
Inspirasi Kegiatan BIA
ADVENT 2018



• Setiap tahun umat Kristiani merayakan Natal. Bagi umat Katolik, perayaan Natal 
didahului dengan masa persiapan, yaitu Masa Adven yang merupakan masa penantian
kedatangan Kristus. 

• Masa Adven adalah masa persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus, yang perlu
diisi dengan pertobatan, yaitu membersihkan rumah hati kita, dengan lebih banyak
memberikan diri pada sesama agar Kristus dapat lahir kembali di hati kita. 

• Bina Iman mengajak anak bersama dengan seluruh anggota Keluarga mempersiapkan
diri dengan baik agar dapat mengalami kehadiran Kristus di dalam hati kita, dalam
hidup kita, dalam keluarga kita dengan makin peduli dan saling mengasihi

• Sebagaimana Bayi mungil Yesus yang „rela menghadirkan diri‟ ke tengah dunia sabagai
tanda CintaNya, peristiwa Natal mengingatkan kita untuk saling membuka diri, makin
peduli dan berbagi sebagai upaya mengasihi, semoga pada masa Adven ini, kita dapat
mempersiapkan diri: terlahir kembali sebagai pribadi yang selalu siap berbagi. 
Datanglah ya Tuhan, lahirlah kembali di dalam hati kami…..
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• Dinamika Kelompok

• Film

• Dongeng/Cerita 
Kehidupan

• Panggung boneka/wayang

• Role play

• Gambar 

• Lagu/Tepuk/Puisi

Pengalaman 
Iman

• Kisah KS

• Kisah Santo/a

• Ajaran Gereja 
(dokumen Konsili,
Sakramen,dll)

• Surat Gembala

Refleksi Iman

• Kebiasaan baik

• Membuat Doa

• Aksi nyata

• Kunjungan Sosial

• Wawancara,dll

Sikap Hidup 
Baru
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Metode : 

• Bercerita / Audiovisual

• Tanya Jawab

• Hasil Karya

Sarana :

• Kitab Suci Deuterokanonika

• Video & Slideshow

• LCD Projector BIA KOMKAT KAJ 2018

hadirkan & bacakan
untuk anak



Menjaga HARAPAN dengan saling
mendengar & memperhatikan antar

sesama anggota keluarga
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1. Anak dapat menceritakan kembali kisah telur ayam yang dilindungi ayah bundanya

2. Anak dapat menyebutkan apa saja nasehat St.Paulus pada umat di Roma & di paroki kita

3. Anak dapat menyebutkan cara hidup yang berkenan pada Allah
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1. Sebutir Telur Ayam

2. Boneka / Gambar sepasang Ayam

3. Boneka / Gambar Musang

4. Korona ADVENT dengan 3 lilin ungu & 1 lilin pink

5. Foto copy gambar

6. Lem & gunting





Adik2 siapa yang pernah lihat telur ayam? Hari ini kakak akan bercerita tentang “Kisah Keluarga Ayam”
Di sebuah kerajaan penyayang hewan, tinggallah sepasang ayam yang sedang dipenuhi harapan & kebahagiaan menantikan sebuah telur
yang akan menetas menjadi anak ayam. 

Pada suatu hari saat ayam betina sedang mengerami telurnya, datanglah seekor musang menghampiri ayam jantan: “Jan..jan, Raja 
mengutus aku untuk meminta telurmu, berikan telurmu padaku..”

Ayam jantan mendekati ayam betina: “Tina.. Di luar kandang ada musang menunggu, katanya Raja mau meminta telur kita.”

Ayam betina berpikir sejenak & berkata: “Biasanya para pekerja istana datang memberikan makanan buat kita dan binatang lainnya; jika
Tuanku Raja membutuhkan telur kita, pastilah para pekerja itu yang akan mengambil telur kita.. Aku rasa itu hanya akal bulus musang
untuk mengambil telur ini.”

Ayam jantan berpikir dan segera menjawab: “Betul..kita perlu melindungi telur ini, karena telur mungil ini adalah harapan bagi
kelanjutan hidup kita…”

Hari menjelang malam saat musang menunggu di depan kandang: “Jan.. Bagaimana ini, aku akan masuk menjemput telurmu!”

Ayam jantan keluar menemui musang: “Maafkan aku Mus… Tina sedang tertidur diselimuti jerami sambil mengerami telur kami. 
Tunggulah 10 detik lagi.”

