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10. Cant i encesa de llums

Ara es comença un cant, que seria convenient que fos de to tranquil (repetitiu, potser), 
que parli de la pau o de la confi ança en el Senyor. Mentrestant, alguns ja prèviament 
avisats s’acosten a uns llantions preparats en un lloc central (o, si es vol, al voltant 
d’una creu que presideixi l’acte) i els van encenent. No cal explicar el sentit del signe, 
perquè ja s’entén. El cant es pot allargar segons es vegi convenient.

11. Introducció al gest de pau

Jesús, el dia de Pasqua, es va fer present enmig dels seus deixebles i els va 
saludar dient-los: “Pau a vosaltres!”. És el seu do, és el do que nosaltres hem 
d’estendre. 

Cada cop que celebrem l’Eucaristia, abans de combregar, fem un gest 
d’amistat i reconciliació mútua que ens recorda el nostre compromís amb 
aquesta pau. Seria fals, donar-nos la pau i no treballar per fer-la realitat en 
la nostra vida quotidiana i en la vida del món sencer, posant-hi a contribució 
totes les nostres possibilitats, que sovint són més de les que ens imaginem. 

Per això avui, doncs, amb tota la fondària, amb tota la fe i amb tota l’esperança, 
donem-nos la pau!

12. Gest de pau

Si durant tota la pregària s’ha estat assegut, seria convenient aixecar-se ara per al 
gest de pau i el Parenostre fi nal. Mentre es fa el gest de pau es pot posar alguna cançó 
gravada. 

13. Parenostre

Acabem aquesta trobada de pregària cantant plegats el Parenostre. Units 
amb Jesús, amb tota la confi ança en Déu, creient en el seu Regne, desitjant 
que la seva voluntat d’amor arribi a tothom, disposats a treballar per la seva 
pau, el seu perdó, la seva justícia, cantem la pregària que Jesús ens va en-
senyar: Pare nostre...

Es pot acabar amb una música animada.

PREGÀRIA 
PER LA PAU

1. Cant

2. Introducció

Lector 1: El projecte de Déu és aquest: “Tots els pobles forjaran relles de les 
seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l’espasa 
contra una altra, ni s’entrenaran mai més a fer la guerra”. (Is 2,4).

Lector 2: El projecte de Déu és aquest: “El llop conviurà amb l’anyell, la pan-
tera jaurà amb el cabrit, pasturaran junts el vedell i el lleó, i un nen petit podrà 
guiar-los. Es faran amigues l’óssa i la vaca, les seves cries jauran plegades i 
el lleó menjarà farratge com els bous. Les criatures jugaran sobre el cau de 
l’escurçó, els nens fi caran la mà dins l’amagatall de la serp. Ningú no serà 
dolent ni farà mal en tota la meva muntanya”. (Is 11,6-9a).

Lector 3: El projecte de Déu és aquest: “Que els humils es vegin emparats, i 
salvats els fi lls dels pobres; que desapareguin els opressors, i mesos i anys 
abundi la pau”. (Salm 72,4.7).

Lector 4: El projecte de Déu és aquest. I avui som aquí, units en la pregària, 
perquè la realitat del nostre món és molt lluny d’aquest projecte. Les armes de 
la guerra no s’han transformat en eines per al benestar de tothom, en el cor 
dels dirigents del món no hi ha encara projectes de pau, els pobres continuen 
sense poder aixecar el cap.

Ara, els mateixos quatre lectors, poden llegir alguns titulars de diari o breus notícies 
que concretin aquesta situació. 

3. Invitació al compromís

Lector 5: I nosaltres, ¿què podem fer? ¿Què podem fer si les decisions que 
porten a aquestes situacions de guerra es prenen en llocs tan llunyans de no-
saltres, i en els quals no hi tenim cap infl uència? ¿Què podem fer? ¿Realment, 
podem fer-hi res?

Lector 6: Sí que podem. Podem fer tot això:

* Podem, primer de tot, crear clima de pau, de justícia i de solidaritat en les 
nostres actuacions quotidianes. Buscar de resoldre els confl ictes a través de 
l’entesa i no a través de l’agressivitat, ser capaços de posar-nos en la pell de 



l’altre i entendre les seves raons, no pretendre tenir sempre la raó i ser ca-
paços de cedir, buscar sempre el bé dels més pobres i febles. (Pausa).

* Podem, també, estar al cas del que passa en el món, intentar estar ben 
informats, crear opinió al nostre voltant a favor de la pau i la justícia, i pres-
sionar els nostres governants. Això vol dir parlar-ne amb la gent que tenim a 
prop, i vol dir també participar en actes públics que es facin sobre aquests 
temes. (Pausa).

* Podem, encara, aportar la nostra ajuda econòmica per tots aquells que 
pateixen les conseqüències de la guerra, per fer una mica menys dolorosa la 
seva situació. (Pausa).

