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Lectura primera Pr 8,22-31

Lectura del llibre dels Proverbis

Això diu la Saviesa de Déu: «De molt abans de començar les seves obres el Senyor
m’infantà com a primícia de tot el que ha fet. He estat configurada des de sempre, des del
començament, abans que la terra existís. No hi havia encara els oceans, no existien les
fonts d’on brollen les aigües, i jo havia nascut. He nascut abans que les muntanyes, abans
que fossin plantades les altures; encara no havia fet la terra ni els llacs, ni la massa terrosa
dels continents; quan ell instal·lava la volta del cel, jo hi era; quan traçava el cercle de
l’horitzó sobre els oceans, quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan contenia les
fonts de l’oceà, quan posava límits al mar que no desobeeix les seves ordres, quan
construïa els fonaments de la terra, jo era al seu costat com un deixeble preferit, feia les
seves delícies cada dia, jugava contínuament a la seva presència, jugava per tota la terra,
i compartia amb els homes les meves delícies.»

Salm responsorial 8,4-9 (R.: 2a)

Quan miro al cel que han creat les mans
vostres,

la lluna i els estels que hi heu posat.
Jo dic: Què és l’home, perquè us en

recordeu?
Què és un mortal, perquè li doneu

autoritat?

R. Senyor, sobirà nostre, que n’és de
gloriós
el vostre nom per tota la terra!

Gairebé l’heu igualat als àngels,
l’heu coronat de glòria i de prestigi,
l’heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus. R.

Ramades de bous i ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l’ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels

oceans. R.

Lectura segona Rm 5,1-5

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma

Germans, ara que ja som justos, com a creients que som, estem en pau amb Déu, gràcies
a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la fe ens ha donat entrada en aquesta gràcia
que posseïm tan en ferm, i és per ell que tenim la satisfacció d’esperar la glòria de Déu.
Encara més: fins enmig de les proves trobem motiu de satisfacció, perquè sabem que les
proves ens fan constants en el sofriment, la constància obté l’aprovació de Déu,
l’aprovació de Déu dóna esperança, i l’esperança no pot defraudar ningú, després que
Déu, donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor.



Evangeli Jn 16,12-15

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «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.»


