
 
Preparació del Nadal (en els grups) 2020 

 
El treball previ a la celebració es farà a cada grup de Rvd a partir del text proposat. 
 
Cada grup treballa el text del profeta Isaïes i es comparteixen les preguntes en el propi 
grup. 
 
La darrera pregunta és la que compartirem a la celebració de Nadal. 
Com ho farem? Cal escriure una frase o paraules en relació a la pregunta dins el dibuix 
d’una llavor (com a símbol del que plantem o fem...). Aquest dibuix i resposta cal 
portar-lo imprès o fet a mà per poder penjar en un mural conjunt a la mateixa 
celebració. Mida del full  
DIN-A5 (la meitat d’un foli /DIN-A4) 
 
PROFETA 
1. Llegim el text (Is 61,1-2a.10-11) 
L’Esperit del Senyor, Déu sobirà, reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit. M’ha 
enviat a portar la bona nova als pobres, a curar els cors desfets, a proclamar als captius 
la llibertat i als presos el retorn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del Senyor.  
Aclamo el Senyor ple de goig, la meva ànima celebra el meu Déu, que m’ha mudat amb 
vestits de victòria, m’ha cobert amb un mantell de salvació, com el nuvi coronat amb la 
diadema, com la núvia adornada amb joiells. Com la terra fa créixer la brotada i el jardí 
fa germinar la llavor, el Senyor, Déu sobirà, farà germinar la salvació i el triomf davant 
totes les nacions. 
 
2. Comprenem el text 
Un nou missatge d’esperança. La missió del profeta és anunciar una nova situació per 
al poble després de l’exili (avui després de la pandèmia). El profeta s’adreça a les persones 
pobres, afligides, captives, presoneres, precàries. El seu missatge és joiós i alliberador. 
El profeta anuncia un any de gràcia, un temps de goig, esperança i llibertat. 
El poble alliberat i esperançat respon amb una aclamació agraïda. Al final apareixen 
imatges esponsals, vestits de victòria, mantell de salvació, diadema i joiells que 
celebren aquesta felicitat. 
 
3. Pensem-hi 
Temps de profetes, temps de prioritats, de veritats, de fonamentar la nostra militància 
en l’estil de vida de Jesús. 
 

• Vivim feliços amb el nostre estil de vida? 
 

• L’estil de vida evangèlic és font de felicitat, malgrat el desert, el cansament, les 
restriccions covid-19, la manca de resultats? 

 
• Què fem i/o què hauríem de fer davant les persones en situació més precària 

cridades a participar del Regne? PER COMPARTIR A LA CELEBRACIÓ 


