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PENGANTAR
Berkah Dalem,
Teman-teman pendamping iman yang dikasihi 

Tuhan, tema umum bahan pendalaman masa adven 
2019 bagi umat keuskupan Agung Semarang adalah 
: ORANG KATOLIK YANG BERDAYA UBAH. 
Pada pengantar bahan adven bagi umat dewasa 
dinyatakan bahwa: 

Setiap Masa Adven, kita diajak secara khusus 
mempersiapkan diri menyambut kedatangan 
Tuhan di tengah-tengah hidup manusia. Perayaan 
Kehadiran Sang Juru Selamat ini, tentu saja 
dirayakan sesuai dengan konteks dan peristiwa 
konkret hidup kita. Sudah sekitar 10 tahun atau 
satu dekade ini, kita menyambutnya Adven sebagai 
penutup dan pembuka sebuah moment liturgi 
sekaligus konteks fokus pastoral di KAS. Maka, 
kita merumuskan Tema Adven yang diangkat pada 
tahun 2019 ini adalah ORANG KATOLIK YANG 
TRANSFORMATIF (BERDAYA UBAH). Pemilihan 
tema tersebut dilatarbelakangi bahwa Keuskupan 
Agung Semarang pada tahun 2020 menyambut 
moment penting Perayaan 80 Tahun Keuskupan 
Agung Semarang (KAS), Refleksi Rencana Induk 
(RIKAS) dalam Roadmap I (2016-2020), menyambut 
KEK (Konggres Ekarist Keuskupan) IV KAS dan 
Konteks Gereja Universal sebagai Tahun Misi. Hal 
itu juga bertepatan pada tanggal 30 November 2019 
akan dirayakan peringatan 100 tahun diterbitkannya 
Surat Apostolik Maximum Illud.
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Khusus untuk anak-anak dan remaja, tema 
tersebut coba diselarasakan sehingga menjadi: 
TERLIBAT MENJADI BERKAT”. Ada tiga (3) bahan 
yang ditawarkan untuk pendalaman masa adven bagi 
anak-anak tahun 2019 ini. Dua (2) bahan berbentuk 
sarasehan yang diakhiri ibadat singkat, sementara 
satu bahan berbetuk ibadat adven. Tiga bahan ini 
digambarkan akan dijalankan dalam kelompok-
kelompok PIA (Pendanpingan Iman Anak) dan PIR  
(Pendampingan Iman Remaja) dari minggu adven 
ke-1 hingga minggu adven ke-3 (minggu gaudete). 

Pada minggu adven ke-4 dapat dipergunakan 
untuk pertemuan tim pendamping  mengevaluasi atau 
menyusun program kerja 2020 juga mempersiapkan 
perayaan Natal dan/atau mempersiapkan 
menyambut perayaan Hari Minggu Anak Misioner.

Sedangkan khusus untuk Orang Muda Ada 
dua (2) bahan yang ditawarkan untuk pendalaman 
masa adven bagi OMK tahun 2019 ini. Pada 
intinya pertemuan, mengajak OMK mengapresiasi 
komunitasnya dan bagaimana gerak keluarnya.

Tim Penyusun Adven 
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PERTEMUAN I 
 

AKU BANGGA JADI ANAK KATOLIK 
 

Direnungkan oleh Tim Pendamping : 

 Hal-hal apa yang membuat aku bangga menjadi seorang Pendamping Iman 
Anak-anak? 

 Hal-hal apa juga yang membuat aku bangga sebagai Orang Katolik?  

 Bagaimana aku akan mengembangkan rasa kebangganku sebagai warga Gereja 
Katolik pada masa adven ini supaya semakin siap dan pantas dalam 
menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus di saat Natal? 

 
 

PRA KONDISI 
 
Mengawali perjumpaan (tim) pendamping “menciptakan suasana/ kondisi” 
agar anak-anak dan juga (tim) pendamping semakin siap  melaksanakan 
pendalaman adven. Misalnya dengan menyanyikan lagu “Dalam Yesus Kita 
Bersaudara” atau lagu-lagu  lain yang sudah biasa/ akrab di telinga anak-
anak. 

 
Lagu: “Dalam Yesus Kita Bersaudara” 

 

 “DALAM YESUS KITA BERSAUDARA” 
1=C; 4/4  

 
Dalam Yesus Kita Bersaudara –  
Dalam Yesus Kita Bersaudara 
Dalam Yesus Kita Bersaudara, sekarang dan selamanya 
Dalam Yesus Kita Bersaudara 
 
*) kata “kita bersaudara” dapat diganti, misalnya dengan: “kita 
bersalaman”, “kita bergandengan” dsb. sambil diperagakan  
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PEMBUKAAN 
 

Doa Pembuka 
Salah seorang Tim Pendamping memimpin doa pembuka. Diawali dan diakhiri 
dengan Tanda Salib (dapat dinyanyikan). Diusahakan agar doa dapat ditirukan/ 
diikuti oleh semua peserta.  

 
Pengantar 
Hal-hal pokok dalam pengantar ini dikembangkan lebih lanjut oleh Tim 
Pendamping.  

Hal-hal pokok yang perlu disampaikan dalam pengantar: 
 Salam: Selamat pagi/ siang/ sore; Selamat Berjumpa; Berkah 

Dalem; Menanyakan kabar peserta (secukupnya) 
 Tema Umum bahan pendalaman Adven Keuskupan Agung 

Semarang Tahun 2019 adalah: KOMUNITAS ORANG 
BERIMAN YANG BERDAYA UBAH.  

 Tema itu dapat diartikan sebagai berikut:  
- Yang dimaksudkan sebagai komunitas orang beriman adalah 

semua warga Gereja, termasuk kita anak  PIA;  
- Sedangkan yang dimaksud dengan ‘berdaya ubah” adalah 

kita diharapkan dapat semakin berperan/ terlibat dalam 
berbagai kegiatan baik di Gereja maupun Masyarakat. Nah 
… agar semakin terlibat, diawal masa adven ini kita akan 
mendalami kebanggaan sebagai anak Katolik. Kebanggan 
inilah yang akan mendorong kita untuk terlibat di Gereja dan 
Masyarakat 

- Bagi anak-anak tema umum tersebut diselaraskan menjadi: 
“Terlibat Menjadi Berkat” sebab kita sudah diberkati Tuhan 
dan kita siap menyalurkan  berkat Tuhan tersebut kepada 
siapa saja. 

