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Presentació de la Jornada 
 

Joan Pau II va demanar, en l'encíclica Evangelium vitae la celebració d'una 

Jornada per la Vida, per a manifestar «el goig per una vida que neix, el 

respecte i la defensa de tota existència humana, la cura del qui sofreix o està 

necessitat, la proximitat a l'ancià o al moribund, la participació del dolor de qui 

està de dol, l'esperança i el desig d'immortalitat» (EV 85), amb la finalitat de 

«suscitar en les consciències, en les famílies, a l'Església i en la societat civil el 

reconeixement del sentit i del valor de la vida humana en tots els seus 

moments i condicions, centrant particularment l'atenció sobre la gravetat de 

l'avortament i l'eutanàsia, però sense oblidar els altres moments i aspectes de 

la vida, que mereixen ser objecte d'atenta consideració, segons suggereixi 

l'evolució de la situació històrica» (EV 85). 

Seguint aquesta invitació, la Conferència Episcopal Espanyola, en la seva LXIV 

Assemblea Plenària (novembre 1995) va instituir a Espanya una Jornada per la 

Vida que se celebraria el primer diumenge de febrer. El 2001 es va unir 

aquesta celebració amb la família, de manera que els últims anys hem celebrat 

la Jornada de Família i Vida. En la seva XC Assemblea Plenària (novembre 

2007) ha decidit traslladar la Jornada per la Vida a la Solemnitat litúrgica de 

l'Encarnació del Senyor, que aquest any se celebra dilluns 31 de març. 

En els últims mesos la tragèdia de l'avortament ha aparegut davant de la 

societat mostrant la seva crueltat. El cas de les sedacions en urgències d'un 

hospital de Madrid s'ha convertit també en ocasió per encendre de nou la 

campanya a favor de l'eutanàsia. 

La vida és un do de Déu que hem d'acollir, custodiar i promoure. La vida és 

sempre un bé. 

Custodiar la vida exigeix el suport efectiu a la dona embarassada i a la 

maternitat. La societat té la responsabilitat d’oferir a aquestes dones la 

possibilitat i el recolçament perquè el seu fill arribi a néixer. Per això, un sol 

avortament és un enorme fracàs de la nostra societat. 
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Amb l'acció assistencial, sent insubstituïble, no n'hi ha prou per donar resposta 

al desafiament cultural a què ens enfrontem. És necessari mobilitzar les 

consciències, començant per una conversió personal a Jesucrist i a l'evangeli 

de la vida. La conversió sempre és la primera responsabilitat dels catòlis en 

relació amb la vida. Només un subjecte social agraït per l’experiència de la 

redenció de Crist pot expressar amb veritat i generar una autèntica cultura de la 

vida. 

D’altra part, una cultura de la vida, si és vertadera i no només un eslògan 

ideològic, incidirà necessàriament en la política. Un poble que estima la vida 

actua sobre els partits polítics que han de representar-lo que proposin en els 

seus plans electorals i després desenvolupin una legislació on el valor de la 

vida sigui protegit i promogut. 

Per ajudar a la reflexió i compromís personal amb l'evangeli de la vida, les 

diòcesis i diverses associacions organitzaran activitats per la vida. El secretariat 

de la Subcomissió Episcopal per a la Família i Defensa de la Vida ha preparat 

aquests materials que poden ajudar per a les celebracions. 

En primer lloc l'esquema d'una Vigília per la Vida, desenvolupada en tres parts: 

una litúrgia d'acció de gràcies, una litúrgia d'oració i, finalment, una litúrgia de 

lloança. 

En segon lloc s'afegeixen uns suggeriments per a "cinc celebracions per la 

vida". En cada una d'elles es proposa un tema, amb un text bíblic i una cita de 

l'encíclica Evangelium vitae. La celebració es podria estructurar com la "Litúrgia 

d'oració" que es proposa en la Vigília, usant els texts proposats com a motiu 

per a l'oració per la Vida. A aquests suggeriments acompanya el formulari de 

l'oració dels fidels "En defensa de la vida humana" per usar-lo com a formulari o 

bé intercalar alguna d'aquestes peticions en l'oració dels fidels en la celebració 

de la Missa. 

 

Leopoldo M. Vives, dcjm 
Director del Secretariat 

Subcomissió Episcopal per a la  
Família i la Defensa de la Vida 
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VETLLA PER LA VIDA 

 

ACOLLIDA 

Monició d’entrada. 
El Papa va escriure a la seva encíclica Evangelium Vitae: «És urgent una gran 
oració per la vida, que inclogui al món sencer. Que des de cada comunitat 
cristiana, des de cada grup o associació, des de cada família i des del cor de 
cada creient, amb iniciatives extraordinàries i amb l'oració habitual, s'eleva una 
súplica per la qual són apassionats Déu, Creador i amant de la vida. Jesús 
mateix ens ha mostrat amb el seu exemple amb el seu exemple que l'oració i el 
dejuni són les armes principals i més eficaces contra les forces del mal» (EV 
100). 

Sigueu benvinguts tots a aquesta Vigília d'Oració, que tindrà tres parts: 

1. La primera part és una Litúrgia de la Paraula que culminarà amb la 
proclamació de la nostra fe. 

2. En segon lloc, una Litúrgia d'Oració en la qual elevarem a Déu Pare la 
nostra oració d'intercessió per diverses necessitats. 