Ayoo teman2… kita bantu mereka berhitung 1 sampai 10: 1.., 2.., 3.., 4.., 5.., 6.., 7.., 8.., 9.., 10..! 
Musang menerobos masuk ke kandang ayam, diterkamnya tumpukan jerami yang ada di kandang: “ Aduuhhh.. Sakit!” Rupanya musang
terantuk seinggok batu yg ditutupi jerami. Musang pun lari meninggalkan kandang ayam.

Akhirnya keluarga ayam selamat dari akal licik si musang yang hendak memangsanya. Mereka pun hidup bahagia dengan kehadiran
anggota keluarga yang baru.

Telur dapat dipakai sebagai lambang harapan akan adanya kehidupan. Jika kita dapat menjaga telur, kita dapat berharap akan lahirnya
kebidupan selanjutnya. Selanjutnya mari kita mendengarkan Sabda Tuhan yang disampaikan lewat Rasul Paulus kepada umat di Roma…

BIA KOMKAT KAJ 2018



Surat Pertama Rasul Paulus
kepada Umat di Roma

12:9 Hendaklah kasih itu jangan pura-pura!                                 
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.

12:10Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan
saling mendahului dalam memberi hormat.

12:11Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu
menyala-nyala dan layanilah Tuhan.

12:12Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam
kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!

http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=45&c=12&v=9
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=45&c=12&v=10
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=45&c=12&v=11
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=45&c=12&v=12


:

Membangun HARAPAN baik dengan bersikap
 Saling mengasihi, bersukacita & tekun berdoa
Sayang & taat mendengar nasehat & harapan orangtua

Semoga saat Natal 4 minggu lagi
kita semua telah mempersiapkan hati kita

agar layak menyambut kelahiran Yesus di palungan hati kita.

• Sebagai pengingat kisah Kitab Suci & pesannya: 
Anak diajak membuat KORONA ADVENT
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Membuat Korona Advent



Membuat Korona Advent
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Menumbuhkembangkan KASIH dengan
saling peduli & bekerja sama antar

sesama anggota keluarga
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1. Anak dapat mengikuti Ibadat Tobat bersama

2. Anak dapat menyebutkan apa saja nasehat St.Paulus pada umat di Korintus & di paroki kita

3. Anak dapat menyebutkan cara mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dan terhadap

saudara & kawan.



1. Piring kertas warna emas/perak

2. Potongan bentuk hati dari origami

3. Tali untuk gantungan

4. Lem, gunting



Lagu Pembukaan: Bapa yang Kekal

Kasih yang sempurna, telah…ku trima dariMU
Bukan karna kebaikanku
Hanya oleh kasih karuniaMu…Kau pulihkan aku, 
layakanku tuk dapat memanggilMu: Bapa..Kau bri yang kupinta
Saat ku mencari ku mendapatkan
Kuketuk pintuMu dan Kau bukakan
sbab Kau Bapaku, Bapa yang kekal
Tak kan Kau biarkan aku melangkah dalam sendirian
Kau selalu ada bagiku
sbab Kau Bapaku, Bapa yang kekal
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Doa Pembuka

Ya Allah yang penuh kasih,
aku datang kepada-Mu, 

Engkau melihat apa yang baik dalam hidupku. 
Engkau pun dapat melihat kesalahan yang pernah kuperbuat. 

Engkau mengenal aku dengan baik. 
Di hadapan-Mu aku mau bersikap jujur. 

Kepada-Mu aku ingin menyampaikan segala isi hatiku, 
Agar aku dapat makin mengasihiMu. 

Semoga Engkau mau memaafkan dan mengampuni daku. 

Marilah kita mendengarkan SABDA ALLAH: 



Surat Pertama Rasul Paulus
kepada Umat di Korintus

13:4 Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu.    
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.

13:5 Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan
diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang
lain.

13:6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena
kebenaran.

13:7 Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan
segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.

http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=46&c=13&v=4
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=46&c=13&v=5
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=46&c=13&v=6
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=46&c=13&v=7


Pemeriksaan Batin
Allah Bapa, ampuni kami jika lupa berdoa atau malas ke gereja.

Bantulah agar kami sekeluarga makin mengasihi Engkau dengan

rajin berdoa dan ke gereja bersama

Allah Bapa, ampuni kami

jika pernah membantah dan tidak taat pada orang tua dan guru. 

Bantulah kami agar makin mengasihi orang tua dan guru kami

Ya Allah, ampuni kami jika pernah mengejek dan bertengkar

dengan saudara & teman. 