 Masa Adven ini sekaligus digunakan untuk  mengingatkan 
bahwa pada tahun 2020 Keuskupan Agung Semarang akan 
merayakan ulang tahun yang ke -80. Adven kali ini juga hampir 
bersamaan waktunya dengan peringatan 100 tahun 
diterbitkannya Surat Apostolik Maximum Illud oleh Paus 
Benediktus XV. 
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PENDALAMAN MATERI 

 
Belajar Lagu: “Aku Bangga Jadi Anak Katolik”  
Belajar Lagu bersama-sama, dipimpin oleh Tim Pendamping 

 

AKU BANGGA  

JADI ANAK KATOLIK 
1=G; 2/4 
Cipt: M.G. Sri Ulina Renansi Sihombing 

 
 ___                     ___       ___     ____     

     A–ku  bangga  jadi      anak    Ka–to – lik  
___                       ___      ___    ____     

   Penuh   ka–sih  berdo – a  untuk   teman  
___                   ___     ___      ____     

   Penuh  kasih berder–ma  untuk  teman 
___      ___     ___               ___     ___     

   Kurban  kesak–si–an   akan  ku–la–ku–kan  
 ____         ____     __     ___   ____     

Bangga    Bangga  jadi   anak   Ka–to–lik    
 ____        ____     ___    ___      ____     

Bangga   Bangga  jadi   anak    Ka – to  – lik    
 

Olah Kreasi Lagu: “Aku Bangga Jadi Anak Katolik”  
 

 Kumpul dalam Kelompok kecil 
Peserta berkumpul dalam kelompok keci: 3-5 anak setiap kelompok 

(menyesuaikan jumlah peserta).  Didalam kelompok kecil tersebut diminta 
menghafalkan lagu “Aku Bangga Jadi Anak Katolik” 
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 Siap Tampil Kreasi  
Setiap kelompok yang sudah hafal lagu “Aku Bangga Jadi Anak Katolik ” 

diminta mempersiapkan tampilan/ pentas secara kreatif dengan menambah 
gerakan-gerakan tubuh (gerak lagu) yang indah dan menarik serta kompak; 
didampingi oleh pendamping 

 

 Pentas Kreasi gerak dan lagu “Aku Bangga Jadi Anak Katolik ” 
Secara bergantian, antar kelompok kecil saling  mementaskan “gerak lagu”.  

Tim Pendamping memandu jalannya pentas. Bukan hal baik atau buruknya 
tampilan yang dicermati. Tim Pendamping menciptakan kondisi/ suasana agar 
terjadi saling mengapresiasi kebaikan dan semangat kelompok-kelompok yang 
tampil  

 

 Komentar & Tanggapan Tim Pendamping 
Setelah semua kelompok saling bergantian menampilkan diri, Tim 

pendamping menyampaikan tanggapan dan komentar. Beberapa hal berikut 
harap dikembangkan lebih lanjut oleh Tim pendamping: 

- Memuji dan mengapresiasi keberanian tampil 
dan pentas anak-
anak. 

- Lagu “Aku Bangga 
Jadi Anak Katolik” 
mengungkapkan 
perlunya kita sebagai 
murid-murid Tuhan 
Yesus 
mengembangkan 
kebanggaan akan iman 
Katolik. Sikap bangga 
tidak sama dengan 
sikap sombong.  Bangga 
menjadi anak Katolik 
berarti kita sungguh-
sungguh beriman pada 
Tuhan Yesus. Anak Katolik yang bangga akan imannya akan 
mudah terlibat dalam berbagai kegiatan baik di Gereja maupun 
ditengah masyarakat. 
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Permainan Menempel Kalimat   
- Cara permainan: Tempelkan kalimat yang tertulis dibawah (silahkan 

dipotong per kalimat terlebih dahulu) ke dalam kertas dan sesuaikan dengan 
kategorinya : membanggakan atau memalukan.   

- Alat yang dipergunakan: Lem; Kertas untuk menempel;  
- Catatan : permainan ini dapat dijalanakan oleh masing-masing peserta  atau 

dalam kelompok-kelompok kecil (untuk peserta yang suah lebih besar). Atau 
dpat juga dilaksanakan secara bersamaan dengan dipandu langsung oleh tim 
pendampin (jika peserta masih anak-anak yang sangat kecil ) 

 
Silahkan diperbanyak kemudian dipotong sesuai kebutuhan 
 

 

Memberi derma bagi orang miskin 
 
 

Saling menyapa antar teman 
 
 

Makan di dalam gereja 
 
 

Membeda-bedakan teman 
 
 

Membuat tanda salib untuk mengawali doa 
 
 

Mengikuti doa lingkungan 
 
 

Mencuci piring bekas makan sendiri 
 
 

Kebanyakan nge-game di HP 
 
 

Menyayangi binatang 
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Gemar jajan 
 
 

Menaruh sampah di tempatnya 
 
 

Bertengkar dengan teman 
 
 

Merapikan tempat tidur 
 
 

Berkat (tanda salib) di dahi dari orang tua 
 
 

Berziarah bersama keluarga 
 
 

Tuhan Yesus adalah Allah yang Mahabaik 
 
 

Makan tidak dihabiskan 
 
 

Pengangkatan Ignatius Kardinal Suharyo oleh 
Paus 

 
 

Hormat dan menghargai orang tua / guru  
 
 

Mendoakan orang sakit 
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Contoh kertas untuk menempel, silahkan tim pendamping mempersiapkan yang 
lebih sesuai kebutuhan. 

 
 
 
 

MEMBANGGAKAN 

 
 
 

MEMALUKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Input dan Sharing dari Tim Pendamping 
Setelah kegiatan menempel kalimat selesai, dilanjutkan dengan Tim 
Pendamping memberikan beberapa tanggapan/ komentar serta sharing 
pengalamannya dalam hal “Bangga sebagai Orang Katolik”, agar anak-anak 
juga semakin mempunyai kebangaan sebagai anak Katolik.  

 

DOA 

 
Penyalaan Lilin Adven 
- Tim Pendamping mengkondisikan semua masuk dalam suasana doa. 
- Lilin Adven pertama dinyalakan diiringi dengan lagu “Lilin Kita Sudah 

menyala”. 
- Bila ada kotak dana adven dapat diedarkan sambil upacara penyalaan lilin. 

 
Lilin Kita Sudah Menyala 

4/4; 1=D 
            ___     ___                                   __      ___ 

Li–lin ki – ta  sudah  menyala     li–lin  ki–ta  sudah  menyala 
                        ___    ___                 __   ___      ___ 

Tanda masa  adven  telah  ti–ba si – ap sambut Yesus Sang Putra 
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Pembacaan Kitab Suci : Roma 13 : 11-14.1 
 Bacaan berikut diambil dari bahan adven yang dipergunakan untuk 

pendalaman bagi orang dewasa.  
 Apabila hendak diganti dengan bacaan yang sesuai dengan kalender liturgi 

minggu Adven I dipersilahkan. Jika diganti, mohon tim pendamping 
menyesuaikan bagian renungan setelah bacaan.  

 Tim Pendamping membacakan kutipan Surat Rasul Paulus kepada umat di 
Roma 13: 11-14.a. Anak-anak mendengarkan. 

 
Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan 
waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk 
bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat 
bagi kita dari pada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh 
malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan 
perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan 
senjata terang! Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang 
hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam 
percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 
Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus 
 
Renungan  
Renungan harap disampaikan secara singkat (paling lama 3 menit) . Pokok-
pokok renungan berikut silahkan dikembangkan oleh tim pendamping: 

 Dalam bacaan tersebut ada ungkapan : “…telah tiba bagi kamu 
untuk bangun dari tidur”. Dalam ungkapan itu, Santo Paulus 
mengingatkan umat di Roma, dan sekarang bagi kita semua 
untuk semakin sadar akan iman Katolik kita. Kita harus bangga 
dengan iman Katolik kita 

 Rasa bangga karena mempunyai iman Katolik dapat terwujud 
dalam tindakan, yang disebut dalam bacaan tersebut: “marilah 
kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan 
mengenakan perlengkapan senjata terang”: sopan; tidak 
kecanduan game dan HP tapi bijak dalam penggunaan sarana 
media sosial; dapat berbagi dengan saudara dan sahabat; 
berteman dengan siapa saja, hidup rukun, dan selalu gampang 
membantu yang membutuhkan.  
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Doa Umat 
Tim Pendamping memimpin doa umat. 

