
Corpus Christi 
As origens da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo remontam ao século XIII. Em 1215, 
diante daqueles que alegavam a presença simbólica e não real de Cristo na Eucaristia, o 
Quarto Concílio de Latrão afirmava a verdade sobre a Transubstanciação, que o Concílio de 
Trento, em 1551, reafirma em modo definitivo: com a consagração do pão e do vinho ocorre a 
conversão de toda a substância do pão na substância do Corpo de Cristo, e de toda a 
substância do vinho na substância do seu Sangue. 
Na Bélgica, após as experiências místicas de Santa Juliana de Cornillon foi instituída uma festa 
local em Liège, em 1247. Depois de alguns anos, em 1263, um sacerdote da Boêmia celebrava 
uma missa na cidade italiana de Bolsena, próxima a Orvieto, aflito pela dúvida sobre a 
presença real de Jesus: durante a consagração, da hóstia partida saíram algumas gotas de 
sangue. Depois desse evento, Papa Urbano IV determinou, em 1264, estender a toda a Igreja a 
Solenidade de Corpus Christi. 
Corpus Christi é a festa da Eucaristia, dom maravilhoso de Cristo, que na Última Ceia quis 
deixar-nos o memorial da sua Páscoa, o Sacramento do seu Corpo e do seu Sangue, penhor 
de amor imenso para nós. O Criador e Senhor de todas as coisas fez-se pão para ser repartido, 
partilhado, comido; fez-se alimento para nos dar vida, a sua própria vida divina. Nasceu em 
Belém, que em hebraico significa “Casa do Pão”, e quando começou a pregar às multidões 
revelou que o Pai o tinha enviado ao mundo como “Pão que desceu dos Céus”, como “Pão da 
Vida”. 
A Eucaristia é escola de caridade e de solidariedade. Quem se alimenta do Pão de Cristo não 
pode permanecer indiferente perante quem, também nos nossos dias, não tem pão quotidiano. 
Especialmente nesse tempo de pandemia vemos tantas famílias com dificuldade de terem o 
alimento no dia a dia. O problema está se agravando com a recessão por que passa o nosso 
país, com o aumento do desemprego. Aumenta, infelizmente, o número das pessoas que vivem 
abaixo do nível da pobreza. Esse é o grande desafio para nós, brasileiros. 
A Igreja não só reza “o pão nosso de cada dia nos dai hoje”, mas, a exemplo do seu Senhor, 
compromete-se de todas as formas para “multiplicar os cinco pães e os dois peixes” com 
numerosas iniciativas de promoção humana e de partilha, a fim de que a ninguém falte o 
necessário para viver. 
A festa do Corpus Christi seja ocasião para crescer nesta atenção concreta aos irmãos, 
especialmente aos pobres. 
Obtenha-nos esta graça a Virgem Maria, da qual o Filho de Deus assumiu a carne e o sangue, 
como repetimos num hino eucarístico: “Ave verum corpus natum de Maria Virgine” (Ave, 
verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria), e que se conclui com a invocação: “O Iesu dulcis, o 
Iesu pie, o Iesu fili Mariae!” (Ó doce Jesus, ó bom Jesus, ó Jesus filho de Maria). Maria, que 
levando no seu seio Jesus, foi o “tabernáculo” vivo da Eucaristia, nos comunique a sua própria 
fé no santo Mistério do Corpo e do Sangue do seu divino filho, para que seja verdadeiramente 
o centro de nossa vida.  
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