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DIMECRES DE CENDRA (B) 
 

 
LECTURA PRIMERA Jl 2,12-18 

Lectura de la profecia de Joel:  

Diu l’oracle del Senyor: «Ara, convertiu-vos a mi amb tot el vostre cor; dejuneu, 
ploreu, poseu-vos de dol! Esquinceu-vos el cor, i no els vestits! Convertiu-vos al 
Senyor, el vostre Déu; ell és benigne i entranyable, lent per al càstig, ric en l’amor, i es 
desdiu de fer   el mal». ¿Qui sap si es penedirà i es desdirà, si encara beneirà la terra i 
podreu oferir al Senyor, el nostre Déu, pans, oli i vi? Toqueu el corn a  Sió,  
proclameu  un  dejuni,  un  dia  de  dol, convoqueu un aplec, reuniu el poble, que no   
hi faltin ni els vells ni els infants de llet, que   els esposos surtin de l’alcova i de la 
cambra. Que els sacerdots que oficien a la presència del Senyor plorin entre el vestíbul 
i l’altar i diguin: «Senyor, perdoneu el vostre poble, no abandoneu la vostra heretat a 
l’escarni i a les burles dels altres pobles». Que no hagin de dir entre ells: «¿On és el 
seu Déu?» Llavors el Senyor, encès de gelosia pel bon nom del seu país, es compadirà 
del seu poble. 
  
SALM RESPONSORIAL  50 
 

R.  Compadiu-vos de nosaltres, Senyor, perquè hem pecat. 
  

Compadiu-vos de mi, Déu meu,  
vós que estimeu tant;  
vós que sou tan bo, esborreu les meves faltes;  
renteu-me ben bé de les culpes,    
purifiqueu-me dels meus pecats.  R.  
  

Ara reconec les meves faltes,  
tinc sempre present el meu pecat.  
Contra vós, contra vós sol he pecat,  
i he fet el que és dolent als vostres ulls.  R.   
  

Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,  
feu renéixer en mi un esperit ferm.  
No em llanceu de la vostra presència,  
ni em prengueu el vostre esperit sant. R.  
  

Torneu-me el goig de la vostra salvació,  
que em sostingui un esperit magnànim.  
Obriu-me els llavis, Senyor,  
i proclamaré la vostra lloança.  R. 
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LECTURA SEGONA 2Co 5,20-6,2 

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint:  

Germans,  nosaltres  fem  d’ambaixadors  de Crist, i és com si Déu mateix us exhortés 
a través  nostre.  Us  ho  demanem  en  nom  de Crist: reconcilieu-vos amb Déu. Déu 
va tractar com a pecador aquell que no havia experimentat  el  pecat,  perquè  en  ell  
nosaltres poguéssim  ser  justos  segons  la  justícia  de Déu. Us exhortem, com a 
col·laboradors de Déu: No malverseu la gràcia que n’heu rebut. Recordeu  que  ell  ha  
dit:  «T’he  escoltat  a l’hora favorable, t’he ajudat el dia de la salvació». Ara és l’hora 
favorable, ara és el dia   de la salvació. 
  
  

 

EVANGELI Mt 6,1-6.16-18 

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu:      

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Mireu de no fer el bé davant de la 
gent perquè ho vegin, ja que així no podríeu esperar la recompensa del vostre Pare del 
cel. Per tant, quan dónes als qui ho necessiten,  no ho anunciïs a toc de trompeta, com 
ho   fan els hipòcrites a les sinagogues i pels carrers perquè tothom els alabi. Us ho dic 
amb tota  veritat:  Ja  tenen  la  recompensa.  Tu, quan ajudes els altres, mira que la mà 
esquerra no sàpiga què fa la dreta, perquè el teu gest quedi secret. El teu Pare, que veu 
tot el que és secret, t’ho recompensarà.  

I quan pregueu, no feu com els hipòcrites,   que els agrada plantar-se drets a les 
sinagogues o a les cantonades de les places perquè tothom  vegi  que  preguen.  Us  ho  
dic  amb tota  veritat:  Ja  tenen  la  recompensa.  Tu, quan preguis, tanca’t amb pany i 
clau i prega el teu Pare, present en els llocs més amagats, i ell, que veu el que és 
amagat, t’ho recompensarà. I quan dejuneu, no feu un posat   trist,   com   els   
hipòcrites,   que   es desfiguren la cara perquè tothom noti que dejunen. Us ho dic amb 
tota veritat: Ja te-   nen la recompensa. Tu, quan dejunis, renta’t  la  cara  i  posa’t  
perfum  perquè  la  gent  no sàpiga que dejunes, sinó només el teu Pare, i ell, per a qui 
no hi ha secrets, t’ho recompensarà». 

 


