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INTRODUCCIÓ

“JUNTS ARRIBEM A BETLEM”

Arriba el temps d'Advent, previ al Nadal. Es tracta

d'un temps per mirar cap endins, per a, amb il·lusió i

esperança, preparar-nos junts, en comunitat, per al

naixement de Jesús.

Aquest curs sota el lema “Junts arribem a Betlem”

volem fer camí, com Maria i Josep, cap a Betlem,

una petita vila de l’antiga Judea. Un lloc senzill, ple

de persones senzilles, sense luxes i comoditats, allà

és on Déu volgué fer-se un de nosaltres..i més de

dos mil anys després volem celebrar i acollir, una

vegada més, a l’infant de Betlem.

I Maria i Josep ens ensenyen que van haver de sortir

de Natzaret, casa seva, i anar fins a Betlem, a molts

quilòmetres i en un viatge que durà diversos dies. I decideixen fer-lo junts, com una familia, un al

costat de l’altre, cap a un objectiu comú: el millor regal.

El cartell ens expressa aquesta unitat, l’anar junts cap a una meta comuna; però sense oblidar les

adversitats, les dificultats del camí: allò que sovint ens distreu i ens amaga el veritable sentit del

Nadal, un sentit que Maria i Josep van viure com a família.

LA DINÀMICA

Cada any que passa sembla més difícil arribar a Betlem. Les distraccions es multipliquen i ni les

guies d’abans ni el GPS d’ara et solucionen el problema. Cal que triem l’aplicació correcta, la que

il·lumina la teva vida i ens condueix cap a la nostra meta.

En el nostre camí cap a Betlem ens podem trobar moltes senyals o “pantalles” que ens poden

distreure. No ens hem de confondre i tenir sempre ben clar allà on volem anar. Aquí t’expliquem

algunes d’elles:

WASTE. L’app del malgastar. La veuràs molt sovint durant aquestes festes. Penja

majestuosament sobre grans edificis, centres comercials, botigues de moda, centres

d'oci… invitant-te a entrar al seu interior. Ull viu! És tant el resplandor que emet, que

pot produir ceguesa… de la vista, del cor i de la cartera.
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LABEL. L’app de les etiquetes. La més

elegant, la més glamurosa. Si no la perds de

vista, et convertiràs en el rei de cotillons,

sopars d'empresa, àpats familiars i la resta

d'esdeveniments festius…

OVERWEIGHT. L’app amb sobrepès. Caviar,

cava, llagosta, filet, torrons… Nadal no és,

certament, l'època ideal per començar una

dieta.

HOLIDAYS. L’app de les vacances. La que més es mou. Un creuer, una casa rural, turisme

d'interior, una excursió organitzada… ¡A la recerca del nen Jesús!

EASY GIFT. L’app del regal fàcil. Per a què complicar-se la vida, oi? L'ocasió ho mereix,

regals per a tots i res d'obsequis barats, no, no… Per a què volem l'extraordinària?

LUCKY. L’app de la sort. A aquesta, les festes nadalenques l'estressen. D'administració en

administració, de la “grossa” al “nen” i tiro, o més ben dit, jugo perquè em toca…
Escolta, que si sona la flauta, bé doncs, fins i tot podria arreglar “la cabana” on naixerà el

nen Jesús.

OFF. L’app apagada. No t'inquietis, ja veuràs que aviat la trobes. Tan sols has de recordar

una, dues, cinquanta vegades als éssers estimats que et falten, els anys que et queden

per pagar la hipoteca, el treball que no t'agrada o tan malament com marxa el món. En

definitiva, aprofitar Nadal per amargar-te i per amargar als qui t'envolten.

PAST & REPEAT. L’app de l'any passat. Bé, i la de en fa dos i tres i quatre i vuit… La

mateixa de sempre, la que et conduirà a repetir el mateix de tots els anys: les mateixes

festes, les mateixes visites, les mateixes felicitacions i, el que és pitjor, el mateix ànim

repetitiu, pesat, sense esperança i sense il·lusió de sempre.

SOFA & CHAIR. L’app del repòs. Difícilment es mou. Del sofà del saló al llit, del llit a la

cadira del menjador, de la cadira al tamboret del bar de la cantonada… O el que és el

mateix, del comandament a distància a la Play, del mòbil a la nevera… Cal refer forces…
Ja hi haurà temps per estudiar, per treballar. De moment, repòs, molt repòs.

