Corpus Christi: presença real do Cristo na Eucaristia
Sabemos que a Instituição do Sacramento da Eucaristia ocorreu na Quintafeira Santa, mas a lembrança da Paixão e Morte de Jesus não permite expansões
de alegria.
Por isso, a Festa de Corpus Christi é a celebração em que solenemente
comemoramos a Instituição do Sacramento da Eucaristia.
É nesta festa que agradecemos e louvamos a Deus pelo inestimável dom da
Eucaristia na qual o próprio Senhor Jesus Cristo se faz presente.
A festa surgiu no século XIII, na diocese de Liége, na Bélgica, por iniciativa
da freira Juliana de Mont Cornillon, que recebia visões nas quais o próprio Jesus
solicitava uma festa anual em honra do Sacramento da Eucaristia.
Em 1247, realizou-se a primeira procissão eucarística pelas ruas de Liégie,
como festa diocesana, tornando-se depois uma festa litúrgica celebrada em toda a
Bélgica.
Em 11 de agosto de 1264, o Papa Urbano IV decretou, pela Bula
Transiturus, a instituição da festa de Corpus Christi, mas a celebração só ganhou
caráter universal no século XIV. Quando o Papa Clemente V confirmou a Bula de
Urbano IV, tornado a Festa da Eucaristia um dever canônico mundial.
Em 1317, o Papa João XXII publicou na Constituição Clementina o dever de
se levar a Eucaristia em procissão pelas vias públicas.
A partir da oficialização, a Festa de Corpus Christi passou a ser celebrada
todos os anos na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade.
A celebração tem início com a missa, seguida da procissão que se encerra
com a benção do Santíssimo.
Em nossa comunidade não foi diferente. No dia 03 de junho, quinta-feira,
comemoramos a grande solenidade de Corpus Christi, juntamente com as
paróquias do rito latino da cidade de Irati. Crianças, adolescentes, jovens e adultos
participaram com alegria e criatividade, enfeitando as ruas com os tapetes feitos
com motivos religiosos.
A celebração da missa iniciou-se às 15 horas, nas dependências da Escola
Nossa Senhora das Graças, seguida da procissão eucarística, passando em frente
da nossa Igreja, encerrando com a benção do Santíssimo em frente da Igreja
Nossa Senhora da Luz.
Nesta celebração, lembramos também do Ano Sacerdotal, iniciado pelo
Santo Padre Bento XVI no dia 19 de junho de 2009, na basílica de São Pedro, em
Roma, com o lema: “Fidelidade de Cristo, fidelidade do Sacerdote”.
No dia 11 de junho deste ano, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o
Papa Bento XVI encerrará o Ano Sacerdotal em Roma, com uma Jornada
Sacerdotal que contará com um grande número de sacerdotes de todo o mundo.
Os Sacerdotes são instrumentos vivos, escolhidos pelo Senhor, para
proclamar seu Amor aos homens, assim representando sacramentalmente Jesus
Cristo, o Grande Sacerdote.
Lembremos: “O sacerdócio, é o amor do Coração de Jesus!” (São JeanMarie Vianney).
Agradeçamos e louvemos a Deus pelos sacerdotes. Peçamos ao Sagrado
Coração de Jesus que faça dos sacerdotes pastores segundo o seu Coração e
rezemos pelo aumento das vocações sacerdotais.

