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La xarxa de la vida: 
La biodiversitat com a 

benedicció de Déu

“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 compartim l’existència, i 
com una mare bella que ens acull entre 
els seus braços: Lloat sigueu, Senyor 
meu, per la nostra germana terra, la 
qual ens sosté, i governa i produeix 
diversos fruits amb acolorides flors i 
herbes.”  (LS 1)
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Càntic de les criatures 

Lloat siguis per tota criatura, Senyor,
i en especial lloat pel germà Sol,
que il·lumina, i obre el dia,
i és bonic en la seva esplendor,
i porta pel cel notícia del seu autor
I per la germana Lluna,
de blanca llum menor,
i les estrelles clares, 
que el teu poder va crear,
tan netes, tan boniques,
tan vives com són,i brillen al cel:  lloat, el 
Senyor!
I pel germà vent, i per l´aire i el núvol,
i el serè i per tot temps, pels quals
a les criatures dónes sosteniment:
lloat, el Senyor!
I per la germana aigua, 
preciosa en el seu candor,
que és útil, casta, humil: lloat, el Senyor!
Pel germà foc, 
que il·lumina en anar-se'n el Sol,
i és fort, bonic, alegre: lloat el Senyor!
I per la germana terra, 
que dóna en tota ocasió
les herbes i els fruits i flors de color,
i ens sustenta i regeix: lloat, el Senyor!
Agraïu els seus dons, 
canteu la seva creació.
Les criatures totes, lloeu el Senyor.
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