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Peregrinação é chamado à reflexão e ao encontro com Deus

peregrinações ao Santuário, inicialmente 
impulsionado pela realização da V Con-
ferência Episcopal da América Latina e 
Caribe, em 2007, que promoveu o encon-
tro dos bispos do continente com o então 
Papa Bento XVI.

Ao falar sobre as peregrinações de 
maior volume ao Santuário, padre Do-
mingos a� rma ser difícil relacionar todas. 
Romarias como a da arquidiocese do Rio 
de Janeiro, dos Irmãos do Santíssimo e 
Legião de Maria levam grandes multi-
dões a Aparecida. 

Mas, para o religioso, o mais impor-
tante é abertura de coração de quem par-
ticipa. “Alguém que caminhe, talvez, 20 
quilômetros, mas que isso tenha um sen-
tido muito profundo para ele, ou alguém 
que faça uma caminhada grande a pé, ou 
mesmo a cavalo, ou de carro. São todos 
pessoas que vêm aqui para rezar, para ma-
nifestar a sua fé”, justi� ca. 

É o caso de um grupo ligado à esco-
la de ciclismo Ciclofemini, de São Paulo 
(SP), que pedalou quase 500 quilômetros 
entre Águas da Prata (SP) e o Santuário 
Nacional, também conhecido como Ca-
minho da Fé.

O grupo de 18 pessoas percorreu o 
trajeto entre o � nal de dezembro de 2013 
o início deste ano. A professora Claudia 
Franco, uma das organizadoras da peda-
lada, diz que sempre costuma fazer ci-
cloviagens com o marido, Marcello Rui-
vo, entre o Natal e o Ano Novo, e que o 
Caminho da Fé era um dos roteiros que 
sempre tinham em mente.

As impressões sobre o passeio foram 
as melhores possíveis, devido ao contato 
com a natureza e à possibilidade de co-
nexão com o divino. “Já percorri vários 
trechos do Caminho da Fé, mas desta vez 
teve um signi� cado totalmente diferente, 

porque não fui apenas como cicloturista e 
sim como peregrina”, explica. 

Para Claudia, viajar de bicicleta pela 
Serra da Mantiqueira é algo “mágico” e 
que exige preparação física e principal-
mente mental, para superar as subidas. 
Porém, tudo foi superado pelo contato 
com a natureza. 

A professora lembra que o fato de ter 
percorrido o Caminho da Fé como pe-
regrina é muito “forte”, já que o ato de 
peregrinar ocorre desde os tempos mais 
remotos, em que predominavam os cos-
tumes ou ritos pagãos.

“As primeiras peregrinações do cris-
tianismo datam do início do século IV 
e tinham por destino a Terra Santa. In-
corporar este espírito tornou esta ciclo-
viagem muito especial e signi� cativa”, 
conclui.

Dentre os ciclistas, os motivos de acei-
tar o desa� o foram vários. Segundo Clau-
dia, alguns não tinham nada planejado para 
o � m de ano e viram na iniciativa uma ex-
celente opção. Outras pessoas foram pelo 
grande desejo de conhecer o caminho da 
fé e alguns ainda por querer enfrentar um 
momento de reavaliação da vida. 

Experiência social e espiritual
Padre Domingos acredita que a pere-

grinação, seja qual for, é algo diferenciado 
da vida paroquial. “Para muitos, o San-
tuário é uma experiência que se faz de vez 
em quando; um lugar de refazer as forças 
e com o qual nós ligamos com facilidade 
à penitência e ao sacrifício”, explica. 

Diante disso, o religioso coloca que, 
em muitos casos, o esforço físico da pe-
regrinação é feito como ação de graças, 
com alegria e como uma grande tentativa 
de mostrar gratidão a Deus e a Nossa Se-
nhora pelos bens recebidos. 

A assistente social Odete Loro Bos-
cariol, que é diretora-presidente da As-
sociação dos Amigos do Caminho da Fé, 
reconhece outros benefícios do ato de 
peregrinar. “É de extrema importância 
essa troca de conhecimentos: você levar a 
sua cultura e observar a cultura do outro, 
porque o ser humano não consegue viver 
sozinho”, avalia.

Para Odete, a experiência de sair de 
um grande centro e passar por locais cal-
mos e tranquilos, como o Caminho da Fé, 
tende a fazer o peregrino a observar o que 
realmente importa na vida. “Ele percebe 
que o mínimo é su� ciente”, pontua. 

Já sob o aspecto espiritual, Odete 
acredita que a experiência varie muito de 
como a pessoa está encarando o caminho, 
mas geralmente as pessoas que partici-
pam são tocadas por Deus. 

Parte do grupo na chegada ao Santuário Nacional, destino final da jornada

Padre Domingos Sávio: “o fundamento da 
peregrinação católica-cristã está na Bíblia”

Odete Boscariol, da Associação Caminho 
da Fé, enaltece caráter sociocultural das 
peregrinações

Deniele Simões
deniele.jornal@editorasantuario.com.br

Mais uma vez o Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida encerrou o 
ano com recorde no número de peregri-
nos, com 11.856.705 visitantes. O índice 
representa 742 mil peregrinos a mais do 
que o ano anterior e rea� rma o papel do 
templo como um dos maiores centros de 
peregrinação no mundo. 

