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Presentació
El lema per a Infància Missionera de l'any 2017 és "segueix-me". Anem a plantejar l'Advent des d'una

activitat que realitzen amb freqüència els nens quan surten al camp, participen en alguna acampada o cam-
pament: es tracta d'un rastreig. Hi ha un objectiu que aconseguir i, mitjançant una sèrie de pistes, els rastre-
jadors han d'arribar a trobar-lo.

També el nostre Advent té un objectiu concret: arribar a la trobada amb Jesús a Betlem. Cada setmana
d'Advent anirem descobrint, guiats per la Paraula de Déu, una pista que ens porti a viure el Nadal. Aquestes
pistes seran l'atenció, la formació, la paciència i la senzillesa.

Aquesta activitat pastoral va néixer amb el desig de destacar el caràcter missioner del Nadal. Els que
esperem el naixement de Jesús sabem que no podem quedar-nos per a nosaltres aquest gran regal. Cal
córrer la veu i comunicar aquesta bona notícia als que ens trobem als nostres carrers i places.

D'altra banda,"Sembradors d'Estrelles" té també la dimensió de la gratitud.Els mateixos nens que, amb
motiu del DOMUND, han demanat ajuda per als missioners, ara regalen en el seu nom una estrelleta, com a
signe de gratitud per aquelles almoines lliurades.

Objectius
Proporcionar als agents de pastoral una ajuda perquè els nens descobreixin la naturalesa de
l'Advent com a temps de preparació personal i comunitària per rebre Jesús per Nadal.

Integrar en aquesta activitat el procés de preparació de la Jornada d'Infància Missionera, tenint
present el lema d'aquest any, "segueix-me".

Col·laborar amb els educadors perquè els nens, des de l'escolta de la Paraula de Déu i la pregària,
descobreixin la dimensió missionera que comporta l'acolliment de Jesús en les nostres vides.

Ajudar a les famílies a acompanyar els nens en la realització de les activitats i dels signes que els
proposem per viure amb esperit missioner aquest temps litúrgic.

ADVENT MISSIONER 2016

SEMBRADORES D’ESTRELLES
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DIUMENGE 1r D'ADVENT (27 de novembre)

MOTIV ACIÓ
Pau convida a la comunitat de cristians que hi ha a Roma a fixar-se bé en la realitat. A vegades vivim

tan de pressa que no ens adonem de les coses que passen al nostre costat. Una de les temptacions és la
superficialitat, fer les coses de qualsevol manera. El consell que ens dóna la Paraula de Déu és anar ben
desperts per la vida.

A vegades parlem d'anar amb els ulls ben oberts. Segur que a tots ens han demanat alguna vegada
que prestem atenció. Podem recordar algunes d'aquestes ocasions. Què passa quan no ens fixem bé en
les coses, o quan les fem descuidadament?

SIGNES
La primera setmana d'Advent parla de l'atenció.Una atenció que ha de ser compromesa,perquè no sor-

geixi en nosaltres la indiferència.Cal convidar els nens a que siguin observadors, a que es fixin en les coses.

Es proposen dos signes que poden ser presentats durant la celebració de l'eucaristia o, si això no és
possible, en la classe o espai de la catequesi:

Una foto d'una gran ciutat o d'un paisatge.Volem ser nens missioners en el nostre lloc concret;
per això, hem d'anar amb els ulls ben oberts, per descobrir la nostra missió en el lloc on vivim.

Una lupa. Ens ajuda a veure bé quan les coses són petites. La veritat és que en la nostra vida
moltes vegades les realitats que vivim són senzilles i habituals, i per això ens costa molt valo-
rar-les.

COMPROMÍS
Descobrir quines persones, al nostre costat, necessiten ajuda.

Rebre la Guardiola del Compartir. Serà un permanent record fins a la jornada d'Infància
Missionera perquè ajudem a altres nens amb el nostre petit esforç.

“Ja és hora de desvetllar-vos del somni” (Romans 13, 11)
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DIUMENGE 2n D'ADVENT (4 de desembre)

MOTIV ACIÓ
Pau vol que els fidels de Roma estiguin ben formats i tinguin el coneixement suficient de les

Escriptures, perquè puguin ser millors cristians i, quan parlin amb altres persones, puguin explicar coses
de la seva fe en el Senyor Jesús.