3. En tercer lloc, una Litúrgia de Lloança i acció de gràcies pel do de la 
família i de la vida rebuda de Déu. 

Convocats tots, associacions i moviments provida, moviments matrimonials i 
familiars, i tots els que estimem la vida i volem defensar-la allà on estigui 
amenaçada, alhora que lluitem per una vida digna per a tot ser humà, 
comencem cantant: 

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS 
POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL. 
HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 
 
1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 
2. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 
tú eres la luz y el camino, 
conducen a ti mi destino, 
como llevas los ríos al mar. 
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Pregària: 

Déu Pare misericordiós, que en el teu Fill Jesucrist ens has cridat a ser els 

teus fills, i has fet de la teva Església el poble de la vida i per a la vida: 

Ajuda'ns a anunciar valentament l'evangeli de la vida, a celebrat joiosament 

tots els dies de la nostra vida, a servit donant resposta a tantes necessitats 

dels nostres germans. 

Fes de les nostres famílies un "santuari de la vida" i una "petita Església" on 

es lloï el teu nom per sempre. 

Per Jesucrist, el nostre Senyor. Amén 
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1. LITURGIA DE LA PARAULA 

Processó de la Paraula 

Una família porta processionalment la Bíblia fins a l'ambó, com a símbol de la 
centralitat de la Paraula de Déu a l'”Església domèstica” i de tota la vida 
cristiana. Tots cantem aquest càntic d'aclamació: 

TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN TI SEÑOR. 
TU PALABRA ES ETERNA EN ELLA ESPERARÉ. 

Pregària:  
T'agraïm, Senyor, el do de la teva Paraula; volem que ocupi un lloc a la nostra 
llar i als nostres llavis, però sobretot en les nostres ments i en els nostres cors. 

Et demanem que sigui llei nova de la nostra vida; guia segura del nostre camí 
per complir la teva voluntat; viàtic per a nostre peregrinar en la fe; i fonament de 
la nova cultura de la vida i civilització de l'amor, que ens crida a construir la teva 
Església. 

Per Jesucrist, el nostre senyor. Amén. 

 

1ª lectura: Gènesi 4, 8-10 
8Caín va dir al seu germà Abel: 
--Sortim al camp. 
Un cop van ser al camp, Caín es va llançar sobre el seu germà Abel i el va 
matar. 
9Llavors el Senyor va preguntar a Caín: 
--On és el teu germà Abel?  
Ell va respondre:  
--No ho sé. Que potser sóc el guardià del meu germà? 
10El Senyor li replicà: 
--Què has fet? La sang del teu germà clama a mi des de la terra! 

 

Càntic: Daniel 3, 57-90 
57"Beneïu el Senyor,  
totes les seves criatures,  
canteu-li lloances per sempre.  
58Beneïu, cels, el Senyor,  
canteu-li lloances per sempre.  
59Beneïu-lo, àngels del Senyor,  
canteu-li lloances per sempre.  
60Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,  
canteu-li lloances per sempre.  
61Beneïu el Senyor, tots els seus estols,  
canteu-li lloances per sempre.  
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62Beneïu el Senyor, sol i lluna,  
canteu-li lloances per sempre.  
63Beneïu el Senyor, estrelles del cel,  
canteu-li lloances per sempre.  
64"Beneïu el Senyor, pluges i rosades,  
canteu-li lloances per sempre.  
65Beneïu el Senyor, tots els vents,  
canteu-li lloances per sempre.  
66Beneïu el Senyor, foc i xardor,  
canteu-li lloances per sempre.  
67Beneïu el Senyor, fred i calor,  
canteu-li lloances per sempre.  
68Beneïu el Senyor, rosades i gebre,  
canteu-li lloances per sempre.  
69Beneïu el Senyor, dies i nits,  
canteu-li lloances per sempre.  
70Beneïu el Senyor, llum i tenebres,  
canteu-li lloances per sempre.  
71Beneïu el Senyor, glaç i freds,  
canteu-li lloances per sempre.  
72Beneïu el Senyor, geleres i neus,  
canteu-li lloances per sempre.  
73Beneïu el Senyor, núvols i llamps,  
canteu-li lloances per sempre.  
74"Que la terra beneeixi el Senyor,  
que li canti lloances per sempre.  
75Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,  
canteu-li lloances per sempre.  
76Beneïu el Senyor,  
totes les plantes de la terra,  
canteu-li lloances per sempre.  
77Beneïu el Senyor, mars i rius,  
canteu-li lloances per sempre.  
78Beneïu el Senyor, fonts de les aigües,  
canteu-li lloances per sempre.  
79Beneïu el Senyor,  
peixos i monstres marins,  
canteu-li lloances per sempre.  
80Beneïu el Senyor, tots els ocells,  
canteu-li lloances per sempre.  
81Beneïu el Senyor, feres i ramats,  
canteu-li lloances per sempre.  
82Beneïu el Senyor, tots els homes,  
canteu-li lloances per sempre.  
83Beneïu el Senyor, poble d'Israel,  
canteu-li lloances per sempre.  
84Beneïu el Senyor, els seus sacerdots,  
canteu-li lloances per sempre.  
85Beneïu el Senyor, els seus servents,  
canteu-li lloances per sempre.  
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86Beneïu el Senyor,  
esperits i ànimes dels justos,  
canteu-li lloances per sempre.  
87Beneïu el Senyor,  
sants i humils de cor,  
canteu-li lloances per sempre.  
88Beneïu el Senyor,  
Ananies, Azaries i Misael,  
canteu-li lloances per sempre.  
Ell ens ha alliberat  
del reialme tenebrós,  
ens ha salvat de les urpes de la mort,  
ens ha arrencat de la flama ardent,  
ens ha tret d'enmig del foc.  
89Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo,  
perdura eternament el seu amor.  
90Beneïu el Senyor, el Déu dels déus,  
tots els qui l'adoreu,  
canteu-li lloances i enaltiu-lo:  
perdura eternament el seu amor. 

