LECTURES CASAMENT
Per la celebració del matrimoni, heu d’escollir les següents lectures:
1 lectura de l’Antic o bé del Nou Testament
1 salm
1 evangeli
Necessitareu un lector per la primera lectura i pel salm. L’Evangeli el
llegeix el mossèn.

LECTURES de l’ANTIC TESTAMENT
AT-1
Lectura del libre del Gènesi: 1, 26-28. 31a
Déu digué: «Fem l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que
tingui sotmesos els peixos del mar, els ocells i els animals domèstics i feréstecs
i totes les bestioles que s’arrosseguen per terra.»
Déu creà l’home a la seva imatge, el creà a imatge de Déu; creà l’home i la
dona. Déu els beneí dient-los: «Sigueu fecunds, multipliqueu-vos, ompliu la
terra i domineu-la; tingueu sotmesos els peixos del mar, els ocells i tots els
animals que s’arrosseguen per terra».
Déu veié tot el que havia fet, i era bo de debò.
Paraula de Déu.

AT-2
Lectura del libre del Gènesi:

2, 18-24

El Senyor-Déu digué: «No seria bo que l’home estigués sol. Li faré que
l’ajudi i l’acompanyi.»
El Senyor-Déu modelà amb terra totes les bèsties salvatges i tots els
ocells, i els presentà a l’home, a veure quin nom els donaria: el nom que l’home
donava a cada un dels animals era el seu nom. L’home donà el nom a
cadascun dels animals domèstics i salvatges i a cadascun dels ocells, però no
en trobà cap capaç d’ajudar-lo i de fer-li companyia. Llavors el Senyor-Déu va
fer caure l’home en un son profund. Quan quedà adormit, Déu prengué una de
les costelles de l’home i omplí amb carn el buit que havia deixat. Després, de la
costella que havia pres, el Senyor-Déu va fer-ne la dona, i la presentà a l’home.

L’home digué: «Aquesta si que és os dels meus ossos i carn de la meva
carn. El seu nom serà l’esposa, perquè ha estat presa de l’espòs.» Per això
l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa, i, des d’aquell
moment, tots dos són una sola carn.
Paraula de Déu.

AT-3
Lectura del Càntic dels Càntics: 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a

Escolteu, sento la veu del meu estimat! Mireu com ve, trescant per les
muntanyes, saltant pels turons. El meu estimat corre com una gasela, com un
cérvol jove. Ja és aquí fora, darrere la paret, mirant per la finestra, espiant per
la gelosia.
El meu estimat em diu: «Aixeca’t, amiga meva, bonica meva, i vine. Coloma
meva, que t’amagues dins les clivelles de la roca, i dins les escletxes dels
espadats: deixa’m veure la teva cara, fes-me sentir la teva veu, que la teva veu
és dolça i la teva cara, bonica.»
El meu estimat és per a mi, i jo per a ell. Ell m’ha dit: «Porta’m com un segell en
el cor, com un segell en el braç, que l’amor és inflexible com la mort, la passió
és forta com el país dels morts. Els seus dards són fletxes enceses, ardents
com les flames. Ni els oceans no són capaços d’apagar l’amor, totes les fonts
dels rius no podrien ofegar-lo.»
Paraula de Déu.

LECTURES del NOU TESTAMENT
NT-1
Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint: 12,
31-13, 8a
Germans: Interesseu-vos més pels dons millors. Però ara us indicaré un camí
incomparablement més gran.
Si jo tingués el do de parlar els llenguatges dels homes i dels àngels, però no
estimés, valdria tant com les campanes que toquen o els platerets que
dringuen.
Si tingués el do de profecia i arribés a conèixer tots els secrets de Déu i tota la
veritat, si tingués tanta fe que fos capaç de transportar les muntanyes, però no
estimés, no seria res.
Si distribuís tot el que tinc, fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau,
sense estimar, només per ser ben vist, no em serviria de res.

El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és
presumit ni orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja, no s’alegra
de les farses, sinó de la rectitud; ho suporta tot, i no perd mai la confiança,
l’esperança, la paciència. L’amor no passarà mai.
Paraula de Déu.

