
Pentecosta / B

Lectura primera Ac 2, 1-11

Lectura dels Fets dels Apòstols

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc,
quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, i omplí
tota la casa on es trobaven asseguts.

Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc, que es distribuïren i es posaren sobre
cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en
diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar.

Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota
el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú els
sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són galileus, tots
aquests que parlen? Doncs, com és que cadascun de nosaltres els sentim en la nostra
llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a
Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a
Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i
prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de
Déu en les nostres pròpies llengües.»

Salm responsorial 103

Beneeix el Senyor, ànima meva.
Senyor, Déu meu, que en sou de gran.
Que en són de variades, Senyor, les

vostres obres,
la terra és plena de les vostres criatures.

R. Quan envieu el vostre alè, Senyor,
renoveu la vida sobre la terra.

Si els retireu l’alè, expiren
i tornen a la pols d’on van sortir.

Quan envieu el vostre alè, reneix la
creació,

i renoveu la vida sobre la terra. R.

Glòria al Senyor per sempre.
Que s’alegri el Senyor contemplant el

que ha fet,
que li sigui agradable aquest poema,
són per al Senyor aquests cants de goig.

R.

Lectura segona Ga 5,16-25

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia

Germans, deixeu-vos guiar per l’Esperit, i no satisfeu els capricis de la carn. Perquè la
carn es deleix contra l’Esperit i l’Esperit contra la carn. Esperit i carn lluiten l’un contra
l’altre, per no deixar-vos fer allò que voldríeu.

Però si us deixeu conduir per l’Esperit, no esteu subjectes a la Llei. És ben clar on porten
els impulsos terrenals: a la fornicació i a d’altres desordres, a la idolatria, als maleficis,
a les enemistats, discòrdies, gelosies, enrabiades, rivalitats, divisions, sectarismes,



enveges, excés de beure, orgies i coses semblants. Ja us vaig advertir, i us adverteixo
encara, que ningú dels qui obren així no podrà heretar el Regne de Déu.

Però els fruits de l’Esperit són l’amor, el goig, la pau, la paciència, la bondat, la fidelitat,
la mansuetud, la sobrietat. La Llei no ha estat pas donada contra res d’això. Els qui són
de Jesucrist han clavat a la creu totes les passions i els desigs terrenals. Ja que l’Esperit
ens dóna la vida, deixem-nos guiar per l’Esperit.

Seqüència

Veniu, oh Sant Esperit
des del cel al nostre pit
amb un raig de llum divina.

Pare dels pobres, veniu,
deu-nos els dons que teniu,
oh Sol que el cor il·lumina.

Vós sou el consolador,
de l’ànima Habitador,
i dolcíssim refrigeri.

En els treballs sou confort,
en les penes sou conhort,
en la calor sou temperi.

Oh divina Claredat,
visiteu la intimitat
del cor que ja us ansia.

Res tindrà l’home si vós
no li deu vostre socors
divinal, qué bé li sia.

Tot el que no és net renteu;
tot el que ja és sec regueu;
cureu tota malaltia.

Tot l’indòmit endolciu;
tot el fred encalentiu;
regiu el qui s’esgarria.

Deu als fidels confiiats
dels vostres dons esperats
la sacrosanta Setena.

El mèrit de la virtut,
el camí de la salut,
la joia immortal i plena.

Evangeli Jn 15,26-27;16,12-15

Lectura del’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Quan vindrà el Defensor que jo us
enviaré quan seré amb el Pare, l’Esperit de la veritat que prové del Pare donarà testimoni
de mi. I vosaltres, que sou amb mi des del principi, també en donareu testimoni.

Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega massa
pesada. Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement de la
veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us
anunciarà l’esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè tot allò que anunciarà ho haurà
rebut d’allò que és meu. Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us
anunciarà, ho rep d’allò que és meu.»


