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RITOS INICIAIS

 ABERTURA 
(HL 2, P. 175 - CD X Fx1)

O Senhor ressurgiu, aleluia, ale-
luia! É o Cordeiro pascal, ale-
luia, aleluia! Imolado por nós, 
aleluia, aleluia! É o Cristo, Se-
nhor, ele vive e venceu, aleluia!

1. O Cristo Senhor ressuscitou, a 
nossa esperança realizou; venci-
da a morte para sempre, triunfa a 
vida eternamente!

2. O Cristo remiu a seus irmãos, ao 
Pai os conduziu por sua mão; no 
Espírito Santo unida esteja a fa-
mília de Deus, que é a Igreja!

3. O Cristo, nossa Páscoa, se imo-
lou, seu sangue da morte nos 
livrou; incólumes o mar atraves-
samos, e à Terra Prometida ca-
minhamos!

SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim. Hoje é o segundo Do-
mingo de Páscoa. Nossos cora-
ções exultam ainda com o aleluia 
pascal. Cristo venceu a morte e nos 
fez conhecer o amor de Deus. Ce-
lebremos, pois, este dia como um 
domingo que não tem fim. É por 
isso que a semana passada foi um 
único Dia de Páscoa, vivido na litur-
gia como uma páscoa continuada, 
antecipação do céu.  

ATO PENITENCIAL 
P. Irmãos e irmãs, neste dia em 
que o Senhor ressuscitou reco-
nheçamos as nossas culpas para 
celebrarmos dignamente os santos 
mistérios. 

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pe-
cados:
T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

KYRIE
P. Senhor, tende piedade de nós!
T. Senhor, tende piedade de nós!

P. Cristo, tende piedade de nós!
T. Cristo, tende piedade de nós!
P. Senhor, tende piedade de nós!
T. Senhor, tende piedade de nós!

GLÓRIA 
(preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e paz 
na terra aos homens por Ele amados. 
/ Senhor Deus, Rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. / nós vos louva-
mos, nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. / Vós que tirais o pecado 
do mundo, acolhei a nossa súplica. 
/ Vós que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. / Só vós sois o Santo, 
só vós, o Senhor, / só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus de 
eterna misericórdia, que reacen-
deis a fé do vosso povo na reno-
vação da festa pascal, aumentai 
a graça que nos destes. E fazei 
que compreendamos melhor o 
batismo que nos lavou, o espírito 
que nos deu nova vida e o san-
gue que nos redimiu. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

 Anim. Ouçamos as leituras 
e acolhamos o Ressuscitado em 
suas aparições. 
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PRIMEIRA LEITURA 
(At 5,12-16) 
Leitura dos Atos dos Apóstolos 
12Muitos sinais e maravilhas eram 
realizados entre o povo pelas mãos 
dos apóstolos. Todos os fiéis se 
reuniam, com muita união, no pór-
tico de Salomão. 13Nenhum dos ou-
tros ousava juntar-se a eles, mas o 
povo estimava-os muito. 14Crescia 
sempre mais o número dos que 
aderiam ao Senhor pela fé; era 
uma multidão de homens e mulhe-
res. 15Chegavam a transportar para 
as praças os doentes em camas e 
macas, a fim de que, quando Pedro 
passasse, pelo menos a sua som-
bra tocasse alguns deles. 16A multi-
dão vinha até das cidades vizinhas 
de Jerusalém, trazendo doentes e 
pessoas atormentadas por maus 
espíritos. E todos eram curados. – 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus!

SALMO RESPONSORIAL 
117(118) (HL2 p.74, CD X Fx.8)

Dai graças ao Senhor, porque 
Ele é bom! Eterna é a sua mi-
sericórdia!

1. A casa de Israel agora o diga: 
“Eterna é a sua misericórdia!” A 
casa de Aarão agora o diga: “Eter-
na é a sua misericórdia!” Os que 
temem o Senhor agora o digam: 
“Eterna é a sua misericórdia!”

2. A pedra que os pedreiros rejei-
taram tornou-se agora a pedra 
angular. Pelo Senhor é que foi 
feito tudo isso: Que maravilhas 
ele fez a nossos olhos! Este é o 
dia que o Senhor fez para nós, 
alegremo-nos e nele exultemos!

3. Ó Senhor, dai-nos a vossa salva-
ção, * ó Senhor, dai-nos também 
prosperidade! * Bendito seja, em 
nome do Senhor, * aquele que 
em seus átrios vai entrando! * 
Desta casa do Senhor vos bendi-
zemos. * Que o Senhor e nosso 
Deus nos ilumine!

