptar-nos i estimar-nos amb elles.
Ajudeu-nos a descobrir en aquest Advent,
el que espereu de cadascú de nosaltres,
doneu-nos la llum i la força necessària per a acceptar-ho
i per a lluitar per aconseguir-ho sense defallir en les dificultats.
Volem, com Jesús, orar en els moments de foscor,
confiant en la força transformadora de l’oració.
Senyor, il·lumineu la nostra foscor 
i permeteu-nos que vos descobrim al nostre cor.

Quarta setmana: “L’Àngelus“

Els joves resaran “l’Àngelus” i a continuació han de compartir la 
millor notícia que han tingut al llarg de l’Advent i quina ha sigut 
la seua resposta i fer l’oració del grup amb açò. (Aquesta potser 
l’activitat de la setmana)

V. L’Àngel del Senyor anuncià a Maria. 
R. I Ella concebé per obra de l’Esperit Sant. 
Déu vos salve, Maria... Santa Maria...
V. Sóc l’esclava del Senyor. 
R. Que es complesquen en mi les vostres paraules. 
Déu vos salve, Maria... Santa Maria...
V. El qui és la Paraula es feu home. 
R. I habità entre nosaltres. 
Déu vos salve, Maria... Santa Maria...
V. Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu. 
R. Perquè siguem dignes d’alcançar les promeses de Crist.

Preguem: 
Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors, ja que, per 
l’anunci de l’Àngel hem conegut l’encarnació del vostre Fill, si-
guem conduits, per la seua passió i la seua creu, a la glòria de la 
resurrecció. 
Per Crist, Senyor nostre.

R. Amén.



Activitats
Primera setmana: Estar atent

Dividim el grup en dos equips i els fem seure en semicercle intercalant 
els equips. Posem enmig un objecte que farà les vegades de tòtem i 
que estarà equidistant a tots els participants.
 
L’objectiu del joc és aconseguir formar la paraula “ATENT”. Es prepa-
ren dos baralles de cartes de cartolina amb un símbol, a l’estil de les 
cartes de “UN” o les targetes del “Jungle Speed” o inclús les mateixes 
cartes d’eixos jocs (dos baralles iguals). 

Fem saber a tots quina carta de la baralla implica ser el guardià del 
Tòtem i tot seguit, repartim una carta a cada participant, assegurant-
nos que es dona la “targeta del guardià”.
 
El director del joc va traient cartes de la segona baralla, del que es 
llevarà la carta del “Guardià” i va ensenyant-les; quan algun dels 
participants tinga la carta igual a la que ha ensenyat el director, ha 
de cridar “ATENT” sense alçar-se i a continuació ha d’anar a tocar el 
tòtem abans que ho faça el guardià, que ha d’estar “atent” al crit, ja 
que si ix abans que es faça, serà descobert i, per tant no podrà sal-
var el tòtem. Guanyarà una lletra pel seu equip el que toque el tòtem 
abans que el guardià. 

Aquesta ronda es repeteix diverses vegades, segons el temps que es 
puga dedicar, repartint a cada vegada de nou les cartes. Guanyarà 
l’equip que aconseguisca formar la paraula o el que haja aconseguit 
més lletres. En acabar es farà la reflexió de la importància d’estar 
atent tant als esdeveniments generals (la carta que ix) com a les per-
sones en particular (la persona que dóna el crit).

Segona setmana: Em coneixes bé?

Cada participant ha de fer una fitxa, fent un llistat dels seus gustos i 
dels seus somnis. Al llistat hem de posar-ne de verdaders i altres de 
falsos.

Un dels participants llig la seua fitxa, i tots els altres han de descobrir 
quins gustos i somnis són els vertaders i quins els falsos fent preguntes 
a les quals l’interessat només pot respondre amb un SI o un NO.
La reflexió final és que si som autèntics, els altres poden conèixer-nos 
amb més facilitat.



Tercera setmana: Els meus gols són teus

Es fan tres equips: A,B i C, es marquen tres terrenys de joc i tres por-
teries. El joc consisteix a “fer arribar una pilota” a la porteria d’un 
dels altres equips: l’A deu aconseguir que guanye B ficant gols en 
C, el B que guanye C ficant gols en A i el C que guanye A ficant 
gols en B. Cada equip ha de defensar la seua pròpia porteria.

 

A 

C 
 

B 
 

Quarta setmana: 
Nadal i Mitjans de Comunicació

Han d’analitzar la premsa de la setmana, la publicitat 
de la TV, la ràdio, etc… i descobrir en elles notícies 
i/o anuncis que puguen relacionar-se amb l’anunci de 
l’àngel a Maria, a la seua resposta de disponibilitat 
i servei, a la vinguda de Jesús,… i notícies o anuncis 
que priven del sentit cristià al Nadal. Per a acabar, 
cadascun ha d’expressar què és per ell el Nadal i com 
li dóna sentit.