Bantulah kami agar saling mengasihi dan hidup berdamai

dengan semua saudara & teman



Doa Tobat

Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian

bahwa saya telah berdosa

dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian

Saya berdosa, Saya berdosa, Saya sungguh berdosa

Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,                                                     

kepada para malaikat dan orang kudus

dan kepada saudara sekalian

supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. 

Amin



Doa Penutup

Allah yang Maha Kasih

bimbinglah kami agar dapat menjaga pikiran, perkataan dan perbuatan kami

Agar dapat melakukan perbuatan kasih setiap hari

yang akan kami rangkaikan sebagai persembahan Cinta kami kepadaMu

Semoga Allah yang maha kuasa sudi memberkati seluruh niat baik kami

dan melindungi kami terhadap segala dosa

Amin

Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus



Kasih Yesus indah indah oh indah
Kasih Yesus indah indah oh indah

Lebih indah dari pelangi
Lebih indah dari bintang di langit
Lebih indah dari bunga di taman

Oh Yesusku

Kasih Yesus



We are in the Train of LOVE

We are in the train 

of love (2x)

We are in the train 

of love fantasy

We are in the train of love



:

Membangun KASIH dengan bersikap
 saling peduli, bersabar, memaafkan, berbagi
 bersukacita & tekun berdoa
Sayang pada seluruh anggota keluarga: orangtua, kakak, adik, 

kakek-nenek
Semoga saat Natal 3 minggu lagi

kita semua telah mempersiapkan hati kita
agar layak menyambut kelahiran Yesus di palungan hati kita.

• Sebagai pengingat kisah Kitab Suci & pesannya: 
Anak diajak membuat HIASAN NATAL
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Membuat Hiasan Natal



Membuat Hiasan Natal
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Menjaga SUKACITA dengan
saling menghibur antar sesama anggota

keluarga



1. Anak dapat menyebutkan pengalamannya yang membahagiakan

2. Anak dapat menyebut kembali pesan Santo Paulus

3. Anak dapat menyebutkan bentuk-bentuk sikap bersyukur
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GAMBAR/ ALAT PERAGA: MENGGALI PENGALAMAN



ALAT & BAHAN: 
“MY CIRCLE PRAY”

1. Compact Disc bekas
2.Kertas karton putih
3.Pensil/ alat tulis
4.Pensil warna/ crayon
5.Gunting
6.Lem



MENGGALI PENGALAMAN
• Apakah kamu

mempunyai mainan? 
Siapa yang 
memberikannya?

• Apakah kamu pernah
jalan-jalan? Siapa yang 
mengajakmu?

• Mengapa mereka baik
kepadamu?



Menyanyikan Lagu: ADALAH SUKACITA
1x bersama

Bagi 3 kelompok menyanyikan lagu secara canon, kelompok mana yang dapat
„mempertahankan sukacitanya hingga akhir‟

Kel.1. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku
Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku slalu

Kel.2. Adalah susu-kaka-cici-tata di hatiku, di hatiku, di hatiku
Adalah susu-kaka-cici-tata di hatiku, di hatiku slalu

Kel.3. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku, di hatiku, di hatiku
Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku, di hatiku slalu
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Surat Pertama Rasul Paulus
kepada Umat di Filipi

4:4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan!                                                          
Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!

4:5 Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat!

4:6 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur.

4:7  Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.



:

• Semua pengalaman yang menyenangkan membuat kita
mengalami sukacita

• Sukacita kita didapat dari orang sekitar yang sangat baik
• Sikap baik tersebut adalah KASIH yang diperoleh dari Tuhan
• Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi dengan

berbuat baik
• Oleh karena itu kita harus berSYUKUR atas kasih Tuhan
• Caranya: rajin berdoa dan berbuat baik pada semua orang

SYUKUR atas KASIH Tuhan
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Ayo awali “Syukur atas
Kasih Tuhan” dengan

RAJIN BERDOA !

Membuat “MY CIRCLE PRAY”
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Memelihara DAMAI SEJAHTERA 
dengan senantiasa bersyukur pada
Allah & saling menerima perbedaan

antar sesama anggota keluarga



1. Anak dapat menyebutkan Hadiah Natal apa yang dipilih anak dlm cerita

2. Anak dapat menyebut kembali pesan Santo Paulus

3. Anak dapat menyebutkan apa saja hadiah natal yang dapat dipersembahkan pada

Bayi Yesus
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1. Alkitab

2. Amplop 4 buah

3. Gambar Keluarga Kudus

4. Stick es krim

5. Origami

6. Lem & Gunting







Suatu Kisah Natal tentang seorang kaya raya yang tidak punya keluarga,

Orang kaya itu mengadakan pesta mengundang semua pegawai datang untuk makan malam di rumahnya

Setelah semua selesai makan orang kaya itu membawa sebuah Alkitab dan sejumlah amplop berisi uang. Ia bertanya
pada semua yang hadir di situ :

Mana yang lebih kamu sukai sebagai hadiah : Alkitab ini atau uang ini? Kalian boleh memilih mana yg kamu mau . . . 