P : Ya Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaanMu. Pada 
pertemuan masa adven yang pertama ini, kami merenungkan 
kebangaan sebagai anak-anak Katolik. Semoga kami semakin 
memiliki kebanggaan akan iman kepada Putera-Mu terkasih 
Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon: 

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
P : Kami memohonkan berkat-Mu bagi para orang tua kami. 

Berikanlah mereka kesehatan dan kebijaksanaan terutama 
dalam usaha mendampingi kami, membantu kami 
mengembangkan kebanggaan sebagai anak-anak Katolik, 
kami mohon: 

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
P : Ya Tuhan, semoga Engkau juga memberkati teman-teman 

yang tidak dapat berkumpul pada saat ini. Semoga pada masa 
adven ini teman-teman kami tetap mempersiapkan diri, untuk 
semakin pantas menyambut perayaan Natal yang akan datang, 
kami mohon: 

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
 
Hening sejenak menghaturkan doa-doa pribadi 

 
Doa Bapa Kami  
(bersama-sama) 
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PERUTUSAN DAN PENUTUP 
 

Pengumuman 
Tim Pendamping menyampaikan pengumuman-pengumuman sejauh 
dibutuhkan.  

 
Perutusan: Bertanya kepada Orang tua  
Tim Pendamping menyampaikan tugas perutusan kepada anak-anak, sebagai 
berikut: 

 
 Bertanyalah kepada orang tuamu tentang keadaan lingkungan/ 

paguyuban lingkungan di tempatmu: siapa ketua 
lingkungannya, apa saja kegiatannya? 

 Apakah selama masa adven orang tuamu juga mengikuti 
kegiatan pendalaman adven di lingkungan, mohonlah ceritera 
dari beliau!  

 
Doa Penutup 
Salah seorang Tim Pendamping memimpin doa penutup. Diawali dan diakhiri 
dengan Tanda Salib (dapat dinyanyikan). Diusahakan agar doa dapat ditirukan/ 
diikuti oleh semua peserta.  

 
Lagu Penutup : Aku Bangga Jadi Anak Katolik 
 
Aku bangga jadi anak Katolik 
Penuh kasih, berdoa untuk teman 
Penuh kasih, berderma untuk teman 
Kurban, kesaksian akan kulakukan 
Bangga, bangga jadi anak Katolik 
Bangga, bangga jadi anak Katolik 
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PERTEMUAN II 
 

AYO TERLIBAT 
 

Direnungkan oleh Tim Pendamping : 

 Bagaimanakan (dulu) aku dapat terlibat dalam kegiatan pendampingan 
iman anak-anak, hingga seperti sekarang ini? 

 Apakah peranan khas yang menjadi bentuk keterlibatanku dalam kegiatan 
pendampingan iman anak-anak? (apakah aku hanya serba ikut-ikutan saja, 
atau adakah sumbangan keterlibatan yang khas dari diriku untuk 
pengembangan PIA?)  

 Buah-buah (“manfaat”) apakah yang aku peroleh dari keterlibatan menjadi 
tim pendamping iman anak-anak?? 

 
 

PRA KONDISI 

 
Mengawali perjumpaan (tim) pendamping “menciptakan suasana/ kondisi” 
agar anak-anak dan juga (tim) pendamping semakin siap  melaksanakan 
pendalaman adven. Misalnya dengan menyanyikan lagu-lagu  yang sudah 
biasa/ akrab di telinga anak-anak atau dapat juga diajak menyanyikan lagu 
“Aku Bangga Jadi Anak Katolik” yanag sudah didalami pada pertemuan 
pertama.  

 
Lagu: “Aku Bangga Jadi Anak Katolik ” 

 

 “AKU BANGGA JADI ANAK KATOLIK” 

Aku bangga jadi anak Katolik 
Penuh kasih, berdoa untuk teman 
Penuh kasih, berderma untuk teman 
Kurban, kesaksian akan kulakukan 
Bangga, bangga jadi anak Katolik 
Bangga, bangga jadi anak Katolik 
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PEMBUKAAN 
 

Doa Pembuka 
Salah seorang Tim Pendamping memimpin doa pembuka. Diawali dan diakhiri 
dengan Tanda Salib (dapat dinyanyikan). Diusahakan agar doa dapat ditirukan/ 
diikuti oleh semua peserta.  

 
Pengantar 
Hal-hal pokok dalam pengantar ini dikembangkan lebih lanjut oleh Tim 
Pendamping.  

Hal-hal pokok yang perlu disampaikan dalam pengantar: 
 Salam: Selamat pagi/ siang/ sore; Selamat Berjumpa; Berkah 

Dalem; Menanyakan kabar peserta (secukupnya) 
 Mengingatkan (secukupnya) tema dan pendalaman pertemuan 

adven pertama : “Aku Bangga jadi anak Katolik” 
 Menanyakan tugas perutusan untuk bertanya kepada orang tua 

mengenai kegiatan adven di lingkungan.  
Apabila dirasa memungkinkan tim pendamping memberi kesempatan 
dua atau tiga anak berbagi ceritera tentang tugas perutusannya. 

 Tema pertemuan adven yang kedua adalah : Ayo Terlibat. Pada 
pertemuan kali ini, kita akan merenungkan perlunya semua 
warga Gereja, termasuk anak-anak PIA, terlibat atau ikut ambil 
bagian, dalam berbagai kegiatan baik 
di rumah, di sekolah, di Gereja, 
maupun juga di masyarakat. Dengan 
terlibat sebenarnya kita sedang 
memperkembangkan diri kita dan itu 
berarti juga  termasuk 
memperkembangkan iman kita.  

 Pada masa adven, atau masa 
penantian kelahiran Tuhan Yesus ini, 
komitmen atau kesungguhan untuk 
terlibat, sekecil dan sesederhana 
apapun demi kebaikan bersama dapat 
pula menjadi tanda pertobatan bagi 
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semua warga Gereja.  

PENDALAMAN MATERI 
 

Belajar Lagu: “Yok Terlibat”  
Belajar Lagu bersama-sama, dipimpin oleh Tim Pendamping 

 

YOK TERLIBAT 
                           ___    ___      ___  
5       3   4   2  |  1    2   3   4    5    5   5  |   
Yok ter–li–bat  a – yo kawan ter–li–bat   
                           ___       ___        
5       3   4   2  |  1    3     5    5    1    0   |   
Ma – u  hebat    a – yo   ter–li – bat   
 ___       ___      ___             ___      ___       ___ 
2    2     2     3   4   4    4   |   3   2     3   4     5    5    5   | 
Di  ru–mah di–se–ko–lah    di Gre–ja  Ma–sya–ra–kat   
  ___          ___           ___          ___        
5     3   3   4   2   2  |   1   3        5    5    1   0   ||  
Be–ra–ni  ter–li–bat   i – man  pun ku–at  

 
Tim Pendamping melatih anak-anak, sampai hafal lagu “Yok Terlibat”. Akan 
sangat baik  jika lagu ini dinyanyikan sambil diberi gerakan tubuh yang 
dikreasi oleh Tim Pendamping .  

