
 
 

«Ainda mais um pouco e não me vereis» (Evangelho) 

 

III Domingo depois da Páscoa 
2ª classe – branco 

 
No dia de hoje, a Santa Igreja, cheia ainda das alegrias da obra da Redenção 

(Intróito), irrompe num cântico de júbilo e proclama a glória de Deus. Fala-nos a 

liturgia, sobretudo, da despedida de Jesus deste mundo, e assim nos lembra que 
também somos estrangeiros e viajantes. De fato, como peregrinos sobre a terra, 

devemos ter fixo o olhar no Céu, com a certeza de alcançá-lo mediante a dor e o 

sofrimento, o amor aos irmãos e a obediência a toda autoridade legítima (Epístola). 
Na Oração, imploramos força para não errar no caminho, para que sejamos dignos 

do nome de católicos. O Evangelho afirma que, querendo andar como cristãos, 

teremos de sofrer e chorar enquanto o mundo se alegra. A nossa tristeza será breve, 
no entanto, e mudada será em alegria, que ninguém nos há de tirar. 

 
Intróito (Sl LXV,1-2) 

Rejubilai a Deus, toda a terra, aleluia; 
dizei salmo ao seu nome, aleluia; dai 
glória ao seu louvor, aleluia, aleluia, 
aleluia. Sl. Dizei a Deus, quão terríveis 
são vossas obras, Senhor! Na multidão 
de vossa virtude elogiam-Vos vossos 

inimigos. ℣. Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo. Assim como era no 

Jubiláte Deo, omnis terra, allelúja: 
psalmum dícite nómini ejus, allelúja: 
date glóriam laudi ejus, allelúja, allelúja, 
allelúja. Ps. ibid., 3.  Dícite Deo, quam 
terribília sunt ópera tua, Dómine! in 
multitúdine virtútis tuæ mentiéntur tibi 

inimíci tui. ℣. Glória Patri, et Fílio, et 
Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et 



princípio agora e sempre e por todos os 
séculos dos séculos. Amém. 

nunc, et semper, et in sǽcula 
sæculórum. Amen. 

 
Oração 

Deus, que aos errantes, para que no 
caminho da justiça possam voltar, a luz 
da vossa verdade ostentais; dai a todos 
que professam a fé cristã repudiar ao 
que é inimigo deste nome e, ao que lhe 
é apto, seguir. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, Deus, que conVosco 
vive e reina na unidade do Espírito 
Santo, por todos os séculos dos séculos. 

℟. Amém. 

Deus, qui errántibus, ut in viam possint 
redíre justítiæ, veritátis tuæ lumen 
osténdis: da cunctis, qui christiána 
professióne censéntur, et illa respúere, 
quæ huic inimíca sunt nómini; et ea, 
quæ sunt apta, sectári. Per Dóminum 
nostrum Iesum Christum Fílium tumm, 
qui tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula 

sæculórum. ℟. Amen. 
 

Epístola (IPd II,11-19) 
Leitura da Epístola de São Pedro 
Apóstolo: 
Caríssimos: Rogo-vos, como 
estrangeiros e peregrinos que sois 
[neste mundo], que renuncieis aos 
desejos carnais que combatem contra a 
alma. Tende um bom procedimento 
entre os pagãos, para que, em vez de 
detratarem de vós como de malfeitores, 
vendo as vossas boas obras, glorifiquem 
a Deus no dia de sua visita. Sede, pois, 
submissos a toda instituição humana, 
por amor de Deus: seja ao rei, como 
soberano, seja aos governadores, como 
enviados seus, para castigo dos 
malfeitores e para o louvor dos bons. 
Porque esta é a vontade de Deus, que, 
praticando o bem, façais emudecer a 
ignorância dos homens insensatos. Vivei 
como homens livres, mas não como 
fazendo da liberdade um véu da malícia, 
e sim como servos de Deus. Honrai a 
todos; amai a vossos irmãos; temei a 
Deus; respeitai o rei. Servos, sede 

Léctio Epístolæ beáti Petri Apóstoli: 
Caríssimi: Obsecro vos tamquam 
ádvenas et peregrínos abstinére vos a 
carnálibus desidériis, quæ mílitant 
advérsus ánimam, conversatiónem 
vestram inter gentes habéntes bonam: 
ut in eo, quod detréctant de vobis 
tamquam de malefactóribus, ex bonis 
opéribus vos considerántes, gloríficent 
Deum in die visitatiónis. Subjécti ígitur 
estóte omni humánæ creatúræ propter 
Deum: sive regi, quasi præcellénti: sive 
dúcibus, tamquam ab eo missis ad 
vindíctam malefactórum, laudem vero 
bonórum: quia sic est volúntas Dei, ut 
benefaciéntes obmutéscere faciátis 
imprudéntium hóminum ignorántiam: 
quasi líberi, et non quasi velámen 
habéntes malítiæ libertátem, sed sicut 
servi Dei. Omnes honoráte: 
fraternitátem dilígite: Deum timéte: 
regem honorificáte Servi, súbditi estóte 
in omni timóre dóminis, non tantum 
bonis et modéstis, sed étiam dýscolis. 



