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Salm 93 
 
1 El Senyor és rei, va vestit de majestat. 
El Senyor va vestit i cenyit de poder. 
El món es manté ferm, incommovible. 
2 El teu soli, Senyor, es manté des del principi: 
tu ets des de sempre. 
3 Les fonts abismals, Senyor, 
les fonts abismals fan sentir el seu bramul, 
les fonts abismals fan sentir la remor. 
4 Més potent que el bramul dels oceans, 
més potent que les onades del mar, 
és potent a les altures el Senyor. 
5 El teu pacte és irrevocable, Senyor. 
La santedat escau a casa teva 
al llarg de tots els temps. 
 

Efesis 1, 15-23 
 
15 També jo, d'ençà que m'han parlat de la vostra fe en Jesús, el Senyor, i del vostre 
amor a tots els del poble sant, 16 no em canso de donar gràcies per vosaltres i us tinc 
presents en les meves pregàries. 17 Demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el 
Pare gloriós, que us concedeixi el do espiritual de comprendre la seva revelació, 
perquè conegueu de veritat qui és ell. 18 Li demano que il·lumini la mirada interior 
del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de 
glòria ens té reservades en l'heretat que ell ens dóna entre els sants, 19 i quina és la 
grandesa immensa del seu poder que obra en nosaltres, els creients; em refereixo a la 
força poderosa i eficaç 20 amb què va obrar en el Crist, quan el ressuscità d'entre els 
morts i el féu seure a la seva dreta dalt al cel, 21 per damunt de tota potència, 
autoritat, poder i sobirania, i per damunt de qualsevol altre nom que es pugui 
invocar, tant en el món present com en el futur. 22 Déu ho ha posat tot sota els seus 
peus, i a ell, cap de tot, l'ha fet cap de l'Església, 23 que és el seu cos, la plenitud 
d'aquell qui omple totes les coses. 
 

 
 
 
 
 
 



Fets 1, 1-11 
 
1 En el meu primer llibre he parlat, Teòfil, de tot el que Jesús va fer i va ensenyar 
2 fins al dia que fou endut al cel, després d'haver donat instruccions als apòstols que 
ell havia escollit, mogut per l'Esperit Sant.  
3 Després de la passió es presentà a ells i els donà moltes proves que era viu: durant 
quaranta dies se'ls va aparèixer i els parlava del Regne de Déu. 4 Un dia, mentre 
menjava amb ells, els donà aquesta ordre:  
--No us allunyeu de Jerusalem; espereu-hi aquell que el Pare ha promès i que us vaig 
anunciar: 5 Joan va batejar amb aigua, però vosaltres, d'aquí a pocs dies, sereu 
batejats amb l'Esperit Sant.  
6 Ells, doncs, que es trobaven reunits, li preguntaren:  
--Senyor, és ara que restabliràs el Regne a favor d'Israel?  
7 Ell els contestà:  
--No és cosa vostra de saber els temps i els moments que el Pare ha fixat amb la seva 
autoritat. 8 Però vosaltres, quan l'Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força 
que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l'extrem de la 
terra.  
9 Quan hagué dit això, es va enlairar davant d'ells; un núvol se l'endugué, i el 
deixaren de veure. 10 Encara s'estaven mirant fixament al cel, mentre ell se n'anava, 
quan se'ls van presentar dos homes amb vestits blancs 11 i els digueren:  
--Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut 
d'entre vosaltres cap al cel, vindrà tal com heu vist que se n'hi anava.  
 

Lluc 24, 44-53 

 

44 Després els digué: 
--Això és el que us vaig dir quan encara era amb vosaltres: "Cal que es compleixi tot el que 
hi ha escrit de mi en la Llei de Moisès, en els Profetes i en els Salms." 
45 Llavors els obrí el cor perquè comprenguessin les Escriptures. 46 Els digué: 
--Així ho diu l'Escriptura: El Messies ha de patir i ha de ressuscitar el tercer dia d'entre els 
morts, 47 i cal predicar en nom d'ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, 
començant per Jerusalem. 48 Vosaltres en sou testimonis. 49 I jo faré venir damunt vostre 
aquell que el meu Pare ha promès. Quedeu-vos a la ciutat fins que sigueu revestits de la 
força que us vindrà de dalt. 

50 Després se'ls endugué fora de la ciutat fins a prop de Betània, alçà les mans i els va 
beneir. 51 I mentre els beneïa, es va separar d'ells i fou endut cap al cel. 52 Ells el van 
adorar. Després se'n tornaren a Jerusalem plens d'una gran alegria. 53 I contínuament eren 
al temple beneint Déu. 