BETLEM. No, no la localitzaràs mirant on estan les altres. Es troba molt més a prop, a

l'altura del teu pit, exactament en el teu cor i al cor dels teus germans. Ah, per cert,

aquesta app també et guiarà a grans festes, enormes centres comercials, entranyables

àpats o excel·lents cotillons. La gran diferència respecte a les altres senyals és que el
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protagonista és Jesús. Si deixes que Ell estableixi el seu domicili en el teu cor, ja no

necessitaràs més apps. Déu, a partir de llavors, il·luminarà la teva vida, serà el teu guia

(GPS) i la de la teva gent.

Per a treballar la dinàmica:

Amb cartolines de colors, o en format digital elaboreu els logotip o icona de cadascuna de les

apps anteriors. A cada grup-classe o al passadís podeu dibuixar un gran telèfon mòbil on hi

enganxem cada setmana algunes de les aplicacions.

Les apps les podeu repartir al llarg de les

quatre setmanes d’Advent. A un costat de

cada paraula podeu imprimir l’explicació

anterior, i fer-ne una lectura a cada moment

que es descobreixi una.

A la darrera setmana d’advent podeu

proposar a alumnat per quines paraules

poden substituir les que s’han anat trobant

pel camí.

De la mateixa manera en podeu fer les noves

icones amb les noves aplicacions! I no oblideu

de posar ben visible: JUNTS ARRIBEM A BETLEM.

A tall d’exemple…

Malgastar per solidaritat Etiquetes per humilitat Sobrepès per senzillesa

Vacances per il·lusió Regal fàcil per esforç Sort per providència

Apagada per llum Any passat per esperança Repòs per posar-se en camí

Es pot elaborar un pessebre (o

aprofitar el que normalment posem en

algun lloc de l’escola) i posar-ho als

peus d’una senyal de Betlem i fer la

lectura dels textos del Papa Francesc al

Nadal del 2019. (A cadascuna de les 4
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setmanes en podeu anar afegint algunes de les figures del pessebre i a un costat l’escrit amb la

reflexió de cada figura).

El bell signe del pessebre, tan estimat pel poble cristià, causa sempre sorpresa i admiració. La

representació de l'esdeveniment del naixement de Jesús equival a anunciar el misteri de l'encarnació del Fill

de Déu amb senzillesa i alegria. El pessebre és com un Evangeli viu, que sorgeix de les pàgines de la

Sagrada Escriptura. La contemplació de l'escena del Nadal ens convida a posar-nos espiritualment en camí,

atrets per la humilitat d'Aquell que s'ha fet home per a trobar cada home. I descobrim que Ell ens estima

fins al punt d'unir-se a nosaltres, perquè també nosaltres puguem unir-nos a Ell.

La seva representació en el pessebre ens ajuda a imaginar les escenes, convida a sentir-nos implicats en la

història de la salvació, contemporanis de l'esdeveniment que es fa viu i actual en els més diversos contextos

històrics i culturals.

El cel estrellat Representem el context del cel estrellat en la foscor i el silenci de la nit. Pensem

en quantes vegades la nit embolcalla les nostres vides. Doncs bé, fins i tot en

aquests instants, Déu no ens deixa sols, sinó que es fa present per a respondre a

les preguntes decisives sobre el sentit de la nostra existència: qui sóc jo? D'on

vinc? Per què vaig néixer en aquest moment? Per què estimo? Per a respondre

aquestes preguntes, Déu es va fer home. La seva proximitat porta llum on hi ha

foscor i il·lumina els qui viuen a la fosca.(cf. Lc 1,79).

El paisatge Formen part del pessebre i que sovint representen les ruïnes de cases i palaus

antics, Aquest escenari diu que Jesús és la novetat enmig d'un món vell, i que ha

vingut a sanar i reconstruir, a retornar a la nostra vida i al món la seva esplendor

original. Quina emoció hauria d'acompanyar-nos mentre col·loquem en el

pessebre les muntanyes, els rierols, les ovelles i els pastors! D'aquesta manera

recordem, tal com havien anunciat els profetes, que tota la creació participa dela

festa de la vinguda del Messies. Els àngels i l'estrella són el senyal que també

nosaltres estem cridats a posar-nos en camí per a arribar a la cova i adorar el

Senyor.