 

2ª lectura: 1 Joan 1, 1-4 
1Us anunciem allò que existia des del principi, allò que hem sentit, que hem vist 
amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres 
mans. Us parlem del qui és la Paraula de la vida, 2ja que la vida s'ha 
manifestat: nosaltres l'hem vist i en donem testimoni, i us anunciem el qui és la 
vida eterna, que estava amb el Pare i se'ns ha manifestat. 3A vosaltres, doncs, 
us anunciem allò que hem vist i sentit, perquè també vosaltres tingueu comunió 
amb nosaltres, que estem en comunió amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist. 
4Us escrivim tot això perquè la vostra joia sigui completa. 

Evangeli: Mateu 5,13-16 
Sal de la terra i llum del món  

13»Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran 
salada? Ja no és bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la 
trepitgi.  

14»Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una 
muntanya, 15i ningú no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en 
el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. 16Que brilli 
igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i 
glorificaran el vostre Pare del cel.  
 

Homilia, o lectura de la Nota dels Bisbes per aques ta Jornada 
 

PROFESIÓ DE FE 
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2. LITURGIA D’ORACIÓ 

Processó de l’encens 
Una família ofereix l'encens com a signe d'oració a l'"Església domèstica". 
Mentre hi ha un cant 

El monitor llegeix la següent monició: 

T'oferim, Senyor, l'encens de la nostra oració. 

Volem que la nostra família sigui una petita Església, on Tu estàs present dia i 
nit, i la vida quotidiana es fa sacrifici espiritual agradable a Tu. 

Et demanem que l'oració del marit i l’esposa i, en família sigui força i alè per ser 
sempre fidels a la teva voluntat. 

 

 

 

Monitor: (Delegació Família)  

El primer dret de l'ésser humà és el dret a néixer i a viure. 

Preguem per totes les famílies que estan obertes a la vida; per tots els nens 
i pels que naixeran pròximament. 

Monitor: (Càritas - Acció Social) 

Hi ha molts milions de persones que manquen d'unes condicions dignes de 
vida, perquè estan sumides en la pobresa, la gana, la marginació social i 
cultural. 

Preguem pels més pobres de la terra, llunyans i propers; per les famílies 
que tenen qualsevol tipus de necessitat. 

Monitor: (Delegació Joventut) 

En la nostra cultura de benestar estem convivint diàriament amb realitats de 
mort: la droga, el terrorisme, les guerres, l'atur, etc. 

Preguem per tota la gran família humana, per tots nosaltres també, que 
construïm la pau al nostre voltant i no fem la guerra. 

Monitor: (Pastoral de la Salut) 

També al nostre voltant experimentem el dolor i el sofriment dels malalts, 
que tracten de lluitar per recuperar la salut i viure. 

Preguem per totes les persones que viuen situacions extremes de malaltia i 
ja no tenen curació, perquè donin el pas a l'altra vida en pau i acompanyats 
per la cura dels metges i l'afecte de les seves famílies. 

Monitor: (Vida Creixent) 

La vida humana és un procés que dura "fins que Déu vulgui". 
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Preguem pels nostres ancians que són vertaders mestres de vida que han 
desgastat les seves forces donant vida als altres; preguem pels quals es 
sents més sols i mancats d'afecte.  

Monitor: (Missions) 

Jesús va dir que "no hi ha amor més gran per donar la vida pels altres". La 
nostra vocació cristiana és una vocació per donar vida. 

Preguem per totes les vocacions consagrades en ser vici dels altres, 
particularment pels missioners i missioneres, que amb el seu lliurament i la 
seva fe dignifiquen la qualitat humana i espiritual de tantes persones del 
tercer i quart móns. 

 

Es conclou resant junts l'Oració per la Vida de l'encíclica Evangelium Vitae 

 

Oh Maria, 
aurora del món nou, 
Mare dels vivents, 
et confiem la causa de la vida: 
mira, Mare, el nombre immens 
d'infants als quals els és impedit de néixer, 
de pobres als quals es fa difícil viure, 
d'homes i de dones víctimes d'una violència inhumana, 
d'ancians i de malalts morts 
a causa de la indiferència 
o d'una pietat enganyosa. 
Fes que els qui creuen en el teu Fill 
sàpiguen anunciar amb fermesa i amb amor 
als homes del nostre temps 
l'Evangeli de la vida. 
Dóna'ls la gràcia d'acollir-lo 
com un do sempre nou, 
l'alegria de celebrar-lo amb gratitud 
durant tota l'existència 
i el coratge de testimoniar-lo 
amb sol·lícita constància, per construir, 
junt amb tots els homes de bona voluntat, 
la civilització de la veritat i de l'amor, 
a lloança i glòria de Déu Creador 
i amant de la vida. 
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3. LITURGIA DE ALABANZA Y ACCIÓN DE GRACIAS 

Processó amb la llum 

Una família ofereix unes làmpades enceses, símbol de la llum de la vida i de la 
flama de l'amor. Mentre es poden cantar: 

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA. 
SI EL SEÑOR ES MI LUZ, ¿A QUIÉN TEMERÉ?  
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR? 

