CELEBRACIÓ BAPTISME - LECTURES
ANTIC TESTAMENT
Lectura del profeta Isaies 55, 1-3b.6.8-11

Oh, tots els assedegats, veniu a l'aigua, veniu els qui no teniu diners!
Compreu i mengeu, veniu i compreu llet i vi sense diners, sense pagar res!
Per què gasteu els diners comprant un pa que no alimenta i malgasteu
el vostre sou en menjars que no satisfan? Si m'escolteu, menjareu cosa bona,
tastareu amb gust el bo i millor. Estigueu atents, veniu a mi. Escolteu-me i
viureu!
Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar, invoqueu-lo, ara que és a
prop. Les meves intencions no són les vostres, i els vostres camins no són els
meus. Ho dic jo, el Senyor.
Estan tan lluny els meus camins dels vostres, les vostres intencions de
les meves, Tal com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que
amaren la terra i la fecunden, i la fan germinar fins que dóna llavor als
sembradors i pa per a aliment, així serà la paraula que surt dels meus llavis:
no tornarà a mi infecunda. Realitzarà el que jo volia, complirà la missió que
jo li havia confiat. ¡Paraula de Déu!!

Lectura del llibre del profeta Ezequiel 36. 24-28

Això diu el Senyor:
“Us prendré d’entre els pobles estrangers, us aplegaré de tots els
països i us faré venir a la vostra terra. Abocaré sobre vosaltres aigua pura,
perquè sigueu purs de tota màcula i de tots els vostres ídols. Us donaré un
cor nou i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres aquest cor de
pedra i us en donaré un de carn. Posaré dins vostre el meu esperit i faré que
seguiu els meus decrets, que compliu i observeu les meves decisions.
habitaré el país que vaig donar als vostres pares. Vosaltres sereu el meu
poble, i jo seré el vostre Déu”. ¡ Paraula de Déu!!