Els pastors «Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet

saber». (Lc 2,15), diuen els pastors després de l'anunci fet pels àngels. És un

ensenyament molt bell que es mostra en la senzillesa de la descripció. A diferència

de tanta gent que pretén fer altres mil coses, els pastors es converteixen en els

primers testimonis de l'essencial, és a dir, de la salvació que se'ls ofereix. Són els

més humils i els més pobres els qui saben acollir l'esdeveniment de l'encarnació. A

Déu que ve a la nostra trobada en el Nen Jesús, els pastors responen posant-se en

camí cap a Ell.

El palau

d’Herodes

El palau d'Herodes és al fons, tancat, sord a l'anunci d'alegria. En néixer en el

pessebre, Déu mateix inicia l'única revolució veritable que dona esperança i
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dignitat als desheretats, als marginats: la revolució de l'amor, la revolució de la

tendresa. Des del pessebre, Jesús proclama, amb humil poder, la crida a compartir

amb els últims el camí cap a un món més humà i fratern, on ningú no en sigui

exclòs ni marginat.

El caganer Amb freqüència als infants —però també als adults!— els encanta afegir altres

figures al pessebre que semblen no tenir cap relació amb els relats evangèlics. I,

no obstant això, aquesta imaginació pretén expressar que en aquest nou món

inaugurat per Jesús hi ha espai per a tot el que és humà i per a tota criatura. Del

pastor al ferrer, del forner als músics, de les dones que porten gerres d'aigua als

nens que juguen, al caganer..., tot això representa la santedat quotidiana, l'alegria

de fer de manera extraordinària les coses de cada dia, quan Jesús comparteix amb

nosaltres la seva vida divina.

Maria Trobem les figures de Maria i de Josep. Maria és una mare que contempla el seu

fill i el mostra a tots els qui venen a visitar-lo. La seva imatge fa pensar en el gran

misteri que ha embolcallat a aquesta jove quan Déu ha trucat a la porta del seu

cor immaculat. Davant l'anunci de l'àngel, que li demanava que fos la mare de

Déu, Maria va respondre amb obediència plena i total. Les seves paraules: «Heus

aquí l'esclava del Senyor; faci's en mi segons la teva paraula» (Lc 1,38), són per a

tots nosaltres el testimoniatge de l'abandó en la fe a la voluntat de Déu.

Josep Al costat de Maria, en una actitud de protecció del Nen i de la seva mare, hi ha

sant Josep. En general, es representa amb el bastó a la mà i, a vegades, també

sostenint un llum. Sant Josep juga un paper molt important en la vida de Jesús i de

Maria. Ell és el custodi que mai no es cansa de protegir la seva família. Quan Déu li

va advertir de l'amenaça d'Herodes, no va dubtar a posar-se en camí i emigrar a

Egipte (cf. Mt 2,13-15). I una vegada passat el perill, va portar la família de tornada

a Natzaret, on va ser el primer educador de Jesús nen i adolescent. Josep portava

en el seu cor el gran misteri que embolcallava a Jesús i Maria la seva esposa, i com

a home just va confiar sempre en la voluntat de Déu i la va posar en pràctica.

Nen Jesús Déu es presenta així, en un nen, per a ser rebut als nostres braços. En la feblesa i

en la fragilitat amaga el seu poder que tot ho crea i transforma. Sembla

impossible, però és així: en Jesús, Déu ha estat un nen i en aquesta condició ha

volgut revelar la grandesa del seu amor, que es manifesta en el somriure i en

allargar les seves mans cap a tothom.

El naixement d'un nen suscita alegria i sorpresa, perquè ens posa davant el gran

misteri de la vida. Veient brillar els ulls dels joves esposos davant el seu fill nounat,

entenem els sentiments de Maria i Josep que, mirant el nen Jesús, percebien la

presència de Déu en les seves vides.
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Els savis d’Orient Observant l'estrella, aquells savis i rics senyors d'Orient s'havien posat en camí cap

a Betlem per a conèixer Jesús i oferir-li dons: or, encens i mirra. També aquests

regals tenen un significat al·legòric: l'or honra la reialesa de Jesús; l'encens, la seva

divinitat; la mirra, la seva santa humanitat que coneixerà la mort i la sepultura.