SEGUNDA LEITURA 
(Ap 1,9-11a.12-13.17-19)
Leitura do livro do Apocalipse de 
João – 9Eu, João, vosso irmão e 
companheiro na tribulação, e tam-
bém no reino e na perseverança 
em Jesus, fui levado à ilha de Pat-
mos, por causa da palavra de Deus 
e do testemunho que eu dava de 

Jesus. 10No dia do Senhor, fui arre-
batado pelo Espírito e ouvi atrás de 
mim uma voz forte, como de trom-
beta, 11a qual dizia: “O que vais ver, 
escreve-o num livro”. 12Então voltei-
-me para ver quem estava falando; 
e, ao voltar-me, vi sete candelabros 
de ouro. 13No meio dos candelabros 
havia alguém semelhante a um “fi-
lho de homem”, vestido com uma 
túnica comprida e com uma faixa 
de ouro em volta do peito. 17Ao vê-
-lo, caí como morto a seus pés, mas 
ele colocou sobre mim sua mão di-
reita e disse: “Não tenhas medo. Eu 
sou o primeiro e o último, 18aquele 
que vive. Estive morto, mas agora 
estou vivo para sempre. Eu tenho 
a chave da morte e da região dos 
mortos. 19Escreve pois o que viste, 
aquilo que está acontecendo e que 
vai acontecer depois”. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus!

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(CD X Fx 3)

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Acreditaste, Tomé, porque me 
viste. Felizes os que creram sem 
ter visto.

EVANGELHO 
(Jo 20,19-31)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
19Ao anoitecer daquele dia, o pri-
meiro da semana, estando fecha-
das, por medo dos judeus, as por-
tas do lugar onde os discípulos se 
encontravam, Jesus entrou e pon-
do-se no meio deles, disse: “A paz 
esteja convosco”. 20Depois destas 
palavras, mostrou-lhes as mãos e 
o lado. Então os discípulos se ale-
graram por verem o Senhor. 21No-
vamente, Jesus disse: “A paz esteja 
convosco. Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio”. 22E depois 
de ter dito isto, soprou sobre eles 
e disse: “Recebei o Espírito Santo. 
23A quem perdoardes os pecados 
eles lhes serão perdoados; a quem 
os não perdoardes, eles lhes serão 
retidos”. 24Tomé, chamado Dídimo, 
que era um dos doze, não estava 
com eles quando Jesus veio. 25Os 

outros discípulos contaram-lhe de-
pois: “Vimos o Senhor!” Mas Tomé 
disse-lhes: “Se eu não vir a marca 
dos pregos em suas mãos, se eu 
não puser o dedo nas marcas dos 
pregos e não puser a mão no seu 
lado, não acreditarei”. 26Oito dias 
depois, encontravam-se os discípu-
los novamente reunidos em casa, 
e Tomé estava com eles. Estando 
fechadas as portas, Jesus entrou, 
pôs-se no meio deles e disse: “A 
paz esteja convosco”. 27Depois dis-
se a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e 
olha as minhas mãos. Estende a 
tua mão e coloca-a no meu lado. 
E não sejas incrédulo, mas fiel”. 
28Tomé respondeu: “Meu Senhor 
e meu Deus!” 29Jesus lhe disse: 
“Acreditaste, porque me viste? 
Bem-aventurados os que creram 
sem terem visto!” 30Jesus realizou 
muitos outros sinais diante dos 
discípulos, que não estão escritos 
neste livro. 31Mas estes foram escri-
tos para que acrediteis que Jesus 
é o Cristo, o Filho de Deus, e para 
que, crendo, tenhais a vida em seu 
nome. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA

PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, / Criador do céu e da terra; 
de todas as coisas visíveis e invi-
síveis. / Creio em um só Senhor, Je-
sus Cristo, / Filho Unigênito de Deus, 
/ nascido do Pai antes de todos os 
séculos: / Deus de Deus, / luz da luz, / 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 
/ gerado, não criado, / consubstancial 
ao Pai. / Por Ele todas as coisas foram 
feitas. / E por nós, homens, e para 
nossa salvação, / desceu dos céus:

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito Santo, 
/ no seio da virgem Maria, / e se fez 
homem. 

(Retorna-se à posição anterior)
T. Também por nós foi crucificado / 
sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sep-
ultado. / Ressuscitou ao terceiro dia, / 
conforme as Escrituras, / e subiu aos 
céus, / onde está sentado à direita do 
Pai. / E de novo há de vir, em sua glória, 
/ para julgar os vivos e os mortos; / 
e o seu reino não terá fim. / Creio no 
Espírito Santo, / Senhor que dá a vida, 
/ e procede do Pai e do Filho; / e com 
o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
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/ ele que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e apos-
tólica. / Professo um só batismo / para 
remissão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida do 
mundo que há de vir. T. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Façamos nossas preces ao Pai, 
que ressuscitou o seu Filho da 
morte e ofereceu sua misericórdia 
como testemunho do seu amor 
eterno por nós. Supliquemos:  
T. Alegrai-nos no Senhor. 
1. Cumulai a Igreja da mesma ale-

gria que iluminou o coração dos 
Apóstolos e que nos faz hoje vi-
ver o Ano da Misericórdia como 
testemunho vibrante do amor. 

