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Do livro: RELATOS DE UM CAJADO 

Contos & Causos peregrinos, vivenciados no Caminho do Sol. 

 

O “ato de caminhar”, é algo que vai muito além do que simplesmente 

dar uma longa e quase interminável sequência de passos, durante horas 

e dias seguidos. 

Quando experenciamos a essência que o ato de caminhar, nos traz, 

vivenciamos o “ser” em detrimento do “ter”. 

Peregrinar é a expressão máxima do ato de caminhar. 

Quando peregrinamos, temos a oportunidade de caminhar para dentro 

de nós mesmos. 

Entregar-se a uma experiência assim, é ter a coragem de abandonar as 

couraças que nos protegem e nossos níveis de conforto, para entrar em 

contato com nossa essência. 

Poder perceber o imperceptível e perceber-se como ser humano, sem a 

proteção que as couraças do dia a dia nos proporcionam. 

Couraças como nosso status, nosso nível social, como nos vestimos, o 

clube que freqüentamos nossa casa, nosso cargo na empresa, etc., 

influenciam nosso comportamento de forma sorrateira e gradativa, não 

raro, influenciando nossa personalidade, nossos valores e nossa 

conduta. 



Os momentos de solitude trazem reflexões e profundos 

questionamentos internos. 

Viver momentos de despojamento material, assim como conviver 

diariamente com o limite do conforto, nos faz valorizar o simples. 

Perceber o emaranhado que tecemos em nosso cotidiano e como nos 

enroscamos nesta teia sem a menor necessidade. 

A alegria de ser recebido com um sorriso, por quem nunca nos viu antes 

e nem sequer sabe nosso nome, quem somos ou o que somos. 

Ou seja, sem nenhum interesse, a não ser, o de nos servir. 

Poder vivenciar o “amor universal” de graça, sem cobranças, sem que 

ou por que, nos parece muito estranho, mas é muito bom e ao final, 

alguns até entendem. 

E o abraço peregrino então! 

Braço esquerdo erguido, esbanjando um largo e rasgado sorriso no 

peito, a face molhada pelo suor e pelas lágrimas. 

Colando coração com coração. 

Um abraço de amizade, de amor e fraternidade. 

Como deve ser o Caminho pós Caminho. 

Venha viver esta emoção. 


