
MIJAC BARCELONA. REUNIÓ RESPONSABLES I INICIADORS

CELEBRACIÓ DEL NADAL:

L'objectiu de la celebració és senzill:

1- Preparar-nos per a acollir a Jesús que neix en les nostres realitats.

2- Obrir els ulls per a reconèixer-lo (en el més petit).

Metodologia: Ens trobem tots junts (responsables i iniciadors) per a la celebració.

1- Comencem amb un cant. 

2- Petita explicació del sentit que volem donar al Nadal:

Què és el Nadal? Per a molts, és una ocasió com altres per fer festa, per parar taula, per  
participar en la cursa frenètica dels regals. O, si més no, per conrear la il·lusió d'una  
tranquil·litat entre quatre parets, deixant a fora tots els problemes, els sorolls del carrer, els  
dolors. Per a qui és pobre, està sol o és estrany a aquests costums, què és el Nadal? En una 
ciutat rica i distreta, com Barcelona, com moltes, es repeteix encara una escena antiga: la  
d'una família de pobres estrangers que van trobar moltes portes tancades, la d'un nen nascut  
a l'aire lliure. Cal preguntar-se de nou sobre el sentit d'una festa a la qual se li ha manllevat  
el significat. És per això que volem reflexionar sobre com volem celebrar nosaltres el Nadal.

3- Lectura del text de Lc 1, 26-31 (Anunci del naixement de Jesús) 

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.

4- Explicació de la dinàmica a seguir:

En un estel de Nadal com el que hi ha aquí dibuixat haurem d'enganxar uns paperets 
en forma de petits estels posant amb poques paraules on veiem nosaltres que hi 
arriba el Nadal (en aquell infant del meu grup que comença a relacionar-se amb els 
seus companys, en el nen que acaba de néixer en tal família, entre els companys de 
l'equip perquè...)

Deixarem una estona per pensar, escriure i enganxar els paperets a l'estel gros 
mentrestant posarem una música de fons adient. Passats uns minuts compartirem 
en veu alta allò que hem posat.

5- Acabarem amb una nadala com a acció de gràcies final.

6- Repartim una petita espelma com a signe que Jesús neix allà on l'hem sabut 
descobrir.

    



        

        

        


