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El cartell 

La Verge Maria i Sant Josep ens animen un any 
més a veure el seu Fill, Jesús. Tothom està 
convidat, no hi ha exclusions de cap Apus. Tots 
junts, en família, iniciem aquest camí cap a 
Betlem, cap a la Sagrada Família. El Pare Manyanet 
ens acompanya. Anem sense aturar-nos en coses 
que ens podrien despistar del nostre desK, Arem 
endavant, una família que camina unida cap a la 
Llum, cap a Jesús. 

 

Monició d!entrada Benvinguts a la casa de 

Jesús, l!església. Ens hem reunit avui per a celebrar que 
estem a punt d!arribar al Nadal; que és el naixement 
de Jesús. La Verge Maria i Sant Josep ens conviden a a 
veure’l i junts ens posem en marxa cap a Betlem. Tots estem convidats, 
ningú queda exclòs de la invitació.  
Celebrem aquesta Bona No9cia tot començant la nostra celebració i 
entonant aquest cant: 

OBJECTIUS

• Ensenyar que l!Advent és la preparació de la vinguda de Jesús al món i als nostres 
cors. 

• Convidar els del meu entorn per a anar tots plegats, sense excloure ningú, cap a 
Betlem. 

• Descobrir, parAcipar i gaudir de la preparació del Naixement. 
• Conèixer o recordar personatges bàsics de l!Advent i del Nadal. 
• Conèixer o recordar Sant Josep Manyanet, com el Profeta de la família.

MATERIAL - Connexió a Internet 
- Cartell

Mural amb els dibuixos o les cares dels 
nenes/es de la classe.

RECURSOS 
WEB

hXp://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/  galeria de dibuixos de Fano  
hXp://pastoral.manyanet.org/wordpress/?lang=ca    Taller Naza-Red 
hXps://www.youtube.com/watch?
list=PLE6exHYoMT1N330r991nOBx2O30bBrJR2&v=aFSbPDDxkrQ Vídeo pregàries 
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Cant enllaç aquí   
NO DORMIU 
Vull que el meu Nadal no se m!escapi de les mans. 
Viatjar pel meu carrer, canviar els meus ulls cansats de jutjar. 
He buscat felicitat, allunyant-me sempre del teu costat. 
He oblidat els meus germans, esperant omplir-me d!or les meves mans. 

NO DORMIU, QUE VINDRÀ UN NEN, 
QUE VINDRÀ JESÚS, QUE VINDRÀ DÉU. (2) 

Sempre he trobat en Tu un consol de veritat, 
i potser no he estat atent en escoltar qui en mi vol confiar. 
He volgut ser perdonat i a qui m!ha fet mal l!he deixat plorant. 
Insensible, sense amor davant l!odi, la injusKcia i el dolor. 

NO DORMIU, QUE VINDRÀ UN NEN, 
QUE VINDRÀ JESÚS, QUE VINDRÀ DÉU. (2) 

Salutació   

Sacerdot: + En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant 
Tots: Amén. 
S: Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la 
comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres 
Tots: I amb el vostre esperit. 

Tal i com hem dit al principi, benvinguts tots a la Casa de Jesús. Ara 
senArem una història que està recollida en un llibre que es diu La Bíblia. 
Estem tots ben atents!  

2

https://youtu.be/d0VYveVkDGY
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Evangeli Adaptació dels Evangelis: Lc 1, 26-38 Anunci de l’Àngel  a 
Maria,  Lc 2, 1-14 Naixement de Jesús i Lc 2, 15-20 Tothom qui ho senAa quedava 
meravellat del que deien els pastors. 

"Per aquell temps hi havia una noia molt maca que es deia Maria. Un dia 
se li va aparèixer un àngel anomenat Gabriel i li proposà ser la Mare d!un 
nen especial: ni més ni menys que del Fill de Déu!. Ella va acceptar i 
juntament amb Josep, se n!anaren cap a Betlem a signar uns papers.  
Resulta que el Nen estava a punt de néixer i no trobaven lloc, perquè eren 
les festes i estava tot ple. Així que acabaren en una establia amb animals i 
allí va ser on va néixer. Li posaren el nom de Jesús.  
Els primers en saber-ho foren uns pastors avisats pels àngels i li portaren 
allò que duien. En tornar cap a casa, digueren a tots els qui es trobaven la 
Bona NoRcia i ells, en veure com estaven d!entusiasmats, deixaren allò que 
estaven fent per a poder anar a veure Jesús. 
Maria, la Mare de Jesús, conservava aquestes coses dins del seu cor”.  

Homilia comentari amb els alumnes. 
 

Ofrenes  Uns alumnes aproparan el mural a l’altar i la 
mestra o un alumne/a anirà llegint.  

Com a ofrena hem de preparar un mural amb les cares dels alumnes de 
la classe; poden ser autoretrats . La idea és que vagin fent un camí acap 
a Betlem. Es poden posar també fotos de malalts, gent gran, famosos,…(retallats de diaris o 
revistes). 

• EsSmat Jesús: Et portem aquest mural amb aquestes imatges nostres. 
Tots nosaltres ens posem en camí per a arribar a Betlem; volem estar 
amb Tu. També ens agradaria que vinguessin aquelles persones que se 
senten soles, els pobres i els malalts. Ajuda’ls a que puguin fer-ho i 
dona’ns força per a indicar-los el camí. T’ho demanem, Senyor! 

Tots: T’ho demanem, Senyor! 
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http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+1%252525252C+26-38&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
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Celebració Advent-Nadal 
JUNTS ARRIBEM A BETLEM 

INFANTIL I CICLE INICIAL 
 Curs 2022/23

Pregària: Avemaria (si no se sap, es llegeix una frase i els nens 

la repeteixen)  

Déu vos salve, Maria, 
plena de gràcia; 
el Senyor és amb Vós; 
beneïda sou Vós entre totes les dones; 
beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. 

Santa Maria, Mare de Déu, 
pregueu per nosaltres pecadors, 
ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. 
 

Benedicció  

S: El Senyor sigui amb vosaltres. 
T: I amb el vostre esperit. 
S: Que us beneeixi Déu totpoderós, + Pare, Fill i 
Esperit Sant. 
T: Amén. 
S: Germans, aneu-vos-en en pau. 
T: Donem gràcies a Déu.  

Cant: podem projectar el vídeo o cantar-la (clicar sobre el Ktol)  
 

 Sagrada Família
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https://youtu.be/aFSbPDDxkrQ