obedientes com todo o temor a vossos 
senhores, não somente aos bons e 
moderados, como também aos 
geniosos. Porque isto é uma graça no 
Cristo Jesus, Senhor nosso. 

Hæc est enim grátia: in Christo Jesu, 
Dómino nostro. 
 
 

℟. Deo grátias. 
 

Aleluia Pascal (Sl CX,9) 
Aleluia, aleluia. Enviou o Senhor a 
redenção ao seu povo. Aleluia. Era 
oportuno que padecesse o Cristo e 
ressurgisse dos mortos: e assim 
entrasse em sua glória. Aleluia. 

Allelúja, allelúja. ℣. Redemptiónem misit 

Dóminus pópulo suo. Allelúja. ℣. Lc. 
XXIV,46. Oportébat pati Christum, et 
resúrgere a mórtuis: et ita intráre in 
glóriam suam. Allelúja. 

 
Evangelho (Jo XVI,16-22) 

Seqüência do Santo Evangelho segundo 
João: 
Naquele tempo: Disse Jesus a seus 
discípulos: «Ainda um pouco de tempo 
e já não Me vereis; mais um pouco de 
tempo e Me tornareis a ver porque vou 
ao Pai». Disseram então alguns dos seus 
discípulos entre si: «Que é isto que Ele 
nos diz? Ainda um pouco de tempo e 
não Me vereis; mais um pouco de 
tempo e Me tornareis a ver, porque vou 
ao Pai?». Diziam, pois: «Que quer dizer 
com isso: Um pouco de tempo? Não 
sabemos o que Ele quer dizer». 
Conheceu, porém, Jesus que eles O 
queriam interrogar e disse-lhes: «Sobre 
isso discutis entre vós, porque Eu disse: 
Ainda um pouco de tempo e não Me 
vereis, mais um pouco de tempo e Me 
tornareis a ver. Em verdade, em 
verdade Eu vos digo: haveis de chorar e 
vos lamentar, enquanto o mundo há de 
se alegrar; vós estareis tristes, mas a 
vossa tristeza se converterá em gozo. 
Uma mulher, quando dá à luz, tem 
tristeza, porque veio a hora, mas logo 

Sequéntia sancti Evangélii secúndum 
Joánnem: 
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis 
suis: Módicum, et jam non vidébitis me: 
et íterum módicum, et vidébitis me: 
quia vado ad Patrem. Dixérunt ergo ex 
discípulis ejus ad ínvicem: Quid est hoc, 
quod dicit nobis: Módicum, et non 
vidébitis me: et íterum módicum, et 
vidébitis me, et quia vado ad Patrem? 
Dicébant ergo: Quid est hoc, quod dicit: 
Modicum? nescímus, quid lóquitur. 
Cognóvit autem Jesus, quia volébant 
eum interrogáre, et dixit eis: De hoc 
quǽritis inter vos, quia dixi: Modicum, 
et non vidébitis me: et íterum módicum, 
et vidébitis me. Amen, amen, dico vobis:  
quia plorábitis et flébitis vos, mundus 
autem gaudébit: vos autem 
contristabímini, sed tristítia vestra 
vertétur in gáudium. Múlier cum parit, 
tristítiam habet, quia venit hora ejus: 
cum autem pepérerit púerum, jam non 
méminit pressúræ propter gáudium, 
quia natus est homo in mundum. Et vos 
igitur nunc quidem tristítiam habétis, 



que a criança nasce, já não se lembra da 
aflição, pela alegria por haver nascido 
ao mundo um homem. Assim vós 
outros, agora estais tristes, mas outra 
vez vos verei; então alegrar-se-á o vosso 
coração; e ninguém vos há de tirar a 
vossa alegria». 

íterum autem vidébo vos, et gaudébit 
cor vestrum: et gáudium vestrum nemo 
tollet a vobis. 
 
 
 

℟.Laus tibi, Christe. 
 

Ofertório (CXLV,2) 
Louva, alma minha, ao Senhor; louvarei 
o Senhor em minha vida: salmodiarei ao 
meu Deus, enquanto eu existir, aleluia. 

