
 

PREGÀRIA 
(treball general simplificat)  
Proposta lliure 

 
CANT  
POBLE DE DÉU, POBLE EN MARXA  
https://www.youtube.com/watch?v=WaW21AI
_RTs 
 
Poble de Déu, poble en marxa, 
junts fem camí. 
Poble de Déu, Església que avança, 
el regne ja és aquí (bis). 
 

1. Camina al llarg del temps,  
travessa mars pregons, 
tan lluny sovint els seus pastors, 
tan a prop d’ell el Crist lluminós. 
És barca, és vela, 
és signe i és combat. 
Poble mogut per l’Esperit, 
és Poble que canta la vida! 
 

2. En lluita per la pau, 
som veu dels sense veu, 
que és fosc sovint nostre dolor, 
que és dolç el gest de germanor. 
Som força, som vida 
som llum, som amor. 
Poble mogut per l’Esperit,  
som Poble que estima la vida! 
 

PREGÀRIA OFICIAL DEL SÍNODE 

Som aquí, Esperit Sant, 
reunits en el vostre nom. 
Vós que sou el nostre veritable 
conseller: 
veniu a nosaltres, 

doneu-nos suport, 
entreu als nostres cors. 
 

Ensenyeu-nos el camí, 
mostreu-nos com assolir la meta. 
Impediu que perdem 
el rumb com a persones 
dèbils i pecadores. 
 

No permeteu que 
la ignorància ens porti per falsos camins. 
Concediu-los el do del discerniment, 
perquè no deixem que les nostres 
accions es guiïn 
per prejudicis i falses consideracions. 
 

Conduïu-nos a la unitat en Vós, 
Perquè no ens desviem del camí de la 
veritat i la justícia, 
sinó que en el nostre pelegrinatge 
terrenal ens esforcem per assolir la vida 
eterna. 
 

Us ho demanem a Vós, 
que obreu en tot temps i lloc, 
en comunió amb el Pare i el Fill 
pels segles dels segles. Amén. 
 

TEXT DE L’ESCRIPTURA 

Quan va arribar la diada de Pentecosta 
es trobaven reunits tots junts. De sobte, 
com si es girés una ventada impetuosa, 
se sentí del cel una remor que omplí tota 
la casa on es trobaven asseguts. Llavors 
se’ls van aparèixer unes llengües com de 



 

foc, que es distribuïen i es posaven 
sobre cada un d’ells. Tots van quedar 
plens de l’Esperit Sant i començaren a 
parlar en diverses llengües, tal com 
l’esperit els concedia d’expressar-se. 

Ac 2, 1-4 
 

COMENTARI LLIURE  
 
PREGÀRIES ESPONTÀNIES 
 
PARENOSTRE 
 
PREGÀRIA FINAL 
Us donem gràcies Senyor perquè, 
 

Us poseu en camí amb nosaltres, des 
d’aquest bocí de vinya que és 
l’arxidiòcesi de Tarragona, i ens dieu: 
«Veniu i treballeu». 
Doneu-nos mans capaces d’acompanyar 
i ajudar, de prendre sense empresonar, 
donar sense calcular, acariciar sense 
posseir, d’acollir, viure i ser regal. 
Concediu-nos ser una Església al servei 
del vostre projecte humanitzadora. 
 

Ens mostreu una taula buida i ens dieu: 
«Ompliu-la de Pa». 
Concediu-nos a les diverses comunitats 
ser Pa i Bona Notícia del vostre Regne. 

Doneu-nos ulls profunds per veure bé el 
que ens envolta. Doneu-nos Paraules 
encertades per a pronunciar el vostre 
nom a les noves generacions. Concediu-
nos el do de ser comunitat i donar 
testimoni de Vós. 
 

Poseu aquestes eines a les nostres 
mans i ens dieu: «És temps de cuidar i 
crear». 
Beneïu aquesta terra i la nostra gent. 
Lliureu-nos del desencant, del 
pessimisme i la resignació. Infoneu 
l’amor i la salut a les nostres relacions 
humanes. Concediu-nos el vostre 
Esperit per a crear i descobrir els passos 
següents de la nostra Església, per 
trobar la vostra llum en un món canviant 
i recrear les nostres comunitats. 
 
CANT A LA MARE DE DÉU  

SOTA LA VOSTRA PROTECCIÓ 
https://www.youtube.com/watch?v=n7gdZ6
YLRQ0  
 

Sota la vostra protecció ens refugiem,  
oh santa Mare de Déu,  
no desoïu les nostres súpliques  
en les nostres necessitats,  
en tots els perills deslliureu-nos 
sempre, 
 verge gloriosa i beneïda. 

 
 