Un monitor fa la següent monició: 

T'oferim, Senyor aquestes làmpades, símbol de la llum de la vida i la flama de 
l'amor que volem regni en les nostres famílies i en la nostra societat. Et donem 
gràcies per la vida que ens has regalat, perquè un dia les nostres mares ens 
"van donar a llum", després de portar-nos nou mesos a les seves entranyes, 
però ets Tu el que ens ha donat la vida i ens ha cridat a l'existència. 

Et demanem que estiguem sempre oberts a la llum de la vida humana; i que el 
foc de la teva caritat ens faci créixer en el mutu amor i siguem, així, esperança 
per al món, fins que arribem a gaudir un dia de la teva llum eterna. 

 

Oració d’acció de gràcies  
 

President: 

El primer i fonamental deure de tots els que ens reconeixem criatures i fills 
de Déu és el de donar gràcies al Pare i Creador per la vida i per tots els 
dons que cada dia rebem d’Ell. En Ell vivim, ens movem i existim. 

Tots: Salm 137 

US DONEM GRÀCIES, SENYOR,  
US DONEM GRÀCIES, 
INVOCANT EL VOSTRE NOM, 
CANTANT LES VOSTRES MERAVELLES 

 

Monitor: 

Beneït siguis, PARE, creador i font de la vida. 

Et donem gràcies perquè has deixat en l'home i la dona el segell del teu 
amor, i els has cridat a cooperar amb tu en la transmissió i cura de la vida 
humana, destinada a la immortalitat i la glòria. 
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Tots: Salm 137 

US DONEM GRÀCIES, SENYOR,  
US DONEM GRÀCIES, 
INVOCANT EL VOSTRE NOM, 
CANTANT LES VOSTRES MERAVELLES 

Monitor: 

Beneït siguis Tu, Senyor Jesús, FILL estimat del Pare. 

Et donem gràcies perquè, havent vingut al món, has volgut néixer i créixer en 
la família de Nazaret, amb Maria i Josep, i has viscut, des de nen, la 
persecució i l'exili, per acabar morint en la Creu, voluntàriament acceptada 
per amor, perquè tots tinguem vida eterna 

Tots: Salm 137 

US DONEM GRÀCIES, SENYOR,  
US DONEM GRÀCIES, 
INVOCANT EL VOSTRE NOM, 
CANTANT LES VOSTRES MERAVELLES 

Monitor: 

Beneït siguis Tu, ESPERIT SANT, 
Senyor i Dador de vida. 
Et donem gràcies perquè amb el do del teu amor 
ens dones un cor nou, 
capaç d'estimar tots, encara als enemics, 
fent possible la reconciliació i la pau, 
la justícia i la unitat. 

Tots: Salm 137 

US DONEM GRÀCIES, SENYOR,  
US DONEM GRÀCIES, 
INVOCANT EL VOSTRE NOM, 
CANTANT LES VOSTRES MERAVELLES 
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DESPEDIDA 

El president fa una oració final i els envia, enfortint-los amb la benedicció del 
Senyor. 

President: 

Déu Pare bo, 

et beneïm en aquesta nit d'oració 

units a totes les famílies de la nostra Església de ......... 

 

Beneeix-les en tots els seus membres. 

Encoratja-les al camí de la fe. 

Estima-les, perquè siguin testimoni d'amor al món. 

Vivifica-les perquè siguin transmissores de vida. 

 

I així, animats tots pel teu Esperit, 

visquem units a Crist Jesús, el teu Fill Estimat, 

que viu i regna pels segles dels segles. 
 

Càntic:  
Sois la semilla que ha de crecer... 

 

BENEDICCIÓ: 

La benedicció de Déu totpoderós, 
Pare, � Fill y Esperit Sant  
davalli sobre vosaltres 
i us acompanyi sempre. Amén. 
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II. Cinc celebracions per la Vida 
 

Es proposen cinc temes per a una celebració per la vida. Cada tema 
inclou un text bíblic i una cita de Evangelium vita e. Per a la celebració pot 
usar-se l'esquema de la "Litúrgia d'oració" de la " Vigília per la Vida" (pg. 
XXX), i usar el formulari d'oració dels fidels "En defensa de la vida 
humana" (pg. XXX) 
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1. L’evangeli de la vida es centra en la persona de  Jesucrist  

Text bíblic:  

 Jn 11, 17-48 

Evangelium vitae  n. 29: «La vida s'ha manifestat: nosaltres l'hem v ist (1Jn 
1, 2): la mirada dirigida a Crist, «Paraula de vida » 

29.  Davant les innombrables i greus amenaces contra la vida en el món d'avui, 
podríem sentir-nos apesarats per una sensació d'impotència insuperable: el bé 
mai no podrà tenir prou força per a vèncer el mal! 

