
Amb motiu de la Jornada Mundial de Pregària per la cura de la Crea-
ció, que se celebra cada any el dia 1 de setembre, oferim una Vetlla de 
Pregària sobre aquest tema. Es pot fer un dia al voltant d’aquesta data, 
o sempre que convingui, ja que és un tema de molta sensibilitat actual, 
i que el papa Francesc vol que es promogui a totes les comunitats cris-
tianes. És una Vetlla que alterna cants, textos i pregàries amb cites de 
l’encíclica «Lloat sigueu». Caldrà afegir-hi, també, moments de silenci.

Cant inicial (inspirat en el Càntic de les criatures de sant Francesc d’Assís)

Lloat sigueu, oh Senyor nostre (4)

1. Per totes les criatures
i pel sol i per la lluna,
pels estels i els vent suau
i pel foc i l’aigua fresca.

2. Per la nostra mare terra
que ens sosté i ens alimenta,
per les fl ors, els fruits i l’herba
i pel mar i les muntanyes.

3. Perquè el sentit de la vida
és cantar-vos i lloar-vos
i perquè la nostra vida
sigui sempre cant i dansa.

MEDITACIÓ I PREGÀRIA:
CAMÍ DE CONVERSIÓ ECOLÒGICA

 «Lloat sigueu, Senyor meu», 
cantava sant Francesc d’Assís. 
En aquest formós càntic ens 
recordava que la nostra casa 
de tots és també com una 
germana, amb la qual com-
partim l’existència, i com una 
mare bella que ens acull entre 
els seus braços: «Lloat sigueu, 
Senyor meu, per la nostra ger-
mana terra, la qual ens sosté, 
i governa i produeix diversos 
fruits amb acolorides fl ors i 
herbes». (Laudato si’ 1)
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Beneïu el Senyor, totes les seves criatures, 
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l’espai,
beneïu-lo, estols del Senyor. 
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo tots els vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo fred i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres
beneïu-lo dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu núvols i llamps.

Que la terra beneeixi el Senyor,  
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor muntanyes i turons,  
vegetació de la terra beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,  
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneïu-lo, poble d’Israel.
Beneïu el Senyor, els seus sacerdots, 
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor, 
esperits i ànimes dels justos, beneïu-lo. 
Beneïu el Senyor, Ananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.
Beneïm el Pare i el Fill amb l’Esperit Sant,
Cantem-li lloances per sempre.
Sou beneit, Senyor, al firmament del cel. 
Glòria i lloança per sempre. 

Càntic de Daniel (Dn 3, 57-88)



Música

La nostra terra clama pel dany que li 
provoquem a causa de l’ús irrespon-
sable i de l’abús dels béns que Déu hi 
ha posat. Hem crescut pensant que 
érem els seus propietaris i domina-
dors, autoritzats a espoliar-la. La vio-
lència que hi ha en el cor humà, ferit 
pel pecat, també es manifesta en els 
símptomes de malaltia que adver-
tim en el sòl, en l’aigua, en l’aire i en 
els éssers vivents. Per això, entre els 
pobres més abandonats i maltractats, 
hi ha la nostra oprimida i devastada 
terra, que «gemega i sofreix dolors de 
part» (Rm 8,22). Oblidem que nosal-
tres mateixos som terra (cf. Gn 2,7). El 
nostre propi cos està constituït pels 
elements del planeta, el seu aire és el 
que ens dóna l’alè i la seva aigua ens 
vivifica i restaura. (Laudato si’ 2)

Reconeixem les nostres mancances

Tothom  Jo confesso la meva manera de consumir, 
amb massa freqüència, ens concentrem en la nostra capaci-
tat de comprar en lloc de preguntar-nos què necessitem real-
ment i què necessita el nostre planeta.
(Silenci)

Tothom  Jo confesso el meu sobreconsum de menjar i energia,
l’alta demanda de producció de carn i productes electrònics 
enverina les terres dels més pobres.
(Silenci)

Tothom  Jo confesso el meu ús excessiu del transport,
l’obsessió per la rapidesa impedeix curar la febre de la terra i 
repercuteix en l’escalfament del Planeta.
(Silenci)



Tothom  Jo confesso els meus sabons, els meus cosmètics i la meva 
roba sintètica,
ignorant que les microperles de plàstic invisibles són als 
nostres rius i oceans, que ara resideixen en els peixos, i 
probablement en alguns de nosaltres.
(Silenci)

Tothom  Jo confesso les meves escombraries i les deixalles que llenço,
les aigües residuals fan olor de la nostra despreocupació.
(Silenci)

Tothom  Jo confesso la meva infidelitat, no t’estimem amb tot el nostre 
cor, força i ment,
no estimem als nostres veïns humans i no humans i ni a 
nosaltres mateix.
(Silenci)

Tothom  Jo confesso no tenir cura de la creació que ens vas donar 
com a regal,
Ajuda’ns a canviar aquestes pràctiques egoistes.
(Silenci)

Tothom  Per una vida realment viva, seguint Jesucrist, en el nom de 
qui preguem.  Amén.

Música

Parenostre

Cant final

Magnificat, magnificat
magnificat, anima mea, Dominus
magnificat, magnificat
magnificat, anima mea.
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