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La xarxa de la vida: 
La biodiversitat com a 

benedicció de Déu

“El desafiament urgent de protegir la 
casa de tots inclou la preocupació d’unir 
tota la família humana en la recerca 
d’un desenvolupament sostenible i 
integral (...) Com és possible que es 
pretengui construir un futur millor 
sense pensar en la crisi de l’ambient i en 
els sofriments dels exclosos?”  (LS 13)
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Pregària cristiana amb la creació 

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. 

Amen

Papa Francesc, Laudato Si
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