 
Menempel Gambar “Keterlibatanku” 
 Aturan Permainan: Mencocokan gambar dengan kelompok keterlibatan  
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Silahkan diperbanyak dan dipotong sesuai kebutuhan. Dapat juga diperbesar 
terlebih dahulu jika memang dibutuhkan. 
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Contoh kertas untuk menempel, silahkan tim pendamping mempersiapkan yang 
lebih sesuai kebutuhan. 

 
Contoh Keterlibatan 

 
Di rumah 

 

 
 
 

 
Di sekolah 

 

 
 
 

 
Di Gereja 

 

 

 
Di Masyarakat 

 

 

 
Input dan Sharing dari Tim Pendamping 
Setelah kegiatan mencocokan gambar selesai, tim pendamping memberikan 
input/ masukan tentang bentuk-bentuk keterlibatan yang dapat dijalankan oleh 
anak-anak. Pendamping juga dapat membagikan pengalamannya (sharing) 
keterlibatan yang dialami. Beberapa pokok input bnerikut dapat dikembangkan 
lebih lanjut oleh tim pendamping: 

 Ada banyak bentuk keterlibatan yang dapat dijalankan oleh 
anak-anak. Misalnya membantu orang tua di rumah: merapikan 
tempat tidur, mencuci piring, menata buku-buku sehabis belajar 
dll. Keterlibatan di sekolah: mengikuti tugas piket, ikut menjadi 
petugas upacara bendera, dll.; Keterlibatan di Gereja: mengikuti 
tugas kor, mengikuti kegiatan di lingkungan, dll.; Keterlibatan 
dimasyarakat: menaruh sampah pada tempatnya, membantu 
kerja-bakti, menolong orang tua, dll. 

 Yang menjadi teladan dalam hal keterlibatan adalah Tuhan 
Yesus sendiri. Dia selalu terlibat untuk keselamatan manusia. 
Sejak masih belia Dia terlibat dalam keluarga St. Yusuf di 
Nasareth, ikut didikan bapa dan bunda-Nya; Dia terlibat  dalam  
pendidikan sebagaimana tergambarkan dalam kisah Tuhan 
Yesus saat berusia 12 tahun bersoal-jawab dengan para ahli di 
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Bait Allah; dan ketika semakin dewasa akhirnya Tuhan Yesus 
bukan hanya terlibat tetapi menjadi Pemimpin untuk 
mewartakan Kerajaan Allah dan membawa keselamatan bagi 
banyak orang. 

 Ada ungkapan yang menyatakan : “dengan terlibat iman kita 
akan menjadi semakin kuat”  sebab “justru di dalam 
keterlibatan itu, iman kita diperkembangkan”. Maka marilah 
sejak masih anak-anak, kita ikut terlibat dalam berbagai 
kegiatan yang baik 

 Menyanti lagu : Yok Terlibat”. 
 
 

DOA 
 

Penyalaan Lilin Adven 
- Tim Pendamping mengkondisikan semua masuk dalam suasana doa. 
- Lilin Adven kedua dinyalakan diiringi dengan lagu “Lilin Kita Sudah 

Menyala” 
- Bila ada kotak dana adven dapat diedarkan sambil upacara penyalaan lilin. 

 
Lilin Kita Sudah Menyala 

4/4; 1=D 
            ___     ___                                  __      ___ 

Li–lin ki – ta  sudah  menyala      li–lin  ki–ta  sudah  menyala 
                        ___    ___                 __   ___      ___ 

Tanda masa  adven  telah  ti–ba si – ap sambut Yesus Sang Putra 

 

Pembacaan Kitab Suci: Roma 15: 4-9 
 Bacaan berikut diambil dari bahan adven yang dipergunakan untuk 

pendalaman bagi orang dewasa.  
 Apabila hendak diganti dengan bacaan yang sesuai dengan kalender liturgi 

minggu Adven II dipersilahkan. Jika diganti, mohon tim pendamping 
menyesuaikan bagian renungan setelah bacaan.  

 Tim Pendamping membacakan kutipan Surat Rasul Paulus kepada umat di 
Roma 15: 4 – 9. Anak-anak mendengarkan. 
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Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk 
menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada 
pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci. 
Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, 
mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak 
Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu 
memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu 
terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah 
menerima kita, untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan 
ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi 
pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah 
diberikan-Nya kepada nenek moyang kita, dan untuk 
memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah 
karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis: "Sebab itu aku akan 
memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan 
mazmur bagi nama-Mu." 
 
Renungan  
Renungan harap disampaikan secara singkat (paling lama 3 menit) . Pokok-
pokok renungan berikut silahkan dikembangkan oleh tim pendamping: 

 Kita diminta untuk menerima satu dengan yang lain “Sebab itu 
terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah 
menerima kita, untuk kemuliaan Allah”. Supaya iman kita 
berkembang, kita diajak untuk berani terlibat. Dengan terlibat 
kita kan berjumpa dengan banyak teman, untuk itulah kita perlu 
membangun sikap mau menerima satu dengan yang lain. 

 Keterlibatan yang kita jalankan bukan demi kepentingan diri 
kita melainkan agar nama Tuhan dimulikan dimana-mana: 
“Sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-
bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu." 

 
Doa Umat 
Tim Pendamping memimpin doa umat. 

P : Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Engkau  
anugerahkan bagi kami. Pada pertemuan masa adven yang 
kedua ini, kami diingatkan untuk berani terlibat dalam berbagi 
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kegiatan. Ajarilah dan dampingilah kami, anak-anak-Mu 
supaya dapat terlibat dan mengembangkan iman, kami mohon: 

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
P : Kami berdoa untuk semua orang yang terlibat dalam 

mengembangkan iman kami, terutama para pendamping iman 
kami, berikanlah mereka kesehatan, keselamatan, dan juga 
kebahagiaan, kami mohon: 

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
P : Ya Tuhan, berkatilah pula teman-teman kamai yang pada saat 

ini tidak dapat berkumpul bersama kami di sini. Semoga masa 
adven menggungah semangat teman-teman kami untuk terlibat 
baik di rumah, di sekolah, di Gereja maupun di masyarakat 
sehingga semakin pantas menyambut perayaan Natal yang 
akan datang, kami mohon: 

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
 
Hening sejenak menghaturkan doa-doa pribadi 

 
Doa Bapa Kami  
(bersama-sama) 
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PERUTUSAN DAN PENUTUP 
 

Pengumuman 
Tim Pendamping menyampaikan pengumuman-pengumuman sejauh 
dibutuhkan.  

 
Perutusan: Mengembangkan Keterlibatan   
Tim Pendamping membantu anak-anak untuk menentukan bentuk keterlibatan 
yang akan dijalankan. Boleh hanya memilih di rumah saja, atau disekolah saja, 
atau di Gereja, saja, atau di Masyarakat saja, atau mau memilih menjalankan 
di keempat tempat. Tidak perlu banyak-banyak. Satu tindakan yang dijalankan 
lebih baik daripada banyak rencana tetapi tidak dijalankan. 

 
Sepanjang Minggu Adven ke – II apa yang akan kamu jalankan 
sebagai bentuk pengembangan keterlibatan: 

 Di rumah: ………………….. 
 Di sekolah: ………………… 
 Di Gereja : …………………. 
 Di Masyarakat: …………….. 

