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 Pensament i reflexió Núm. 2 

ADVENT: 
CAMÍ 

ESCOLTA 

CAP A NADAL 

 

¡Ja arriba! ¡Sortiu al seu encontre! 
 Primerament, i açò és molt important, Déu 

arriba encara que ningú vagi a rebre’l, Ell, Déu, 
arriba perquè sí. 

 Els qui escolten la notícia i la volen, aquests 
són els qui surten a rebre’l: es posa en camí cap 
el Déu que es troba a les portes. 

 L’advent de Déu té tres matisos: Un dia vingué 
i donà la vida per nosaltres; la seva presència 
segueix viva enmig de nosaltres, encara que no 
el vegem; ens ha fet una promesa de tornar 
novament, amb tot el poder i la glòria. 

 Sortir al seu encontre significa deixar de creure 
que cadascú és el centre de l’univers i posar-lo 
a Ell com a centre de l’existència; entrenar els 
ulls per a descobrir-lo present en els detalls de 
cada dia; estar disposats a la novetat, al que 
semblava impossible. 

 Sortir a rebre’l és un lent itinerari que no acaba 
mai, perquè Déu arriba a l’home sempre més 
enllà del que pot imaginar. Déu ha fet camí per 
a visitar-nos. Però, caminar tenint a Déu com a 
company de ruta obliga a la persona a viure 
una contínua conversió, ens constant 
peregrinació. 
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 Per poder trobar-nos amb Déu infant, els escoltes ens hi ham 
de preparar veient la nostra realitat i traient tot allò que 
impedeix la seva descoberta. Estiguem a punt per rebre’l! 

Suggeriments per a les celebracions  
d’aquest Advent 
 

Durant les quatre setmanes d’advent podem anar constru-
int dos murals diferents, però complementaris, amb la tèc-
nica del “collage”. Al primer hi anirem col:locant, a partir 
de l’Evangeli, de la Llei Escolta, els aspectes més 
“negatius” del contingut de cada setmana, i la proposta 
d’alguna dinàmica. Són aquests els aspectes que l’Advent 
ens crida a reconstruir i que no podem oblidar ni dissimu-
lar, si no volem convertir-nos en escoltes sense il:lusió en 
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la transformació del nostre món. 
Però no podem quedar aquí. El ma-
teix missatge de l’Advent i de la Llei 
escolta, diumenge rera diumenge, 
ens mou cap a l’horitzó de la utopia, 
la que ha de venir i la que ja està ve-
nint amb el senyor. Per açò, en el 
segon dels murals hi posarem els 
aspectes positius del missatge de ca-
da diumenge. 
Us oferim un esquema model del 
“collage” d’aquesta proposta. Ara us 
toca a vosaltres, caps, motivar i cer-
car els punts i els aspectes més im-
portants que vulgueu destacar cada 
setmana. 
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Tema:    Vigilància 

 

Mural:   1) Violència 

     2) Gestos i testimonis d’una vigilància permanent 
 

Texts:   Isaïes 2, 1-5     Mateu 24, 37-44 

    Isaïes 63,16b-17, 19; 64, 2b-7   Marc 13, 33-37 

    Jeremies 33, 14-16    Lluc 21, 25-28, 34-36 

 

Llei escolta: 
 Aprenem a ser útils i a fer servei. 
 Estimem el treball i volem fer bé les coses 

 

Lema:   Sempre a punt 
 

Murals: Al primer dels murals, hi farem un collage amb imatges 
que parlen d’armes, de violència, de 
destrucció. En el segon hi farem un 
collage al qual hi posarem fotografies 
de gestos i actituds que indiquen 
una vigilància, que és el que ens de-
mana avui l’Evangeli, així, també hi 
posarem testimonis d’aquesta vigi-
lància. 
Centrarem la reflexió en els punts de 
la Llei assenyalats, procurant que la 

reflexió es centri en la importància de l’equip per aprendre a es-
tar units i construir la pau i en segon lloc que fent bé les feines 
de cada dia anem fent un món amb pau. 
El lema dels escoltes fa viure sempre amb atenció estant a punt, 
preparant per aportar pau al lloc on vivim 
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Dinàmica: Mussol: Recursos diversos nº2. La dinàmica 21.– el 
fil pelat: 
 La reflexió podria ser que hem d’estar a punt per descobrir 

allò que està fallat. 
 Cercar el que és bo, fugir del que no construeix la pau.  

Tema:    Conversió, millorar la manera de viure 

 

Mural:   1) Injustícia 

     2) Els qui coneixen el Senyor 
 

Texts:   Isaïes 11, 1-10     Mateu 3, 1-12 

    Isaïes 40, 1-5, 9-11     Marc 1, 1-8 

    Baruc 5, 1-9     Lluc 3, 1-6 

 

Llei escolta: 
 Ens esforcem a merèixer confiança i feim confiança a to-

thom 

 Som germans de tothom i treballem per la pau. 
 