Cançons
Primera setmana: Escolta-ho en el 
vent - Bob Dylan
https://www.youtube.com/watch?v=RVDbafgNRwo

Per quants camins l’home haurà de passar
abans que arribe 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 queden 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 ens caldran amic meu
per saber que ha 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 se l’ensorre la mar.
Quant temps la gent haurà de seguir
per guanyar-se la llibertat
quantes vegades podrem girar el cap
fingir que no ens hem adonat.

Això, amic meu, només ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.
Això, amic meu, només ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.

Segona setmana: Mil milions - Pau 
Alabajos
https://www.youtube.com/watch?v=K48QP4MNskE

Una part del món
mira de reüll,

amb indiferència,
l’altra part del món:

mil milions de persones
que no tenen res.
Són els excedents
de la humanitat,
homes invisibles
sense veu ni vot,

que es mengen la ràbia
amb forqueta i ganivet.
Viuen per sota el llindar

de la resignació,
amb un forat a l’estómac.

No tenen dret al futur,
el seu destí ja està escrit,

marcat amb tinta indeleble.
Busquen el seu lloc,

obstinadament,
en les clavegueres

del segle XXI,
saben que l’esperança

és un luxe molt car.
Exiliats d’arreu,

habitants d’enlloc,
són la cara oculta
de la prosperitat

amb què s’omplin la boca
els líders mundials.



Tercera setmana: 
I amb el somriure la revolta - 

Lluís Llach
https://www.youtube.com/watch?v=UZmuKzMwuUw

M’agrada el riure dels teus ulls, 
on el reflex d’una llum 

em sembla un far a la marina. 

I per la sort d’estar mig foll 
jo m’imagino mariner 

buscant recer en el teu somriure. 

I així navego pel teu cos 
deixant camins en el teu pit 

amb la saliva dels meus llavis. 

Per dir-te: 

Amb el somriure, la revolta. 
Així t’espero i t’imagino 

i en l’horitzó de la mirada 
el gest utòpic que et reclama. 

I em faré au si tu ets el vent 
o seré proa de vaixell 

si tu ets la dansa de les ones.

Que per la sort d’estar mig foll 
en la tristor i la soledat 

vaig dibuixant la teva forma. 

I avui navego pel teu cos 
deixant camins en el teu pit 

amb la saliva dels meus llavis. 

Per dir-te: 

Amb el somriure, la revolta. 
Així t’espero i t’imagino 

i en l’horitzó de la mirada 
el gest utòpic que et reclama. 

Que vull trobar amb tu el camí dels estels 
per llançar els somnis contra el temps. 
Buscar el coratge perdurant en l’intent. 

Així t’espero i així em tens. 

I en la bellesa un far per un món més bell, 
i en el desig el risc valent. 

L’amor un pas per descobrir-me molt més, 
així t’espero i així em tens. 



Quarta setmana: Seguirem lluitant - 
Els Catarres

https://www.youtube.com/watch?v=bKxtd_-_
FtA&list=RD19RJr27ZThQ

On és la vida que se’ns va prometre
tot sembla ara un somni tan distant

sempre a les ordres d’algun fals profeta
que s’ha oblidat que aquí tots som iguals

ensopegant amb la mateixa pedra
que tants cops abans ens ha fet abaixar el cap

quantes lliçons ens ha donat la història
és el moment de recordar qui som

seguirem endavant, seguirem lluitant
hi tenim tan poc a perdre

per l’avui i pel demà, pels que han d’arribar
fins a conquerir la glòria

alcem les veus com si fossin espases
sense l’avui mai no tindrem demà

la convicció és la nostra cuirassa
plantarem cara a aquell que ens vulgui mal

és l’apatia el que ens torna dèbils
és l’avarícia el que ens torna esclaus

serà la unió el que ens faci forts i lliures
serà l’amor el que ens farà millors

l’espurna del canvi comença en un mateix
la força dels somnis és l’arma dels rebels.



Responsables 
d’equips

Taller d’oració
Per què? Partim que la dinàmica habitual d’oració, moltes vega-
des, es limita a llegir una oració o llegir la Paraula, sense que real-
ment l’arribem a interioritzar ni fer-ne un exercici vertader d’oració 
i per això proposem un mètode senzill per tal que la Paraula entre 
en la persona, puga tocar el cor i eixir de nou en forma d’oració. 
És el mètode tradicional de la Lectio divina o lectura orant de la 
Bíblia, amb una aplicació immediata a la vida i al compromís 
per transformar el món, que comença per deixar-se transformar 
un mateix.

