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Todos os anos a Igreja celebra, na segunda quinta-feira após Pentecostes, a

Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, ou como ficou popularmente

conhecida, Corpus Christi.

Esta celebração se estendeu por todo o mundo e é esperada com grande fervor

pelos católicos, pois além de celebrar tão grande mistério, que é a presença de Cristo na

Eucaristia, esta celebração é uma grande oportunidade para a manifestação pública da

Fé, que envolve a procissão com o Santíssimo Sacramento, confecção de ornamentos

nos trajetos por onde passará o Santíssimo Sacramento, e outros gestos que

manifestam a veneração dos fiéis ao Santíssimo Corpo do Senhor.

Contudo, esta celebração não existe na vida da Igreja desde sempre. Através

deste material, queremos contar um pouco da história da Festa de Corpus Christi, a

história de como ela foi difundida, como surgiram as tradições ligadas à esta solenidade

e também incentivar aos fiéis que busquem manter viva esta belíssima tradição, mantida

por séculos e que venera o bem mais precioso da Igreja: a Presença Real de Cristo na

Eucaristia.

Além disto, ao final deste material, deixaremos ilustrados algumas das procissões

mais tradicionais de Corpus Christi e também modelos que inspirem a comunidade na

preparação para esta festa, bem como algumas das mais tradicionais orações e hinos

eucarísticos, para que nos ajudem a venerar também através da oração a Santíssima

Eucaristia.

†



Primeiramente, devemos lembrar que por muitos anos, não eram comuns as

procissões com a Eucaristia. Estas ocorriam somente por ocasião do Viático, quando a

Eucaristia era levada a um enfermo grave, ou por ocasião das Rogações, ocasião na qual

se faziam procissões e a récita de ladainhas pedindo as graças de Deus contra as pestes

ou outros sofrimentos que afligiam o povo, e pedindo as bênçãos para a colheita.

É comum encontrarmos pinturas antigas que retratam estes momentos. Nelas,

podemos perceber, dentre outros detalhes, o grande zelo e a piedade com que a

Santíssima Eucaristia era levada, bem como os sinais de reverência que os fiéis faziam

caso se deparassem com os cortejos Eucarísticos.

O viático sendo levado pelo sacerdote.



O viático sendo levado sob o pálio pelo sacerdote, precedido pelas tochas,

acompanhado por alguns fiéis.

O Viático, sob a umbela (espécie de sombrinha para proteger o Santíssimo)

levado ao enfermo.



O Santíssimo é levado em procissão às rogações.

Cortejo Eucarístico



A origem da Festa

Embora houvesse estas manifestações de devoção e reverência à Santíssima

Eucaristia e mesmo a celebração da Ceia do Senhor, na Quinta-Feira Santa, na qual se

faz memória da instituição deste Sacramento, não havia na igreja desde sempre uma

data específica na qual se fizesse memória do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Foi

somente em 11 de agosto de 1264 que o papa Urbano IV, motivado por dois grandes

acontecimentos, instituiu esta solenidade.

O primeiro acontecimento que motivou o papa foi o conhecimento das visões de

Santa Juliana de Liège, uma religiosa agostiniana belga. Sobre esta visão, temos o

seguinte:

“Com a idade de 16 anos [por volta de 1209] ela teve uma primeira visão, que

depois se repetiu várias vezes nas suas adorações eucarísticas. A visão apresentava a lua

no seu mais completo esplendor, com uma faixa escura que a atravessava

diametralmente. O Senhor levou-a a compreender o significado daquilo que lhe tinha

aparecido. A lua simbolizava a vida da Igreja na terra, a linha opaca representava, ao

contrário, a ausência de uma festa litúrgica, para cuja instituição se pedia a Juliana que

trabalhasse de maneira eficaz: ou seja, uma festa em que os fiéis pudessem adorar a

Eucaristia para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas

ao Santíssimo Sacramento. […]”



Outro fato foi o chamado “Milagre de Bolsena-Orvieto", que por sua vez, foi

realizado por Deus com um sentido bem particular: firmar a fé vacilante de um

sacerdote.

