11 març

IV de quaresma

Lectura de la carta de Sant Pau als Efesis (Ef 2, 4-10)
Déu, que és ric en misericòrdia, ens ha estimat amb un amor tan gran 5 que ens ha
donat la vida juntament amb Crist, a nosaltres que érem morts pels nostres pecats: és per
gràcia que heu estat salvats! 6 Per mitjà de Jesucrist, Déu ens ha ressuscitat amb ell i ens ha
entronitzat dalt al cel juntament amb ell; 7 així, davant els segles que vindran, i en virtut de
la bondat que ens ha tingut en Jesucrist, ha volgut deixar ben clara la incomparable riquesa
de la seva gràcia. 8 És per la gràcia que heu estat salvats per mitjà de la fe! I això no ve de
vosaltres: és un do de Déu. 9 No és fruit de les obres, perquè ningú no pugui gloriar-se’n.
10 Som obra seva: Déu ens ha creat en Jesucrist, i ens ha destinat a realitzar les bones obres
que ell mateix havia preparat perquè visquéssim practicant-les.

Salm Responsorial (Sl 51)
Compadeix-te de mi, Déu meu, tu que estimes tant; tu que ets tan bo,
esborra les meves faltes. Renta’m ben bé de les culpes, purifica’m dels pecats.
Ara reconec les meves faltes, tinc sempre present el meu pecat.
Tu que estimes la veritat al fons del cor, m’ensenyes dintre meu a tenir
seny. Fes que torni a sentir els crits de festa, Déu meu, crea en mi un cor ben pur,
fes renéixer en mi un esperit ferm.
Torna’m el goig de la teva salvació, que em sostingui un esperit magnànim.
Ensenyaré els teus camins als pecadors i tornaran a tu els qui t’han abandonat.
Obre’m els llavis, Senyor, i proclamaré la teva lloança.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 3, 14-21)
I així com Moisès va enlairar la serp en el desert, també el Fill de l’home ha de ser
enlairat, perquè tots els qui creuen tinguin en ell vida eterna. Déu ha estimat tant el món
que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin
vida eterna. Déu no ha enviat el seu Fill al món perquè el món fos condemnat, sinó per
salvar-lo per mitjà d’ell. Els qui creuen en ell no són condemnats, però els qui no creuen ja
han estat condemnats, perquè no han cregut en el nom del Fill únic de Déu. La condemna
ha arribat per això: quan la llum ha vingut al món, els homes s’han estimat més la foscor
que la llum, ja que les seves obres eren dolentes. Tots els qui obren el mal tenen odi a la
llum, i no s’acosten a la llum perquè quedarien al descobert les seves obres. Però els qui
viuen d’acord amb la veritat s’acosten a la llum perquè es vegin les seves obres, ja que les
fan segons Déu.