 
 
Doa Penutup 
Salah seorang Tim Pendamping memimpin doa penutup. Diawali dan diakhiri 
dengan Tanda Salib (dapat dinyanyikan). Diusahakan agar doa dapat ditirukan/ 
diikuti oleh semua peserta.  

 
Lagu Penutup : Yok Terlibat  
 
Yok terlibat, ayo kawan terlibat 
Mau hebat ayo terlibat 
Di rumah, disekolah, di Greja, Masyarakat 
Bernai, terlibat, iman pun kuat.  
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PERTEMUAN III 
 

IBADAT ADVEN GAUDETE 
 

Direnungkan oleh Tim Pendamping : 

 Bagaimanakah aku menjalani masa adven tahun ini? Hal-hal apa yang 
telah aku lakukan sebagai wujud pernantian dan persiapan untuk 
menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia, 
di masa Natal? 

 
Sebelum ibadat dimulai, tim pendamping mempersiapkan tempat dan berbagai 
kelengkapan untuk ibadat, seperti salib dan korona atau lingkaran lilin adven. 
Pi (Pemimpin ibadat) dapat dijalankan oleh tim pendamping (bukan hanya satu 
orang) atau juga oleh beberapa anak dengan persiapan yang cukup.  
 
LAGU PEMBUKA: YA TUHAN (MB 321) 
 
Pi : (Pemimpin ibadat) 
  Marilah teman-teman, kita mengawali ibadat ini dengan 

Menyanyikan lagu pembuka : “Ya Tuhan” dari Madah Bakti 
no 321 

 
YA TUHAN 

1=D; 2/2 

 
Refren: Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku 
1. Ya Tuhanku tolonglah aku; memusatkan budi padaMu; 

kudalami citraMu Tuhan; namun tawar daya ingatan.  
Refr 

2. Ya Tuhanku kelam diriku; mimpikan cahaya sinarMu; 
walau kini hatiku sepi; kupercaya Diksu di hati. Refr: 

3. Ya Tuhanku gentar hatiku; menghadapi goncangan 
kalbu; dalam Dikau tumbuh harapan; ketenangan dan 
kedamaian. Refr.: 
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TANDA SALIB, SALAM DAN TOBAT 

 
Pi : Kita membuat tanda keselamatan Tuhan Yesus: 
Um : (+) (Umat / Bersama-sama) 

1=C 4/4 
___      ___     ___         ___       ___      ___       
0   5  / 3    3   3    4  5    .    5 /   i     5   4     3     2  
    De–mi  Nama  Bapa      De–mi  Nama  Pu – tra  
___        ___      ____                    ___      ___       
0   5   /  2    2    2      3   4       6 /  5     1   3     2  1 // 
    Dan  Demi  Roh   Kudus    Amin   Amin   Amin  
 

Pi : Semoga cinta mesra dari Allah Bapa yang rela mengutus 
Sang Allah Putera hadir ketengah dunia untuk 
menyelamatkan manusia dan perlindungan dari Allah Roh 
Kudus selalu beserta kita 

Um : sekarang dan selama-lamanya. 
 
Pi : Teman-teman terkasih, selamat berjumpa dan Berkah Dalem 
  Sekarang kita sudah memasuki Pekan Adven yang ke -3. 

Pada masa adven ini, bersama seluruh warga Gereja kita 
diajak secara bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk 
menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Minggu atau 
pekan Adven ke-3 dikenal sebagai Minggu Gaudete. Gaudete 
berasal dari bahasa Latin yang artinya bersuka-cita. Pada 
minggu gaudete ini kita semua belajar untuk semakin 
memahami bahwa penantian kita bukan penantian yang 
menyedihkan. Kita menantikan perayaan yang 
menggembirakan dan penuh pengharapan. Lilin yang kita 
nyalankan pun berbebda dari ketiga lilin adven lainnya. Jika 
biasanya kita menyalakan lilin berwarna ungu tanda 
pertobatan, pada minggu adven gaudete ini kita akan 
menyalakan lilin berwarna merah muda.  

  Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, agar semakin 
layak dan pantas kita mengikuti ibadat adven ini, marilah 
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kita  mengakui segala dosa dan kekurangan kita, dengan 
menyanyikan lagu jawaban doa tobat: … 

 
(Ungkapan dosa – dosa dapat ditambah atau disesuaikan lagi sesuai 
keadaan) 

 
Refren:  1=F ¾  
 

Mo-hon am–pun      ka-mi  o–rang  ber-do – sa  

   
  Dibaca oleh salah satu dan ditirukan: 

1. Ya Tuhan, kami berbohong kepada bapak dan ibu di 
rumah  Refr. 

2. Ya Tuhan, kami sering asal membantah  perintah bapak 
dan ibu guru  Refr. 

3. Ya Tuhan, kami malas belajar  Refr 
4. Ya Tuhan, kami mencontek ketika ulangan di sekolah 

Refr 
5. Ya Tuhan, kami sering mengejek dan membeda-bedakan 

kawan  Refr. 
6. Ya Tuhan, kami malu mengakui iman Katolik  dihadapan 

orang lain  Refr. 
7. Ya Tuhan, kami mudah malas untuk terlibat dalam 

kegiatan baik di gereja maupun masyarakat  Refr. 
8. Ya Tuhan, kami kurang bertanggungjawab dalam tugas 

 Refr 
9. Ya Tuhan, kami kurang rajin berdoa  Refr 
10. Ya Tuhan, kami ngobrol dengan teman di gereja saat 

misa  Refr 
11. Ya Tuhan, kami sembarangan jika sudah bermain game 

di hape  Refr 
12. Ya Tuhan kami tidak serius mengikuti pertemuan PIA  

Refr 
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Pi : Teman–teman yang terkasih 
  Marilah kita saling menyampaikan maaf kepada teman–

teman yang lain sebagai tanda bahwa Allah berkenan 
mengampuni segala dosa dan kesalahan kita  

  (Saling bersalaman sambil menyanyikan lagu “Aku Bahagia”) 
 

Aku Bahagia 
( gubahan lagu : Yesus buang dosaku ) 

 
Aku bahagia, bahagia, karna Tuhan Yesus angkat dosaku 
Yesus terima tobatku dan ampuni aku....yes; ampuni 
aku....yes;  ampuni aku....yes 

 
PENYALAAN LILIN ADVEN 
- Lilin Adven ketiga dinyalakan diiringi dengan lagu “Lilin Kita Sudah 

Menyala” 
- Bila ada kotak dana adven dapat diedarkan sambil upacara penyalaan lilin. 

 
Lilin Kita Sudah Menyala 

4/4; 1=D 
            ___     ___                                  __      ___ 

Li–lin ki – ta  sudah  menyala      li–lin  ki–ta  sudah  menyala 
                        ___    ___                 __   ___      ___ 

Tanda masa  adven  telah  ti–ba si – ap sambut Yesus Sang Putra 
 
Pi : Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu  
Um : Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. 
Pi : Ya Bapa, berbelaskasihlah kepada kami, para hamba-Mu 

yang merindukan Putera-Mu, cahaya kehidupan sejati. 
Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran 
Putera-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. 
Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami 
mohon agar hidup kamisemakin diterangi oleh kehadiran 
Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-
pribadi yang guyub-rukun serta memiliki daya ubah untuk 
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menyalakan sukacita bagi sesama dalam kesaksian hidup 
kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami, 
sepanjang segala masa. 

