DIUMENGE SEGON
D’ADVENT

LECTURA PRIMERA
Farà justícia als desvalguts

Lectura del llibre del profeta Isaïes
Aquell dia,
un rebrot naixerà de la soca de Jessé,
brotarà un plançó de les seues arrels.
L’Esperit del Senyor reposarà damunt d’ell:
esperit de saviesa i d’enteniment,
esperit de consell i de fortalesa,
esperit de coneixement i de reverència pel Senyor;
esperit que li inspire com reverenciar-lo.
No jutjarà per les aparences
ni decidirà per allò que senta dir;
farà justícia als desvalguts,
sentenciarà amb rectitud a favor dels pobres.
La seua paraula serà un assot en el país,
una sentència que farà morir el malvat.
S’armarà de justícia la cintura,
se cenyirà de fidelitat.
El llop conviurà amb el corder,
el lleopard es gitarà amb el cabrit,
el vedell i el lleó pasturaran junts,
i un xiquet els farà de pastor.
La vaca pasturarà amb l’ós,
les seues cries es gitaran juntes
i el lleó com el bou menjarà palla;
la criatura juga al costat de l’amagatall de l’escurçó,
i el xiquet deslletat fica la mà en el cau de la serp.
Ningú causarà mal ni matarà
en tota la meua muntanya sagrada,
perquè la terra s’omplirà
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del coneixement del Senyor,
com l’aigua ompli la mar.
Aquell dia, el rebrot de Jessé s’alçarà
com a bandera entre els pobles;
les nacions li demanaran consell,
i el lloc on habitarà serà gloriós.
Paraula de Déu.

SALM RESPONSORIAL
R. Que la justícia florisca en els seus dies,
i que la pau abunde mesos i anys.
Déu meu, confieu el vostre juí al rei,
i la vostra justícia al fill del rei,
perquè governe el vostre poble amb justícia,
i els vostres humils amb rectitud.
R. Que la justícia florisca en els seus dies,
i que la pau abunde mesos i anys.
Que la justícia florisca en els seus dies,
i que la pau abunde mesos i anys.
Que domine d’un mar a l’altre,
des del Gran Riu fins als confins de la terra.
R. Que la justícia florisca en els seus dies,
i que la pau abunde mesos i anys.
Ell alliberarà el pobre que clama,
l’afligit que no té protector.
S’apiadarà de l’humil i de l’indigent,
i salvarà els pobres de la mort.
R. Que la justícia florisca en els seus dies,
i que la pau abunde mesos i anys.
Que el seu nom siga beneït pels segles,
i la seua fama dure com el sol.
Que siga la benedicció de les famílies de la terra
i siga estimat per tots els pobles.
R. Que la justícia florisca en els seus dies,
i que la pau abunde mesos i anys.
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LECTURA SEGONA

Crist salva a tots els hòmens

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans:
Tot el que es va escriure en el passat,
fou escrit per a instruir-nos a nosaltres,
perquè a través de la nostra paciència
i del consol que donen les Escriptures
mantinguem l’esperança.
Que el Déu de la paciència i el consol,
vos done els mateixos sentiments, segons Jesucrist;
així, unànimes, a una veu, glorificareu Déu,
el Pare de Jesucrist, el nostre Senyor.
Per això, accepteu-vos els uns als altres
com Crist vos va acceptar,
per a la glòria de Déu.
És a dir, Crist es posà al servici del poble circumcidat
per a mantindre la fidelitat de Déu,
ja que calia complir les promeses fetes als patriarques;
però, si els altres pobles glorifiquen Déu, és per pura bondat,
tal com està escrit:
«Vos alabaré entre els gentils,
cantaré al vostre nom.»
Paraula de Déu.
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EVANGELI

Convertiu-vos, que el regne del cel està prop

 Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
Per aquells dies vingué Joan Baptista,
que predicava en el desert de Judea dient:
— «Convertiu-vos, que el regne del cel està prop.»
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
«Una veu crida en el desert:
“Prepareu el camí del Senyor,
aplaneu-li la senda.”»
Joan duia un vestit de pèl de camell,
i portava un cenyidor de pell en la cintura;
el seu aliment eren llagostes i mel del bosc.
Anaven a buscar-lo de Jerusalem, de tota la Judea
i de tota la regió del Jordà,
confessaven els seus pecats
i es feien batejar per ell en el riu Jordà.
Però, quan Joan s’adonà que molts dels fariseus i dels saduceus
venien a fer-se batejar, els va dir:
— «¡Cria d’escurçons!
¿Qui vos ha ensenyat a escapar de la ira de Déu
que ja s’acosta?
Doneu els fruits que demana la conversió,
i no vos refieu pensant que teniu Abraham per pare;
vos assegure que Déu pot fer eixir fills a Abraham
fins i tot d’eixes pedres.
Ara la destral està arran de la soca dels arbres,
i l’ arbre que no dona bon fruit
és tallat i tirat al foc.
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Jo vos batege només amb aigua perquè vos convertiu;
però el qui ve després de mi és més poderós que jo,
tan poderós que no soc digne ni de deslligar-li les sandàlies:
ell vos batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.
Ja té la pala en les mans per a ventar el gra de la seua era;
arreplegarà el blat i l’entrarà al graner,
però cremarà la palla en el foc que no s’apaga.»
Paraula del Senyor.

