Salm 8
1 Per al mestre de cor: a la tonada de «Haguitit». Salm del recull de David.
2 Senyor, sobirà nostre,
que n'és, de gloriós, el teu nom per tota la terra!
En el cel tens posada la teva majestat.
3 Amb la paraula dels infants i dels nadons
has assentat els fonaments d'un baluard
contra els teus adversaris,
per fer callar el rebel i l'enemic.
4 Quan miro el cel que han creat les teves mans,
la lluna i els estels que hi has posat,
5 jo dic: «Què és l'home, perquè te'n recordis?
Què és un mortal, perquè el tinguis present?»
6 Gairebé n'has fet un déu,
l'has coronat de glòria i dignitat,
7 l'has fet rei de les coses creades,
tot ho has posat sota els seus peus:
8 ramades de vedells i d'ovelles,
fins i tot els animals feréstecs,
9 l'ocell que va pel cel i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans.
10 Senyor, sobirà nostre,
que n'és, de gloriós, el teu nom per tota la terra!

Gènesi 1, 1-5.31 – 2, 1-4a
1 Al principi, Déu va crear el cel i la terra. 2 La terra era caòtica i desolada, les tenebres
cobrien la superfície de l'oceà, i l'Esperit de Déu planava sobre les aigües.
3 Déu digué:
--Que existeixi la llum.
I la llum va existir. 4 Déu veié que la llum era bona, i separà la llum de les tenebres. 5
Déu va donar a la llum el nom de dia, i a les tenebres, el de nit.
Hi hagué un vespre i un matí, i fou el primer dia.
31 Déu veié que tot el que havia fet era molt bo.
Hi hagué un vespre i un matí, i fou el sisè dia.
1 Així van quedar acabats el cel i la terra amb tots els seus estols. 2 El setè dia, Déu havia
acabat la seva obra. El dia setè, doncs, va reposar de tota l'obra que havia fet. 3 Déu va
beneir el dia setè i en va fer un dia sagrat, perquè aquell dia reposà de la seva obra
creadora.
4 Així foren els orígens del cel i de la terra quan van ser creats.
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2 Corintis 13, 11-13
11 Finalment, germans, estigueu contents, refermeu-vos, exhorteu-vos, tingueu uns
mateixos sentiments, viviu en pau, i el Déu de l'amor i de la pau serà amb vosaltres. 12
Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de pau. Us saluda tot el poble sant. 13 Que la
gràcia de Jesucrist, el Senyor, l'amor de Déu i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb
tots vosaltres.

Mateu 28, 16-20
16 Els onze deixebles se n'anaren a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. 17
En veure'l, el van adorar; abans, però, havien dubtat. 18 Jesús s'acostà i els va dir:
--He rebut plena autoritat al cel i a la terra. 19 Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los
deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant 20 i
ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a
la fi del món.
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