
RITUAIS DO CAMINHO 

1. Em todo o Caminho: marcar o Caminho com pedras, fazendo pequenos montes. 

2. Cruz de Ferro – Colocar, na base da cruz, uma pedra levada do Brasil, significando todos 
os problemas, que ali serão deixados. 

3. Monte do Gozo – ir até a estátua dos peregrinos, para ver, pela primeira vez, como os 
peregrinos da Idade Média, as torres da catedral. 

4. Monte do Gozo – descer cantando uma canção que tenha um significado na sua vida. 

5. Plaza Obradoiro – no centro há uma vieira e a marca do tombamento pela Unesco. Deitar 
de costas, com a cabeça sobre a vieira e olhar de lá a Catedral. Fechar os olhos e meditar. 

6. Pórtico da Glória – na coluna que retrata a árvore genealógica de Jesus, apoiar a mão 
direita na marca dos dedos de peregrinos, lá existente há séculos. Fazer um pedido. 

7. Pórtico da Glória – na parte de trás, na base, há uma imagem. Diz-se que é do Mestre 
Matteo, o autor do Pórtico. É chamada Santo dos Coques. Os espanhóis costumam levar os 
filhos para pedir inteligência: bater 3 vezes com a cabeça, na testa do Mestre Matteo. 

8. Pórtico da Glória – na coluna lateral, colocar a mão na boca dos monstros do inferno... 

9. Na imagem de Santiago – altar principal – abraçar o Apóstolo, por trás, dizendo 
"...recomende-me a Deus, meu Amigo!" 

10. No túmulo do Apóstolo – na cripta embaixo do altar principal, ajoelhar-se e rezar. 

11. Porta do Perdão – pedir perdão ao lado da porta que fica atrás do altar e só é aberta 
nos anos santos. 

12. Na porta das Platerias – passar a mão nos sapatos do rei David. No lado D da porta, 
o rei David é o que está tocando um alaúde. Para voltar a Santiago. 

13. Em Padrón – ver a Igreja de Santiago e a pedra onde a barca trazendo o corpo do 
Apóstolo foi amarrada. Está embaixo do altar principal. Colocar uma moeda. 

14. Em Finisterre (Fisterra) – queimar as roupas usadas no Caminho, ao lado do 
Monumento ao Peregrino, após o farol. Significa o rompimento com a vida velha e o 
renascimento para uma nova vida. 

15. Ritual na Igreja Templaria de Eunate (para a cura): Antes de entrar na igreja, ande pelo 
caminho gramado exterior no sentido anti-horário por três vezes e depois, na parte interna 
pavimentada de pedras, no sentido horário por mais três vezes. Fazer este ritual descalço. 
Após siga para o centro da igreja octogonal onde deverá ser proclamado seu agradecimento 
por estar ali, naquele local abençoado, andando por este caminho especial onde milhões de 
outros já andaram através dos séculos (Alexandre S. Bittar). 
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