Aquest és el moment en què el Poble de Déu, i en ell cada creient, és cridat a 
professar, amb humilitat i coratge, la pròpia fe en Jesucrist, «Paraula de vida» 
(1Jn 1,1). En realitat, l’Evangeli de la vida no és una mera reflexió, bé que 
original i profunda, sobre la vida humana; ni tan sols un manament destinat a 
sensibilitzar la consciència i a causar canvis significatius en la societat; menys 
encara una promesa il·lusòria d'un futur millor. L'Evangeli de la vida és una 
realitat concreta i personal, perquè consisteix en l'anunci de la persona mateixa 
de Jesús, el qual es presenta a l'apòstol Tomàs, i en ell a tothom, amb 
aquestes paraules: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida» (Jn 14, 6). És la mateixa 
identitat manifestada a Marta, la germana de Llàtzer: «Jo sóc la resurrecció i la 
vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi, no 
morirà mai més» (Jn 11, 25-26). Jesús és el Fill que des de l'eternitat rep la 
vida del Pare (cf. Jn 5, 25) i que ha vingut als homes per fer-los participants 
d'aquest do: «Jo he vingut perquè tinguin vida, i en tinguin a desdir» (Jn 10, 
10). 

Així, per la paraula, l'acció i la persona mateixa de Jesús es dóna a l'home la 
possibilitat de «conèixer» tota la veritat sobre el valor de la vida humana. 
D'aquesta «font» rep, en particular, la capacitat d’«obrar» perfectament aquesta 
veritat (cf. Jn 3, 21), és a dir, d'assumir i de realitzar en plenitud la 
responsabilitat d'estimar la vida humana i de servir-la, de defensar-la i de 
promoure-la. 

En efecte, en Crist és anunciat definitivament i és donat plenament aquell 
Evangeli de la vida que, ja anticipat en la Revelació de l'Antic Testament i, més 
encara, escrit d'alguna manera al cor mateix de cada home i dona, ressona en 
cada consciència «des del començament», o sigui, des de la mateixa creació, 
de manera que, a desgrat dels esdeveniments negatius del pecat, també pot 
ser conegut per la raó humana en els seus aspectes essencials. Com diu el 
Concili Vaticà II, Crist «amb tota la seva presència i amb la manifestació de si 
mateix, amb les paraules i les obres, els senyals i els miracles, i sobretot amb 
la seva mort i amb la gloriosa resurrecció d'entre els morts, i, finalment, amb la 
tramesa de l'Esperit de veritat, perfecciona completant-la i confirma amb 
testimoniatge diví la revelació que Déu és amb nosaltres per alliberar-nos de 
les tenebres del pecat i de la mort i per ressuscitar-nos a la vida eterna» 
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2. La dignitat del nen encara no nat 
Text bíblic: 

 Salm 139(138): Senyor, has penetrat els meus secrets 

Evangelium vitae  nn. 44-45: «Tu has creat el meu interior» (Sl 
139/ 138, 13): la dignitat de l'infant encara no na scut 
44.  La vida humana es troba en una situació molt precària quan ve al món i 
quan surt del temps per arribar a l'eternitat. Es troben molt presents en la 
Paraula de Déu .sobretot en relació amb l'existència marcada per la malaltia i la 
vellesa. Les exhortacions a l'atenció i al respecte. Si falten invitacions directes i 
explícites a salvaguardar la vida humana en els seus orígens, especialment la 
vida encara no nascuda, com també la que és propera a la fi, això s'explica 
fàcilment pel fet que també la sola possibilitat d'ofendre, d'agredir o, fins i tot, 
de negar la vida en aquestes condicions queda fora de l'horitzó religiós i 
cultural del poble de Déu. 

A l'Antic Testament l'esterilitat és temuda com una maledicció, mentre que la 
fillada nombrosa és considerada una benedicció: «L'herència del Senyor són 
els fills, els descendents són la millor recompensa» (Sl 127/126, 3; cf. 128/127, 
3-4). Influeix també en aquesta convicció la consciència que Israel ha de ser el 
poble de l'Aliança, cridat a multiplicar-se segons la promesa feta a Abraham: 
«Mira el cel i compta les estrelles, si és que les pots comptar. Doncs així serà la 
teva descendència» (Gn 15, 5). Però és sobretot palpable la certesa que la vida 
transmesa pels pares té l'origen en Déu, com ho testimonien tantes pàgines 
bíbliques que amb respecte i amb amor parlen de la concepció, de la formació 
de la vida en el si matern, del naixement i de l'estret vincle que hi ha entre el 
moment inicial de l'existència i l'acció del Déu Creador. 

«Abans de formar-te en les entranyes de la mare, jo et coneixia; abans que 
sortissis del seu ventre, et vaig consagrar profeta» (Jr 1, 5): l'existència de cada 
individu, des del seu origen, rau en el designi diví. Job, des de la profunditat del 
seu dolor, s'atura a contemplar l'obra de Déu en la formació miraculosa del seu 
cos al si matern, bo i trobant-hi un motiu de confiança i manifestant la certesa 
de l'existència d'un projecte diví sobre la seva vida: «Les teves mans m'han 
format, m'han afaiçonat amb tot detall: i ara em tornes a la pols? M'has fet rajar 
com la llet i quallar com el formatge. M'has vestit de pell i carn, m'has teixit 
d'ossos i nervis. M'has infós vida i amor, vetlles pel meu alè» (10, 8-12). 
Accents de reverent estupor davant la intervenció de Déu sobre la vida en 
formació ressonen també en els Salms. 