8 consells pràctics: tingues a mà una Bíblia, troba el moment 
oportú i, l’espai adequat, crea un ambient de silenci, adopta 
una actitud de fe, procura concentrar-te, escull el passatge bíblic, 
INVOCA l’ESPERIT SANT i… comencem!

Aquesta lectura orant de la Bíblia passa per quatre etapes:

1. Lectura (lectio):
Partim d’un text bíblic i ens preguntem: què diu? Es requereix una lectura 
atenta, pausada i comprensiva. Ens podem ajudar d’algun comentari bíblic 
o simplement de les notes a peu de pàgina. Aquest pas serveix per aclarir 
conceptes, contextos o situacions que no entenem bé. Aquesta Paraula és 
ja presencia de Déu, que llegim en la fe de l’Església, que ens ajuda a 
posar llum i respondre, a través del seu Magisteri, a la pregunta: què diu 
el text?

Actituds que es requereixen: obertura de cor per a rebre la Paraula, pa-
ciència per a no avançar-nos a traure conclusions, disciplina mental per a 
no distraure’s amb elucubracions i honestedat per a no imposar-li al text les 
nostres idees preconcebudes.

Com llegir: ajuda a completar aquest primer exercici reconstruir l’escena, 
preguntar-se què està passant, identificar els personatges, subratllar el que 
et crida l’atenció…

2. Meditació (meditatio):
Què em diu? És la captació del ‘hui’ de la Paraula de Déu per a les nos-
tres vides en concret, en el nostre temps i estat actual. Es percep el ‘Tu’ de 
Déu que m’interpel·la. És com ‘remugar’ la paraula, però no d’una forma 
abstracta, sinó concretant en la meua persona i la meua vida. A poc a poc 
anem estant il·luminats, ens col·loca davant la veritat de Déu i de l’home.

Les actituds requerides són la disponibilitat, per a deixar-nos qüestionar i no 
ocultar la veritat; gratuïtat per a veure la nostra vida des de la mirada de 
Déu; acte-aplicació, per a evitar la temptació d’aplicar els missatges a tots 
menys a mi.

Com meditar: per a aquest exercici es requereix un temps de silenci, segons 
la dita: “els ulls es posen en les paraules, després el cor reposa en el sentit”. 
Ajuda preguntar-se: en què m’assemble al personatge? Què faria jo? Què 
em mostra de mi mateix? Què ha fet el Senyor per mi? Quines emocions es 
mouen en el meu interior?



3. Oració (oratio):
Què li dic jo al Senyor? En la meditació el Senyor ens ha parlat. Ara 
li parlem nosaltres a Ell, que està esperant una resposta de la nostra 
part. És com un crit que brolla del fons del cor per a demanar perdó, 
ajuda, intercedir per algú, per a donar gràcies, suplicar, lloar a Déu, 
comprometre’s…

Les actituds requerides són: deixar que l’Esperit Sant, l’Amor de Déu, 
actue; despullar-se en la presència del Senyor, sense por a expressar el 
que sentim; posar la mirada en Ell, en la seua grandesa, i respondre a la 
iniciativa d’aquell que ha donat la seua vida per nosaltres.

Com orar: en relació amb el que hem experimentat en el pas anterior, 
mentalment o en veu alta, per escrit, dempeus, asseguts, cantant, de ge-
nolls, prostrats… El llenguatge més autèntic de l’oració és el del fill que 
tot i amb balbotejos es dirigeix a son Pare. Cada persona té el seu propi 
camí d’oració.

4. Contemplació (contemplatio) - Acció (actio):
Amb què em quede? Quin tret he descobert del Senyor i de mi? La res-
posta de la vida. “Feliços els que escolten la Paraula de Déu i la com-
pleixen!” És la síntesi de l’oració i l’aplicació a la vida, que em porta 
al compromís, a l’acció per a transformar el món, després d’haver sigut 
transformat per la Paraula que dóna vida.

Actitud: goig i alegria serena, adhesió: la d’un amic que gaudeix amb el 
seu amic, la dels esposos que es busquen, la de qui serveix desinteressa-
dament al necessitat. Disponibilitat per l’acció concreta.

Com es fa: sintetitzant, resumint en una sola frase l’experiència viscuda. 
preguntar-se: A què em compromet aquesta Paraula que he acollit i a la 
que he respost? Què vaig a fer a partir d’ara? I verbalitzar o escriure els 
compromisos. Compartir amb algú el que ha suposat per a mi aquesta 
oració.