2. Iluminai nossa Igreja de São Pau-
lo em sua missão de anunciar a 
fé e suscitar, em nossa realidade 
sofrida, as obras de misericórdia 
corporais e espirituais.

3. Fortalecei nossas paróquias em 
sua missão pastoral neste Ano 
da Misericórdia, para que promo-
vam a  justiça e a fraternidade, 
preferencialmente para com os 
mais pobres. 

4. Dai-nos um coração de peregri-
nos, para que possamos viver 
o Ano da Misericórdia como um 
anúncio feliz da Páscoa do Se-
nhor e do amor que Cristo trouxe 
ao mundo. 

5. Iluminai a 54ª Assembleia Geral da 
CNBB, a realizar-se nos próximos 
dias em Aparecida, para que o 
tema “leigos e leigas” ajude a apro-
fundar a missão de todos os fiéis 
neste momento da nossa história. 

(outras intenções da comunidade)
P. Tudo isso nós vos pedimos, ó 
Pai, por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD X Fx 6)

1. Bendito sejas, ó Rei da glória! * 
Ressuscitado, Senhor da Igreja! * 
Aqui trazemos as nossas ofertas.
Vê com bons olhos nossas 
humildes ofertas. * Tudo o que 
temos, seja pra Ti, ó Senhor!

2. Vidas se encontram no altar de 
Deus, * gente se doa, dom que 
se imola. * Aqui trazemos as nos-
sas ofertas.

3. Irmãos da terra, irmãos do céu, 
* juntos cantemos glória ao Se-
nhor. * Aqui trazemos as nossas 
ofertas.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Acolhei, ó Deus, as oferendas 
da vossa Igreja em festa. Vós 
que sois a causa de tão grande 
júbilo, concedei-lhe também a 
eterna alegria. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I
(Prefácio da Páscoa I, 421 p.)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
mas sobretudo neste dia em que 
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Ele é o verdadeiro Cordeiro, que 
tira o pecado do mundo. Morren-
do, destruiu a morte e, ressurgindo, 
deu-nos a vida. Transbordando de 
alegria pascal, nós nos unimos aos 
anjos e a todos os santos, para ce-
lebrar a vossa glória, cantando (di-
zendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pe-
dimos por Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que abençoeis † 
estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda a 
terra. Nós as oferecemos também 
pelo vosso servo o Papa Francisco, 
por nosso Bispo Odilo e por todos 
os que guardam a fé que recebe-
ram dos apóstolos.

T. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida. 
1C Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas..., e de todos os que cir-
cundam este altar, dos quais conhe-
ceis a fidelidade e a dedicação em 
vos servir. Eles vos oferecem conos-
co este sacrifício de louvor por si e 
por todos os seus, e elevam a vós as 
suas preces para alcançar o perdão 
de suas faltas, a segurança em suas 
vidas e a salvação que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!
2C. Em comunhão com toda a Igre-
ja celebramos o dia santo da res-
surreição de nosso Senhor Jesus 
Cristo. Veneramos também a Vir-
gem Maria e seu esposo São José, 
os santos Apóstolos e Mártires: 
Pedro e Paulo, André... e todos os 
vossos Santos. Por seus méritos e 
preces concedei-nos sem cessar a 
vossa proteção.
T. Em comunhão com toda a Igre-
ja aqui estamos!
CP. Recebei, ó Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos e de 
toda a vossa família. Nós vos ofe-
recemos também por aqueles que 
fizestes renascer pela água e pelo 
Espírito Santo, dando-lhes o per-
dão de todos os pecados. Dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação eterna e acolhei-nos 
entre os vossos eleitos. 
CC. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e 
santificar estas oferendas, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de Jesus Cristo vosso Filho 
e Senhor Nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão em suas mãos, 
elevou os olhos a vós, ó Pai, deu 
graças e o partiu e deu a seus dis-
cípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-
-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição.
CC. Celebrando, pois, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glorio-
sa ascensão aos céus, nós, vossos 
servos, e também vosso povo san-
to, vos oferecemos, ó Pai, dentre 
os bens que nos destes, o sacrifício 
perfeito e santo, pão da vida eterna 
e cálice da salvação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 
recebestes a oferta de Abel, o sacri-
fício de Abraão e dos dons de Mel-
quisedeque.
Nós vos suplicamos que ela seja le-
vada à vossa presença, para que, ao 
participarmos deste altar, recebendo 
o Corpo e o Sangue de vosso Filho, 
sejamos repletos de todas as graças 
e bênçãos do céu.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
C3 Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos 
e filhas N. e N. que partiram desta vida, 
marcados com o sinal da fé. A eles, e a 
todos os que adormeceram no Cristo, 
concedei a felicidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
C4. E a todos nós pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, o 
convívio dos Apóstolos e Mártires: 
João Batista e Estevão, Matias e 
Barnabé... e todos os vossos santos. 
Por Cristo, Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
Por ele não cessais de criar e santificar 
estes bens e distribuí-los entre nós.
CP ou CC. Por Cristo,...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
CANTO DE COMUNHÃO 

