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Corpus Christi 

 

A festa de Corpus Christi é a solene celebração da instituição da 
Eucaristia e da nossa fé na presença real de Cristo, realizada na quinta-feira 
após a comemoração da Santíssima Trindade. É uma celebração de 
preceito, ou seja, dia santo de guarda para todos os católicos que, com seus 
legítimos pastores, saem pelas ruas de suas cidades testemunhando, 
publicamente, a sua fé e adoração ao Cristo, presente nas espécies 
consagradas do Pão e do Vinho, transubstanciados em cada Santa Missa. 

O fato de ser numa quinta-feira evoca a celebração da Quinta-feira 
Santa quando, iniciando o Tríduo Pascal, celebramos a instituição desse 
mistério. Porém, historicamente, a solenidade como a temos hoje foi 
introduzida mais tarde. 

A festa tem sua origem no século XIII e foi instituída pelo Papa 
Urbano IV em 1264. É a grande festa do Corpo de Nosso Senhor na 
Eucaristia. É a afirmação da presença de Cristo inteiramente na santa 
hóstia, alimento da alma, sacramento da comunhão. 

Por meio da Eucaristia, Jesus se dá como alimento, se faz presente 
perto de nós e nos fortalece pelo caminho. Nela, Jesus comunica seu amor e 
se entrega verdadeiramente por nós. 

A origem da festa de Corpus Christi se dá em Liege, na Bélgica, 
onde uma freira chamada Juliana de Cornion teria tido inspirações sobre 
esse mistério, e expressou que seria muito importante que o sagrado 
mistério Eucarístico fosse celebrado de forma especial e com merecido 
destaque. 

A procissão com a hóstia consagrada e as leituras dos textos 
litúrgicos desta solenidade foram preparados por São Tomás de Aquino, e 
datam do ano de 1274. Foi, no entanto, no período barroco que a festa se 
difundiu e tornou-se um verdadeiro e imenso cortejo de ação de Graças. 

No Brasil, a festa é cada vez maior. A tradição de enfeitar as ruas 
com tapetes coloridos, que recordam a Eucaristia e a vida da Igreja, é 
verdadeira expressão de fé e de arte que nosso bom povo oferece a seu 


