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MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO 
============================== 
 
CORPUS CHRISTI 
O que se comemora nesse dia e por que é feriado 
 

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica 

que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de 

Jesus Cristo. 

 

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa 

ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa 

quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia. 

 

Oficialmente, o dia de Corpus Christi – assim como o Carnaval e a Sexta-feira 

Santa – não é um feriado nacional. A legislação brasileira delega aos estados e municípios a 

instituição de outros feriados – não mais que quatro –, além daqueles decretados na lei nº 

10.607/2002. Contudo, tradicionalmente, o dia de Corpus Christi é adotado como feriado, ou no 

mínimo ponto facultativo, por quase todos os municípios do país. 

 

História 

A expressão latina Corpus Christi significa “Corpo de Cristo”. É uma 

comemoração católica, cujo nome litúrgico completo é Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue 

de Cristo. Mesmo sendo corriqueira a abreviação em latim, não é de uso universal. Na Itália, por 

exemplo, o mais comum é se falar em Corpus Domini, “o Corpo do Senhor”. 

 

A solenidade tem a sua origem no século XIII, a partir das inspirações de uma 

monja agostiniana conhecida como Santa Juliana de Cornillon, que viveu em Liége, na Bélgica. 

Aos 16 anos, ela teve uma visão na qual se via a Lua, toda brilhante, atravessada por uma faixa 

escura. Na oração, compreendeu que a Lua representava a vida da Igreja na terra e a faixa sem 

luz significava a ausência de uma festa litúrgica dedicada à Eucaristia. 

 

Juliana manteve em segredo a sua visão por cerca de vinte anos. Depois de ter 

assumido a liderança do convento em que vivia, confidenciou a visão a outras duas religiosas e a 
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um padre, ao qual pediram que sondassem entre os clérigos e os teólogos o que pensavam da 

proposta. 

 

A resposta foi positiva e o bispo de Liége – cidade já conhecida por seu fervor 

pela Eucaristia – instituiu a festa na sua diocese, sendo em seguida imitado por outros bispos. Foi 

o papa Urbano IV, que havia conhecido Juliana antes de se tornar pontífice, que estendeu a 

comemoração a toda a Igreja, com a bula Transiturus de hoc mundo, em 1264, seis anos depois 

da morte de Juliana. A data fixada – e estabelecida como dia de preceito, ou seja, de 

obrigatoriedade de ir à missa – foi a segunda quinta-feira após a solenidade de Pentecostes, que 

ocorre, por sua vez, no sétimo domingo a partir da Páscoa. 

 

Assim sendo, em face da importância da matéria, peço o apoio dos demais 

Membros dessa E. Casa de Leis para aprovação deste Projeto e do Chefe do Poder Executivo na 

execução exata da Lei. 

 

Sala das sessões Presidente Manoel dos Santos, Plenário Dr. Edner Antonio 

Sendão Accorsi, 19 de julho de 2019. 

  
Atenciosamente, 

 
 
 
 
GENÉSIO VALENSIO                                                      JUNINHO PREVIDELLI                          
Vereador                                                                            Vereador  
 

 
 
 


