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OBJECTIUS

MATERIALS

• Ensenyar que l'Advent és la preparació de la vinguda de Jesús al món i als nostres cors
•Preparar el nostre interior i el nostre entorn per al naixement de Jesús
•Descobrir, participar i gaudir de la preparació del Nadal
• Conscienciar de la importància d'interioritzar els valors que ens transmet Jesús
• Conèixer o recordar personatges bàsics de l'Advent i del Nadal: Jesús, María,
José, Isabel...
• Conèixer o recordar Sant Josep Manyanet, com el Profeta de la família
- Cartell del lema
- Corona de Nadal (feta a la dinàmica)
- Aliments
- Ordinador i projector

El cartell:
En aquests dies ens preparem
i esperem units el naixement
de Jesús. Durant aquest
temps d’espera, és important
que preparem el nostre cor,
que visquem el Nadal amb
autenticitat. Aquest any serà
un any una mica estrany i
diferent, però no per això hem
de perdre la il·lusió i
l’esperança de viure el Nadal
amb
alegria.
Les
llars,
segurament amb menys gent
que de costum, es convertiran
en el taller per a preparar el
Nadal i rebre a Jesús.
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LA CELEBRACIÓ
1. Monició d’entrada
Benvinguts a la casa del Pare!,
Avui ens reunim aquí a la capella (església) amb el desig de preparar-nos per al
naixement de Jesús. Enguany serà un any diferent i especial i, encara que potser no
puguem veure a tots els membres de la família per les restriccions que hi ha, ha de ser
igualment un moment alegre i d’unió. El Nadal significa família, com la de Jesús de
Natzaret. Per això avui tots nosaltres també som la família de Jesús i volem compartir
aquest moment tan especial units. Aquest proper naixement és un moment màgic on
l'estimar, el compartir, la solidaritat, l'alegria, l'esperança…es fan molt presents en les
nostres vides. Per això no podem adormir-nos mentre esperem aquesta arribada.

2. Cant (Nadala a escollir)
3. Salutació

(del que presideix) “En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant...”
Comencem la celebració recordant que Jesús sempre estarà amb nosaltres per ajudarnos i guiar-nos pel bon camí. Quan les coses no surtin bé hem de pensar que Ell està al
nostre costat.

4. Evangeli: Lc 1, 26-38
El sisè mes, Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una
noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era
descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué:
- Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.
Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li
digué:
- No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. 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. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà
fi.
Maria preguntà a l'àngel:
- Com podrà ser això, si jo sóc verge?
L'àngel li respongué:
- L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per
això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva
parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es
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troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.
Maria va dir:
--Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.
I l'àngel es va retirar.

4. Pregàries
1. En aquest Advent et demanem Senyor que ens ajudis a preparar-nos per acollir amb
amor el naixement de Jesús. Preguem al Senyor.
2. Et demanem Senyor que ens ajudis a despertar els nostres cors a l'amor, a la
solidaritat, a la pau. Preguem al Senyor.
3. Et demanem Senyor per totes les persones que se senten soles, que la llum de l'Estel
de Belén els il·lumini i guiï. Preguem al Senyor.
4. Ajuda'ns Senyor a construir en les nostres famílies l'amor que María i Josep ens van
mostrar. Preguem al Senyor.

5. Ofrenes
1. T' oferim Senyor aquests aliments que simbolitzen la solidaritat i l’'ajuda al proïsme.
2. T' oferim Senyor aquest cartell com a símbol del nostre amor cap a Jesús, Maria i
Josep.
3. T' oferim Senyor aquesta corona de Nadal que simbolitza la fraternitat que volem per
a les nostres llars.

6. Parenostre
7. Benedicció final
Estem finalitzant aquesta celebració. Encomanem-nos a la Sagrada Família de Natzaret
perquè ens acompanyi en aquesta vivència especial del Nadal.

8. Cant I vas ser llar (vídeo-cançó)

