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E-livro que destinado a 
memória de atividades 

religiosas de Corpus Christi 
promovidas pela Igreja 

Católica Apostólica Romana e 
que foram fotografadas por 
mim e seu significado para 

todo cristão.
Outras festas serão 

publicadas.

Neste primeiro número usei 
imagens da Festa em Tambaú, 
SP de 2010.
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O que é a festa de Corpus Christi? 
Como surgiu? Qual é sua história? 
Quando começou?

Trata-se de uma festa voltada para 
homenagear o Corpo Sagrado de Jesus 
Cristo, que entre os anos 1120 e 1125 d.C. 
aproximadamente surge com a exposição do 
Santíssimo Sacramento. Em seguida surge a 
Festa de Corpus Christi, uma festa que eleva 
a nossa fé.

Ela passou a ser celebrada após a oitava 
de Pentecostes, na quinta-feira depois da 
Festa da Santíssima Trindade após a Santa 
Juliana de Cornillon, no ano 1258, ter tido 
uma revelação direta de Jesus Cristo, para 
que se iniciasse essa festa.

Foi o Bispo de Liége, na França, quem 
instituiu a Festa de Corpus Christi sob 
orientações de Santa Juliana. A festa passou, 
em pouco tempos, a ser aceita por outras 
regiões e pelos bispos. 

Com a expansão da festa, um maior 
número de fiéis passou a se dedicar a ela 
com muito amor e louvor. Em 1264 a festa é 
universalizada pelo Vaticano por todo mundo 
cristão, ou seja, por toda a Europa, norte da 
África, Ásia e Oriente Médio. As Américas 
ainda não haviam sido descobertas.

O hábito de confeccionar tapete 
enfeitando as ruas é antigo e pouco tempo 
depois da universalização da festa, mais 
precisamente durante o século XIII em 
Portugal. No Brasil, a festa começou com os 
colonizadores cristãos em Ouro Preto, MG, 
quando eram enfeitadas as ruas da cidade. A 
Festa de Corpus Christi se espalhou em 
pouco tempo passou a acontecer em todo 
Brasil. Os tapetes sempre foram montados 
pelos fiéis.

Nossos dias:
Nos nossos dias estes tapetes são 

confeccionados de diversas maneiras e 
formatos, com o uso9 de diversos materiais. 
Para sua confecção os fiéis e a igreja local 
armazenam os materiais necessários para a 
confecção dos tapetes, como: palha de milho, 
borra de café, serragem, palha de arroz, 
argila, tecidos, papel, corantes (geralmente 
em pó), gesso etc.

Existem cidades que confeccionam os 
tapetes de maneira diferente, como é o caso 
de Piracaia, SP, Brasil, onde os tapetes são 
confeccionados com fuxico sobre tecido. 
Estes tapetes são colocados no percurso da 
procissão e são reaproveitados para o ano 
seguinte!
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Disponibilizei algumas fotos capturadas 
em Tambaú, SP, Brasil no ano de 2010, no 
mês de junho, todas minhas. Pude 
acompanhar todo o processo que teve início 
por volta das 6:00 h da manhã e terminou por 
volta das 15:00 h.

Cada morador da rua e de outras regiões 
da cidade tinham seus espaços reservados 
onde fizeram o tapete. Este tapete foi 
organizado e elaborado bem antes da festa, 
ainda no ano anterior. O percurso vai do 
Santuário N. Sra. Aparecida até a Igreja 
Matriz de Santo Antônio. 



O Corpo de Cristo é Sagrado e foi levado 
inteiro para o Céu durante a Ressurreição, 
por isso a Igreja o celebra durante a Missa, na 
comunhão e na Festa de Corpus Christi. A 
Hóstia Sagrada é distribuída gratuitamente a 
todos os fiéis batizados e crismados durante a 
Missa, durante o percurso de procissões, aos 
doentes (em suas casas ou hospitais), 
detentos etc.

O tapete é pisado apenas pelo ou pelos 
sacerdotes e ou bispos, os fiéis caminham em 
fila ao lado do tapete e nunca pisam em seu 
interior. Segue a frente o sacerdote/bispo com 
o Santíssimo e os auxiliares, coroinhas, que 
também não pisam nos tapetes, além dos 
diáconos leigos e religiosos.

É muito trabalhosa a confecção dos 
tapetes, exige muita dedicação, atenção e 
cooperação. Para essa ação, são 
organizadas equipes de assistência aos que 
estão trabalhando, como servir café, água, 
até alimentos. Muitos moradores das ruas por 
onde passará a procissão também dão essa 
assistência.

No país inteiro ocorre esta festa, mas 
tem cidades que se destacam, por exemplo 
algumas que acompanhei e fotografei, além 
de Tambaú, Santana de Parnaíba, 
Guararema, Piracaia, Bom Jesus dos 
Perdões, Holambra, São Luiz do Paraitinga, 
entre outras, todas no Estado de São Paulo. 
Também da Igreja Nossa Senhora Aparecida 
do Jardim São Paulo, Zona Norte, em São 
Paulo, Capital.

Informações:
Pretendo lançar uma nova edição 

trimestralmente, mas ainda não defini esse 
período, todas as e-revistas (revistas digitais) 
estarão disponíveis no formato PDF no site 
FamíliaJMJ (www.familiajmj.com).

Tão logo termine a pandemia ou a 
população esteja vacinada deverá haver o 
retorno da Festa de Corpus Christi, pois não 
ocorreu no ano passado (2020). Rezemos 
pelo fim desta pandemia e a recuperação de 
todos os doentes. Como no ano de 2020, este 
ano a festa não ocorrerá com a confecção de 
tapetes, porém, a Igreja a realizará via a 
transmissão radiofônica, online e televisiva, 
quando todos poderão acompanhá-la.

Até o próximo número, com mais 
informações sobre esta festa e 
homenageando uma outra localidade e ou 
bairro.
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A população da cidade se une inclusive 
para receber os turistas religiosos, pois é a 
cidade do Padre Donizetti, que está em pro-
cesso de beatificação em função de sua san-
tidade e por uma vida santa. Pe. Donizetti in-
tercedeu por muitos fiéis, ainda em vida, 
quando ocorreram milagres inexplicáveis di-
ante de uma imensa multidão, que em algu-
mas datas e finais de semana passavam de 
cinquenta mil. A cidade é pequena e os restos 
mortais (relíquias) estão depositados no inte-
rior do Santuário de N. Sra. Aparecida.

http://familiajmj.com/


Até a próxima 
e-revista Corpus 
Christi, com ima-
gens de outra lo-
calidade, sempre 
analisando a sua 
importância! 
Amém!

Tambaú é uma cida-
de do interior do Estado 
de São Paulo, a terra do 
Padre Donizetti, que 
será beatificado ainda 
este ano. Vale conhecê-
la após a pandemia.
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Vivaldo Armelin Júnior

Trata-se de uma festa Trata-se de uma festa 
de grande importância para de grande importância para 

a Santa Igreja de Jesus a Santa Igreja de Jesus 
Cristo, a Igreja Católica Cristo, a Igreja Católica 

Apostólica Romana e ainda Apostólica Romana e ainda 
mais para seus seguidores mais para seus seguidores 

e fiéis.e fiéis.
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