8 de desembre
Diumenge 2 d’Advent
Lectura del llibre d’Isaïes 11, 1-10
Un rebrot naixerà de la soca de Jessè, brotarà un plançó de les seves arrels.
L’Esperit del Senyor reposarà damunt d’ell: esperit de saviesa i d’enteniment, esperit de
consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de reverència pel Senyor; esperit que li inspiri com
reverenciar-lo.
No jutjarà per les aparences ni decidirà pel que senti a dir; farà justícia als desvalguts, sentenciarà
amb rectitud a favor dels pobres.
S’armarà de justícia, se cenyirà de fidelitat. El llop conviurà amb l’anyell, la pantera jaurà amb el
cabrit; menjaran junts el vedell i el lleó, i un nen petit els guiarà.
La vaca i l’óssa pasturaran juntes, jauran plegades les seves cries. El lleó menjarà palla com el bou,
l’infant de llet jugarà vora el cau de l’escurçó, el nen ficarà la mà a l’amagatall de la serp.
Ningú no serà dolent ni farà mal en tota la muntanya santa, perquè el país serà ple del coneixement
del Senyor, com l’aigua cobreix la conca del mar.
Aquell dia, el rebrot de Jessè s’alçarà com a bandera entre els pobles; les nacions li demanaran
consell, i el lloc on habitarà serà gloriós

Cant: Pare, tu ets la bondat, en tu poso la confiança

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. 3, 1-7.11-12
Per aquells dies es va presentar Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea dient:
—Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
És la veu d’un que crida en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
aplaneu les seves rutes.
Joan duia un vestit de pèl de camell i portava una pell a la cintura; el seu aliment eren llagostes
i mel boscana. Anaven a trobar-lo gent de Jerusalem, de tot Judea i de tota la regió del
Jordà, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.
Quan Joan veié que molts fariseus i saduceus hi anaven perquè els bategés, els va dir:
Jo us batejo amb aigua perquè us convertiu; però el qui ve després de mi és més fort que jo, i jo
no sóc digne ni de portar-li les sandàlies: ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a
les mans per ventar el gra de l’era; entrarà el blat al graner, però cremarà la palla en un foc que no
s’apaga.

