
HOMILIA DA SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI 

Proferida na Matriz de Mar Grande, por ocasião da Investidura de novos Ministros 

Extraordinários da Comunhão Eucarística, em 03 de junho de 2010. 

 

Meus irmãos e minhas irmãs, 

 

Neste dia, celebramos a Solenidade de Corpus Christi, dentro da qual, faremos a Investidura 

dos novos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística e Renovação do Mandato dos 

ministros já existentes em nossa paróquia. 

A Solenidade de Corpus Christi é de imensa importância! Ela está unida à Quinta-feira 

Santa, quando o Senhor realizou a Última Ceia. E o que foi que Jesus fez naquela Quinta-feira 

Santa, dia em que foi capturado? As Escrituras nos dizem que, “Na noite em que foi entregue, o 

senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: ‘Isto é o meu corpo que é dado por 

vós. Fazei isto em memória de mim’. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e 

disse: ‘Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em 

memória de mim’” (I Co 11,23-25). 

Jesus nos pede para fazer isto, comer do pão e beber do cálice, em sua memória e por isso 

nós estamos aqui, hoje, e tantas outras pessoas também. Mas precisamos saber o que significa 

comer do pão e beber do cálice, para que nós possamos fazer memória justamente. O evangelista 

João nos fala da última ceia, de outro modo; ele não fala que Jesus partilhou o pão e cálice com os 

discípulos, mas sim que realizou um lava-pés, no qual disse: “Vós me chamais Mestre e Senhor e 

dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também deveis 

lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, também vós o façais”. (Jo 

13,13). Quer dizer, os discípulos deviam fazer memória desse gesto do Senhor. 

Esta narração de João reforça o sentido da narração de Mateus, Marcos e Lucas. Tanto numa 

narração, como nas outras, Jesus faz uma única coisa: dar de si aos outros! Tomai: comei, bebei, 

este sou eu que me dou a vós! Dá-me os teus pés, para que eu os lave: deixa que eu te sirva! 

Meus irmãos, que coisa bonita é a comunidade que sabe amar a Eucaristia! Mas que coisa 

mais linda ainda é uma comunidade que sabe viver a Eucaristia! Não basta que adoremos a 

Eucaristia, temos que praticar a Eucaristia! Daqui a pouco sairemos em procissão honrando a 

Eucaristia, o Corpo e o Sangue de Cristo, procissão de Corpus Christi. É louvável fazermos isto, 

mas não terá sentido, se este gesto não for estendido para toda a nossa vida. Precisamos saber amar 

o Corpo do Cristo marginalizado na sociedade, o Corpo do Cristo odiado em nossa família, 

comunidade e todos os demais lugares em que convivamos; precisamos amar o Corpo de Cristo 

chagado, adoentado, nos hospitais e em tantos lugares. Se não for assim, isto aqui, este agora, perde 

a sua razão de ser... é um momento vão! 

Recordo a teologia joanina, segundo a qual não existe amor a Deus sem amor aos irmãos. É 

assim que encontramos em I Jo: “Se alguém disser: ‘Amo a Deus’, mas odeia o seu irmão, é um 

mentiroso: pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê” (I Jo 

4,20). Portanto, meus irmãos, se estamos aqui, hoje, para celebrarmos a Solenidade de Corpus 

Christi é para que Deus nos dê a graça de amarmos o Corpo de Cristo presente em todas as pessoas 



que cruzarem o nosso caminho. Este é o sentido da memória que Jesus pediu para fazermos d’Ele, 

quando celebrarmos a Eucaristia! Faremos memória sua, quando, como Ele, nos dermos aos outros; 

alimentos os outros com a nossa vida! 

O Evangelho indicado pela liturgia dessa Solenidade (Lc 9,11b-17) nos ajuda, nesse sentido. 

Jesus havia ensinado às multidões; a noite vinha chegando e os discípulos lhe dizem que despeça a 

multidão ela possa ir repousar e se alimentar. Entretanto, Jesus surpreendentemente lhes diz: “Dai-

lhes vós mesmos de comer”. (Lc 9,13). Os apóstolos pensavam de despedir a multidão e Jesus lhes 

diz: “Dai-lhe vós mesmos de comer”. Eles pensavam que outros dêem a comida; Jesus lhes disse 

que eles dêem deles mesmos, porque esta é a atitude dos que vivem a Eucaristia. 

Muitas vezes é assim que acontece em nossa vida. As pessoas estão sempre conosco, e nos 

ajudam, mas quando elas precisam de nós, dizemos: vá procurar onde comprar comida e repousar, 

eu não posso te ajudar. Eu não me comprometo com você, cuide você mesmo de si; cuide você do 

seu desemprego, da sua doença, da sua tristeza, da sua depressão; não tenho obrigação de dar dos 

meus cinco pães e dois peixes para você. Entretanto, esta não é a pedagogia de Jesus: Ele nos diz: 

“Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue; tomai, comei; tomai, bebei! Por isso é que Ele disse aos 

discípulos: “Dai-lhe vós mesmos de comer”. Precisamos viver este memorial de Jesus, portanto, 

dando de nós mesmos aos irmãos e irmãs! 

Daqui a pouco, teremos a Investidura dos novos ministros extraordinários da comunhão. 

Estes ministros encarnarão na comunidade, de maneira mais evidente, essa dimensão do memorial 

pedido pelo Senhor: eles darão de si mesmos, ao dar Jesus aos outros, porque estarão prestando um 

serviço aos irmãos, para que Jesus Eucarístico conforte os aflitos; cure os enfermos; liberte os 

escravizados e alegre os entristecidos. 

O serviço que eles prestarão à comunidade é precioso! Precioso porque darão Jesus aos 

irmãos; precioso porque ajudará a construir a comunidade; precioso porque demonstrará que eles 

entenderam que são responsáveis pelo crescimento de nossa paróquia. Todos nós devemos nos 

sentir responsáveis por isso: não podemos esperar pelos outros, temos que nos comprometer; temos 

que ousar nos oferecer para os serviços de que a nossa comunidade necessita! 

A estes nossos irmãos, hoje está sendo confiada a tarefa de distribuir a Sagrada Comunhão 

aos demais fiéis nas missas, sobretudo em ocasião de numerosa participação de fiéis na Comunhão; 

a eles competirá também, e de maneira especial, a distribuição da comunhão aos enfermos e idosos 

impedidos de virem à Igreja. Por fim, competirá a eles presidir a Celebração da Palavra e celebrar 

as Éxequias, na ausência dos ministros ordenados e expor o Santíssimo Sacramento para a adoração 

comunitária. 

Faço votos a vocês, queridos paroquianos que serão investidos como ministros, de que não 

se esqueçam que o ministério que assumirão neste dia é a expressão do amor de Jesus pelo seu 

povo, por isso, não excluam ninguém nem façam do exercício deste ministério um lugar de uso 

abusivo do poder. Vocês foram chamados pela Igreja para servir e não oprimir! 

A vocês, demais paroquianos queridos, faço votos de que esta Solenidade os dê a graça – e 

também a mim – de termos a capacidade de amar muito, ao ponto de vivermos a Eucaristia em 

nossas vidas! Graça e paz a todos! 

 

Pe. Adriano Portela 