* I podem, fi nalment, fer el que estem fent aquest vespre: pregar. Pregar indi-
vidualment, cadascú, cada dia. I pregar junts, aquí, avui, amb tota la força del 
nostre cor i la nostra ànima. Compartir amb Déu el nostre Pare aquest anhel 
que tenim de treballar per un món solidari i en pau, un món just, un món on 
tothom pugui sentir-s’hi feliç i lliure. Pregar Déu, i fer d’aquesta pregària un 
clam perquè el projecte del seu Regne, aquest projecte pel qual Jesús va 
morir, s’obri pas enmig de la nostra història humana. (Pausa).

4. Cant breu

5. Introducció al silenci

Ara pregarem plegats en silenci. Posem-nos davant Déu i diguem-li el nostre 
anhel. Recordem tots els qui pateixen per la guerra, tants rostres que la tele-
visió ens mostra. Diguem-li també el nostre compromís, el que volem fer, en 
qualsevol dels nivells en què podem actuar. I demanem-li la seva presència, 
la seva força, la seva gràcia.

Es fa una estona una mica llarga de silenci, amb una música de fons.

6. Introducció al salm 121

I ara, unim-nos dient tots plegats unes paraules que expressen el nostre anhel 
compartit. Són paraules antigues, les paraules que els pelegrins jueus deien 
quan arribaven vora Jerusalem. Paraules que desitgen la pau a aquella ciutat 
estimada. Ara, per a nosaltres, Jerusalem és el món sencer i avui, sobretot, 
Jerusalem és ..................................................... Quina alegria, veure un món 
de pau! Desitgem-la ara amb tot el nostre cor, recitant plegats aquest salm.

7. Salm 121

Quina alegria quan em van dir: “Anem a la casa del Senyor”.
Ja han arribat els nostres peus al teu llindar, Jerusalem.

Jerusalem, ciutat ben construïda, conjunt harmoniós;
és allà que pugen les tribus, les tribus del Senyor.

A complir l’aliança d’Israel, a lloar el nom del Senyor.
S’asseuen allà els tribunals de justícia, els tribunals del palau de David.

Augureu la pau a Jerusalem: “Que visquin segurs els qui t’estimen,
que sigui inviolable la pau dels teus murs, la quietud dels teus merlets”.

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir: 
“Que hi hagi pau dintre teu”.
Per la casa del Senyor, el nostre Déu, et desitjo la felicitat.

8. Lectura de les benaurances (Mateu 5,1-12a)

Ara es llegeix, sense cap introducció prèvia, l’evangeli de les benaurances. El text es 
pot llegir del leccionari del cicle A, el diumenge 4 de durant l’any. Caldrà donar a 
aquesta lectura una certa solemnitat: per exemple, convindrà llegir-la des d’un faris-
tol diferent de la resta de textos, i fer-ho pausadament. En acabar es pot cantar una 
aclamació, o acabar en silenci, o dir “Paraula del Senyor”, amb la resposta habitual. 
Després, es fa una breu pausa i s’introdueixen les pregàries.

9. Pregàries    

Creient fermament que la felicitat es troba en el camí que Jesús anuncia, 
creient fermament que la felicitat es troba en la solidaritat amb els pobres, en 
la senzillesa, en la netedat de cor, en el treball per la pau, en la persecució si 
cal, preguem. Preguem i demanem que el Senyor tingui pietat dels qui són 
víctimes de la guerra, i dels qui la provoquen, i de tots nosaltres. A cada invo-
cació respondrem cantant: SENYOR, TINGUEU PIETAT (o bé: KYRIE, ELEISON).

1.  Pels qui han mort a la guerra de..................................... i a totes les gue-
rres. (O bé: Pels tots els qui moren a les guerres).

2.  Pels qui tenen la vida destrossada a causa de la guerra, pels qui no veuen 
cap esperança en el seu futur.

3.  Pels qui pateixen per l’opressió, les discriminacions, la injusta distribució 
de la riquesa.

4.  Pels governants, els polítics, els militars; per tots els qui tenen responsabi-
litats en la vida col·lectiva.

5.  Pels fabricants d’armes i per tots els qui s’enriqueixen amb les guerres.

6.  Pels qui tenen el cor endurit i són incapaços de patir pel dolor dels seus 
germans.

7.  Per nosaltres, pel nostre testimoni al servei de la pau i de la justícia. 

8.  Per l’Església, per cada un dels cristians, cridats a ser missatgers de la 
Bona Nova de la pau.

9.  Per tots els homes i dones de bona voluntat, per tots els qui treballen al 
servei de la pau.

10. Pel triomf de la pau, la justícia, la llibertat i l’amor a tota la terra.


