CELEBRACIÓ BAPTISME - LECTURES
EVANGELIS
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 22, 35-40

En aquell temps, un mestre de la Llei, per provar Jesús, li va fer aquesta
pregunta: -“Mestre, ¿quin és el manament més gran de la Llei?”
Jesús li contestà: -“Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota
l’ànima, amb tot el pensament. Aquest és el manament més gran i el primer de
tots. El segon és molt semblant: Estima els altres com a tu mateix. Tots els
manaments escrits en els llibres de la Llei i dels Profetes vénen d’aquests dos”.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 28, 16-20

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que
Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús
s’acostà i els digué:
-“Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els
pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a
guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del
món”.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc 10, 13-16

En aquell temps, la gent portava a Jesús uns nens perquè els imposés les
mans, però els deixebles renyaven els qui els havien portat. A Jesús li sabé greu
que els renyessin, i els digué:
-“Deixeu venir els nens, no els exclogueu, el Regne de Déu és per als qui són
com ells. Us ho dic amb tota veritat. Qui no rebi el Regne de Déu com el rep un
nen, no hi entrarà pas.”
I els prenia als braços i els beneïa imposant-los les mans.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc 12, 28b-34

En aquell temps, un dels mestres de la Llei anà a trobar Jesús i li va fer
aquesta pregunta: -“Quin és el primer de tots els manaments de la Llei?”
Jesús li respongué:
-“El primer és aquest: “Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Senyor
és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot
el pensament, amb totes les forces”. El segon és: “Estima els altres com a tu
mateix”. No hi ha cap altre manament més gran que aquest”.

El mestre de la Llei li digué:
-“Molt bé, mestre. És veritat que Déu és un de sol i que no n’hi ha cap altre
fora d’ell. I que estimar-lo amb tot el cor, amb tot el pensament i amb totes les
forces, i estimar els altres com a si mateix és millor que tots els sacrificis i totes
les ofrenes cremades a l’altar”.
Jesús, en sentir aquesta resposta tan assenyada, li digué:
-“No ets lluny del Regne de Déu”.
I ningú no s’atreví a fer-li cap més pregunta.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan 3, 1-6

En aquell temps, hi havia un fariseu que es deia Nicodem, un dels principals
dels jueus. Aquest home anà de nit a trobar Jesús i li digué:
-“Rabí, sabem que sou un mestre enviat per Déu, perquè els miracles que
vós feu no els podria fer ningú si no tingués Déu amb ell”.
Jesús li respongué:
-“Et dic amb tota veritat que ningú no podrà veure el Regne de Déu sense
haver nascut de nou”.
Li diu Nicodem:
-“¿Com pot néixer un home que ja és vell? ¿Ha de tornar a entrar a les
entranyes de la mare per poder néixer?”.
Jesús li respon:
-“Et dic amb tota veritat que ningú no podrà entrar al Regne de Déu sense
haver nascut de l’aigua i de l’Esperit. D’homes de carn, no en neixen més que
homes. L’esperit ha de néixer de l’Esperit”.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan 4, 5-14

En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que s’anomena
Sicar, prop dels terrenys que Jacob havia donat al seu fill Josep. Allà hi ha el pou
de Jacob. Era cap al migdia quan Jesús, cansat de caminar, s’estava assegut
bonament a la vora del pou. Els deixebles havien anat al poble a comprar
provisions.
Arribà una dona samaritana, que venia a treure aigua. Jesús li diu:
-“Dóna’m aigua”.
Li diu la samaritana:
-“¿Com? ¿Vós, un jueu, em demaneu aigua a mi, que sóc una dona
samaritana?”.
Cal saber que els jueus no es fan amb els samaritans.
Jesús li respongué:
-“Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el qui et demana que li donis
aigua, ets tu qui li hauries demanat aigua viva, i ell te l’hauria donada”.
Ella li diu:
-“Senyor, aquest pou és fondo, i no teniu res per treure l’aigua. ¿D’on la
traieu l’aigua viva? Jacob, el nostre pare ens va donar aquest pou i en bevia tant
ell, com els seus fills, com el seu bestiar. ¿Sou més gran vós que no pas ell?”
Jesús li respongué:

-“Els qui beuen aigua d’aquesta, tornen a tenir set, però el qui begui de la
que jo li donaré, mai més no tindrà set; l’aigua que jo li donaré es convertirà en
una font que brollarà sempre dintre d’ell per donar-li vida eterna”.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan 15, 1-11

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
-“Jo sóc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. La sarment que no
dóna fruit en mi, el Pare la talla, i la que dóna fruit l’esporga i la neteja perquè
encara en doni més. Vosaltres ja sou netes, gràcies al missatge que us he anunciat.
Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot
donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi.
Jo sóc el cep, i vosaltres les sarments. Qui està en mi i jo en ell, dóna molt
de fruit, perquè sense mi, no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat
fora, com ho fan amb les sarments, i s’asseca. Les sarments, un cop seques, les
recullen, les tiren al foc i cremen. Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit queda
en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu, i ho tindreu.
La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu
deixebles meus.
Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc.
Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc, com jo
també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l’amor que em té.
Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben
plena”.
_______________________________________________________________________________
_________
(Tornar a pàgina anterior)