Em 1263 — um ano antes, portanto, da instituição de Corpus Christi —, um

padre alemão, chamado Pedro de Praga, parou na cidade de Bolsena depois de uma



peregrinação à Roma. A crônica geralmente o descreve como um padre piedoso, mas

que tinha dificuldades para acreditar que Cristo estivesse realmente presente na

Hóstia consagrada. Eis então o que lhe aconteceu:

Enquanto celebrava a Santa Missa sobre o túmulo de Santa Cristina, mal havia

ele pronunciado as palavras da consagração, quando sangue começou a escorrer da

Hóstia consagrada, gotejando em suas mãos e descendo sobre o altar e o corporal. O

padre ficou imediatamente perplexo. A princípio, ele tentou esconder o sangue, mas

então interrompeu a Missa e pediu para ser levado à cidade vizinha de Orvieto, onde o

Papa Urbano IV então residia.

†
O Papa ouviu o relato do padre e o absolveu. Mandou então emissários para uma

investigação imediata. Quando todos os fatos foram confirmados, ele ordenou ao bispo

da diocese que trouxesse a Orvieto a Hóstia e o pano de linho contendo as manchas de

sangue. Juntamente com arcebispos, cardeais e outros dignitários da Igreja, o Papa

realizou uma procissão e, com grande pompa, introduziu as relíquias na catedral. O

corporal de linho contendo as marcas de sangue ainda está reverentemente

conservado e exposto na Catedral de Orvieto.



Como se sabe, depois disso, o Papa pediu a ninguém menos que Santo Tomás de

Aquino para compor os textos litúrgicos referentes a Corpus Christi, de cuja pena

nasceram os mais belos hinos já escritos ao Santíssimo Sacramento, e que todos

cantamos ainda hoje.

Os frutos espirituais desta celebração

Em primeiro lugar, lembremo-nos dos três fins com que Jesus pediu essa festa a

Santa Juliana: “aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao

Santíssimo Sacramento”. Todos atualíssimos. Pois a fé católica no sacramento da

Eucaristia parece perder-se cada vez mais. Como consequência disso, multiplicam-se

as profanações e os sacrilégios. O que deveria ser, então, alimento para fortalecer as

almas, transforma-se em causa de sua própria condenação, para usar as palavras de São

Paulo (cf. 1Cor 11, 29); e as pessoas, ao invés de melhorar, de crescer nas virtudes, só

vão de mal a pior.

https://padrepauloricardo.org/blog/abusos-liturgicos-a-arruaca-no-templo-de-deus


Por tudo isso, Corpus Christi é um dia de reparação. Reparação pela falta de fé

generalizada em que se encontram nossos católicos, participando da Missa de

qualquer modo e recebendo a Comunhão como se fosse um pedacinho qualquer de

pão. Reparação porque, apesar de tantos milagres eucarísticos, como o de Bolsena, em

que Deus parece gritar aos nossos ouvidos a verdade de sua presença real na

Eucaristia, nós, ingratos, teimamos em não crer, não adorar, não esperar e não O

amar. Reparação porque, a um Deus que deseja ardentemente se unir a nós, a nossa

resposta tantas vezes é a frouxidão, a frieza, a indiferença.

“Corpus Christi” é uma festa “para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e

reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento”.

Reparemos, portanto, o Coração Eucarístico de Nosso Senhor, mas com um

coração alegre e agradecido de nossa parte, porque é Ele mesmo quem nos torna

possível essa graça. Foi o próprio Jesus Cristo quem pediu à Igreja, quase um milênio

atrás, que fosse instituída a solenidade que hoje comemoramos, a festa litúrgica que

faltava à “vida da Igreja na terra”.

https://padrepauloricardo.org/blog/milagres-eucaristicos-o-que-sao-e-como-comecaram
https://padrepauloricardo.org/episodios/desejei-ardentemente-celebrar-esta-pascoa-convosco


E não nos espantamos que tenha demorado tanto tempo — 1200 anos! — para

que os fiéis católicos começássemos a celebrá-la. A cada nova geração de cristãos, Deus

suscita coisas novas em sua Igreja. Do mesmo modo, a cada Santa Missa de que

participamos, Ele quer fazer coisas novas em nossa alma. Estejamos sempre atentos!

A origem dos tapetes

É certo que, desde o início do Cristianismo, o respeito e devoção para com o

Santíssimo Sacramento se fez presente. Isto pudemos ver pelos pequenos relatos

deixados sobre como era levado o Viático aos enfermos, e o Santíssimo nas procissões

das rogações. Após a instituição da Solenidade de Corpus Christi, esta celebração

tornou-se obrigatória em toda a Igreja Católica, sendo uma das únicas procissões

litúrgicas e obrigatórias, assim como a procissão de Ramos. Surgiu então, em alguns

lugares, o costume de enfeitar o caminho por onde passaria o Santíssimo Sacramento,

como uma forma de expressar esta veneração ao Senhor.