Murals: En el primer tenint en compte les 
paraules de Joan Baptista a l’Evangeli, que 
ens parla que ell sols és aquí per preparar 
el camí de Jesús, el collage té com a tema 
les acusacions de Joan Baptista: luxe, ri-
quesa, corrupció, engany... En el segon el 
collage, ens ha de fer descobrir que els 
escoltes, que ens volem preparar per rebre 
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el Senyor, hem de fer el possible, des del coneixement de Jesús, 
per aportar a aquest món pau, justícia, confiança en la persona 
humana. 
 

Dinàmica: del Mussol: Recursos diversos nº2. La dinàmica 6.– 
les llanxes: 
 El que realment importa és que tots ens sapiguem embar-

car i ens hem de sebre cuidar de l’altre que queda sol, no 
n’hi ha prou que jo em salvi. 

 No hem puc barallar amb l’altre per salvar-me jo. 
 Joan era un que remava contra corrent per ajudar als altres 

a descobrir la felicitat.  

Tema:    Esclat de vida. Alegria  
Mural:   1) Desert i baixesa del món 

     2) La comunitat. Oasis  
 

Texts:   Isaïes 35, 1-6a, 10    Mateu 11, 2-11 

    Isaïes 61, 1-2a, 10-11    Joan 1, 6-8, 19-28 

    Sofonies 3, 14-18a    Lluc 3, 10-18 

 

Llei escolta: 
 Aprenem a viure en equip i tot ho feim entre tots. 
 Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món. 
 

Murals: En el primer hi posarem imatges del món com a 
“desert” i “baixesa del món”: tercer món, proves nuclears, Bòs-
nia, Rwanda, Eritrea... o altres llocs on no es respecta la vida. En 
el segon mural hi posarem el ressorgiment de la comunitat com 
alternativa solidària, com un oasis de vida, com Alegria perpè-
tua... Goig i alegria... 
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Tema:    Consumisme i la dignitat de la persona. 
 

Mural:   1) Societat de consum. Nadal mercantilitzat. 
               2) La dignitat de la persona. Nadal proposta alternativa 

de valors. 
 

Centrarem la reflexió en la importàn-
cia de l’equip i el grup per aconse-
guir millorar el nostre món. Sol és 
difícil fer, amb altres sempre tenim 
més possibilitats. Com també tot allò 
que pugui ajudar a fer-nos més soli-
daris del que molts d’altres van patint 
arreu del món. Si som ciutadans d’a-
quest món, els problemes i les difi-

cultats dels altres m’afecten. 
Com a darrera qüestió caldrà accentuar que l’escolta actua sem-
pre amb decisió i alegria. 
 

Dinàmica: del Mussol: Recursos diversos nº2. La dinàmica 14.– 
el caos: 
Seria interessant fer la variació indicada on s’hagin de fer pare-
lles de persones que ballen, canten... Aquesta dinàmica ens podrà 
fer reflexionar: 
 Si cadascú fa el que vol el món és un “caos”. Necessitem 

de l’altre. 
 L’altre m’ha ajudat a no sentir-me sol. 
 El món necessita persones que vulguin col:laborar en la 

seva construcció positiva. 
Serà interessant veure amb atenció com s’ha duit a terme la dinà-
mica perquè ens ajudi a valorar els comentaris posteriors.  
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Texts:   Isaïes 7, 10-14     Mateu 1, 18-24 

    2 Samuel 7, 1-5; 8b-11, 16   Lluc 1, 26-38 

    Miquees 5, 1-4a     Lluc 1, 39-45 

 

Llei escolta: 
 Aprenem a estimar i a jugar net. 
 Som decidits i afrontem les dificultats sense por. 
 Defensem la natura i protegim la vida. 
 

Murals: Avui el diumenge es centra en la imatge de Maria i Jo-
sep, tot i que hi queden alguns dies per 
celebrar Nadal, ja fa fies que comerci-
alment Jesús ha nascut... Per açò al 
primer mural hi posarem imatges de la 
societat de consum i de la mercantilit-
zació que es fa de Nadal. Al segon mu-
ral hi posarem imatges sobre la dignitat 
de la persona humana, seguint l’exem-
ple de l’actitud de Josep amb Maria i la 
proposta d’uns valors que ens ofereix 
Nadal, d’una vivència austera i solidà-
ria. 
Els escoltes hem de sebre observar tots aquests valors per veure 
sobretot la importància de les coses senzilles, fetes i viscudes 
amb sinceritat, fugint d’allò superflu. 
 

Dinàmica: del Mussol: Recursos diversos nº2. La dinàmica 15.– 
Lleva’m la coa: 
La importància d’aquesta dinàmica està en: 
 que amb molt poc em pogut aconseguir passar bé una estona. 

A vegades necessitem molt per no divertir-nos. 
 Cadascú ha de prestar atenció a l’altre. A la dinàmica és per 

prendre el mocador. Açò moltes vegades passa a la vida real. 
 Cadascú ha d’intentar mantenir-se davant els atacs dels altres. 

Açò suposa que en moltes ocasions ens hem de mantenir 
ferms. 


