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LECTURA PRIMERA

El Rei del món ens ressuscitarà per a una vida eterna

Lectura del segon llibre del Macabeus
En aquells dies, van ser detinguts set germans
juntament amb sa mare.
El rei els volia obligar a menjar carn de porc,
prohibida per la llei de Moisés,
i per este motiu els féu assotar a colps de fuet i de nervis de bou.
Un dels germans parlà en nom dels altres:
— «¿Què vols saber o obtindre de nosaltres?
Estem disposats a morir abans que violar les lleis
dels nostres avantpassats.»
El segon, a punt d’exhalar l’últim sospir, digué al rei:
— «Tu, malvat, ens arranques esta vida,
però el Rei del món, per les lleis del qual morim,
ens ressuscitarà per a una vida eterna.»
Després d’este, començà el suplici del tercer.
Quan li demanaren que traguera la llengua,
la tragué de seguida i allargà valerosament les mans,
dient amb gallardia:
— «De Déu he rebut estos membres,
i per amor a les seues lleis els sacrifique;
i d’ell espere recuperar-los.»
El mateix rei i els qui l’acompanyaven estaven sorpresos
de la valentia d’aquell jove,
que tenia els turments per no res.
Mort este, aplicaren al quart les mateixes tortures cruels.
A punt ja d’expirar, deia:
«Val més morir a mans dels hòmens
quan s’espera que Déu ens ressuscitarà tal com ha promés.
Però per a tu no hi haurà resurrecció a la vida.»
Paraula de Déu.

7, 1-2.9-14
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SALM RESPONSORIAL

17 (16), 1.5-6.8b i 15 (R.: 15)

R. Quan em desvetle,
vos contemplaré fins a saciar-me’n, Senyor.
Escolteu-me, Senyor, demane justícia,
escolteu el meu clamor;
atengueu la meua defensa:
ix de llavis que no enganyen.
R. Quan em desvetle,
vos contemplaré fins a saciar-me’n, Senyor.
Els meus passos no abandonen els camins prescrits,
avancen segurs per les vostres rutes.
Vos invoque, Déu meu, i sé que em responeu;
estigueu atent, escolteu les meues paraules.
R. Quan em desvetle,
vos contemplaré fins a saciar-me’n, Senyor.
Protegiu-me a l’ombra de les vostres ales.
Jo vos veuré, perquè la meua causa és justa.
Quan em desvetle, vos contemplaré fins a saciar-me’n.
R. Quan em desvetle,
vos contemplaré fins a saciar-me’n, Senyor.
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LECTURA SEGONA

Que el Senyor vos faça constants en tota classe d’obres i paraules bones

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Germans:
Que Jesucrist mateix, Senyor nostre,
i Déu, el nostre Pare, que ens ha estimat
i ens ha concedit per la seua gràcia
un consol etern i una bona esperança,
conforte els vostres cors i els faça constants
en tota classe d’obres i paraules bones.
Finalment, germans, pregueu per nosaltres,
perquè la Paraula del Senyor es difonga
i siga glorificada, tal com ho és entre vosaltres,
i perquè siguem alliberats dels hòmens malignes i roïns:
no tots arriben a creure.
El Senyor és fidel.
Ell vos farà constants i vos guardarà del Maligne.
De fet, vos tenim tota la confiança en el Senyor,
ja que sabem que tot el que vos manem,
ho feu i ho fareu.
Que el Senyor encamine els vostres cors cap a l’amor de Déu
i cap a la perseverança que ens ve de Crist.
Paraula de Déu.

2, 16-3, 5

EVANGELI

Déu no és Déu de morts, sinó de vius

 Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
En aquells temps, uns saduceus anaren a buscar Jesús.
Els saduceus neguen que hi haja resurrecció;
per això li van plantejar esta qüestió:
— «Mestre, Moisés ens va prescriure
que si un home casat mor sense fills,
el seu germà es case amb la viuda
per a donar descendència al germà difunt.
Ara bé: hi havia set germans.
El primer es casà, i morí sense fills.
També el segon i el tercer es casaren amb aquella dona,
i així fins al sèptim:
tots moriren sense deixar fills.
Finalment morí també la dona.
Per tant, quan arribe la resurrecció,
¿de quin dels set serà l’esposa si els set s’havien casat amb ella?»
Jesús els respongué:
— «Els qui viuen en este món es casen,
però els qui seran trobats dignes de tindre part
en el món futur i en la resurrecció dels morts
no prendran esposa ni marit.
I tampoc poden morir,
ja que són com els àngels i fills de Déu,
perquè són fills de la resurrecció.

20, 27-38

I que els morts ressusciten,
Moisés mateix ho indica clarament
en el passatge de l’esbarzer que no es consumia,
quan diu que el Senyor és el Déu d’Abraham,
Déu d’Isaac i Déu de Jacob.
Ell no és Déu de morts, sinó de vius,
perquè gràcies a ell tots viuen.»
Paraula del Senyor.