Satpam adalah orang pertama yg bereaksi: “Tuan,saya sangat senang dapat menerima Alkitab, tapi karena saya tidak
dapat membaca, uang akan lebih berguna buat saya.”

Tukang kebun adalah orang kedua yang berbicara : “Tuan, istri saya sakit karena itu saya lebih membutuhkan uang, jika
tidak tentu saya akan memilih Alkitab.”

Yang ketiga adalah juru masak: “Tuan, saya suka menceritakan kebenaran, itu salah satu hal yang saya sukai. Tapi
karena kesibukan saya bahkan tidak ada waktu membaca majalah apalagi Alkitab. Karena itu saya memilih uang saja.”

Dan pada akhirnya giliran seorang anak yg bertugas menjaga binatang peliharaan di rumah itu.

Karena orang kaya itu tahu bahwa keluarga anak itu sangat miskin, dia mendekati anak itu dan berkata : Tentu kamu
lebih membutuhkan uang ini bukan? Jadi kamu bisa membeli makanan enak untuk di rumah dan membeli sepatu baru?
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Tapi anak itu mengejutkan semua orang dengan jawaban yang diberikan :

“Tentu saja menyenangkan bisa membeli ayam dan makanan enak lain utk dimakan bersama ayah, ibu dan saudara2 
saya. Saya juga butuh sepatu baru karena sepatu saya sudah rusak.

Namun demikian saya memilih Alkitab karena saya ingin memiliki Alkitab sendiri. Ibu saya mengajarkan bahwa
Firman Tuhan jauh lebih berharga daripada emas dan lebih manis dari madu.”

Setelah ia menerima Alkitab, anak itu segera membuka Alkitab dan menemukan ada 2 amplop di dalamnya.

Amplop yg pertama berisi uang yg jumlahnya 10 kali lebih banyak jumlahnya daripada uang yang ada di atas meja.

Amplop kedua berisi surat wasiat dari orang kaya yg menyatakan bahwa siapa yang memilih Alkitab menjadi pewaris
dari semua harta kekayaan yg dimiliki orang kaya itu.

Melihat perasaan di wajah anak itu dan keterkejutan di wajah para pegawainya, orang kaya itu membuka Alkitab
dan membaca Mazmur 19:7-11 :

“Taurat TUHAN itu sempurna, menyegarkan jiwa; peraturan TUHAN itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang 
tak berpengalaman.
Titah TUHAN itu tepat, menyukakan hati; perintah TUHAN itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan TUHAN 
itu suci, tetap ada untuk selamanya; hukum-hukum TUHAN itu benar, adil semuanya, lebih indah dari pada emas, 
bahkan dari pada banyak emas tua; dan lebih manis dari pada madu, bahkan dari pada madu tetesan dari sarang lebah.
Lagipula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. ”
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Surat Pertama Rasul Paulus
kepada Umat di Roma

15:11 "Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala
suku bangsa memuji Dia.“

15:12 Dan selanjutnya kata Yesaya: "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, 
dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan
kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan.“

15:13 Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala
sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh
kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.

http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=48&c=5&v=22
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=45&c=15&v=11
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=45&c=15&v=12
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=45&c=15&v=13


:

Memelihara DAMAI SEJAHTERA dengan bersikap
percaya dan senantiasa bersyukur pada Allah sang pemelihara kehidupan
saling menerima perbedaan antar sesama anggota keluarga
Melakukan kebiasaan berdoa bersama dalam keluarga
Sayang pada seluruh anggota keluarga: orangtua, kakak, adik, kakek-nenek

Semoga saat Natal beberapa hari lagi
kita semua telah mempersiapkan hati kita

agar layak menyambut kelahiran Yesus di palungan hati kita.

• Sebagai pengingat kisah Kitab Suci & pesannya: 
Anak diajak membuat KANDANG NATAL
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Membuat Kandang Natal



Semoga Bermanfaat
Terima Kasih
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