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Pregària per la nostra terra Pregària cristiana amb la creació Càntic de les criatures 

Pare nostre que sou present en tot l’univers  
i en la més petita de les vostres criatures, 
vós que envolteu amb la vostra tendresa tot 

el que existeix, 
vesseu en nosaltres la força del vostre amor 
perquè tinguem cura de la vida i de la 

bellesa. 
Inundeu-nos de pau, 
perquè visquem com a germans i germanes 
sense fer mal a ningú. 
Pare dels pobres,  
ajudeu-nos a rescatar els abandonats i 

oblidats d’aquesta terra 
que tant valen als vostres ulls. 
Guariu les nostres vides, 
perquè siguem protectors del món i no pas 

depredadors, 
perquè sembrem formosor i no pas 

contaminació i destrucció. 
Toqueu els cors 
dels qui busquen només beneficis 
a costa dels pobres i de la terra. 
Ensenyeu-nos a descobrir el valor de cada 

cosa, 
a contemplar admirats, 
a reconèixer que estem profundament units 
amb totes les criatures 
en el nostre camí cap a la vostra llum 

infinita. 
Gràcies perquè esteu amb nosaltres cada 

dia. 
Encoratgeu-nos, si us plau, en la nostra lluita 
per la justícia, l’amor i la pau. 

FRANCESC, bisbe de Roma. 
Encíclica Laudato si’ 

Us lloem, Pare, amb totes les 
vostres criatures, 

que van sortir de la vostra mà 
poderosa. 

Són vostres, 
i plenes de la vostra presència 
i de la vostra tendresa. 
Lloat sigueu. 
Fill de Déu, Jesús, 
per vós foren creades totes les 

coses. 
Us formàreu en el si maternal de 

Maria, 
us féreu part d’aquesta terra, 
i miràreu aquest món amb ulls 

humans. 
Avui sou viu en cada criatura 
amb la vostra glòria de ressuscitat. 
Lloat sigueu. 
Esperit Sant, que amb la vostra 

llum  
orienteu aquest món cap a l’amor 

del Pare 
i acompanyeu el gemec de la 

creació, 
vós viviu també en els nostres cors  
per impulsar-nos al bé. 
Lloat sigueu. 
Senyor U i Tri, comunitat preciosa 

d’amor infinit, 
ensenyeu-nos a contemplar-vos 
en la bellesa de l’univers, 
on tot ens parla de vós. 
Desvetlleu la nostra lloança i la 

nostra gratitud 

per cada ésser que heu creat.  
Doneu-nos la gràcia de sentir-nos 

íntimament units 
amb tot el que existeix. 
Déu d’amor, 
mostreu-nos el nostre lloc en 

aquest món  
com a instruments del vostre 

afecte  
envers tots els éssers d’aquesta 

terra,  
perquè cap d’ells no és oblidat 

davant vostre. 
Il·lumineu els amos del poder i del 

diner 
perquè es guardin del pecat de la 

indiferència, 
estimin el bé comú, promoguin els 

febles, 
i tinguin cura d’aquest món que 

habitem. 
Els pobres i la terra estan clamant, 

Senyor, 
preneu-nos a nosaltres 
amb el vostre poder i la vostra 

llum,  
per a protegir tota vida, 
per a preparar un futur millor, 
perquè vingui el vostre Regne 
de justícia, de pau, d’amor i de 

bellesa. 
Lloat sigueu. 
Amén. 

FRANCESC, bisbe de Roma. 
Encíclica Laudato si’ 

Lloat sigueu, Senyor, 
amb totes les criatures, 
especialment el germà sol, 
el qual és dia i per ell ens 

il·lumineu. 
I ell és bell i radiant amb gran 

esplendor, 
de Vós, Altíssim, porta 

significació. 
Lloat sigueu, Senyor meu, 
per la germana lluna i els 

estels, 
en el cel els heu fet clars, 

preciosos i bells. 
Lloat sigueu, Senyor meu, pel 

germà vent 
i per l’aire, l’ennuvolat i el serè, 

i tot temps, 
pel qual a les vostres creatures 

doneu sosteniment. 
Lloat sigueu, Senyor meu, per 

la germana aigua, 
la qual és molt útil i humil i 

preciosa i casta. 
Lloat sigueu, Senyor meu, pel 

germà foc, 
pel qual ens il·lumineu de nit 
i és bell i juganer i robust i fort. 
Lloat sigueu, Senyor meu, 
per la germana nostra mare 

terra, 
la qual ens sosté i governa i 

produeix fruits diversos 
amb flors acolorides i herba. 
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