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 Caminho...trajeto que percorremos para alcançar uma meta ou objetivo. 

O Caminho de Santiago o que é? Espiritualidade? Cultura? Esporte ou Turismo? Lazer? 

O caminho nasce na Fé dos nossos antepassados. 

Os teóricos não podem dar objetivos ao Caminho de Santiago. O caminho é para ser 

vivenciado, não para ser teorizado. 

Cultura! Logicamente a Fé se expressa neste caminho nas obras culturais que existem. 

Se complementam no Caminho... estamos falando da cultura do Caminho de Santiago, que é 

expressão da Fé. 

Esporte, turismo... não nego que um peregrino comece o caminho sem saber o que está 

fazendo e termine se conhecendo a si mesmo e conhecendo a Jesus. Logicamente esporte e 

turismo não estão por natureza ligados ao Caminho de Santiago. Não tem lógica esta atitude 

preconcebida como turismo. 

Lazer! Pode ser mas não é lógico que o Caminho seja usado como lazer e diversão. 

Além de que o ser humano não pode tirar férias. Temos que estar sempre em atitude de 

busca...  

O Caminho é Universalidade. Sem nacionalismos excludentes. Onde todos nos sentimos um e 

cada um se sente um pequeno universo caminhante. Fraternidade e convivência.  

O Caminho é: 

1. Encontrar-nos a nós mesmos. 

2. Abrir-nos aos irmãos e semelhantes. 

3. Um Caminho Interior de nós mesmos, sendo capazes de descobrir a capacidade de nos 

doarmos aos demais. 

4. É busca e encontro. Busca de nós mesmos, pois na maioria das vezes somos para nós 

mesmos os grandes desconhecidos... e encontrar Jesus de Nazaré. 

5. É fazer uma reavaliação dos nossos valores porque na maioria dos casos, os valores 

autênticos vão a reboque neste trem da vida. 

6. É fazer projetos realistas e factíveis para que não nos sintamos angustiados pela vida. 

 



7. É crer no Amor, não por medo ou temor. 

8. É ser testemunha e dar o testemunho do Jesus histórico dando passagem para o Jesus da Fé. 

9. É um tempo para ver nossos erros e superá-los. Ver nossos acertos e potencializá-los. 

10. É sentir-nos evangelizadores deste mundo que passou de uma consciência de culpabilidade 

absoluta a uma consciência mais relaxada (= tudo me é permitido). 

Não tenhamos medo da vida! Avante! Cristo nos espera com os braços abertos. 

Ele precisa de todos nós para mudar este mundo, necessitando para isso, a mudança pessoal 

de cada um. 

NUNCA È TARDE! 

FELIZ CAMINHO! 


