NOM:

DATA:

REPASSEM EL TEMPS D’ ADVENT I DEL NADAL

L’ Advent és el temps de preparació pel …………………….. Té una durada de
………… setmanes. A l’Església cada ………………………… s’encén una ………………………..
Quines coses fem els cristians durant aquests dies?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

El dia de Nadal és el ………………………………………. i recordem el ……………………………….
de Jesús. El 26 de desembre és …………………………………….., el 28 de desembre
és ………………………………………………… El 31 de desembre és …………………………………………..
I el dia 1 de gener és ……………………………………………. Celebrem la visita dels tres
Reis Mags el dia ………………………………………………………

La història de Nadal comença amb dos personatges molt importants:
………….…..….. i ………………………
Maria era una noia ………………….. i ………………………… que havia nascut i vivia a
……………………….. La seva mare es deia ……………… i el seu pare es deia …................
Josep era

………………... i vivia a ……………………………….. però havia nascut a

………………………..
Josep i Maria es van ……………………. i van viure a ……………………………….
Un …………………………. que es deia …………………….li va anunciar a Maria que seria
mare de. ……………………………… i que de nom li posaria ………………………….

Ella es va posar molt ……………………………….. i li va anar a explicar a la seva
………………………………. que es deia

………………………………….. i que també estava

……………………………………….. d’un nen que es diria …………………………………..

L’emperador va posar una nova llei i era que tothom s’havia d’…………………………..
………………………………………….. i com Josep havia nascut a ………………………… cap allà
que es van haver d’anar. Van carregar tot en un …….…….. i van començar el camí.
Molt lluny d’allà hi havia tres ………………… que vivien a ……………………………….. i es
deien: ………………………

,

…………………………….

i

…………………………….. Eren molt

………………. i van seguir ……………………. que els conduiria fins on nasqués ……………..

Quan els tres feien el viatge plegats, però va haver-hi un moment que els reis
no veien ……………………. perquè uns ………………………………… el tapaven. Van decidir
entrar a …………………………….. En aquell poble vivia un rei que es deia ………………... i
era molt dolent; quan es va entera que naixeria un altre rei, no li va agradar
gens i va pensar que el ……………………………… però als reis no els hi va dir la
veritat i els hi va dir que ell també el volia …………………………….. Quan els reis van
poder continuar el camí perquè tornaven a veure l’ …………………… Un …………………..
en somnis els hi va dir que era ………………………………… que el que volia fer era
………………………………..
Josep i Maria van arribar a ……………………………. i tot estava ple perquè molta
gent s’havia anat a ………………………….. Van picar a diferents ………………………… però
només en un els hi van oferir un …………………….. on dormien els ……………………………

Aquella nit del …………………………………………… Jesús va néixer. L’àngel va anunciar
als …………………………… que Jesús havia nascut i van anar a …………………………….

Pocs dies després van arribar els …………………………………………….. conduits per
……………………………………………….. i li van portar com a regals

………………………….,

……………..………. i …………………………….
El rei ………………………………. volia …………………………….. a Jesús i va donar l’ordre de
matar a tots els …………………… menors de ………… anys. Un àngel els hi va avisar i
van fugir a …………………………….. i quan ja no hi havia perill els hi va avisar per
tornar a ………………………………………………….