A peregrinação religiosa, entretanto, 
não é um privilégio dos cristãos católicos, 
mas uma prática que teve início há milha-
res de anos. “Eu diria que o fundamento 
da peregrinação católica-cristã está na Bí-
blia”, aponta o reitor do Santuário Nacio-
nal, padre Domingos Sávio da Silva. 

De acordo com o religioso, a cidade 
de Jerusalém – considerada o maior cen-
tro de peregrinação religiosa do mundo e 
que recebe � éis de vários credos – já era 
um santuário do povo jebuseu, antes da 
conquista pelo Rei Davi.

“Depois, nós temos, por exemplo, os 
santuários de Betel, de Silo”, explica, ao 
lembrar que a peregrinação a locais sa-
grados tem toda uma pré-história funda-
mentada na Bíblia. 

O ato de peregrinar foi o maior 
exemplo deixado por Jesus Cristo, que se 
fez romeiro, indo até Jerusalém com seus 
pais. Há várias passagens no Evangelho 
que mostram um Cristo peregrino.

Na opinião de padre Domingos, todas 
elas mostram a essência da peregrinação, 
que é justamente a preparação para o en-
contro de� nitivo com o Pai, a quem cha-
ma de “Santuário de� nitivo”. 

“Nesse sentido, eu diria que o San-
tuário Nacional insere-se nesse sentido 
bíblico, porque o centro dele é o altar, que 
é Jesus, e, como santuário mariano, Nossa 
Senhora leva até o centro”, exempli� ca. 

O exemplo deixado por Cristo é segui-
do pelos religiosos, que vivem em missão 
e, sobretudo, pelos papas, que se servem da 
peregrinação para levar a Boa Nova e man-
ter contato pleno com o povo de Deus.

Após visitar o Brasil no ano passado, 
o Papa Francisco partirá em maio para a 
sua segunda peregrinação internacional. 
Ele viajará à Terra Santa entre os dias 24 
e 26, devendo visitar Belém, Jerusalém e 
Amã, capital da Jordânia. 

Além de marcar os 50 anos do encon-
tro histórico entre o Papa Paulo VI e o 
patriarca Atenágoras, de Constantinopla, 
a peregrinação de Francisco à Terra Santa 
acontece cinco anos após a visita de Ben-
to XVI à região. 

Principais peregrinações
A visita do Papa Francisco em 2013 

é um dos fatores a que padre Domingos 
Sávio atribui o aumento do número de 
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O 
grupo de 

18 pessoas, 
entre elas 

quatro ciclistas da 
Escola de Bicicleta Ciclofemini, de São 
Paulo, e outras 14, entre alunos e amigos 
da escola, saiu da cidade de Águas da 
Prata (SP), no dia 26 de dezembro, com 
destino a Aparecida.

Os ciclistas percorreram 497 quilô-
metros, dos quais cerca de 300 atraves-
sando a Serra da Mantiqueira por estra-
dinhas de terra, trilhas, bosques e asfalto. 
Eles pedalaram uma média de 70 quilô-
metros por dia. Se fossem ciclistas com 
pouca experiência, o ideal seria percorrer 
no máximo 30. 

“A viagem é dura, mesmo para quem é 
atleta amador como eu e meu marido; po-
rém tiramos muito proveito e tivemos mais 
momentos de tranquilidade do que de des-
conforto”, conta a professora Claudia. 

Na opinião de Claudia, a viagem pelo 
Caminho da Fé funciona como um exce-
lente treino para atletas de mountain bike, 
possibilitando aplicar todas as técnicas 
utilizadas no esporte para superar subidas 

íngremes, descidas técnicas e o longo per-
curso pedalando o tempo todo. 

Para a ciclista, é impossível � car alheio à 
atmosfera da região e da padroeira do, Nossa 
Senhora Aparecida. “Em vários momentos 
da viagem me peguei re� etindo e meditan-
do a respeito do objetivo da viagem, do ob-
jetivo de chegar até a Basílica de Aparecida.” 

Ao chegar ao destino � nal, Claudia 
diz ser “humanamente impossível” esca-

par da emoção. Segundo ela, a emoção 
vem tanto do prazer de conseguir com-
pletar a viagem como pelo fato de a Basí-
lica ser um lugar “maravilhoso”. 

A atleta conta que fez a viagem em 
homenagem ao seu pai, que era muito de-
voto da Mãe Aparecida. “Há 45 anos ele 
sofreu um acidente e quase morreu. Após 
recuperar-se, a primeira vez que saiu de 
casa foi para visitar a Basílica da Nossa 

Senhora e fazer o agradecimento por tê-
-lo salvo do terrível acidente e pelo resta-
belecimento da saúde.” 

