
Estou contigo...
   
        SINAL DA CRUZ: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 

Quinta-feira, dia 11, celebramos o dia do Corpo de Deus, dia onde os crentes testemunham publicamente a adoração e a veneração para com a Eucaristia. 

Vamos tentar perceber melhor a importância que tem este dia para nós, católicos? 

       

        DIA DO CORPO DE DEUS

A origem da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo remonta ao século XIII. O Papa Urbano IV recebeu o segredo de uma freira agostiniana que teve visões 

de Cristo demonstrando desejo de que o Mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque. Também por volta de 1264, numa cidade próxima de Orvieto 

(onde o já então Papa Urbano IV tinha a sua corte) ocorreu o Milagre de Bolsena, em que um padre, ao celebrar Missa, no momento de partir a hóstia, 

testemunhou sangue a sair da mesma. Consta que este mesmo padre debatia-se, até então, com dúvidas acerca da presença de Jesus na hóstia e no vinho 

consagrados. Foi neste contexto que o Papa Urbano instituiu esta festa religiosa, sempre celebrada na quinta-feira depois da oitava de Pentecostes. É 

sempre neste dia da semana pois foi numa quinta-feira que Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia. Para além de ser um dia especialmente direcionado 

para a devoção ao Corpo de Cristo, este é também um dia para celebrar a Igreja, também ela Corpo de Cristo no mundo! Faz parte deste dia que ocorra uma 

grande procissão, em que o Santíssimo Sacramento percorre algumas ruas, na companhia de milhares de crentes como manifestação de Fé. Mas esta 

procissão, para além dos vários fiéis, tem também a presença de muitas congregações religiosas, de movimentos eclesiais, de confrarias... tudo sinal de uma 

Igreja viva. Igreja essa, também ela, Corpo de Deus. 



...estamos juntos!
REFLEXÃO

- Por vezes não é fácil reconhecer na hóstia consagrada a própria presença de Jesus... Pois trata-se de um acto de Fé que por vezes se pode 

tornar mais difícil de assumir… É por isso que, não raras vezes, nos encontramos como aquele padre do séc. XIII… Com dúvidas.  

- Provavelmente não vamos ser testemunhas de nenhum milagre.. Mas podemos sempre ir pedindo a Jesus essa capacidade de o 

reconhecer na Eucaristia. E a verdade é que, quanto mais proximidade formos tendo da Missa, mais fácil será essa atitude de confiança! 

 

         SINAL DA CRUZ: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 

                ORAÇÃO

Peçamos a Deus que aumente a nossa Fé e que acenda em nós o desejo de comungar Jesus na Eucaristia. 

Pai nosso… 

Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. 

          SINAL DA CRUZ: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 


