
 

 
 

 

 
 

Corpus Christi, a origem... 
Corpus Christi significa, em latim, "corpo de 

Cristo". É uma data móvel celebrada pela Igreja 
Católica sempre 60 dias depois do domingo de 
Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo 
da Santíssima Trindade. Na tradição católica, 
esta quinta-feira é considerada o dia no qual 
Jesus Cristo instituiu o sacramento da eucaris-
tia, mas antigamente não era assim. 

No século VIII, na Itália, um dos monges 
de São Basílio foi tomado de grande descrença, 

duvidando da presença de Cristo na Eucaristia. Para seu espanto, e para benefício de toda a humanidade, na mesma 
hora a Hóstia consagrada transformou-se em carne e o Vinho consagrado transformou-se em sangue. Esse milagre 
tornou-se objeto de muitas pesquisas e estudos nos séculos seguintes, tendo o estudo mais sério mais sério feito 
entre 1970/71 revelando ao mundo resultados impressionantes. 

Mesmo com esse milagre, entre os séculos IX e XIII surgiram grandes controvérsias sobre a presença real de 
Cristo na Eucaristia. Foi somente em junho de 1246 que a festa de Corpus Christi foi instituída, após vários apelos 
de Santa Juliana que tinha visões que solicitavam a instituição de uma festa em honra ao Santíssimo Sacramento. 
Em outubro de 1264 o papa Urbano IV estendeu a festa para toda a Igreja.  

É necessário destacar que muito mais do que uma festa litúrgica, a Solenidade de Corpus Christi assume um 
caráter devocional popular. O momento ápice da festa é certamente a procissão pelas ruas da cidade, momento 
em que os fiéis podem pedir as bênçãos de Jesus Eucarístico para sua cidade. nessa data existe a tradição de 
enfeitar as ruas com tapetes que cobrem o trajeto por onde passará a procissão de Corpus Christi. Feitos com 
serragem colorida, flores, pó de café e outros materiais, a confecção desses tapetes, de colorido vivo e desenhos 
de inspiração religiosa, mobiliza grande número de fiéis.  

A passagem pelo tapete tem um significado especial. O ostensório, que armazena o Corpo de Cristo na hóstia, 
é carregado pelo sacerdote por essas ruas enfeitadas, e os fiéis só podem pisar nesses desenhos após a passagem 
do padre. É uma representação de que Jesus anda por ali e é recebido com um belo tapete pelas ruas da cidade. 

É também uma evocação bíblica, que narra Jesus entrando em Jerusalém e o povo colocando ramos de oliveira 
para que Ele passasse por cima. Mas, apesar de fazer memória à entrada de Cristo em Jerusalém, esta procissão 
não tem ligação com a procissão de ramos, que antecede a Paixão de Cristo. No dia da festa de Corpus Christi a 
Igreja celebra a instituição do Sacramento da Eucaristia. Essa procissão do povo de Deus, recorda a busca à Terra 
Prometida, pois no Antigo Testamento, esse povo foi alimentado com maná, no deserto, e hoje, é alimentado com 
o próprio Corpo de Cristo. Nessa festa, o maior dos sacramentos deixados à Igreja mostra a sua realidade: a 
Redenção. 
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