Full dominical 31 de dessembre
SAGRADA FAMÍLIA
Lectura del llibre del Gènesi. Gn 15, 1-6. 21, 1-3
En aquells dies, el Senyor va comunicar la seva paraula a Abram en una visió. Li va dir:--No
tinguis por, Abram! Jo sóc l'escut que et protegeix. La teva recompensa serà molt gran. Abram li
respongué: --Senyor, Déu sobirà, què em pots donar? Jo me'n vaig sense fills, i l'hereu de casa meva
haurà de ser Elièzer de Damasc..I afegí --No m'has donat descendència, i el meu hereu haurà de ser
un dels meus servidors. Llavors el Senyor li va comunicar la seva paraula i li respongué: --No serà
aquest, el teu hereu; serà un fill que naixerà de tu. Després el Senyor va fer sortir Abram fora de la
tenda i li digué: --Mira el cel i compta les estrelles, si és que les pots comptar. Doncs així serà la
teva descendència. Abram va creure en el Senyor, i el Senyor li ho comptà com a justícia El Senyor
es va recordar de Sara, tal com havia dit, i va complir el que havia promès. Tot i que Abraham ja era
vell, Sara quedà embarassada i li donà un fill en el temps que Déu li havia anunciat. Abraham va
donar el nom d'Isaac al fill que li havia nascut de Sara.
Salm responsorial 104 1-6. 6-9
Enaltim el Senyor, proclamem el seu nom, / fem conèixer entre els pobles les seves gestes. /
Cantem-li al so de les cítares, / fem l'elogi de les seves meravelles.
Gloriem-nos del seu nom, que és sant, / alegrem-nos de cor, els qui cerquem el Senyor. / Cerquem
el Senyor, pensem en el seu poder, / busquem sempre la seva presència.
Recordem les meravelles que ell obrà, / els seus prodigis i els seus designis, / fills d'Abraham, el
seu servent, / fills de Jacob, els seus elegits:
.
Recorda sempre l'aliança, / la promesa feta per a mil generacions, / l'aliança pactada amb Abraham,
/el jurament fet a Isaac
Lectura de la carta als hebreus He11, 8. 11-12. 17-19
Germans, gràcies a la fe, Abraham, cridat per Déu, va obeir i se n'anà cap al país que havia
de rebre en herència. Abraham sortí sense saber on anava. Gràcies a la fe, també Sara, que era
estèril, va obtenir la capacitat de fundar un llinatge, tot i que li havia passat l'edat; és que va posar la
confiança en el qui havia fet la promesa. Per això, d'un sol home, Abraham, que ja era a les portes
de la mort, en nasqué una descendència tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de
sorra de la vora de la mar. Gràcies a la fe, Abraham, posat a prova, va oferir Isaac; i era el seu fill
únic que oferia, tot i que havia rebut les promeses i li havia estat dit: La descendència que portarà el
teu nom serà la d'Isaac. Per això Abraham confiava que Déu seria prou poderós per a ressuscitar un
mort, i així va recobrar el seu fill, com prefigurant la resurrecció.
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 2, 22-40
Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació,
portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor.
Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu
poble de Natzaret. L'infant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment; i Déu li havia donat el seu favor.