Un nen missioner descobreix en la Bíblia, sobretot en els evangelis, com era l'actuació de Jesús i els
valors que ens proposa perquè intentem imitar-lo i viure com Ell va viure.

SIGNES
Romanen a la vista dels nens la foto i la lupa. Ens recorden el compromís de prestar atenció d'una

forma continuada. Aquesta setmana afegim dos nous signes:

Una Bíblia. Segur que tots tenim una a casa. Pot estar oberta pel capítol 5 de sant Mateu, on
Jesús ens diu com vol que visquem seus amics.

La revista Gesto dedicada al Nadal. En ella els nens poden conèixer com viuen altres persones,
altres nois com ells. Interessa saber què els passa, quins són les seves alegries i les seves neces-
sitats. Només coneixent, estant informats, podrem ajudar-los millor.

“Tot el que es va escriure en el passat, es va escriure
per ensenyament nostre” (Romans 15, 4)

COMPROMÍS

Llegir durant aquesta setmana els capítols 5 al 7 de l'Evangeli de sant Mateu i apuntar aque-
lles coses que ens poden ajudar a viure millor el Nadal.

Estar atents a classe. Cal que ens adonem que, una bona preparació, és necessària per ajudar
millor als altres.



5advent missioner 

DIUMENGE 3r D'ADVENT (11 de desembre)

MOTIV ACIÓ
L'apòstol Sant Jaume aconsella que tinguem paciència. En aquell moment ho deia perquè alguns creien

que Jesús havia de venir immediatament.Ha de fer-los algunes advertències perquè, pensant que amb l'últi-
ma vinguda de Jesús tot s'acabaria, no es preocupaven de que les coses funcionessin millor.

També nosaltres esperem la vinguda de Jesús en el Nadal i pot ser que, pensant que ja falta poc, no tre-
ballem prou.D'altra banda, de vegades ens agrada semblar més grans i fem coses que no acabem d'entendre
o que no ens convenen.

SIGNES
En algun lloc de l'església, de la catequesi o de la classe, es van col·locant de manera ordenada els sig-

nes que cada setmana hem incorporat: la foto, la lupa, la Bíblia, la revista Gesto. A ells es sumen els que es
proposen per a aquesta tercera setmana:

Una planta. El seu creixement és lent. Des que es sembra, fins que neix i es fa gran, ha de passar
molt de temps. Mirem, i d'un dia per l'altre sembla que no ha crescut res; però, cada dia és dife-
rent de com era l'anterior.

Un puzle amb moltes peces. Per acabar-ho i fer-ho bé no cal córrer. Cal tenir molta paciència,
buscar les peces adequades i posar-les en el seu lloc. A poc a poc es va veient com creix, però de
vegades tot just avancem.

“Espereu amb paciència” (Jaume 5, 7)

COMPROMÍS
Fer una llista amb les vegades que nosaltres hem demanat alguna cosa a casa i ens hem enfa-
dat perquè no ens ho han proporcionat quan ho volíem.

Escriure la paraula paciència en un paper amb lletres boniques i col·locar-la al lloc d'estudi. Serà
un bon recordatori per fer bé els deures o per aprendre alguna cosa a fons sense córrer.
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COMPROMÍS
S'acosta el Nadal. Perquè els nens puguin viure aquest temps de festa i de trobada amb Jesús, es pro-

posen aquests compromisos, que, encara que semblin petits, són molt importants:

Intentar cada dia una petita acció d'ajuda i col·laboració en les tasques de la casa.

Saludar Jesús o parlar amb Ell per mitjà d'una nadala o d'alguna de les Oracions de l'Infant mis-
sioner, publicades per OMP.

Compartir amb altres nens alguna de les històries que es relaten a la revista Gesto.

MOTIV ACIÓ
Davant el perill que aguaitava a Jerusalem, el rei Acaz rebutja la temptació de demanar un senyal que

infongui confiança en la victòria. La temptació pot estar en buscar un senyal complicat, que desafiï les lleis
de la naturalesa ( "a les profunditats de l'abisme o a la part alta del cel").

Aquest quart diumenge d'Advent ens parla de com els senyals de la presència de Déu entre nosaltres
són senzills i estan a l'abast de tots.

