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La xarxa de la vida: 
La biodiversitat com a 

benedicció de Déu

“En el diàleg amb els seus deixebles, 
Jesús els invita a reconèixer la relació 
paterna que Déu té amb totes les 
criatures, i els recordava amb una 
commovedora tendresa com cada una 
d'elles és important als seus ulls.” (LS 96)
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Pare nostre que estàs al cel, 
amb nosaltres i amb  tot el creat.
Santificat sigui el teu nom, 
per la fecunditat de la terra, 
I l'existència de tots els vivents. 
Vingui a nosaltres el teu Regne 
de veritat, de justícia, d'amor i de pau.
Faci's la teva voluntat 
de veure feliços tots els teus fills i filles, 
que sigui respectada tota vida.
El nostre pa de cada dia, 
doneu-nos el dia d'avui 
perquè partit i compartit 
tothom en tingui el suficient 
i puguin viure en plenitud.
Perdona les nostres culpes, 
la manca d'amor pels altres, 
l’afany d'acaparar sense compartir, 
l’ individualisme egoista, 
l’ explotació de la natura, 
la manca de cura d’altres espècies 
i de solidaritat amb generacions 
futures.
Així com nosaltres perdonem cercant 
la reconciliació per la justícia i la pau.
No ens deixis caure en la temptació 
de donar-te l'esquena, 
d'ignorar els germans o germanes, 
d'oblidar o descartar els pobres, 
de convertir la cura de la creació 
en abús i explotació.
I deslliura'ns del mal, 
de destruir o maltractar la vida de cada 
ésser i l'harmonia de l'Univers. 

Amen
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