CELEBRACIÓ BAPTISME - LECTURES

CARTES APOSTÒLIQUES
Lectura de la carta de l’Apòstol sant. Pau als Cristians de Roma 6, 3-5

Germans: Tots els qui hem estat batejats en Jesucrist, hem estat submergits
en la seva mort. Pel baptisme hem estat sepultats amb ell a la mort, perquè tal
com Crist, gràcies al poder admirable del Pare, va ser ressuscitat d’entre els
morts, també nosaltres emprenguem una nova vida.
I si nosaltres hem estat plantats vora d’ell per aquesta mort semblant a la
seva, també hem de ser-ho per la resurrecció. Paraula de Déu!!

Lectura de la carta de l’Apòstol sant. Pau als Cristians de Roma 8, 28-32

Germans: Nosaltres sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l’estimen,
dels qui ell ha cridat per decisió seva; perquè ell, que els coneixia d’abans que
existissin, els destinà a ser imatges vives del seu Fill, que ha estat, així, el primer
d’una multitud de germans. Ell que els havia destinat, els crida, els fa justos i els
glorifica.
¿Què hi podem, doncs, afegir? Si tenim Déu a favor nostre, ¿qui tindrem en
contra? Ell que va entregar el seu propi Fill per tots nosaltres i no el va plànyer,
¿com no estarà disposat a donar-nos-ho tot, juntament amb el seu Fill? . Paraula
de Déu!!

Lectura de la primera carta de l’Apostol sant Pau als cristians de Corint 12, 12-13

Germans: Crist és com el cos humà. és un, encara que tingui molts membres,
ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos.
Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol
Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix
Esperit. . Paraula de Déu!!

Lectura de la primera carta de l’Apòstol sant Pere 2, 4-5.9-10

Estimats. Acosteu-vos al Senyor, que és la pedra viva. Els homes l’havien
rebutjada, però als ulls de Déu és “escollida, de gran valor”. També vosaltres,

com pedres vives, deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, un
sacerdoci sant, que oferirà víctimes espirituals acceptables a Déu per Jesucrist.
Vosaltres sou “un poble escollit, un reialme sacerdotal, una nació sagrada,
la possessió personal de Déu”, perquè “proclameu la lloança” d’aquell que us ha
cridat del país de tenebres a la seva llum admirable, vosaltres que “no” éreu cap
“poble”, i ara sou el “poble de Déu”, que “no” éreu “compadits”, i ara ell se n’ha
compadit. . Paraula de Déu!!

(Tornar a pàgina anterior)