Contemplant aquesta escena en el pessebre, estem cridats a reflexionar sobre la

responsabilitat que cada cristià té de ser evangelitzador. Cadascun de nosaltres es

fa portador de la Bona Notícia amb aquells que troba, testimoniant amb accions

concretes de misericòrdia l'alegria d'haver trobat Jesús i el seu amor.

Els Mags ensenyen que es pot començar des de molt lluny per a arribar a Crist.

Són homes rics, savis estrangers, assedegats de l'infinit, que parteixen per a un

llarg i perillós viatge que els porta fins a Betlem (cf. Mt 2,1-12). Una gran alegria

els envaeix davant el Nen Rei. No es deixen escandalitzar per la pobresa de

l'ambient; no dubten a posar-se de genolls i adorar-lo. I certament, arribats al seu

país, hauran comptat aquesta trobada sorprenent amb el Messies, inaugurant el

viatge de l'Evangeli entre els no jueus.

En qualsevol lloc i de qualsevol manera, el pessebre parla de

l'amor de Déu, el Déu que s'ha fet nen per a dir-nos com és a prop

de tot ésser humà, sigui quina sigui la seva condició.

El pessebre forma part del dolç i exigent procés de transmissió de

la fe. Començant des de la infància i després en cada etapa de la

vida, ens educa a contemplar Jesús, a sentir l'amor de Déu per

nosaltres, a sentir i creure que Déu és amb nosaltres i que

nosaltres estem amb Ell, tots fills i germans gràcies a aquell Nen

Fill de Déu i de la Mare de Déu. I a sentir que en això hi ha la

felicitat.

PREGÀRIA I CANÇONS

Pregària del Papa Joan XXIII a l’infant Jesús.

Dolç Infant de Betlem,

fes que penetrem amb tota l'ànima

en aquest profund misteri del Nadal.

Posa al cor dels homes

aquesta pau que busquen,

de vegades amb tanta violència,
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i que tu només pots donar.

Ajuda'ls a conèixer-se millor

ia viure fraternalment

com a fills del mateix Pare.

Descobreix-los també la teva bellesa,

la teva santedat i la teva puresa.

Desperta al seu cor l'amor

i la gratitud a la teva infinita bondat.

Uneix-los a la teva caritat.

I doneu-nos a tots la vostra celeste pau.

Amén

Cançons

No dormiu, del grup Kairoi https://www.youtube.com/watch?v=PnsN3YHvkEU

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 en qui en mi vol confiar.

https://www.youtube.com/watch?v=PnsN3YHvkEU
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He volgut ser perdonat,

i a qui m'ha fet mal l'he deixat plorant.

Insensible, sense amor

davant l'odi, la injustícia i el dolor.

No dormiu,

que vindrà un nen,

que vindrà Jesús,

que vindrà Déu (2)

Vull tenir-te a tu,

Senyor Jesús, al meu costat.

Regalant somriures oberts

als homes marcats per manca d'amor.

Abraçar el nen marginat,

animar l'alcohòlic i el malalt.

Despullar-me del que tinc,

fent-me pobre entre els més pobres,

seguint-te a tu.

Ets Nadal https://www.youtube.com/watch?v=yMWPv2lfikw

Base musical https://www.youtube.com/watch?v=jrVuUHqyhKE

Ets Nadal

Nadal quan tu ets l’estel de qui viu en la foscor

Nadal quan ets transparent i als teus ulls veiem el cor.

Nadal quan les teves mans són bressol, són amistat.

Nadal quan obres el cor i hi entra el sol, i hi entra el món.

Ets Nadal, cerques a la nit l’estel

Ets Nadal, descobreixes que hi ha un nen.

Ets Nadal, ets Nadal, ets Nadal.

Nadal quan vora el teu foc pot asseure-s’hi algú més

descobrint que neix quelcom compartint allò que tens.

Nadal si on no queda res ets llavor, fas somiar.

Nadal quan sents dins del cor que ja mai no estaràs sol.

https://www.youtube.com/watch?v=yMWPv2lfikw
https://www.youtube.com/watch?v=jrVuUHqyhKE

