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PELS MONITORS I LES MONITORES 
 

ADVENT, EL SENYOR JA ARRIBA 
 

És el temps en què tornem a córrer el risc d'apagar la llum. Advent és el temps en què les 

persones escolten el Senyor a través de la veu dels qui ens envolten. És quan totes les 

coses es fonen a la calor de l'Evangeli. És quan s'espera un nou món, quan es desvetllen 

els sentiments del cor.. i pot néixer quelcom de nou. Per això l'Advent és temps de néixer. 

 

Us fem arribar aquest material senzill, però, creiem que molt pràctic, per a poder fer ressò 

a l’esplai d’aquesta gran festa que s’apropa, el Nadal, i preparar-nos en aquestes quatre 

setmanes d’Advent. Aquest temps comença el dia 1 de desembre i finalitza el 24 de 

desembre. A més de la nostra proposta trobareu moltes d’altres al Pren-te temps IX, a 

l’engrup.cat i a escoltesiguies.cat/llumdelapau. El més important és que tothom faci alguna 

cosa. 

 

També us animem a aprofitar aquestes dates per a donar a conèixer a les famílies de 

l’esplai les activitats de Nadal que s’organitzen a la vostra parròquia, i també per a fer-vos 

presents en alguna de les activitats de la parròquia. No us oblideu de fer del vostre Nadal 

un Nadal solidari, segur que des de les Càritas parroquials i moltes altres entitats us poden 

donar idees. 

 

Ah, i si voleu alguna cosa per a vosaltres, demaneu a les vostres delegacions diocesanes 

de pastoral juvenil!!! 

 

Com sempre restem a la vostra disposició: ambits@peretarres.org 

 

Àmbit de la Fe 
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PRIMERA SETMANA D’ADVENT 

ELS PROFETES 
 

Els profetes eren els grans portaveus de Déu per a proclamar la justícia per als febles, els pobres i 

els oprimits pel poder. Ells somiaven i predicaven un nou món, noves esperances per a Israel i 

també la vinguda del Messies (Jesús). En aquest temps de preparació del Nadal, l'Advent, 

nosaltres recordem especialment Joan el Baptista, Isaïes i Zacaries. 

 

TEXT BÍBLIC. Isaïes 11, 1-10 

 

Un rebrot naixerà de la soca de Jessè, 

brotarà un plançó de les seves arrels.  

L'Esperit del Senyor reposarà damunt d'ell: 

esperit de saviesa i d'enteniment, esperit de 

consell i de fortalesa, esperit de coneixement 

i de reverència pel Senyor; esperit que li 

inspiri com reverenciar-lo.  

No jutjarà per les aparences ni decidirà pel 

que senti a dir; farà justícia als desvalguts, 

sentenciarà amb rectitud a favor dels pobres.  

La seva paraula serà un flagell en el país, una 

sentència que farà morir el malvat.  

S'armarà de justícia, se cenyirà de fidelitat. El 

llop conviurà amb l'anyell, la pantera jaurà 

amb el cabrit; menjaran junts el vedell i el 

lleó, i un nen petit els guiarà.  

La vaca i l'óssa pasturaran juntes, jauran 

plegades les seves cries. El lleó menjarà palla 

com el bou, l'infant de llet jugarà vora el cau 

de l'escurçó, el nen ficarà la mà a l'amagatall 

de la serp.  

Ningú no serà dolent ni farà mal en tota la 

muntanya santa, perquè el país serà ple del 

coneixement del Senyor, com l'aigua cobreix 

la conca del mar. Aquell dia, el rebrot de 

Jessè s'alçarà com a bandera entre els 

pobles; les nacions li demanaran consell, i el 

lloc on habitarà serà gloriós.  

 

TALLER 
 

En diferents grups hem de preparar un gran mural. En aquest hi hem de pintar, escriure o 

dibuixar les injustícies que veiem en la nostra població, país o en el món.  

 

PREGÀRIA 
 

Jesús t'esperem en aquest temps de Nadal. Volem denunciar les 

injustícies del nostre món i volem construir una altra societat a 

l'igual que els profetes... Ajuda'ns a proclamar la teva pau i el teu 

amor i encén la teva llum en els nostres cors. Vine a nosaltres, 

t'estem esperant. 
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SEGONA SETMANA D’ADVENT 

ELS PARES DE JESÚS 
 

Maria i Josep foren els pares de Jesús. Ells l'esperaren amb molt d'amor. Confiaren en les 

promeses de Déu i l'acolliren en les seves vides. Ells en ensenyen a esperar-lo. Ells 

ajudaren a Jesús a viure, a créixer, a pregar... a més a més d'experimentar la solidaritat, 

l'amor, la pau, la justícia, etc.  