Lauda, ánima mea, Dóminum: laudábo 
Dóminum in vita mea: psallam Deo 
meo, quámdiu ero, allelúja. 

 
Secreta 

Por estes mistérios, Senhor, nos seja 
conferido mitigar aos desejos terrenos e 
que aprendamos a amar aos celestes. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, Deus, que conVosco vive e reina 
na unidade do Espírito Santo. 

His nobis, Dómine, mystériis conferátur, 
quo, terréna desidéria mitigántes, 
discámus amáre cœléstia. Per Dóminum 
nostrum Iesum Christum Fílium tumm, 
qui tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus. 

 
Prefácio 

É verdadeiramente digno e justo, 
racional e salutar, que a Vós, de fato, 
Senhor, em todo tempo, mas sobretudo 
neste, gloriosamente Vos louvemos, em 
que, como nossa Páscoa, Cristo é 
imolado. Ele, com efeito, é o verdadeiro 
Cordeiro que retirou os pecados do 
mundo. Que a nossa morte, morrendo, 
destruiu; e a vida, ressurgindo, reparou. 
E por isso, com os Anjos e os Arcanjos, 
com os Tronos e as Dominações e com 
toda a milícia do exército celeste, o hino 
de vossa glória cantamos, sem fim 
dizendo: 

Vere dignum et justum est, æquum et 
salutáre: Te quidem, Dómine, omni 
témpore, sed in hoc potíssimum 
gloriósius prædicáre, cum Pascha 
nostrum immolátus est Christus. Ipse 
enim verus est Agnus, qui ábstulit 
peccáta mundi. Qui mortem nostram 
moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo 
reparávit. Et ídeo cum Angelis et 
Archángelis, cum Thronis et 
Dominatiónibus cumque omni milítia 
cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ 
cánimus, sine fine dicéntes: 

 
 
 
 



Comunhão (Jo XVI,16) 
Um pouco, e não Me vereis, aleluia; 
ainda um pouco [mais] e ver-Me-eis, 
que vou para o Pai, aleluia, aleluia. 

Módicum, et non vidébitis me, allelúja: 
íterum módicum, et vidébitis me, quia 
vado ad Patrem, allelúja, allelúja. 

 
Pós-Comunhão 

Os sacramentos que tomamos, 
pedimos, Senhor, como alimentos 
espirituais nos restaurem e como 
auxílios corporais nos tutelem. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
Deus, que conVosco vive e reina na 
unidade do Espírito Santo, por todos os 

séculos dos séculos. ℟. Amém. 

Sacraménta quæ súmpsimus, 
quǽsumus, Dómine: et spirituálibus nos 
instáurent aliméntis, et corporálibus 
tueántur auxíliis. Per Dóminum nostrum 
Iesum Christum Fílium tumm, qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti 

Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. ℟. 
Amen. 

 
Reflexão 

A Páscoa da terra é a preparação e a representação da Páscoa eterna, da Páscoa das 

alegrias totais, de que há de partilhar a Igreja depois de dar à luz no exílio e na dor 
os que foram marcados na fronte com o sinete da vida. Peregrinos e estrangeiros 

que vamos a caminho do Céu, animemo-nos daquela alegria cristã que nos leva 

para Deus, o qual virá em nosso auxílio na "quaresma da vida" e nos conduzirá ao 
termo da viagem e à vitória. 

Lembremos que o cristão é uma pessoa incorporada no Corpo Místico de Cristo e 

que, por isso, deve viver em conformidade com o que ensinam os ministros do 

Senhor nesta terra e esforçar-se para dar o exemplo aos incrédulos. 

 

Aprofundamento bíblico 

Sobre o anúncio da ressurreição  Mt XII,38-42; XVI.1-4,21; XVII 22-23; XX,17-

19; XXVII.63 - Lc XXIV.6-8; 25-27, 44-48 - Jo II, 18-22; XIV.18-20. 

Sobre os deveres para com as autoridades  Rm XIII,01-8; Ef VI,5-8; I Pe II,13 a 

III,11. 

