
 

 
 
 
 
 
Pregàries 

de 
tardor 



1 - Tu ets la llum veritable 
Senyor, tu em coneixes prou bé;  
tu saps que passo una hora difícil,  
i, quan estic així,  
em tanco en mi mateix  
i em costa molt d'estar atent  
a les altres persones. 
 

Senyor,  
jo se que Tu ets la llum veritable  
i necessito que m'il·luminis  
per tal de poder tirar endavant  
amb la claror necessària  
i poder-la encomanar  
als qui m'envolten. 
 
 
 

2 - Señor, dame más fe 
Señor, reconozco que el materialismo 
que nos rodea debilita mi fe, 
impidiendo que sea una fe viva y 
comprometida. 
 Es fácil decir "creo en ti" y 
dirigirte una plegaria; pero me resulta 
mucho más difícil vivir la fe como 
respuesta a tu amor sin límites, 
cumpliendo generosamente mis 
deberes cotidianos. 
 Señor, ciertamente creo en Ti, 
pero dame más fe. 



3 - Prego com Maria 
 
 
Maria digué:  
  
 

  La meva ànima magnifica el 
Senyor,  el meu esperit celebra Déu 
que em salva, perquè ha mirat la 
petitesa de la seva serventa.  
 
 

 Des d'ara totes les generacions 
em diran benaurada, perquè el 
Totpoderós obra en mi meravelles: el 
seu nom és sant, i l'amor que té als qui 
creuen en ell s'estén de generació en 
generació.  
 
 

 Les obres del seu braç són 
potents: dispersa els homes de cor 
altiu, derroca els poderosos del soli i 
exalta els humils.  Omple de béns els 
pobres, i els rics se'n tornen sense res.  
 
 

 Ha protegit Israel, el seu servent, 
com ho havia promès als nostres 
pares; s'ha recordat del seu amor a 
Abraham i a la seva descendència per 
sempre. 



4 - Acuérdate del enfermo. 
Señor, N. lleva días enfermo; y, a 
medida que pasa el tiempo, ya no 
soporta únicamente sus dolores, sino 
también su soledad: poco a poco sus 
amigos han desaparecido. 
 Yo querría que mi 
acompañamiento le acercara tu 
persona; para que comprenda que, a 
pesar de su enfermedad, tu continuas 
amándole y estás a su lado. 
 Por eso te pido que me des la 
fuerza necesaria para que pueda 
continuar a su servicio, sin que se 
apoderen de mi el cansancio o el 
desánimo. 
 Acuérdate de nosotros, Señor. 
 
 
 
 
 
5 - Vull seguir-te 
He encès aquest llantió 
per a que t'ho recordi: 
 
"Vull seguir-te, Senyor! 
Guia'm pels teus camins, 
il·lumina'm en la foscor, 
dóna'm força per a ser més lliure." 



6 - Demano una sola cosa. 
El Senyor m'il·lumina i em salva, 
qui em pot fer por? 
El Senyor és el mur  
que protegeix la meva vida, 
qui em pot esfereir? 
 
Ni que acampés contra mi  
tot un exèrcit, 
el meu cor no temeria; per més que em 
declaressin la guerra, 
jo em sentiria confiat. 
 
Una cosa he demanat al Senyor, 
i la desitjo amb tota l'ànima: 
Poder viure en comunió amb Ell,  
i fer la seva voluntat. 
 
Ell m'amaga al seu costat, 
en dies de desgràcia; m'encobreix 
dintre el recer de casa seva, 
m'encamina a la roca inaccessible. 
 
Escolteu el meu clam, Senyor, 
compadiu-vos de mi, responeu-me. 
De part vostra, el cor em diu: 
"Busqueu la meva presència!" 
Arribar davant vostre  
és el que vull; 
Senyor, no us amagueu. 



No sigueu sever  
fins a rebutjar el vostre servent, 
vós que sou el meu ajut. 
No em deixeu abandonat, 
Déu meu, Salvador meu. 
 

Si mai m'abandonessin pare i mare, 
el Senyor em recolliria. 
Ensenyeu-me, Senyor,  
la vostra ruta, 
conduïu-me per camins planers. 
 

N'estic cert, fruiré en aquesta vida 
de la bondat que em té el Senyor. 
Espera en el Senyor. 
Sigues valent.  
Que el teu cor no defalleixi. 
Espera en el Senyor. 
 
 
 
7 - Gracias 
Gracias por tu Palabra, 
gracias por tu Espíritu de Amor, 
gracias porque nos amas a todos sin 
medida i por doquier. 
 
Gracias porque nos has salvado, 
gracias porque esto nos da paz, 
gracias porque podemos darte gracias 
con esta plegaria. 