NT-2
Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma: 13, 1-2.9-18
Germans, per l’amor entranyable que Déu ens té, us demano que li oferiu tot el
que sou, com una víctima viva, santa i agradable. Això ha de ser el vostre culte
veritable. No us emmotlleu al món present; transformeu-vos renovellant la
vostra manera de veure les coses, perquè pugueu reconèixer quina és la
voluntat de Déu: reconèixer allò que és bo, agradable a Déu i perfecte.
Que el vostre amor no tingui res de fingit. Detesteu el mal. Enamoreu-vos del
bé. Estimeu-vos amb afecte de germans, avanceu-vos els uns als altres a
honorar-vos.
Sigueu diligents i no peresosos, inflamats per l’Esperit. Serviu el Senyor. Que
l’esperança us ompli d’alegria. Sigueu soferts en les penes, assistiu sempre a
la pregària, ajudeu els cristians necessitats, acolliu els forasters.
Beneïu els qui us persegueixen. Beneïu, no maleïu.
Estigueu contents amb els qui ho estan, ploreu amb els qui ploren. Viviu
d’acord els uns amb els altres. No sigueu orgullosos, sinó poseu-vos al nivell
dels humils. No us tingueu massa per llestos. No torneu mal per mal a ningú.
Mireu de ser ben considerats per tothom.
Si pot ser, fins on depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom.
Paraula de Déu

NT-3
Lectura de la primera carta de l’Apòstol Sant Joan: 4, 7-12
Estimats meus, hem d’estimar-nos els uns als altres, perquè l’amor ve de Déu.
Tothom qui estima és fill de Déu: ha nascut d’ell i el coneix. Els qui no estimen
no coneixen Déu, perquè Déu és amor. Hem vist clarament l’amor que Déu ens
té quan ell ha enviat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell.
L’amor és això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu: ell ha
estat el primer d’estimar-nos, tant que ha enviat el seu Fill com a víctima
propiciatòria pels nostres pecats.
Estimats meus, si Déu ens ha estimat així, també nosaltres ens hem d’estimar
els uns als altres. Mai ningú no ha pogut contemplar Déu, però si ens estimem,

Déu està en nosaltres, i dintre nostre el seu amor és tan gran que ja no hi falta
res.
Paraula de Déu.

SALMS RESPONSORIALS
SL-1
Sal 33, 2-3. 3-5. 6-7. 8-9
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n’alegraran els humils quan ho sentin.
R. Beneiré el Senyor en tot moment.
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
ell m’ha escoltat, res no m’espanta.
R. Beneiré el Senyor en tot moment.
Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum,
i no haureu d’abaixar els ulls, avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta i els salva del perill.
R. Beneiré el Senyor en tot moment.
Acampa l’àngel del Senyor
entorn dels seus fidels, per protegir-los.
Tasteu, i veureu que n’és de bo el Senyor;
feliç l’home que s’hi refugia.
R. Beneiré el Senyor en tot moment.

SL-2
Sal 127, 1-2. 3-; 4-5

Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.

Viuràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.
R. Feliços els fidels del Senyor.
La teva esposa fruitarà com una parra
dins la intimitat de casa teva;
veuràs els fills com plançons d’olivera
al voltant de la taula.
R. Feliços els fidels del Senyor.
És així com els fidels del Senyor seran beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure
prosperar Jerusalem.
R. Feliços els fidels del Senyor.

SL-3
Sal 144, 8-9. 10 y 15. 17- 18
El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat.
R. El Senyor és bo per a tothom.
Que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels.
Tothom té els ulls en vós, mirant esperançat,
i al seu temps vós els doneu l’aliment.
R. El Senyor és bo per a tothom.
Són camins de bondat els del Senyor,
les seves obres són obres d’amor.
El Senyor és a prop dels qui l’invoquen,
dels qui l’invoquen amb sinceritat.
R. El Senyor és bo per a tothom.

