
PREGARIA CONSELL FEV. Catadau 3 de febrer de 2013 

 

Consiliari: En el Nom del Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant. 

Assemblea: Amén 
 

Cant introductori: Realidad (Ain Karem) 

El silencio inunda ahora nuestro espacio 
y hay momentos que me canso de esperar 
tu palabra, tu presencia… un "te quiero", 
el Misterio se hace duro de pelar. 
La gaviota que surcaba al vuelo el cielo 
con la esperanza de llegar al más allá, 
al horizonte que marcaban los deseos, 
ha chocado frente a frente con la cruda realidad. 

TÚ NO ERES QUIÉN PENSABA 
¿Y QUIÉN SOY YO 
PARA ENCERRARTE EN UNA IDEA?, 
HAS ROTO TODOS MIS ESQUEMAS, OH SEÑOR, 
Y ME HE QUEDADO EN LA TINIEBLA. 
TIRA TÚ MIS MUROS, ROMPE MIS CADENAS, 
PON TUS DEDOS EN MIS OJOS 
Y CURA MI CEGUERA, 
CÓGEME LAS MANOS Y ALZA MI CABEZA, 
DEJA QUE TOQUE TU MANTO Y SANA MI MISERIA. 

La sonrisa de los niños de la calle, 
la esperanza del anciano al despertar un día más, 
la grandeza de los mares y un detalle, 
donde antes te encontraba ya no estás. 
Sé que no eres el culpable ni es bastante 
cobijarme hasta que amaine el temporal, 
que la duda no la cura un instante 
pero sabes que sin ti no sé volar. 

o bé aquest altre cant 
 
Déu està ací (Kairoi) 

Déu està ací, tan cert com l'aire que respires 
tan cert com el matí que avui s'alça, 
tan cert com que aquest cant 
el pots tu sentir. 

El pots tu sentir 
caminant per les muntanyes, 
el pots tu sentir 
cantant amb nosaltres ací. 

Te’l pots emportar 
quan per eixa porta isca, 
te’l pots emportar 
per sempre dins del teu cor. 
 
 



Simbologia anterior a la lectura 

Dos scouters porten el Llibre de la Paraula de Déu, solemnement, recalcant la 
importàcica del que porten a les mans i el deixen al mig de l’assemblea, sobre un coixí, 
amb un ciri al costat, record de la memòria que Crist-Jesús és enmig nostre, cada 
vegada que dos o més es reuneixen en nom seu. 

Lectura 

Recomanable fer la proclamació amb la Bíblia a les mans. 
Opció 1- Evangeli del diumenge 
Opció 2- “Al principi Déu va crear el cel i la terra.” (Gn 1, 1.27) 

Reflexió-comentari 

Pare nostre ecològic 
 
L:Lector/ A:Assemblea 
 
L- Pare nostre, que esteu en el cel, siga santificat el vostre Nom. 

A- Pare nostre que esteu al bosc, a la mar, al desert i a la ciutat: siga santificada la 
vostra Creació, pletòrica de desenvolupament, força i vida. 

L-Vinga a nosaltres el vostre Regne. 

A-Vinga a nosaltres la vostra saviesa, per a protegir i desenvolupar la bellesa que ens 
heu donat i que està en la flor i en l’arc del cel, en l’aigua i en la fèrtil mare terra, en el 
càlid alé del sol i en la fresca foscor del descans. 

L-Faça’s la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. 

A-faça’s Senyor, la vostra voluntat per tal que siguem persones humanes a la vostra 
imatge i semblança les qui assumim el repte de mantenir el procés vital de la vostra 
creació. 
 
L-El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia de hui. 
A- El verdor de cada dia doneu-nos el dia de hui al prat i a la muntanya, al jardí i a la 
terra agonitzant. 

L- I perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres 
deutors. 

A-Perdoneu la nostra irresponsabilitat e no tenir cura d’allò que ens heu donat, així 
com nosaltres, pel vostre amor, perdonem els contaminadors i els instem amb 
vehemència a abandonar el seu treball de destrucció. 

L-I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. 

A- I no permeteu que nosaltres caiguem en la desertificació, la qual condueix a la mort, 
nega la vostra obra i deleix la vida. 

L- Ans allibereu-nos de qualsevol mal. 
A-Ans allibereu-nos del conformisme per tal que les nostres vides es transformen en 

força dinàmica que produeix la vida. Amén 

 

 



Pregaries 

1. Déu ens ha donat la seua creació per tal que, tenint-ne cura, ens desenvolupem 
com a persones. Preguem per les persones que cultiven la terra. Que siga 
respectada la seua dignitat i valorat el seu treball. Preguem al Senyor. 

Assemblea: Escolteu-nos, Pare 

2. Que el contacte continuat i profund amb la natura ens ajude a aprecir l’obra de 
Déu i que puguem viure d’ella. Que ens estimule a respectar-la lluitant contra 
tota especulació del territori i que puguem trobar Déu en la senzillesa de la vida. 
Preguem al Senyor. 

Assemblea: Escolteu-nos, Pare 

3. Preguem per totes les persones que dediquen la seua vida al servei dels altres 
en qualsevol professió. Que descobrisquen i ens ajuden a descobrir el valor de la 
fidelitat al treball de cada dia. Preguem al Senyor 

Assemblea: Escolteu-nos, Pare 

4. Preguem pels homes i dones que tenen responsabilitats en la política. Que 
treballen sempre pel bé comú i no s’aprofiten mai del seu càrrec. Preguem al 
Senyor 

Assemblea: Escolteu-nos, Pare 

5. Pregàries d’intercessió lliures i espontànies 
 

Pregària final 

Pare, gràcies per reunir-nos entorn de la teua Paraula com a germans i germanes. 

Vos donem gràcies per tants dons que ens concediu en la Creació i en la Història. 

Que sempre ens mantinguem en comunió amb tota la naturalesa,  

obra bona sorgida de les vostres mans; que assumim responsablement el vostre  

encàrrec de dur-la a la seua plenitud i que, en participar del vostre projecte alliberador,  

siguem signe de fraternitat, reconciliació i pau enmig del món 

“deixant-lo millor que l’hem trobat”. Per Crist Senyor Nostre. 

Assemblea: Amén 