Com es pot pensar que un sol dels moments d'aquest meravellós procés de 
formació de la vida pugui ser sostret de la sàvia i amorosa acció del Creador i 
deixat a mercè de l'albir de l'home? Certament no ho pensà pas així la mare 
dels set germans, que professà la seva fe en Déu, principi i garantia de la vida 
des de la seva concepció, i al mateix temps fonament de l'esperança en la nova 
vida més enllà de la mort: «Jo no sé com heu vingut a l'existència en les meves 
entranyes; no sóc jo qui us ha donat l'esperit i la vida, ni he organitzat tampoc 
els elements del vostre cos. Sapigueu que és el Creador del món, ell que 
modela l'home des de la seva concepció i totes les coses des del seu origen, el 
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qui us retornarà misericordiosament l'esperit i la vida, ja que ara us planyeu 
vosaltres mateixos per amor a les seves lleis» (2 Ma 7, 22-23). 

 

45.  La revelació del Nou Testament confirma el reconeixement indiscutible del 
valor de la vida des dels seus inicis. L'exaltació de la fecunditat i l'espera 
diligent de la vida ressonen en les paraules amb les quals Elisabet s'alegra pel 
seu embaràs: «El Senyor... ha volgut treure'm la vergonya de no tenir fills» (Lc 
1, 25). El valor de la persona des de la seva concepció és celebrat més 
vivament encara en el trobament entre la Verge Maria i Elisabet, i entre els dos 
infants que duen al si. Són precisament ells, els infants, els qui revelen 
l'arribada de l'era messiànica: en llur trobament comença a actuar la força 
redemptora de la presència del Fill de Déu entre els homes. «De seguida -
escriu sant Ambròs- es manifesta el benefici de la vinguda de Maria i de la 
presència del Senyor... Elisabet va sentir primer la veu, però Joan va sentir 
primer la gràcia. Aquella va sentir segons les lleis de la naturalesa, aquesta va 
exultar per raó del misteri. Aquella va notar la vinguda de Maria, aquest la del 
Senyor. Elles parlen de la gràcia, ells la realitzen des de dintre .misteri de 
misericòrdia que és anunciat pels béns procurats a les seves mares. Un doble 
miracle fa que les mares profetitzin segons la inspiració dels seus menuts. 
L'infant va salvar, la mare va quedar plena. La mare no va quedar plena de 
l'Esperit Sant abans que el fill, sinó que, un cop el fill ple de l'Esperit Sant, 
n’omplí la mare» 
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3. La dignitat de la vida de la gent gran i del mal alt terminal 

Text bíblic:  

 Salm 71 (70): No em rebutgis al temps de la vellesa 

Evangelium vitae  n. 46: «Em sento ple de fe, tot i que deia: .Que e n sóc de 
dissortat!.» (Sl 116/115, 10: la vida en la vellesa  i en el sofriment 
46.  També pel que fa als últims moments de l'existència seria anacrònic esperar 
de la revelació bíblica una referència expressa a la problemàtica actual del 
respecte de les persones ancianes i malaltes, i una condemna explícita dels intents 
d'anticipar violentament la seva fi. En efecte, estem en un context cultural i religiós 
que no està afectat per aquestes temptacions, sinó que, pel que fa a l'ancià, 
reconeix en la seva saviesa i la seva experiència una riquesa insubstituïble per a la 
família i la societat. 
La vellesa està marcada pel prestigi i envoltada de veneració (cf. 2 Ma 6, 23). El 
just no demana ser privat de l'ancianitat i del seu pes; al contrari, prega així: «Tu 
ets la meva esperança, Senyor, he confiat en tu des de petit... I ara que sóc vell, 
amb cabells blancs, no m'abandonis, Déu meu, fins que proclami el teu poder a 
aquesta generació, la teva força a tots els qui vindran» (Sl 71/70, 5. 18). El temps 
messiànic ideal és presentat com aquell en el qual «ja no hi haurà... adults que no 
arribin a una llarga vellesa» (Is 65, 20). 
Amb tot, com afrontar en la vellesa la davallada inevitable de la vida? Quina actitud 
prendre davant la mort? El creient sap que la vida està en mans de Déu: «Senyor, 
la meva vida està a les teves mans» (cf. Sl 16/15, 5), i que d'Ell accepta també el 
morir: «És la sentència que el Senyor dóna a tothom, per què negar-se a la 
voluntat de l'Altíssim?» (Si 41, 4). L'home, que no és amo de la vida, tampoc no ho 
és de la mort; en la seva vida, com en la seva mort, ha de confiar-se totalment a la 
«voluntat de l'Altíssim», al seu designi d'amor. 
Àdhuc en el moment de la malaltia, l'home és cridat a viure amb la mateixa 
seguretat en el Senyor i a renovar la seva confiança en Ell, que «et guareix de tota 
malaltia» (cf. Sl 103/102, 3). Quan sembla que tota expectativa de guarició es 
tanca davant l'home .fins a moure'l a cridar: «La vida se m'apaga com l'ombra del 
capvespre, i em vaig assecant com l'herba» (Sl 102/101, 12)., també aleshores el 
creient està animat per la fe introntollable en el poder vivificant de Déu. La malaltia 
no l'empeny a la desesperació i a la recerca de la mort, sinó a la invocació plena 
d'esperança: «Em sento ple de fe, tot i que deia: .Que en sóc de dissortat!.» (Sl 
116/115, 10); «Senyor, Déu meu, vaig cridar auxili i em vas guarir. Senyor, m'has 
arrencat de la terra dels morts, quan ja m'hi enfonsava, m'has tornat a la vida» (Sl 
30/29, 3-4). 
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4. La família, santuari de la vida 

Text bíblic:  

 Colosencs 3,9b-17 

Evangelium vitae  n. 29: «La vida s'ha manifestat: nosaltres l'hem v ist (1Jn 
1, 2): la mirada dirigida a Crist, «Paraula de vida » 

29.  Davant les innombrables i greus amenaces contra la vida en el món d'avui, 
podríem sentir-nos apesarats per una sensació d'impotència insuperable: el bé 
mai no podrà tenir prou força per a vèncer el mal! 