Um : Amin 
 
BACAAN KITAB SUCI  
 
Pi : Marilah sekarang kita melanjutkan dengan mendengarkan 

bacaan Injil Yohanes Bab 1: 6–8, 19–23  
  Dibaca bergantian setiap ayat oleh yang sudah bisa membaca; 

Jumlah pembaca menyesuaikan jumlah peserta / yang sudah bisa 
membaca 

 
Pb1: (Pembaca 1) 
  Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes 
 
Pb2: ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang 

terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya., 
 
Pb3: ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian 

tentang terang itu. 
 
Pb4: Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari 

Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi 
kepadanya untuk menanyakan dia: "Siapakah engkau?" 

 
Pb5: Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya: "Aku bukan Mesias. 
 
Pb6: Lalu mereka bertanya kepadanya: "Kalau begitu, siapakah 

engkau? Elia?" Dan ia menjawab: "Bukan!" "Engkaukah 
nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab: "Bukan!" 

 
Pb7: Maka kata mereka kepadanya: "Siapakah engkau? Sebab 

kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus 
kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" 
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Bersama: 
  Jawabnya: "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang 

gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah 
dikatakan nabi Yesaya.” 

 
Pi : Dalam suasana hening dan mata terpejam, kita mengulang-

ulang dalam hati ayat yang berbunyi: “Akulah suara orang 
yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan 
Tuhan!”.  

   
HENING SEJENAK 
Tim Pendamping menemani anak-anak dan menciptakan suasana 
sedemikian rupa sehingga anak-anak dapat mengalami proses 
keheningan. Olah keheningan, sesingkat apapun akan menjadi 
pembelajaran yang berharga bagi perkembangan hidup rohani 
seseorang. Dalam suasana hening, anak-anak diajak mengulang-ulang 
ayat “Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: 
luruskanlah jalan Tuhan” di dalam hati masing-masing   
 
RENUNGAN SINGKAT  
Pi : Teman-teman yang terkasih, 
  Minggu adven yang ketiga disebut minggu gaudete. Kata 

gaudete berasal dari bahasa latin yang artinya kegembiraan 
atau suka-cita. Lilin adven ketiga yang tadi kita nyalakan 
juga berwarna berbeda dengan ketiga lilin adven lainnya. 

  Kita bersukacita dalam masa penantian kelahiran Tuhan. 
Sebagaimana Santo Yohanes Pembaptis yang menyatakan 
dirinya : “akulah suara orang yang berseru-seru di padang 
gurun: Luruskanlah jalan Tuhan!” kita juga diajak 
mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bayi 
mungil Yesus, yang akan kita rayakan besok pada hari raya 
Natal. Bagaimana caranya? Ya, dengan belajar ikut terlibat 
dalam berbagai kegiatan baik di rumah, di sekolah, di Gereja 
maupun dalam di tengah masyarakat. Kita menjadi berani 
terlibat sebab kita bangga akan iman katolik kita. Kita 
percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita.  
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AKU PERCAYA  
 
Pi : Marilah sekarang kita nyanyikan doa Aku Percaya. Ayat-

ayat akan dibacakan (dinyanyikan) bergantian putra dan 
putri. Dimulai oleh anak-anak putra. Setiap kali selesai satu 
ayat, bersama-sama kita menyanyikan refren. Kita mulai 
dengan menyanyikan refren. 

 
 

Refren:  1=F 
 _    ___          ___   ___     ___             __ 

Kami  semu - a        meng-i – ma-ni.      Ka- 
 ____        ___    ___     ___ 

mi   se-mu-a          mengi-mani. 

 
Ayat-ayat (bisa tidak dinyanyikan) 
                                                                __    __ 
 
1. Aku percaya akan Allah, Bapa yang maha-kuasa 

                     ___ 

pencipta langit dan bumi.    Refren 
 

2. Dan akan Yesus Kristus, PuteraNya yang tunggal, Tuhan kita, 
Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan 
Maria;  Refren 

3. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,  
Disalibkan, wafat, dan dimakamkan;  Refren 

4. Yang turun ke tempat penantian, 
 Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;  Refren 

5. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang 
mahakuasa;  
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 dari situ Ia akan datang mengadili 
orang hidup dan mati.  Refren 

6. Aku percaya akan Roh Kudus,  
 Gereja Katolik yang kudus,  Refren 

7. Persekutuan para kudus,  
 Pengampunan dosa,  Refren 

8. Kebangkitan badan,   
 kehidupan kekal. Amin.   
 
DOA UMAT 
 
Pi : Ya Tuhan kami bersyukur 

perayaan kelahiran Sang Allah 
Putera semakin dekat. Bantulah 
kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya, agar semakin 
layak dan pantas menyambutNya dalam perayaan Natal 
nanti. Kami mohon: 

Um : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan 
Pi : Kami memohonkan berkat-Mu bagi teman-teman kami, yang 

karena berbagai sebab tidak dapat mengikuti pertemuan 
adven bersama kami di sini. Berikanlah mereka semangat 
dan sukacita. Tuntunlah dan terangilah mereka dengan sinar 
Roh Kudus-Mu sehingga mereka tetap bangga menjadi anak-
anak terkasih-Mu, kami mohon: 

Um : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan 
Pi : Kami juga memohon berkat-Mu supaya kami semua bisa 

meneladan Santo Yohanes Pemandi, yang dengan lantang 
bersuara: “Luruskanlah jalan Tuhan”. Semoga kami dapat 
ikut meluruskan jalan Tuhan dengan terlibat dalam berbagai 
kegiatan di rumah, di sekolah, di Gereja, maupun di 
masyarakat, kami mohon: 

Um : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan 
 
Hening sejenak menghaturkan doa-doa pribadi 
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BAPA KAMI 
Pi : Kita satukan  doa dan segala permenungan serta niat baik 

kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, 
 
Um : Bapa Kami yang ada di sorga 
  Dimuliakanlah namaMu, datanglah kerajaanMu,  
  Jadilah kehendakMu diatas bumi seperti di dalam sorga 
  Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan 

kami 
  Seperti kami pun mengampuni, yang bersalah kepada kami 
  Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan 
  Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin 
 
Pi : Kita juga memohon doa dari Bunda Maria dengan Berdoa 

Salam Maria 
Um : Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu 
  Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah 

tubuhmu, Yesus 
  Santa Maria, Bunda 

Allah, doakanlah 
kami yang berdosa 
ini, sekarang dan 
pada waktu kami mati 

  Amin. 
 
PENGUMUMAN 
Tim Pendamping menyampaikan 
pengumuman-pengumuman sejauh 
dibutuhkan.  

