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DIUMENGE IV DE QUARESMA (A) 
 

 

 

LECTURA PRIMERA        
 

Lectura del primer llibre de Samuel 1S 16, 1. 6-7ç 10-13a 

 

En aquells dies, el Senyor digué a Samuel: «Omple d’oli el corn i ves-te’n. T’envio a 

casa de Jesè, el betlehemita: Entre els seus fills veig el qui jo vull per rei.» Quan 

arribà, va veure Eliab i pensà: «Segur que el Senyor ja té davant el seu elegit.» Però el 

Senyor digué a Samuel: «No et fixis en el seu aspecte ni en l’alçada de la seva talla. 

L’he descartat. Allò que l’home veu no és allò que val; l’home veu només l’aspecte 

exterior, però Déu veu el fons del cor.» Jesè va fer passar davant de Samuel els set 

primers dels seus fills, però Samuel li digué: «D’aquest set, el Senyor no n’escull cap.» 

I Samuel afegí: «No queda cap més fill?» Jesè respongué: «Encara queda el més petit: 

és a pasturar el ramat.» Samuel li digué:«Aneu a buscar-lo. NO ens posarem a taula 

que no sigui aquí.» Jesè el féu anar a buscar. Tenia el cabell roig i els ulls bonics; tot 

ell feia goig de veure. El Senyor digué a Samuel: «Ungeix-lo, que és ell.» Samuel va 

prendre el corn d’oli, el va ungir enmig dels seus germans, i des d’aquell dia l’Esperit 

del Senyor s’apoderà de David. 

  
SALM RESPONSORIAL 22:1-3, 4, 5, 6 (R.:1) 
 

El Senyor és el meu pastor, no em manca res. 

em fa descansar en prats deliciosos; 

em mena al repòs vora l’aigua, 

i allí em retorna; 

em guia per camins segurs, 

per l’amor del seu nom. 
 

R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. 
 

Ni quan passo per barrancs tenebrosos 

no tinc por de res, 

perquè us tinc vora meu;  

la vostra vara de pastor, 

m’asserena i em conforta. R. 
  

Davant meu pareu taula vós mateix, 

i els enemics ho veuen; 

m’heu ungit el cap amb perfums, 

ompliu a vessar la meva copa. R. 
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Oh si! la vostra bondat i el vostre amor 

m’acompanyen tota la vida, 

i viuré anys i més anys 

a la casa del Senyor. R. 

  

 

SEGONA LECTURA          

 

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes Ef 5, 8-14 

 

Germans, en altre temps vosaltres éreu foscor, però ara que esteu en el Senyor sou 

llum. Viviu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena 

de bondat, de justícia i de veritat. Mireu bé quines coses són les que agraden al Senyor, 

i no us feu solidaris de les obres infructuoses que ells cometen en la fosca; més aviat, 

denuncieu-les, perquè el que fan en secret ens avergonyiria fins de dir-ho. Però tot allò 

que la llum ha denunciat queda clarament visible, ja que les coses són clares i visibles 

quan són llum. Per això diuen: «Desvetlla’t, tu que dorms, ressuscita d’entre els morts 

i el Crist t’il·luminarà.» 

  

 

EVANGELI  

 

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 9,1-41 

 

En aquell temps, Jesús veié tot passant un cec de naixement. Escopí a terra, va fer amb 

la saliva una mica de fang, l’estengué sobre els ulls del cec i li digué: »Vés a rentar-te 

a la piscina de Siloè.» Aquest nom significa «Enviat». Ell hi anà, s’hi rentà i tornà 

veient-hi.  La gent del veïnat i els qui l’havien vist sempre captant deien: «No és aquell 

home que vèiem assegut captant?» Uns responien: «Si que és ell.» Altres deien: «No 

és pas ell; és un que s’hi assembla.» Ell digué: «Sí que el sóc.» Dugueren als fariseus 

l’home que abans era cec. El dia que Jesús havia fet el fang i li havia obert els ulls era 

dissabte, dia de repòs. També els fariseus li preguntaren com havia arribat a veure-hi. 

Ell els digué: «M’ha estès fang sobre els ulls, m’he rentat, i ara hi veig.» Alguns 

fariseus deien: «Aquest home que no guarda el repòs del dissabte no pot ser de Déu.» 

Però altres responien: «Com és possible que un pecador faci tals miracles?» I es 

dividiren entre ells. S’adreçaren al cec altra vegada i li digueren: «Ja que és a tu, que 

ell t’ha obert els ulls, tu què en dius d’ell?» Ell contestà: «Que és un profeta.» Li 

respongueren: «Tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons?» I el van excloure 

de la sinagoga. Jesús va sentir dir que l’havien exclòs de la sinagoga i, quan el trobà, li 

digué: «Creus en el Fill de l’home…» Ell respongué: «I, qui és, Senyor, perquè hi 

pugui creure?» Jesús li diu: «Ja l’has vist: és el mateix que parla amb tu.» Li diu ell: 

«Hi crec, Senyor.» I l’adorà.  

 