Claudia a� rma lembrar-se, até hoje, 
da foto tirada em frente à Basílica Velha 
quando foi com o pai cumprir a promes-
sa. “Por conta deste episódio, ao chegar de 
bicicleta em frente a Basílica e ao retirar 
o Certi� cado de Peregrino não consegui 
conter a forte emoção”, conclui.

Cicloviagem: um misto de fé e aventura

Caminho da Fé atrai peregrinos de todo o mundo

O Caminho da Fé é uma trilha turís-
tico-cultural-religiosa que inicialmente 
ligou Águas da Prata ao Santuário de 
Aparecida. “Depois ela foi crescendo e já 
tem outros pontos de partida”, explica a 
presidente da Associação dos Amigos do 
Caminho da Fé, Odete Boscariol. 

Atualmente, 32 municípios nos es-
tados de São Paulo e Minas Gerais in-
tegram o trajeto e colocam à disposição 
do peregrino a estrutura de comércio e 
pousadas, assim como as trilhas, que são 
exploradas por peregrinos que percorrem 
o trajeto a pé ou de bicicleta.

De acordo com Odete, o projeto foi 
inspirado no Caminho de Santiago de 
Compostela, na Espanha, considera-
do uma das rotas de peregrinação mais 
importantes do mundo. “O idealizador 
já tinha feito esse caminho duas vezes e 
questionou-se: por que não no Brasil, que 
tem uma vegetação bonita, uma paisagem 
agradável e a cultura da religião e de Nos-
sa Senhora”, conta.

Após expor a ideia para os padres, os 
idealizadores conseguiram apoio do San-
tuário Nacional. Hoje, o Caminho da Fé 
já tem 10 anos de história e integra o pro-
grama Caminha São Paulo, do governo 
do Estado de São Paulo. 

A Associação é responsável pela ma-
nutenção da trilha e da logística de ope-
ração do Caminho da Fé. 

Como funciona
Ao longo dos quase 500 quilômetros 

do Caminho da Fé existem diversos pon-
tos de apoio ao peregrino, para que ele 
possa dormir. “Procurou-se ter uma pou-
sada a cada 25 quilômetros, em média, 
para poder dar esse apoio”, explica. 

A estrutura também oferece pontos 
para que o peregrino possa carimbar a 
credencial e, no � nal do trajeto, quando 
chega a Aparecida, é possível retirar o 
certi� cado de participação na Secretaria 
de Pastoral do Santuário, mediante apre-
sentação da credencial carimbada. 

De acordo com Odete, para ter direito 
ao certi� cado é necessário percorrer pelo 
menos 100 quilômetros. Para cumprir tal 
objetivo é necessário iniciar a peregrina-
ção em um dos pontos de apoio a pelo 
menos 100 quilômetros do destino � nal. 

Um dos pontos mais próximos é a cidade 
de Paraisópolis (MG). 

Além disso, não é necessário estar em 
um grupo para participar. O peregrino 
pode cumprir o trajeto a pé ou de bicicleta, 
desde que respeite os intervalos para des-
canso e peregrine apenas durante o dia. 

Hoje o Caminho da Fé recebe pere-
grinos de todo o mundo. Por isso, o per� l 
dos participantes é bastante diversi� cado. 
“Nós recebemos coreanos, italianos, ale-
mães, franceses. É uma gama enorme de 
localidades”, justi� ca. 

Grande parte dos peregrinos faz as 
trilhas para pagar promessas e agradecer 
graças alcançadas. Há também aqueles 
que participam em função da aventura e 
também pessoas que professam outra fé 
que não a católica, assumindo também 
um caráter ecumênico. 

Espiritualidade, cultura e 
desenvolvimento
Além de fomentar a cultura, estimular 

a prática de atividades físicas, o contato 
com a natureza e a conexão com Deus, o 
Caminho da Fé tem sido um forte aliado 
do desenvolvimento regional. 

“Movimenta muito bem o comércio 
local porque todos os dias recebemos pe-
regrinos”, justi� ca Odete. Isso acontece 
porque o peregrino precisa comer, dor-
mir, ir a uma farmácia ou mesmo a um 
supermercado durante a viagem. 

Diante da função de suprir as neces-
sidades dos peregrinos, as cidades que 
integram o trajeto acabam bene� ciando-
-se economicamente, de alguma maneira. 
“Nós temos cidades com 3.000 habitantes, 
principalmente no Sul de Minas, que fa-
zem questão de colocar que são conheci-
das a partir do momento que começaram a 
fazer parte do Caminho da Fé, relata. 

Segundo a dirigente da associação, 
essa integração acaba tornando as cidades 
conhecidas internacionalmente e trazen-
do desenvolvimento econômico à região. 

Saiba mais sobre 
o Caminho da Fé.

Acesse
http://bit.ly/js_caminhodafe

Professores Claudia Franco e Arnaldo Farias durante cicloviagem 
pelo Caminho da Fé

Peregrinação envolveu 18 atletas ligados à escola Ciclofemini, de 
São Paulo

Caminho da Fé reúne quase 500 quilômetros de trilhas, passando por 32 municípios nos 
estados de São Paulo e Minas Gerais
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