En concloure la Lectio divina cal manifestar disponibilitat perquè arrele en 
el nostre cor la consciència que el Senyor està amb nosaltres i en nosaltres 
conduint el nostre camí de vida i beneint-nos amb la seua amorosa presèn-
cia i assenyalant-nos nous passos per al nostre creixement.

La Crida
En tota crida es produeix una sèrie 
de passos que són característics. No 
podem separar el lliurament incondi-
cional que veiem en moltes persones 
sense intuir que possiblement hagen 
passat per aquests tres moments:

1º Pas. Experiència profunda de Déu 
que crida; aquesta experiència és per-
sonal i el moment en què es produeix 
pot ser des de la més tendra infància 
fins en algun moment de la vida adul-
ta. És una experiència singular diferent 
a tot el que es pot viure ordinàriament, 
no obstant això, no deixa de tenir 
elements de quotidianitat. La persona 
queda marcada per a tota la vida arri-
bant fins i tot a recordar el moment i 
lloc en què va succeir.



2º Pas. Resposta i diàleg de la persona amb Déu. Gilbert Keith Ches-
terton deia: Quan entre en una Església em lleve el barret, no el cap. 
Fer preguntes és estar davant el Senyor amb tota la dignitat de l’ésser 
humà: accepte el misteri, però utilitze també la meua intel·ligència. 
Expose els meus camins i després accepte els camins que estan per 
damunt de mi. Però advertisc el perill de fer dir a Déu el que Déu no 
diu; per això pregunte i busque sentit. Encara que al final sempre 
s’exigeix eixe salt de fe. En aquest pas són fonamentals les mediacions 
que podem rebre i ens ajuden a dilucidar el camí.

3º Pas. Enviament de la persona cridada. Passem a l’acció que pot ser 
activa o passiva, però sempre viva. No existeix la paràlisi en aquell 
que experimenta la presència de Déu, i sap que en el camí tampoc 
pot separar-se d’ELL, d’aquell que crida, doncs pot caure en l’activisme 
o en avorriment.

Es proposa com a activitat pel Kraal llegir el text de la setmana d’advent 
que estem i endevinar en quin pas es troba el personatge. Ens adona-
rem que en la primera setmana Isaïes es troba en eixe diàleg amb Déu 
que pot correspondre al segon pas, en la segona i tercera veiem a 
Joan que correspondria amb eixe enviament del tercer pas i finalment, 
en la quarta setmana, veiem a Maria amb l’experiència de l’Àngel que 
li anuncia la seua concepció, que perfectament podria correspondre 
amb eixe primer pas de la crida.

Si volem aprofundir també podem veure el text bíblic de la vocació de 
Moisés Èxode 1-3.

Cançó
Pescador d’homes

https://www.youtube.com/watch?v=tM1VwmVLthA

Tu has vingut a buscarme,
no has cridat ni a savis ni a nobles,
tan sols desitges que jo et segueixi.

Senyor, he sentit que em miraves.
Somrient, m’has cridat pel meu nom.

Una barca he deixat a la sorra.
A prop teu buscaré un altre mar.

Tu saps molt bé que soc pobre,
A la barca no hi tinc or ni espases,
tan sols les xarxes amb què treballo.

SENYOR…

Tu vols l’esforç dels meus braços,
La fatiga que als altres descansi,

amor que vulgui seguir estimant-te.

SENYOR…

Tu pescador de mar brava,
ànsia eterna de cors que t’esperen,

em fas des d’ara pescador d’homes.

SENYOR…



Dóna’m la mà - Lluís Llach i Miquel Martí Pol
https://www.youtube.com/watch?v=yWtJdLfQKFc

Dóna’m la mà
per fer camí
cap el gran llac dels somnis,
dóna’m la mà,
hi ha un horitzó
que ens crida de molt lluny.
Tot és pur com el silenci
que precedeix el cant
i el temps desfà tendrament els rulls
que han de dur al futur desitjat.
Dóna’m la mà
i així podrem
creure altre cop que
Tot el que hem volgut
només espera un gest
com si fos el vent
que amb el nostre esforç tenaç desfermarem.
D Dóna’m el cor
per compartir
projectes i esperances,
dóna’m els ulls
i que el desig
ens marqui un nou destí.
Més ençà de la incertesa
que ens va marcir la veu
els dits pentinen de nou el mar
com un símbol viu i fidel.
Dóna’m la veu
i proclamem que
tot està per fer,
tot és possible avui,
fem sentir arreu
que s’exalta el vell desig d’un món millor.
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