Embora esta data não tenha uma ligação direta com os ritos da Semana Santa,

esta manifestação nos faz lembrar os filhos dos hebreus que estenderam seus mantos e

folhas de palmeiras pelo caminho, quando Jesus entrou em Jerusalém.

Os registros históricos apontam que a tradição dos tapetes nasceu em Portugal,

e depois foi trazida para o Brasil pelos colonizadores. Depois, foi enriquecida com as

características do barroco. Com o tempo, a tradição difundida também para outros

lugares do mundo, e hoje em dia, em muitos lugares, fiéis se reúnem e utilizam

serragem, sal, tinta, casca de ovo, areia, flores, folhagens, farinha, pó de café e muitos

outros materiais para confeccionarem os tapetes, que podem representar cenas bíblicas,

mosaicos ou arabescos.

Sobretudo, esta manifestação é uma forma muito característica de prestar honra

ao Santíssimo Sacramento. Portanto, motivamos aos fiéis que se empenhem por manter

viva esta tradição, que mais que trazer beleza aos olhos, expressa aquilo que cada um

traz em seu coração.



Procissões mais tradicionais:

Corpus Christi em Portugal, de onde veio a tradição para o Brasil:

Enormes tapetes de flores e folhas ornamentam as ruas por onde passará o

Santíssimo Sacramento:



Em Ganzeano, Roma, dezenas de voluntários se dedicam a montar tapetes

florais nas ruas por onde passará o Santíssimo Sacramento:

A tradição em Minas

No Brasil, foi em Minas Gerais que a tradição se consolidou primeiro, nas cidades

históricas, a começar por Ouro Preto.

Se tornou um costume também que, nas portas das casas, os moradores

coloquem tecidos, flores e velas, sinalizando o respeito e veneração ao Santíssimo

Sacramento. Centenas de voluntários se reúnem e preparam os tapetes que geralmente

ligam uma igreja a outra, por onde passará o cortejo. De Ouro Preto, o costume foi se



espalhando por outras cidades, e hoje se faz presente em praticamente todos os

municípios do Brasil.

Imagem das ruas ornamentadas e das faixas de pano nas janelas dos antigos

casarões.

Tapetes de serragem, com gravuras no centro e acabamentos nas laterais,

enfeitam as ruas de Ouro Preto:



Em Diamantina, tapetes de serragem enfeitam as ruas históricas:



Motivação

Diante de tamanha riqueza que é a celebração de Corpus Christi, sobretudo por se

tratar de um pedido do próprio Cristo, queremos motivar a todos os fiéis, às famílias,

aos membros de pastorais e movimentos, que se esforcem por manterem vivas as

tradições ligadas a esta celebração. Por isto, logo a baixo, deixaremos também alguns

modelos para a confecção de tapetes, a fim de motivar e ilustrar a beleza deste trabalho.

Incentivamos ainda que procurem outros modelos além dos apresentados, pois isto

pode enriquecer ainda mais os trabalhos feitos. Por fim, deixaremos algumas das

principais orações que podem ser usadas para aumentarmos nossa devoção Eucarística.



Modelos

Modelo com desenho padrão no interior do tapete e detalhe nas mar



Modelo simples, utilizando serragem natural e serragem tingida, com desenho

padrão no interior do tapete (semelhante a figuras geométricas) e detalhe nas margens.

Este tipo de tapete pode ser ainda mais facilmente confeccionado usando moldes.



Abaixo, deixamos mais alguns modelos de tapetes que podem ser feitos usando

moldes e variedade de cores:





Por fim, deixamos exemplos dos tracionais tapetes com figuras religiosas, e ao

final alguns modelos que podem servir de inspiração na realização dos desenhos









Textos escritos por Santo Tomás de Aquino para Corpus Christi

I Hino do Oficio das Leituras.

(A penúltima estrofe deu origem ao tradicional canto Panis Angelicus )

A Santa Festa alegres celebremos,

vibre o louvor em nossos corações;

termine o velho e tudo seja novo:

o coração, a voz e as ações.

