DIUMENGE PRIMER
D’ADVENT

LECTURA PRIMERA

Faré nàixer en el llinatge de David un rebrot just

Lectura del llibre del profeta Jeremies
Venen dies —diu el Senyor—
que compliré la promesa
que tinc feta al casal d’Israel i al casal de Judà.
En aquells dies, en aquells temps, faré nàixer
en el llinatge de David un rebrot just,
que farà complir el dret i la justícia en la terra.
En aquells dies, Judà serà salvat
i Jerusalem viurà segura,
i serà anomenada «El Senyor és la nostra salvació».
Paraula de Déu.

33, 14-16

SALM RESPONSORIAL

25 (24), 4-5ab.8-9.10 i 14 (R.: 1b)

R. A vós, Senyor, eleve la meua ànima.
Feu que conega, Senyor, els vostres camins,
que aprenga les vostres sendes.
Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me,
perquè vós sou el Déu que em salveu.
R. A vós, Senyor, eleve la meua ànima.
El Senyor, bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.
Encamina els humils per sendes de justícia,
els ensenya el seu camí.
R. A vós, Senyor, eleve la meua ànima.
Els camins del Senyor són misericòrdia i veritat
per als qui guarden la seua aliança i els seus manaments.
El Senyor es revela als seus fidels,
i els fa conéixer la seua aliança.
R. A vós, Senyor, eleve la meua ànima.
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LECTURA SEGONA

Que el Senyor enfortisca els vostres cors per al dia que vinga Jesús, el nostre Senyor

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Germans:
Que el Senyor vos faça créixer fins a vessar
l’amor que vos teniu els uns als altres i a tots,
tal com nosaltres vos amem.
Que ell enfortisca els vostres cors,
i els mantinga sants i irreprensibles
davant de Déu, el nostre Pare,
el dia que Jesús, el nostre Senyor, vindrà amb tots els seus sants.
Finalment, germans,
volem fer-vos una exhortació i un prec en Jesús, el Senyor:
vosaltres heu aprés de mi
sobre com heu de comportar-vos per a agradar a Déu.
És cert que ja ho feu, però vos demanem que avanceu encara més.
Ja sabeu quines instruccions
vos donàrem de part de Jesús, el Senyor.
Paraula de Déu.

3, 12-4, 2
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EVANGELI

Molt prompte sereu alliberats

 Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc

21, 25-28.34-36

En aquells temps, deia Jesús als deixebles:
— «Hi haurà senyals en el sol, en la lluna i en les estreles.
En la terra, la gent viurà amb angoixa,
espantada pel brogit de la mar i de les onades.
La gent defallirà de por i d’ansietat
pel que passarà arreu de la terra.
Tots els estols del cel trontollaran.
Llavors veuran vindre el Fill de l’home sobre un núvol
amb gran poder i majestat.
Quan tot això comence a passar,
redreceu-vos i alceu el cap.
El vostre alliberament s’acosta.
Vosaltres estigueu alerta:
que l’excés de menjar o l’embriaguesa
o les preocupacions de la vida no afeixuguen el vostre cor,
perquè de sobte, com un llaç, vos trobaríeu damunt aquell dia,
que caurà sobre tots els habitants de la terra.
Vetleu, per tant,
i pregueu en tot moment
perquè pugueu escapar-vos de tot això
que ha de passar,
i presentar-vos sense temor davant del Fill de l’home.»
Paraula del Senyor.