 
DOA PENUTUP 
Salah seorang Tim Pendamping 
memimpin doa penutup. Diawali dan 
diakhiri dengan Tanda Salib (dapat 
dinyanyikan). Diusahakan agar doa 
dapat ditirukan/ diikuti oleh semua 
peserta.  
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LAGU PENUTUP 
 
Pi : Kita akhiri ibadat kita dengan menyanyikan lagu “Hymne 

SEKAMI”  
 

HYMNE SEKAMI 
1=F; 4/4 

                       __    ___              ___     __              __ 

Tuhan Yesus   a-ku berjanji    jadi  saha – bat  yang seti – a  
      ___           __    __               ___      ___         __     

Rajin berdoa   baca alkitab      rela  berkurban bera – mal  
Gi–at  belajar  kuat beriman    siap menja–di    saksi – Mu  
                         __   ___                                 ___    __     
 
A – kal  iblis    akan kulawan   Firman Tuhan aku   waartakan 
Senyum manis aku berikan     a – mal  bakti   aku   serahkan 
                    ___    ___                ___     __          ____     

Mulai kini  sampai slamanya   tetap seti – a  pantang mundur    
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PERTEMUAN I
POTRET OMK KU

TUJUAN :
OMK  mampu mencari dan mengevaluasi, sejauh mana daya 
ubah (transformatif) iman mereka bagi diri dan masyarakat 

di sekitarnya.

LANGKAH-LANGKAH:

1. Lagu Pembukaan (sesuai tema)
2. Doa Pembukaan (sesuai tema)
3. Pengantar:

Masa Adven merupakan saat OMK beriman secara 
bersama-sama menyongsong dan menantikan hadirnya 
Juru Selamat yang membawa pembaruan, perubahan dan 
kemajuan OMK manusia itu sendiri yaitu Yesus Kristus. Masa 
adven ini juga dimungkinkan untuk berefleksi, menyadari 
sikap hidupnya yang lama yang kurang berkenan, dan 
mencoba menemukan cara hidup yang baru yang lebih baik 
dan mampu memperkembangkan imannya.

Dalam masa Adven ini para OMK diajak mencari dan 
mengevaluasi, sejauh mana daya ubah (transformatif) iman 
bagi diri kita sendiri dan masyarakat di sekitar.

 Tujuan mendalami tema ini adalah untuk menanggalkan 
gerakan-gerakan lama yang kurang mendukung 
perkembangan daya ubah secara pribadi maupun kelompok, 
selanjutnya berusaha mengenakan gerakan-gerakan hidup 
baru yang terkait dengan  pengembangan nilai-nilai hakiki 
hidup bersama yang lebih baik.
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Pada pertemuan pertama kita akan melihat Potret Diri 
kita yang sesungguhnya. Gerakan-gerakan yang kita lakukan 
selama ini cenderung baik atau kurang baik, membantu 
perkembangan diri kearah yang lebih baik atau tidak. Maka 
marilah kita menyiapkan hati untuk secara terbuka melihat 
diri sendiri, dengan segala kebaikan dan kelemahan kita. 

4. Mencermati daya ubah OMK :
(Pendamping diharapkan sudah memperbanyak tabel berikut 
ini sesuai dengan jumlah peserta)

  Mengapresiasi diri dan komunitas OMK  
  Pendamping dapat mengawali refleksi untuk mencari 

dan mengevaluasi diri sejauh mana diri dan Komunitas OMK 
mempunyai daya ubah (transformatif) iman.

  Paus Fransiskus memberi pesan untuk Kongres 
Nasional tentang Misi yang diselenggarakan  oleh  KKM-
KWI melalui  Uskup  Mgr. A. M. Sutrisnaatmaka MSF, 

  “Jangan  pernah  lupa, kita selalu  berjalan ke depan.  
Jadilah Ragi yang baik dalam kehidupan sosial. Dalam Kitab 
Suci dikatakan, kita bukan orang-orang yang berjalan  ke 
belakang. Kita semua orang-orang yang  berjalan  ke  depan.  
Jika  seorang  berjalan  ke  belakang,  ia  bukanlah  seorang 
Kristiani.  Kristiani  berarti  mengarahkan  ke  depan.  Itu  
artinya  diutus.  Dengan demikian  kita  tetap  semangat,  
selalu menatap  ke  depan  dengan  penuh  harapan.  Roh 
Kudus mendorong kita untuk maju. Ada  dua  hal  yang  
harus  menjadi  rantai  penghubung  bagi kita semua sebagai 
orang Kristiani. Bagaimana kita menghidupi baptisan, dalam 
kehidupan pribadi, juga dalam masyarakat sosial, dan 
membawa pesan Yesus itu kepada orang lain di sekitar kita. 

  Pesan itu, dalam masa Adven kita yang pertama ini 
menjadi sangat relevan. Kita diajak melihat potret diri kita 
sebagai OMK.

 Maka, marilah kita evaluasi diri dan komunitas kita:
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  Untuk memperkaya pertemuan, hasil rekap juga 
dapat dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Aktif, mempunyai skor 6
b. Biasa saja, mempunyai skor 3
c. Kurang, mempunyai skor 0
  Maka jika dijumlahkan, skor tertinggi yaitu 36, maka 

rentangnya dapat sebagai berikut:

a. Skor 30 - 36, OMK menampakkan tanda-tanda 
BERDAYA 

b. Skor 18 - 29, OMK menampakkan tanda-tanda BIASA 
SAJA 

No. Pernyataan dan Refleksi 
Penilaian OMK 

Terlibat 
aktif 

Biasa 
Saja 

Kurang  

1. Apakah sejauh ini, OMK terlibat aktif 
dalam kegiatan baik internal Menggereja 
maupun Sosial Kemasyarakatan 

   

2. Apakah sejauh ini, OMK terlibat aktif 
dalam kegiatan internal mengembangkan 
iman yang cerdas dan tangguh dalam 
rupa dan cara apapun. 

   

3. Apakah sejauh ini, OMK terlibat aktif 
dalam menggiatkan dan membantu 
perkembangan rasa saling memiliki, rasa 
guyub dan rasa kebersamaan 
(handarbeni). 

   

4. Apakah sejauh ini, OMK terlibat aktif 
dalam kegiatan membantu orang yang 
membutuhkan bantuan material, baik 
warga OMK maupun masyarakat umum 
sekitar. 

   

5. Apakah sejauh ini, OMK terlibat aktif 
dalam kegiatan menjaga rasa 
kebangsaan, rasa persaudaraan, dan 
toleransi dengan masyarakat sekitar. 

   

6. Apakah sejauh ini, OMK terlibat aktif 
dalam kegiatan sosial pemberdayaan, 
baik ekonomi atau budaya yang 
berdampak bagi masyarakat umum 
sekitar. 
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c. Skor 0 - 17, OMK menampakkan tanda-tanda LEMAH, 
KURANG BERSEMANGAT.

Berbagi pengalaman dan perasaan:
 Peserta mensharingkan kegiatan yang telah dilakukan 

OMK yang selama ini sudah berdaya dan kurang 
berdaya yang paling dominan dalam komunitas.

 Dari temuan dalam kelompok peserta dapat memilih 
kegiatan yang akan dikembangkan dalam komunitas.

 Wakil dari setiap kelompok melaporkan hasil  
sharingnya. 

Peneguhan dari pendamping :
• Suatu OMK yang mengalami kemandegan dalam 

pertumbuhan, sangat mungkin membutuhkan gerak 
bersama, pencerahan bersama bagi semua pihak. 
Tantangan beratnya, mampukah kita berdaya ubah,  
demi pertumbuhan komunitas  yang tidak hanya 
mendorong arah pertumbuhannya saja, namun  
menjadi wujud Gereja yang senantiasa berbenah. 
Meskipun perubahan itu begitu lambat dan pelan, 
Gereja senantiasa memiliki daya ubah yang 
dengannya semakin menjadi berkat untuk semua.