 

Da Última Ceia a noite recordamos,

em que Jesus se deu, Cordeiro e Pão;

conforme as leis entregues aos antigos,

ele também se entrega a seus irmãos.

 

Aos fracos deu seu corpo em alimento,

aos tristes deu seu sangue por bebida.

Diz: “Recebei o cálice com vinho,

dele bebei, haurindo eterna vida”.

 

Instituído estava o sacrifício,

que aos seus ministros Cristo confiou.

Devem tomá-lo e dá-lo aos seus irmãos,

seguindo assim as ordens do Senhor.

 

O Pão dos anjos fez-se pão dos homens,

o pão do céu põe término às figuras.

Oh maravilha: a carne do Senhor

é dada a pobres, frágeis criaturas.

 



A vós, ó Una e Trina Divindade,

pedimos: Vinde, ó Deus, nos visitai

e pela santa estrada conduzi-nos

à nossa meta, à luz onde habitais.

II Leitura do Ofício das Leituras

Das Obras de Santo Tomás de Aquino, presbítero

(Opusculum 57, In festo Corporis Christi, lect. 1-4)              (Séc.XIII)

 

Ó precioso e admirável banquete!

            O unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua

divindade, assumiu nossa natureza, para que, feito homem, dos homens fizesse deuses.

            Assim, tudo quanto assumiu da nossa natureza humana, empregou-o

para nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele o ofereceu a Deus Pai como sacrifício

no altar da cruz, para nossa reconciliação; seu sangue, ele o derramou ao mesmo tempo

como preço do nosso resgate e purificação de todos os nossos pecados.

            Mas, a fim de que permanecesse para sempre entre nós o memorial de

tão imenso benefício, ele deixou aos fiéis, sob as aparências do pão e do vinho, o seu

corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó precioso e admirável banquete,

fonte de salvação e repleto de toda suavidade! Que há de mais precioso que este

banquete? Nele, já não é mais a carne de novilhos e cabritos que nos é dada a comer,

como na antiga Lei, mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se nos dá em alimento.

Poderia haver algo de mais admirável que este sacramento?

            De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este; nele os

pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os

dons espirituais.

            É oferecido na Igreja pelos vivos e pelos mortos, para que aproveite a

todos o que foi instituído para a salvação de todos.

            Ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento; nele se

pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte; e torna-se presente a memória

daquele imenso e inefável amor que Cristo demonstrou para conosco em sua Paixão.



            Enfim, para que a imensidade deste amor ficasse mais profundamente

gravada nos corações dos fiéis, Cristo instituiu este sacramento durante a última Ceia,

quando, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, estava prestes a passar deste mundo

para o Pai. A Eucaristia é o memorial perene da sua Paixão, o cumprimento perfeito das

figuras da Antiga Aliança e o maior de todos os milagres que Cristo realizou. É ainda

singular conforto que ele deixou para os que se entristecem com sua ausência.

Hino das Laudes

Eis que o Verbo, habitando entre nós

sem do Pai ter deixado a direita,

chega ao fim de seus dias na terra,

completando uma obra perfeita.

Conhecendo o Senhor quem iria

entregá-lo na mão do homicida,

quis aos doze entregar-se primeiro,

qual perfeito alimento da vida.

E debaixo de duas espécies

o seu corpo e seu sangue nos deu:

alimento vital para o homem,

que se nutre do Corpo de Deus.

No presépio quis ser companheiro,

como pão numa ceia se deu.

Foi na cruz nosso preço e resgate,

e será nosso prêmio no céu.

Hóstia pura, trazeis salvação,

e do céu nos abristes a porta.

Inimigos apertam o cerco,

dai-nos força que anima e conforta.



Ao Deus Uno e Trino, o louvor,

toda a glória e poder sempiterno,

e a vida sem fim nos conceda

lá na Pátria, no reino eterno.

Hino das Vésperas.

(Este hino é utilizado nas procissões eucarísticas, na transposição do Santíssimo e as

duas últimas estrofes deram origem ao tradicional canto, Tão Sublime Sacramento)

Vamos todos louvar juntos

o mistério do amor,

pois o preço deste mundo

foi o sangue redentor,

recebido de Maria,

que nos deu o Salvador.

Veio ao mundo por Maria,

foi por nós que ele nasceu.

Ensinou sua doutrina,

com os homens conviveu.

No final de sua vida,

um presente ele nos deu.

