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IX DIUMENGE DEL TEMPS ORDINARI (A) 

 
 

LECTURA PRIMERA  Dt 11, 18. 26-28 

Lectura del llibre del Deuteronomi 

Moisès digué al poble: -Guardeu las meves paraules en el vostre cor i al fons de 
vosaltres mateixos. Lligueu-vos-les en la mà com un distintiu, i porteu-les posades 
com una cinta entre els vostres ulls.  

Avui us deixo escollir entre la benedicció i la maledicció: la benedicció, si obeïu els 
manaments del Senyor, el vostre Déu, que avui us dono; la maledicció, si desobeïu els 
manaments del Senyor, el vostre Déu, si us aparteu del camí que avui us assenyalo, per 
seguir altres déus que vosaltres no coneixíeu 
  
 
 
 
 
SALM RESPONSORIAL 30, 2-3a. 3bc-4. 17 i 25 (R. 3c) 
 
R/ Senyor, sigueu la meva roca salvadora. 
  
En vós, Senyor, m'emparo,                                               
que no en tingui un desengany.  
Allibereu-me, vós que sou bo; 
no trigueu, escolteu i allibereu-me. R. 
  
Senyor, sigueu el meu castell inexpugnable,  
la meva roca salvadora. 
Per a mi, sou penyal i plaça forta. 
Per amor del vostre nom, guieu-me i conduïu-me. R. 
  
Deixeu veure al vostre servent 
la claror de la vostra mirada; 
salveu-me, per l'amor que em teniu. 
Sigueu valents, tingueu coratge, 
tots els qui espereu en el Senyor. R. 
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LECTURA SEGONA  Rm 3,21-25a.28 

Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma 

Germans: Ara, al marge de les obres de la llei, però d'acord amb el testimoni que en 
donen tant la llei com els profetes, Déu ha fet conèixer la seva justícia, que, per la fe 
en Jesucrist, fa justos tots els creients, sense cap distinció: tots havien pecat i vivien 
provats de la presència gloriosa de Déu. Ara, però, en la seva gràcia, Déu els ha fet 
justos purament per favor, en virtut de la redempció realitzada per Jesucrist. Déu va 
destinar Jesucrist a servir de propiciació pels nostres precats amb la seva sang, gràcies 
a la fe. Veiem, doncs, que Déu fa justos els homes per haver cregut, i no per les obres 
de la llei. 

  

  

 

EVANGELI   Mt 7,21-27 

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu 

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: -No entrarà al regne de cel tothom qui 
em diu: "Senyor, Senyor"; hi entraran només els qui compleixen la voluntat del meu 
Pare del cel. Aquell dia molts em diran: "Senyor, Senyor, ¿no recordeu que en nom 
vostre profetitzàvem i trèiem dimonis i fèiem molts miracles?" Però jo els diré 
clarament: "No us he conegut mai. Aparteu-vos de mi, vosaltres, que obràveu el mal!" 

Per això tothom qui escolta aquestes paraules meves i les compleix és com un home 
prudent que ha construït la seva casa sobre la roca. Quan vénen les pluges, creix la 
riuada i el vent envesteix contra aquella casa, res no la fa caure, perquè té els 
fonaments sobre roca. 

Pero tothom qui, després d'escoltar aquestes paraules meves, no les compleix és com 
un home sense seny que va construir la seva casa sobre la sorra. Quan vingueren les 
pluges, cresqué la riuada i el vent es llençà contra aquella casa, la casa s'ensorrà i no en 
queda ni rastre. 

 