(CD X Fx 10) (Cantos e Orações nº318)

1. Andavam pensando, tão tristes, * 
de Jerusalém a Emaús, * os dois 
seguidores de Cristo, * logo após 
o episódio da cruz. * Enquanto 
assim vão conversando, * Jesus 
se achegou devagar: * “De que 
vocês vão palestrando?” * E ao 
Senhor não puderam enxergar.
Fica conosco, Senhor, * É 
tarde e a noite já vem! * Fica 
conosco, Senhor * Somos teus 
seguidores também!

2. Não sabes então, forasteiro, * 
aquilo que aconteceu? * Foi preso 
Jesus Nazareno, * Redentor que 
esperou Israel. * Os chefes a mor-
te tramaram * do santo profeta de 
Deus; * o justo foi crucificado, * A 
esperança do povo morreu.

3. Três dias enfim se passaram, * foi 
tudo uma doce ilusão; * um susto 
as mulheres pregaram: * não en-
contraram seu corpo mais, não. 
* Disseram que ele está vivo, * 
que disso souberam em visão. * 
Estava o sepulcro vazio, * mas 
do mestre ninguém sabe não.

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Concedei, ó 
Deus onipotente, que conserve-
mos em nossa vida o sacramen-
to pascal que recebemos. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nos-
sa Arquidiocese, /discípulo e 
missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
de Deus / e abre nossos olhos à 
verdade do Evangelho./ Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 

animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
Deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém

RITOS FINAIS
BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Tempo Pascal, 523 p.
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus, que pela ressurreição do 
seu Filho único vos deu a graça da 
redenção e vos adotou como filhos 
e filhas, vos conceda a alegria de 
sua bênção. 
T. Amém.
P. Aquele que, por sua morte, vos 
deu a eterna liberdade, vos conce-
da, por sua graça, a herança eterna. 
T. Amém.
P. E, vivendo agora retamente, possais 
no céu unir-vos a Deus, para o qual, 
pela fé, já ressuscitastes no batismo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe. 
T. Demos graças a Deus.

CANTO FINAL
 (HL2 P. 130 - CO 275)

Cristo venceu, aleluia. Res-
suscitou, aleluia. * O Pai lhe 
deu glória e poder, eis nosso 
canto aleluia. 

1. Este é o dia a em que o amor ven-
ceu. Brilhante luz iluminou as trevas. 
* Nós fomos salvos para sempre.

2. Suave aurora veio anunciando 
que nova era foi inaugurada. * 
Nós fomos salvos para sempre.
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LEITURAS DA SEMANA:
l At 5,12-16; Sl 117(118), 2-4. 22-24. 25-27 (R/.1) ; Ap 1,9-11a.12-13.17-18; Jo 20,19-31
l 2ª-: At 4,23-31; Sl 2,1-3.4-6.7-9 (R/. cf. 12d) ; Jo 3,1-8 3ª-: At 4,32-37; Sl 92(93),1ab. 1c-
2. 5 (R/. 1a) ; Jo 3,7b-15 l 4ª-: At 5,17-26; Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R/. 7a) ; Jo 3,16-21 
l 5ª-: At 5,27-33; Sl 33 (34), 2.9.17-18.19-20 (R/. 7a) ; Jo 3,31-36 l 6ª-: At 5,34-42; Sl 
26(27),1. 4. 13-14 (R/. cf. 4ab) ; Jo 6,1-15 l Sáb.-: At 6,1-7; Sl 32(33),1-2.4-5.18-19 (R/. 
22) ; Jo 6,16-21  l 3º DOMINGO DA PÁSCOA. At 5,27b-32.40b-41 ; Sl 29(30),2 e 4. 5 
e 6. 11 e 12a e 13b (R/ 2a) ; Ap 5,11-14 ; Jo 21,1-19 ou mais breve: 1-14 (Pesca e Pedro)

Músicas:   • CD Liturgia Pascal XV- Ed. Paulus • 
Cantos e Orações • Hinário Litúrgico 2 CNBB