Observando a Lei mosaica,

se reuniu com os irmãos.

Era noite. Despedida.

Numa ceia:refeição.

Deu-se aos doze em alimento,

pelas suas próprias mãos.

A Palavra do Deus vivo



transformou o vinho e o pão

no seu sangue e no seu corpo

para a nossa salvação.

O milagre nós não vemos,

basta a fé no coração.

Tão sublime sacramento

adoremos neste altar,

pois o Antigo Testamento

deu ao Novo seu lugar.

Venha a fé por suplemento

os sentidos completar.

Ao Eterno Pai cantemos

e a Jesus, o Salvador.

Ao Espírito exaltemos,

na Trindade, eterno amor.

Ao Deus Uno e Trino demos

a alegria do louvor.

Sequência para a Missa de Corpus Christi.

(Composto em 24 estrofes, que são divididas da seguinte forma: )

Estrofes 1-5: Convite a louvar o Sacramento da Eucaristia;

Estrofes 6-10: Comemoração da instituição da Eucaristia;

Estrofes 11-20: Explanação da teologia eucarística;

Estrofes 21-22: A Eucaristia prefigurada nos sinais do Antigo Testamento;

Estrofes 23-24: súplica final a Cristo, Bom Pastor.

1. Terra, exulta de alegria,

louva teu pastor e guia

com teus hinos, tua voz!



2. Tanto possas, tanto ouses,

em louvá-lo não repouses:

sempre excede o teu louvor!

3. Hoje a Igreja te convida:

ao pão vivo que dá vida

vem com ela celebrar!

4. Este pão que o mundo creia!

por Jesus, na santa ceia,

foi entregue aos que escolheu.

5. Nosso júbilo cantemos,

nosso amor manifestemos,

pois transborda o coração!

6. Quão solene a festa, o dia,

que da Santa Eucaristia

nos recorda a instituição!

7. Novo Rei e nova mesa,

nova Páscoa e realeza,

foi-se a Páscoa dos judeus.

8. Era sombra o antigo povo,

o que é velho cede ao novo:

foge a noite chega a luz.

9. O que o Cristo fez na ceia,

manda à Igreja que o rodeia

repeti-lo até voltar.



10. Seu preceito conhecemos:

pão e vinho consagremos

para nossa salvação.

11. Faz-se carne o pão de trigo,

faz-se sangue o vinho amigo:

deve-o crer todo cristão.

12. Se não vês nem compreendes,

gosto e vista tu transcendes,

elevado pela fé.

13. Pão e vinho, eis o que vemos;

mas ao Cristo é que nós temos

em tão ínfimos sinais...

14. Alimento verdadeiro,

permanece o Cristo inteiro

quer no vinho, quer no pão.

15. É por todos recebido,

não em parte ou dividido,

pois inteiro é que se dá!

16. Um ou mil comungam dele,

tanto este quanto aquele:

multiplica-se o Senhor.

17. Dá-se ao bom como ao perverso,

mas o efeito é bem diverso:

vida e morte traz em si...



18. Pensa bem: igual comida,

se ao que é bom enche de vida,

traz a morte para o mau.

19. Eis a hóstia dividida...

Quem hesita, quem duvida?

Como é toda o autor da vida,

a partícula também.

20. Jesus não é atingido:

o sinal que é partido;

mas não é diminuído,

nem se muda o que contém.

*Começa aqui a forma breve:

21. Eis o pão que os anjos comem

transformado em pão do homem;

só os filhos o consomem:

não será lançado aos cães!

22. Em sinais prefigurado,

por Abraão foi imolado,

no cordeiro aos  pais foi dado,

no deserto foi maná...

23. Bom Pastor, pão de verdade,

piedade, ó Jesus, piedade,

conservai-nos na unidade,

extingui nossa orfandade,

transportai-nos para o Pai!



24. Aos mortais dando comida,

dais também o pão da vida;

que a família assim nutrida

seja um dia reunida

aos convivas lá do céu!

“Eis aqui o tesouro da Igreja, o coração do mundo, o penhor da meta

pela qual, mesmo inconscientemente, suspira todo o homem.”

São João Paulo II

Que todos os fiéis, ao celebrarem dignamente o Santíssimo Corpo e

Sangue de Cristo, sintam-se impelidos e fortalecidos pelas graças que

recebemos do Cristo Senhor.