 

TEXT BÍBLIC. Mateu 1, 18-24 
 

El naixement de Jesús, el Messies, fou 

d'aquesta manera: Maria, la seva mare, 

estava unida amb Josep per acord 

matrimonial i, abans de viure junts, ella es 

trobà que havia concebut un fill per obra de 

l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era 

un home just i no volia difamar-la 

públicament, resolgué de desfer en secret 

l'acord matrimonial. Ja havia pres aquesta 

decisió, quan se li va aparèixer en somnis un 

àngel del Senyor que li digué:  

-Josep, fill de David, no tinguis por de 

prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el 

fruit que ella ha concebut ve de l'Esperit 

Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de 

Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu 

poble. Tot això va succeir perquè es complís 

allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: 

La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran 

el nom d'Emmanuel, que vol dir «Déu amb 

nosaltres».  

 

Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel 

del Senyor li havia manat i va prendre a casa 

la seva esposa. 

 

TALLER 
 

En una cartolina dibuixa un pessebre, i dibuixa-hi la teva família al costat de la família de 

Jesús. Ho pots penjar a casa o enviar-ho com una felicitació de Nadal. 

 

PREGÀRIA 
 

Senyor, et preguem que ens ajudis a acollir-te com 

Josep i Maria. Esperem la teva vinguda. 

 

Com ho feren els teus pares, nosaltres volem jugar 

amb tu i compartir tot el que tenim amb tu. 
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TERCERA SETMANA D’ADVENT 

ELS PASTORS 
 

Els pastors eren els més pobres a Israel, en temps de Jesús. Ells eren considerats impurs i 

pecadors, ja que treballaven amb animals. Ells mai dormien a una casa sinó al ras. L'àngel 

se'ls va aparèixer ja que tenien el cor obert i esperaven una vida millor per a ells. 

 

TEXT BÍBLIC. Lluc 2, 8-15 
 

A la mateixa contrada hi havia uns pastors 

que vivien al ras i de nit es rellevaven per 

guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor 

se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els 

envoltà de llum. Ells es van espantar molt. 

Però l'àngel els digué:  

- No tingueu por. Us anuncio una bona nova 

que portarà a tot el poble una gran alegria: 

avui, a la ciutat de David, us ha nascut un 

salvador, que és el Messies, el Senyor. Això 

us servirà de senyal: trobareu un infant faixat 

amb bolquers i posat en una menjadora.  

I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels 

exèrcits celestials que lloava Déu cantant:  

-Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau 

als homes que ell estima.  

Quan els àngels els deixaren i se'n tornaren 

cap al cel, els pastors deien entre ells:  

-Arribem-nos a Betlem a veure això que ha 

passat i que el Senyor ens ha fet saber.  

 

TALLER 
 

El zoo de Nadal. Cada membre del grup ha d'escollir un animal diferent. Cadascú pot 

dibuixar-lo tot fent una màscara, després la pinta i la retalla. Un cop han acabat, cadascú 

pot representar el seu animal. Si ho desitgeu podeu pensar en els valors que pot mostrar 

cada animal. Per exemple; el gos és la fidelitat, el gat és carinyós, el cavall és fort. 

Pensem.. quins valors vull viure aquest Nadal? 

 

PREGÀRIA 
 

Com els pastors, volem escoltar l'anunci de l'àngel. Volem ser 

anunciadors de l'Evangeli, esperant trobar-nos a Jesús, sabent que 

ell ve a néixer en les nostres vides. 
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QUARTA SETMANA D’ADVENT 

ELS REIS 
 

Els reis eren un savis que venien de l'orient. Eren uns homes que venien de diferents llocs. 

Ells són el símbol de les persones que cerquen un sentit a la seva vida. Ells oferiren el 

millor de si mateixos a l'infant Jesús. Or, encens i mirra, símbols del poder, el coneixement 

i de la fe. 

 

TEXT BÍBLIC. Mateu 2,9b-12 
 

Llavors l'estrella que havien vist sortir 

començà a avançar davant d'ells, fins que 

s'aturà damunt el lloc on era l'infant. L'alegria 

que tingueren en veure l'estrella va ser 

immensa. Van entrar a la casa, veieren el 

nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a 

terra i el van adorar. Després van obrir les 

seves arquetes i li oferiren presents: or, 

encens i mirra.  

I, advertits en somnis que no anessin pas a 

veure Herodes, se'n tornaren al seu país per 

un altre camí.  

 

TALLER 
 

A l'igual que els savis oferiren els millors regals a l'infant Jesús podem preparar un regal 

per a un amic. Escriviu el nom dels diferents membres del grup en un paper. Escolliu-ne 

un i tindreu un amic anònim al qual haureu de fer-li un regal amb tota mena de materials 

reciclats. És important que feu el regal pensant en la persona que us ha tocat. 

 

PREGÀRIA 
 

Com els savis d'orient, et portem el millor de 

nosaltres mateixos, Senyor. 

Les nostres idees, els nostres valors, la 

nostra solidaritat. 

Com ells, volem oferir-te les nostres pors, 

esperances i somnis pel proper any que ja 

s'acosta. 

 