Aquest és el moment en què el Poble de Déu, i en ell cada creient, és cridat a 
professar, amb humilitat i coratge, la pròpia fe en Jesucrist, «Paraula de vida» 
(1Jn 1,1). En realitat, l'Evangeli de la vida no és una mera reflexió, bé que 
original i profunda, sobre la vida humana; ni tan sols un manament destinat a 
sensibilitzar la consciència i a causar canvis significatius en la societat; menys 
encara una promesa il·lusòria d'un futur millor. L'Evangeli de la vida és una 
realitat concreta i personal, perquè consisteix en l'anunci de la persona mateixa 
de Jesús, el qual es presenta a l'apòstol Tomàs, i en ell a tothom, amb 
aquestes paraules: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida» (Jn 14, 6). És la mateixa 
identitat manifestada a Marta, la germana de Llàtzer: «Jo sóc la resurrecció i la 
vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi, no 
morirà mai més» (Jn 11, 25-26). Jesús és el Fill que des de l'eternitat rep la 
vida del Pare (cf. Jn 5, 25) i que ha vingut als homes per fer-los participants 
d'aquest do: «Jo he vingut perquè tinguin vida, i en tinguin a desdir» (Jn 10, 
10). 

Així, per la paraula, l'acció i la persona mateixa de Jesús es dóna a l'home la 
possibilitat de «conèixer» tota la veritat sobre el valor de la vida humana. 
D'aquesta «font» rep, en particular, la capacitat d.«obrar» perfectament 
aquesta veritat (cf. Jn 3, 21), és a dir, d'assumir i de realitzar en plenitud la 
responsabilitat d'estimar la vida humana i de servir-la, de defensar-la i de 
promoure-la. 

En efecte, en Crist és anunciat definitivament i és donat plenament aquell 
Evangeli de la vida que, ja anticipat en la Revelació de l’Antic Testament i, més 
encara, escrit d'alguna manera al cor mateix de cada home i dona, ressona en 
cada consciència «des del començament», o sigui, des de la mateixa creació, 
de manera que, a desgrat dels esdeveniments negatius del pecat, també pot 
ser conegut per la raó humana en els seus aspectes essencials. Com diu el 
Concili Vaticà II, Crist «amb tota la seva presència i amb la manifestació de si 
mateix, amb les paraules i les obres, els senyals i els miracles, i sobretot amb 
la seva mort i amb la gloriosa resurrecció d'entre els morts, i, finalment, amb la 
tramesa de l'Esperit de veritat, perfecciona completant-la i confirma amb 
testimoniatge diví la revelació que Déu és amb nosaltres per alliberar-nos de 
les tenebres del pecat i de la mort i per ressuscitar-nos a la vida eterna» 
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5. Promoure una cultura de la vida 

Text bíblic:  

 Efesis 5,1-20 

Evangelium vitae  nn. 95-96: «Viviu com a fills de la llum» (Ef 5, 8 ): per 
realitzar un canvi cultural 
95.  «Viviu com a fills de la llum... Sapigueu reconèixer el que és agradable al 
Senyor. I no col·laboreu en les obres estèrils dels qui són tenebra» (Ef 5, 8.10-
11). En el context social actual, marcat per una lluita dramàtica entre la «cultura 
de la vida» i la «cultura de la mort», ha de madurar un fort sentit crític, capaç de 
discernir els veritables valors i les autèntiques exigències. 

És urgent una mobilització general de les consciències i un comú esforç ètic, 
per posar en pràctica una gran estratègia a favor de la vida. Tots junts hem de 
construir una nova cultura de la vida: nova, per tal que sigui capaç d'afrontar i 
de resoldre els problemes propis d'avui sobre la vida de l'home; nova, perquè 
sigui assumida amb una convicció més ferma i activa per tots els cristians; 
nova, perquè pugui suscitar un debat cultural seriós i valent amb tothom. La 
urgència d'aquest canvi cultural està relacionada amb la situació històrica que 
travessem, però té l'arrel en la mateixa missió evangelitzadora, pròpia de 
l'Església. En efecte, l'Evangeli pretén «transformar des de dins, renovar la 
mateixa humanitat»; és com el llevat que fa fermentar tota la pasta (cf. Mt 13, 
33) i, com a tal, està destinat a impregnar totes les cultures i a animar-les des 
de dins, perquè expressin la veritat plena sobre l'home i sobre la seva vida. 