SL-4
Sal 148
Lloeu el Senyor des del cel,
lloeu-lo a les altures;

lloeu-lo tots els seus àngels,
lloeu-lo tots els seus estols.
R. Que tots lloïn el nom del Senyor.
Lloeu-lo, sol i lluna,
lloeu-lo, estrelles lluminoses
amb les aigües de l’espai.
R. Que tots lloïn el nom del Senyor.
Muntanyes i tots els turons,
arbres fruiters i tots els cedres,
feres i animals domèstics,
rèptils i ocells alats.
R. Que tots lloïn el nom del Senyor.
Pobles i reis de la terra,
poderosos i governants de tot el món,
infants i vells,
joves i noies.
R. Que tots lloïn el nom del Senyor.
Que tots lloïn el nom del Senyor,
l’únic nom que excel·leix sobre tot altre.
R. Que tots lloïn el nom del Senyor.

LECTURES DE L’EVANGELI
EV-1
Lectura de l’Evangeli segons Sant Mateu: 5, 1-12a
En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a la muntanya,
s’assegué i els deixebles se li acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa
dient:
«Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells. Feliços els
qui estan de dol: vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils: són ells
els qui posseiran el país. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el
dia que seran saciats. Feliços els compassius: Déu els compadirà. Feliços els
nets de cor: són ells els qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els

reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del
cel és per a ells.
»Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, us perseguiran i
escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies: alegreu-vos-en i feu
festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.»

EV-2
Lectura de l’Evangeli segons Sant Mateu: 5, 13-16
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles:
«Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, ¿amb què la
tornarien salada? No serà bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la
trepitgi.
»Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una muntanya no es pot
amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó
en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de resplendir la
vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el
vostre Pare del cel.»

EV-3
Lectura de l’Evangeli segons Sant Mateu: 19, 3-6
En aquell temps els fariseus anaren a trobar Jesús amb la intenció de
provar-lo, i li van fer aquesta pregunta: «Als marits, ¿els és permès de
divorciar-se de la seva dona per qualsevol motiu?» Ell els preguntà: «¿No heu
llegit en l’Escriptura que el Creador, al principi, va fer l’home i la dona? I digué:
“Per això l’home deixa el pare i la mare, per unir-se a la seva esposa i ells dos
formen una sola carn.” Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu
ha unit, l’home no ho pot separar.»

EV-4
Lectura de l’Evangeli segons Sant Mateu: 22, 35-40
En aquell temps, un fariseu, mestre de la Llei, per provocar 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.»

EV-5
Lectura de l’Evangeli segons Sant Marc: 10, 6-9

En aquell temps Jesús digué: «Al principi, Déu creà l’home i la dona. Per
això l’home deixa el pare i la mare, per unir-se a la seva esposa, i ells
dos formen una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn.
Allò que Déu ha unit, l’home no ho pot separar.»

EV-6
Lectura de l’Evangeli segons Sant Joan: 2, 1-11
En aquell temps, se celebrà un casament a Canà de Galilea. Hi havia la mare
de Jesús. També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats.
Veient que s’acabava el vi, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi.» Jesús li
respon: «Mare, per què m’ho dius a mi? Encara no ha arribat la meva hora.»
Llavors la seva mare diu als qui servien: «Feu tot el que ell us digui.» Hi havia
allà sis piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre
els jueus. Cada una tenia una cabuda de quatre a sis galledes. Els diu Jesús:
«Ompliu d’aigua aquestes piques.» Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué:
«Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.» Ells la hi portaren. El cap de servei
tastà aquella aigua, que s’havia tornat vi. Ell no sabia d’on era, però ho sabien
molt bé els qui servien, perquè ells mateixos havien tret l’aigua. El cap de
servei, doncs, crida el nuvi i li diu: «Tothom serveix primer els millors vins i,
quan els convidats ja han begut molt, els vins més ordinaris; però tu has
guardat fins ara el vi millor.»
Així començà Jesús, els seus miracles a Canà de Galilea. Així manifestà la
seva glòria, i els seus deixebles cregueren en ell.

EV-7
Lectura de l’Evangeli segons Sant Joan: 15, 9-12
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «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. El meu manament és
que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.»

EV-8
Lectura de l’Evangeli segons Sant Joan: 15, 12-16
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «El meu manament és
que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor
més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus
amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap
què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò
que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres, els qui m’heu escollit. Sóc jo qui
us he escollit per confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, un fruit

que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom
meu.»

