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La xarxa de la vida: 
La biodiversitat com a 

benedicció de Déu

“Essent creats pel mateix Pare, tots els 
éssers de l’univers estem units per llaços 
invisibles i conformem una espècie de 
família universal, una sublim comunió 
que ens mou a un respecte sagrat, 
afectuós i humil.” (LS 89)
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Oració Temps Creació 2019

Creador de Vida,
La Terra és plena 
de les teves criatures,  
la teva saviesa les va fer totes. 
Per la teva paraula, 
la Terra va produir plantes 
que van donar llavors de tot tipus 
i arbres de totes classes 
que van donar fruits,
les aigües es van omplir 
d'eixams de criatures vives 
amb multitud de formes,
i la Terra es va poblar 
amb la gran diversitat d'aus alades, 
animals que caminen i criatures 
que s'arrosseguen sobre el sòl.
Muntanyes, planes, roques i rius 
alberguen comunitats riques i diverses
i, a través de les estacions canviants, 
el teu Esperit renova els cicles de vida.
Durant aquest temps de la Creació, 
obre els nostres ulls per veure 
la preciosa diversitat que ens envolta. 
Il·lumina les nostres ments 
per apreciar el delicat equilibri 
que manté cada criatura. 
Impulsa'ns a conservar 
els preciosos hàbitats que nodreixen 
aquesta xarxa de la vida.
En nom d'Aquell que va venir 
a proclamar la bona nova 
a tota la creació, 
Jesucrist,  senyor nostre.

Amen
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