
Baptisme del Senyor 

 

Lectura del llibre del profeta Isaïes   42, 1-4.6-7 

 Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, el meu estimat, en qui s'ha complagut la meva 

ànima. He posat en ell el meu Esperit perquè dugui el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa 

sentir pels carrers; no trenca la canya que s'esquerda, no apaga la flama del ble que vacil.la; porta el dret 

amb fermesa, sense defallir, sense vacil.lar, fins haver implantat el dret a la terra, fins que les illes esperin 

les seves decisions. Jo, el Senyor, t'he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t'he configurat et design 

aliança del poble, llum de les nacions, per tornar la vista als ulls que han quedat cecs, per treure de la presó 

els encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca. 

 

Salm responsorial   28 

Resposta: Que el Senyor beneesqui el seu poble 

  amb el do de la pau. 

   . Donau al Senyor, fills de Déu, donau al Senyor glòria i honor, honorau el Senyor, honorau el seu nom, 

adorau el Senyor, s'apareix la seva santedat. 

   . La veu del Senyor es fa sentir damunt les aigües, ve el Senyor damunt les aigües del Jordà. La veu del 

Senyor és potent, la veu del Senyor és majestuosa. 

   . El Déu majestuós fa sentir el seu tro i en el seu palau tot canta: Glòria! El Senyor té el soli en les aigües 

diluvials, i  seu el Senyor, rei per sempre. 

 

Lectura dels Fets dels Apòstols   10, 34-38 

 En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: "Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a 

favor d'uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va 

dirigir la seva paraula al poble d'Israel, anunciant-li la nova feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots. 

Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que 

Joan havia predicat a la gent que es fessin batiar. Parl de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va 

consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder. Com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots 

els qui estaven dominats pel diable, perquè Déu era amb ell." 

 

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu   3, 13-17 

 En aquell temps Jesús, que venia de Galilea, es va presentar a Joan, devora el Jordà, perquè el 

batiàs. Joan no el volia admetre al baptisme. Li deia: Som jo el qui necessit que tu em batiïs. ¿Com és que tu 

véns a mi? Jesús li respongué: Accedeix per ara a batiar-me. Convé que compliguem d'aquesta manera tot 

el que pertoca fer. Llavors hi accedí. Quan va estar batiat, Jesús sortí de l'aigua a l'instant. Llavors el cel 

s'obrí i va veure que l'Esperit de Déu baixava com un colom i venia cap a ell, i una veu deia des del cel: 

Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut. 


