
Benaurances 
De la Cura

de la Creació
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1. Feliços, felices les pobres i humils,
indefenses i oprimides de la terra…



y declareu que, amb tot el nostre 
poder i riqueses, no ens bastem

a nosaltres mateixes
ni som mestresses de la creació; 

… Felices les que veieu que la 
«civilització del progrés» y la 
«societat de l’abundància»
Són plens d’enganys,



… felices les que viviu acceptant que res és 
veritablement vostre,
excepte l’amor que retorna l’harmonia al món. 

A vosaltres en veritat us dic que ja 
posseïu el goig del Regne de Déu. 



REFLEXIÓ
•¿A la nostra vida quotidiana, ens sentim 
part de la comunitat planetària, on totes les 
criatures depenem unes de les altres?
•¿Som cuidadores de la comunitat de les 
criatures resistint davant la lògica del 
progrés i del domini? 



2. Feliços, felices les que sabeu gaudir 
de la Terra amb tota la seva diversitat,
sense abusar ni generar destrucció… 



… Felices les que no competiu
ni empreu la fora en les vostres relacions,
sinó que seguiu el ritme de la vida,
assumint les fragilitats pròpies i alienes;

… felices les que acolliu
la diferència i la diversitat com a do.



A vosaltres en veritat us dic
que viviu a semblança de la Comunitat Trinitària.



REFLEXIÓ

•¿ Posem els mitjans per eixamplar la nostra 
flexibilitat i acollida de les altres diverses,
i especialment de les més fràgils,
Per no caure ni en la competitivitat
ni en la fugida?



3. Feliços, felices
les que ploreu i patiu

pel patiment de tantes…



… per les terres desforestades i cremades, 
les aigües contaminades,
i les espècies extingides …



… per les persones migrades o refugiades,
per las perseguides per la defensa de la terra, per 
las víctimes de la fam
i dels conflictes pels recursos,
per les dones i nens que pateixen la violència... 



Felices les que reconeixeu que formeu 
part d’aquest univers i aconseguiu que 
tot el seu dolor ressoni en el vostre 
ésser.

….felices les que no us resigneu
a viure en una terra estranya,

on els éssers moren abans de temps;



A vosaltres en veritat us dic
que Déu mateix serà la vostra terra. 



REFLEXIÓ

•¿ Supliquem la Gràcia
de la consolació de Déu davant el sofriment 
propi, de les altres i del Planeta,
que mogui el nostre cor 
amb la passió de l seu amor? 



4. Feliços, felices les que teniu 
fam i set d’un ordre 

més just...



…Felices les que no us conformeu
amb no participar en la degradació del Planeta
i de la comunitat humana, 

Sinó que cerqueu amb esforç la superació
de tot egoisme, injustícia o violència,

fins que la terra sigui lloc de vida en abundància.



A vosaltres en veritat us dic
que participeu del goig del Creador.



REFLEXIÓ

•¿ Acollim el do de Déu per resistir-nos al 
mal sense violència, amb entrega gratuïta? 

•¿Qüestionem els nostres prejudicis i 
canviem el nostre estil de vida per deixar de  
col·laborar amb la injustícia
i la depredació del Planeta?



5. Feliços, felices,
les que teniu els ulls nets

Per reconèixer la seva PRESENCIA
més enllà de las aparences…



…Felices les que poseu sense por el cor 
a la intempèrie;
i en cada racó d’aquest Planeta, 
admireu la bellesa…

…felices les que amb reverència, descalceu els 
vostres peus davant de cada ésser, sagrat;
les que dieu que és possible una terra germana. 



A vosaltres en veritat us dic
que, en cada criatura,
trobareu el reflex del bon Déu.



REFLEXIÓ
•¿Procurem anar educant la nostra mirada 
per descobrir la VIDA,
i reverenciar-la, en allò petit,
més enllà de les aparences?



6. Feliços, felices quan ajudeu a 
tot ésser vivent …



… Felices les que procureu el seu be 
amb saviesa i amor,

Quan conreeu amb humilitat
la bondat de les coses,
quan no trenqueu la canya esquerdada
i aviveu el ble que vacil·la…



…felices les que viviu el decreixement 
amb llibertat i alegria, 

i la sobrietat sense en les 
trampes d’allò “necessari”.



A vosaltres en veritat us dic
que Déu mateix serà el vostre 

tresor i alè. 



REFLEXIÓ
•¿Vivim amb goig, llibertat i humilitat
el decreixement i la sobrietat?

•¿Conreem aquesta llibertat fruit de l’amor?



7. Feliços, felices les que, amb senzillesa, 
deixeu parlar el cor i aporteu la vostra 

petita llavor…



…Felices les que no us apunteu als conflictes 
imposant el vostre parer, sinó que us acosteu a 
les altres amb amor desarmat;

les que valoreu la cura mútua
i cultiveu la tendresa amb la Creació 
reduint la vostra petjada de CO2.





A vosaltres en veritat us dic
que camineu animades per l’Esperit de Déu.



REFLEXIÓ
•¿Som capaces d’acollir la tendresa de Deu 
per conrear-la

amb les persones,
les coses
i amb tot el Planeta?



8. Feliços, felices sereu,
si apreneu a viure sense violentar,

a créixer sense destruir,
a caminar sense deixar deserts

rere els vostres passos …



…Felices si sou conscients
de la vostra responsabilitat i implicació,
Amb les vostres possibilitats,
Per petites  que us semblin.

Estigueu alegres i contentes,
Encara que hagueu de patir per 
això.



…Felices vosaltres
que sabeu celebrar la vida amb gratuïtat.



A vosaltres en veritat us dic,
que feu possible la Terra Nova

i que la Comunitat Trinitària contempla la 
seva petjada amorosa ben viva en vosaltres.



REFLEXIÓ
•Ens sentim humilment responsables

i implicades en la Cura
de la Creació?

•Ens sentim cridades a celebrar la VIDA 
que batega en ella?



Pregària per la nostra Terra
Papa Francesc



Déu omnipotent,

que ets present en tot l’univers

i en la més petita de les teves criatures,

Tu, que envoltes amb la teva tendresa

tot el que existeix,

vessa en nosaltres la força del teu amor perquè 
tinguem cura de la vida y la bellesa.

Inunda’ns de pau, perquè visquem com a 
germans i germanes sense fer mal a ningú.
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Déu dels pobres, ajuda’ns a rescatar a los 
abandonats i oblidats de esta terra

que tant valen als teus ulls.

Sana les nostres vides, 

Perquè siguem protectores del món

i no depredadores,

Perquè sembrem bellesa 

i no contaminació i destrucció.

Toca els cors dels que cerquen

només beneficis

a costa dels pobres i de la terra.

P
re

g
à
ri

a
 p

e
r 

la
 n

o
s
tr

a
 T

e
rr

a
P

a
p

a
 F

ra
n

c
e

s
c



Ensenya’ns a descobrir el valor de cada 
cosa, a contemplar admirades,

a reconèixer que estem profundament 
unides amb totes les criatures en el 

nostre camí cap a la teva llum infinita.

Gràcies perquè ets amb nosaltres

tots els dies.

Encoratjan’ns, si us plau, en la nostra lluita 
per la justícia, l’amor i la pau.
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