Sobre a alegria cristã  Já no AT a alegria era considerada como um dom de Deus 

aos justos (Sl IV; XV.11; XLII.4; L; LXVII.4-5; XCIII.18-19; XCVI.10-12); era o 
fruto do temor de Deus (Eclo I.11-13) e a força daqueles que a experimentavam; 

era motivo de alegria ir à Cidade Santa (Sl CXXI.1-2) ao Templo (Dt XII.18 - Sl 

XXVI.4-6), à Arca da Aliança (I Sm VI.13), do mesmo modo que o era glorificar a 
Deus (Sl IX.2-3; LXII.2-7) e ofertar-lhe dons (I Cr XXIX.9,17). As expectativas 



messiânicas orientam de antemão esta alegria para Cristo (Is XXXV; XLIX.8 a L.3; 

LI.1 a LII.12; LV; LX; LXI; LXV; LXVI - Jr XXXI; XXXIII.1-18 - Jo VIII.56), 
seu centro polarizador (Jo III.29 - I Jo I.1-4); alegria na expectativa do Messias (Mt 

II.10 - Lc I.14, 44, 58),  no nascimento (Lc II.10), nos milagres (Lc XIII.17), na 

Ressurreição (Mt XXVIII.8 - Lc XXIV.41 - Jo XIV.28; XX.20), na entrada no 
Reino (Mt XIII.44 - Lc X.17-20; XIX. 1-10 - Col I.12-14 - I Pe I.8-9), na 

propagação do Evangelho (At XI.23 - Fl I.18), na eficácia da oração em seu nome 

(Jo XVI.23-24). Alegria mesmo nas provas e perseguições (Mt V.11-12 - II Cor 
VII.4; VIII.2 - Fl II.17-18 - Hb X.34 - Tg I.2-3), que nos fazem participar nos 

sofrimentos de Cristo (Cl I.24 - I Pe IV,13-16). Vivamos, portanto, na alegria (Rm 

XII.12 - Fl IV.4 - I Ts V.16), fruto do Espírito (Rm XIV.17 - Gl V.22), que é o 
prolongamento da alegria do próprio Cristo (Jo XV.9-11; XVII.13) e será como ela, 

sem fim (Jo XVI,22). 

 

 
 
  



Relembre o Catecismo 

401) Debaixo do nome de pai e de mãe, que mais pessoas compreende este Mandamento? 

Debaixo do nome de pai e de mãe, este Mandamento também compreende todos os legítimos 

superiores tanto eclesiásticos como seculares, aos quais, portanto, devemos obedecer e 

respeitar. 

402) De onde vem aos pais a autoridade de mandar nos filhos, e aos filhos a obrigação de 

lhes obedecer? 

A autoridade que os pais têm de mandar nos filhos, e a obrigação que têm os filhos de 

obedecer, vêm-lhes de Deus que constituiu e ordenou a família, a fim de que nela o homem 

encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento material e espiritual.  

403) Têm os pais deveres para com os filhos? 

Os pais têm o dever de amar, cuidar e alimentar seus filhos, de prover à sua educação religiosa 

e civil, de dar-lhes o bom exemplo, de afastá-los das ocasiões de pecado, de corrigi-los nas suas 

faltas, e de auxiliá-los a abraçar o estado para o qual são chamados por Deus.  

404) Deu-nos Deus o modelo da família perfeita?  

Deus nos deu o modelo da família perfeita na Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu 

sujeito a Maria Santíssima e a São José até aos trinta anos, isto é, até quando começou a 

desempenhar a missão que o Padre Eterno Lhe confiara, de pregar o Evangelho.  

405) Poderiam as famílias, se vivessem isoladamente uma das outras, prover a todas as 

suas necessidades materiais e morais?  

Se as famílias vivessem isoladamente umas das outras, não poderiam prover às suas 

necessidades, e é necessário o que elas se unam em sociedade civil, a fim de se auxiliarem 

mutuamente, para o seu aperfeiçoamento e para sua felicidade comum.  

406) Que é a sociedade civil?  

A sociedade civil é a reunião de muitas famílias, dependentes da autoridade de um chefe, para 

se auxiliarem reciprocamente a conseguir o mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal  

407) De onde vem à sociedade civil a autoridade que a governa?  

A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer constituída para o bem 

comum.  

408) Há obrigação de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e de lhe prestar 

obediência?  

Sim, todos os que pertencem à sociedade civil, têm obrigação de res peitar a autoridade e de lhe 

obedecer, porque esta autoridade vem de Deus, e porque assim o exige o bem comum. 

409) Devem respeitar-se todas as leis que são impostas pela autoridade civil?  

Devem respeitar-se todas as leis que a autoridade civil impõe, desde que não sejam contrárias à 

Lei de Deus, pois esta é a ordem e o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo.  

410) Além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, os que formam 

parte da sociedade civil têm mais alguns deveres?  

Os que formam parte da sociedade civil, além da obrigação de respeitar e obedecer às leis, têm 

o dever de viver em harmonia e de procurar, segundo suas possibilidades , que a sociedade seja 

virtuosa, pacífica, ordenada e próspera para o proveito comum, com vistas à salvação eterna dos 

indivíduos. 

 

Retirado do Catecismo Maior de São Pio X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