Cal començar per la renovació de la cultura de la vida dintre les mateixes 
comunitats cristianes. Molt sovint els creients, àdhuc els qui participen 
activament en la vida eclesial, cauen en una mena de separació entre la fe 
cristiana i les seves exigències ètiques respecte a la vida, i arriben així al 
subjectivisme moral i a certs comportaments inacceptables. Davant d'això hem 
de preguntar-nos, amb gran lucidesa i valentia, quina cultura de la vida es difon 
avui entre els cristians, les famílies, els grups i les comunitats de les nostres 
diòcesis. Amb la mateixa claredat i decisió, hem de determinar quins passos 
hem de donar per servir la vida segons la plenitud de la seva veritat. Al mateix 
temps, hem de promoure un diàleg seriós i profund amb tothom, inclosos els no 
creients, sobre els problemes fonamentals de la vida humana, tant en els llocs 
d'elaboració del pensament com en els diversos àmbits professionals i allí on 
es desenvolupa dia rere dia l'existència de cadascú. 

96.  El primer pas fonamental per a realitzar aquest canvi cultural consisteix en 
la formació de la consciència moral sobre el valor incommensurable i inviolable 
de tota vida humana. És d'una suprema importància redescobrir el nexe 
inseparable entre vida i llibertat. Són béns inseparables: quan l'un és lesionat, 
l'altre acaba també essent-ho. No hi ha llibertat veritable on no s'acull i s'estima 
la vida, i no hi ha vida plena sinó en la llibertat. Ambdues realitats guarden, a 
més, una relació innata i peculiar, que les vincula indissolublement: la vocació a 
l'amor. Aquest amor, com a do sincer de si mateix, és el sentit més veritable de 
la vida i de la llibertat de la persona. 
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No menys decisiu en la formació de la consciència és el descobriment del 
vincle constitutiu entre la llibertat i la veritat. Com he repetit altres vegades, 
separar la llibertat de la veritat objectiva fa impossible fonamentar els drets de 
la persona sobre una sòlida base racional i posa les premisses perquè s'afermi 
en la societat l'arbitrarietat ingovernable dels individus i el totalitarisme mortífer 
del poder públic. És essencial, doncs, que l'home reconegui l'evidència original 
de la seva condició de criatura, que rep de Déu l'ésser i la vida com a do i 
tasca. Només admetent aquesta dependència innata en el seu ésser, l'home 
pot desplegar plenament la seva llibertat i la seva vida i, al mateix temps, 
respectar en profunditat la vida i la llibertat de les altres persones. Aquí es 
manifesta abans que res que «el punt central de tota cultura l'ocupa l'actitud 
que l'home assumeix davant el misteri més gran: el misteri de Déu». Quan hom 
nega Déu i viu com si no existís, o no es prenen en compte els seus 
manaments, s'acaba fàcilment negant o comprometent també la dignitat de la 
persona humana i el caràcter inviolable de la seva vida. 
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EN DEFENSA DE LA VIDA HUMANA 
Del libro de la Oración de los Fieles 

Oremos a Dios, fuente de vida y de todo bien. 

• Por la Iglesia, voz de los que no tienen voz: para que, fiel a su misión de 
iluminar las conciencias de los creyentes y de los hombres de buena voluntad, 
recuerde constantemente a todos que la vida humana es un don precioso de Dios. 

Roguemos al Señor. 

• Por los gobiernos y los cuerpos legislativos de los pueblos: para que protejan 
eficazmente el derecho fundamental a la vida de todo ser humano, aún del no 
nacido. 

Roguemos al Señor. 

• Por los matrimonios y las familias cristianas: para que sean escuela de amor de 
aprecio a la vida. 

Roguemos al Señor. 

• Por cuantos tienen a su cargo la asistencia sanitaria o el cuidado de las personas 
disminuidas o minusválidas: para que nunca traicionen los principios que les 
definen como servidores de la vida, realizando actos que la destruyan en 
cualquier fase de su desarrollo. 

Roguemos; al Señor. 

• Por los adolescentes y los jóvenes: para que reciban una formación profunda, a 
fin de que sus impulsos y sentimientos más nobles no sean manipulados por 
informaciones y medios que deforman la verdad y sólo buscan oscuras 
ganancias. 

Roguemos al Señor. 

• Por las futuras madres en dificultades: para que encuentren en su familia 
comprensión y afecto verdadero, y en la sociedad soluciones positivas y eficaces. 

Roguemos al Señor. 

• Por todos nosotros: para que seamos conscientes de que todo ser humano, por 
débil o disminuido que esté, es un ser querido por Dios y con una misión que 
cumplir en el mundo. 

Roguemos al Señor. 

Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén. 
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Oració per la vida (EV 105) 
 

 

Oh Maria, 
aurora del món nou, 
Mare dels vivents, 
et confiem la causa de la vida: 
mira, Mare, el nombre immens 
d'infants als quals els és impedit de néixer, 
de pobres als quals es fa difícil viure, 
d'homes i de dones víctimes d'una violència inhumana, 
d'ancians i de malalts morts 
a causa de la indiferència 
o d'una pietat enganyosa. 
Fes que els qui creuen en el teu Fill 
sàpiguen anunciar amb fermesa i amb amor 
als homes del nostre temps 
l'Evangeli de la vida. 
Dóna'ls la gràcia d'acollir-lo 
com un do sempre nou, 
l'alegria de celebrar-lo amb gratitud 
durant tota l'existència 
i el coratge de testimoniar-lo 
amb sol·lícita constància, per construir, 
junt amb tots els homes de bona voluntat, 
la civilització de la veritat i de l'amor, 
a lloança i glòria de Déu Creador 
i amant de la vida. 
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