• Panggilan kita sebagai OMK merupakan panggilan 
yang khas (ex vocatione propria). Saatnya, mulai 
mengembangkan hidup menggereja yang berdialog 
dengan segala keprihatinan dunia dan masyarakat 
dewasa ini. Iman yang senantiasa terlibat untuk 
semakin menghadirkan sakramen keselamatan di 
tengah-tengah dunia dan keprihatinannya.

5. Peneguhan Kitab Suci
Pendamping mengajak OMK menyimak bacaan Kitab Suci 
Roma 13: 11-14a
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 Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui 
keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah 
tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang 
keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dari pada waktu 
kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah 
hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan 
perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan 
perlengkapan senjata terang! Marilah kita hidup dengan 
sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora 
dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa 
nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi 
kenakanlah Tuhan Yesus Kristus

6. Doa dan Penyalaan Lilin Korona Adven 
U: Tuhan, terangilah OMK-Mu dengan cahaya kasih-

Mu.
U:  Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi 

sesama.
P:  Ya Bapa, berbelaskasihlah kepada kami, para 

hamba-Mu yang merindukan Putera-Mu, cahaya 
kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang 
gelap ini akan kehadiran Putera-Mu yang menjadi 
penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang 
semakin terang, demikianlah kami mohon agar 
hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. 
Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi 
yang guyub-rukun serta memiliki daya ubah untuk 
menyalakan sukacita bagi sesama dalam kesaksian 
hidup kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat kami, sepanjang segala masa. 

U: Amin

7. Lagu Penutup (sesuai tema)
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PERTEMUAN II
OMK YANG BERDAYA UBAH

TUJUAN :
OMK  mampu merefleksikan tujuan perutusan dalam hidup 

dan berani memulai sinergi 
bersama agar semakin berdaya ubah

LANGKAH-LANGKAH:

1. Lagu Pembukaan (sesuai tema)
2. Doa Pembukaan (sesuai tema)
3. Pengantar:

Di manapun kita berada, kita selalu dihadapkan pada 
beragam tawaran. Setiap saat kita dituntut untuk memilah 
dan memilih, untuk mengambil keputusan dari sekian 
banyak pilihan yang ada. Banyak kali kita menjadi bingung: 
bagaimana harus mengambil keputusan dihadapan berbagai 
macam pilihan. Apa yang mesti menjadi pertimbangan, 
apalagi jika semua pilihan sama baiknya? Tak jarang yang 
menjadi ukuran akhirnya adalah selera. Tetapi, apa yang 
terjadi setelahnya? Apa dampak yang dirasakan ketika 
memilih hanya sekedar berdasarkan selera semata? 

Oleh karenanya, untuk mengambil keputusan yang 
membahagiakan dan memberikan makna hidup, orang perlu 
sadar dan membedakan dengan pasti mana tujuan dan 
mana sarana hidup bagi dirinya. Banyak kali, orang melihat 
sarana hidup sebagai tujuan dan tujuan sebagai sarana. 
Akibatnya, orang menjadi bingung akan hidupnya sendiri. 
Untuk apa hidup ini? 
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4. Mencermati daya ubah diriku sebagai OMK  
(Latihan Rohani)

 PEMERIKSAAN BATIN (Latihan Rohani 24-31)
Ignatius memberikan satu alat yang membantu kita 

untuk peka terhadap gerakan roh yang bergerak dalam 
hidup seharian kita. Alat itu adalah pemeriksaan batin 
(examen conscientiae). Melalui pemeriksaan batin ini, kita 
diajak untuk memilah-milah gerakan-gerakan roh yang ada 
dalam hidup kita. Gerakan roh baik kita pilih dan gerakan roh 
jahat kita tolak. Lima langkah mempraktekkannya:

a. Hening di hadirat Tuhan dan bersyukur atas seluruh 
hari ini. Aku menyadari        bahwa Tuhan memandangku 
penuh kasih.

b. Memohon rahmat untuk dapat melihat gerakan-
gerakan yang dominan muncul    dalam hidupku hari 
ini.

c. Melihat pengalaman seluruh hari ini. Kuingat 
pengalaman yang mengesankan,  membahagiakan, 
memberikan semangat, menghibur. Juga pengalaman 
yang menyusahkan, menyedihkan, menggelisahkan, 
dan membuatku kering. Meneliti gerakan-gerakan, 
dorongan yang muncul dalam pengalaman  tersebut. 
Bagaimana gerakan roh baik dan roh jahat atau 
diriku sendiri dalam    pengalaman itu? Gerakan itu 
membawaku kemana? Lebih mendekatkan kepada 
Tuhan dan tujuan aku diciptakan atau menjauhiNya? 
Mengapa? Bagaimana tanggapanku terhadap 
gerakan itu? Apakah aku puas? Bagaimana aku 
sampai mengikuti gerakan-gerakan itu? Bagaimana   
perasaanku?

d. Mensyukuri hal-hal yang baik dan memohon untuk 
lebih baik lagi. Meresapkan bagaimana roh baik 
bekerja pada diriku hari ini, sehingga besok pagi aku 
lebih peka. Mohon ampun atas hal-hal yang tidak baik, 
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melihat   sebab-sebabnya dan mencoba besok untuk 
tidak berbuat hal itu lagi. Melihat kembali bagaimana 
roh jahat bekerja dan mempengaruhi, melihat tipu 
dayanya, untuk lebih waspada besok pagi.

  PERTANYAAN REFLEKSI
a. Apakah Kita sudah mempunyai tujuan hidup yang 

jelas? Mau ke mana arah hidup di dunia ini?
b. Apa upaya yang sudah kita lakukan untuk mencapai 

tujuan hidup kita itu, khususnya ketika kita aktif dalam 
OMK ini ?

5. Peneguhan Kitab Suci
Pendamping mengajak OMK menyimak bacaan Kitab Suci 
Roma 1:1-7

Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil 
menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil 
Allah. Injil itu telah dijanjikan-Nya sebelumnya dengan 
perantaraan nabi-nabi-Nya dalam kitab-kitab suci, 
tentang Anak-Nya, yang menurut daging diperanakkan 
dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan 
dinyatakan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati, 
bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus 
Tuhan kita. Dengan perantaraan-Nya kami menerima 
kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua 
bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada nama-
Nya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang 
telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu 
sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, 
yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus: Kasih 
karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, 
Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. 
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6. Doa dan Penyalaan Lilin Korona Adven
U: Tuhan, terangilah OMK-Mu dengan cahaya kasih-

Mu.
U:  Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi 

sesama.
P:  Ya Bapa, berbelaskasihlah kepada kami, para 

hamba-Mu yang merindukan Putera-Mu, cahaya 
kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang 
gelap ini akan kehadiran Putera-Mu yang menjadi 
penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang 
semakin terang, demikianlah kami mohon agar 
hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. 
Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi 
yang guyub-rukun serta memiliki daya ubah untuk 
menyalakan sukacita bagi sesama dalam kesaksian 
hidup kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat kami, sepanjang segala masa. 

U: Amin

7. Lagu Penutup (sesuai tema)
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Bahan-Bahan Pendukung

Bahan-bahan Formatio Iman 

PIA-PIR dan OMK
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Catatan-Catatan
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