SIGNES
Posar dos nous signes, que ens parlen de senzillesa i naturalitat:

Una corda per saltar a la corda (saltador). Enfront de la sofisticació dels jocs electrònics que
necessiten un ordinador o una consola, hi ha un altre tipus de jocs que són senzills i ens facili-
ten la diversió.

Un bressol o cistella buida. En ella volem representar el desig d'acollir al Nen Déu quan neixi.
És una cosa molt corrent, però que manifesta la nostra intenció de celebrar un Nadal senzill,
centrat en el fonamental.

DIUMENGE 4t D'ADVENT (18 de desembre)

“El Senyor us donarà un signe” (Isaïes 7, 14)
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Cant d'inici: nadala

Salutació

Lectura: Mateu 2, 1-12

Ambientació

Estem a punt d'acabar l'Advent. Durant aquest temps hem anat seguint algunes pistes que ens por-
taran a trobar-nos amb Jesús infant, que neix a Betlem i que, quan sigui gran, ens va a convidar a seguir-
lo  per aprendre d'Ell  i actuar com Ell.

Avui volem sortir al carrer per compartir amb els altres aquestes pistes que hem descobert i que ens
acosten al lloc del naixement. Jesús neix per a tothom, i nosaltres, els nens missioners, tenim el compro-
mís de col·laborar perquè cada vegada siguin més les persones que coneixen Jesús.

Les quatre pistes que han aparegut en les setmanes de l'Advent Missioner ens ajudaran a viure un
Nadal que es fixa en el fonamental, que és que Déu es fa present en el món, allunyant-nos del sentit con-
sumista que envaeix aquestes festes.

És molt important la preparació del lloc on es va a desenvolupar la celebració de
l'enviament. Amb la finalitat d'anar creant un clima favorable, durant els dies previs
es pot demanar a grups que treballin la caracterització d'alguns personatges
nadalencs o l'ambientació. Es pot fer l'enviament a prop del pessebre o
motiu nadalenc amb que compti l'escola o la parròquia.

És bo que els que van a intervenir tinguin prèviament
les lectures o el que van a fer. També cal triar convenientment les
cançons i les nadales.

El text es pot representar o llegir a diverses veus.

El que presideix o coordina la celebració pot fer al·lusió als Mags que van seguint un estel i posar-los en
relació amb el lema de la Infància Missionera: "Segueix-me". En els guions de formació distribuïts amb
motiu del DOMUND, així com en els materials d'Infància Missionera, es poden trobar suggeriments sobre
aquest tema del seguiment.

Els nens i joves han de prendre consciència de què ells són seguidors de Jesús i que el seu testimoni pot
ser aquesta estrelleta que guiï a altres a la trobada amb el Senyor.



8 advent missioner 

Perquè ningú es quedi sense saber que per Nadal "Tu neixes per a tots".
R/ Seguim els teus passos, Jesús.

Perquè totes les persones tinguin l'alegria de conèixer-te.
R/ Seguim els teus passos, Jesús.

Perquè els nens que passen necessitats es vegin alleujats amb la nostra generositat.
R/ Seguim els teus passos, Jesús.

Perquè siguem missioners sembrant la nostra ciutat (o poble) d'estrelles de la fe.
R/ Seguim els teus passos, Jesús.

Peticions: A cada petició responem: "Seguim els teus passos, Jesús".

Enviament:

Cant final

Després d'explicar com es van a sembrar les estrelles, es beneeixen aquestes estrelles i als sembradors.

Voleu omplir els carrers d'estrelles que portin a les persones a la trobada amb Jesús?
R/ SÍ, VULL.

Voleu anunciar a tothom que Jesús ve a néixer en el nostre cor? 
R/ SÍ, VULL.

Voleu portar l'amor de Déu a tots els que viuen tristos, sols i oblidats?
R/ SÍ, VULL.

En nom de Déu us beneeixo (+), en nom de Jesús us envio i en
nom de l'Església us acompanyo.

És convenient que les peticions s'hagin preparat abans, a la classe o en els grups, i que ara alguns nens
o joves les facin en nom de tots. Poden servir també les següents:

Abans de sortir a sembrar estrelles, anem prenent consciència que som enviats per l'Església per a
realitzar aquesta missió. Acceptem l'enviament dient: "SÍ, VULL".

Javier Carlos Gómez

Delegat Diocesà de Missions de Valladolid


