
SER PEREGRINO!!! 

ACÁCIO DA PAZ  Peregrino del Camino, hospitaleiro de Viloria de 

Rioja, Espanha. 

 

É acreditar na realização dos seus sonhos... 

É sonhar sem ter etapas. 

É encontrar os limites... e superá-los... 

É olhar os limites de outro ângulo. 

Dar um passo de cada vez, escutando seu corpo. 

Rir quando alguém diz: é ali... 

Estar sempre rindo para aquele que não sorri e não diz nada. 

Ser profundo conhecedor de bolhas... 

É não ter bolhas. 

Valorizar o que se tem... 

Agradecer o que não tem 

Ter o essencial e ser feliz com isso! 

Não ter a necessidade do que é essencial. 

Adorar os amigos! Principalmente se forem peregrinos... 

Respeitar os inimigos e aceitá-los. 

Amar as estrelas... O UNIVERSO. 

Sair mesmo que chova torrencialmente... 

Dar ânimo aos que necessitam de ânimo. 



Ser capaz de compreender quando alguém diz: não posso... 

Sorrir sempre que escutar NÃO. 

Dormir em qualquer lugar, e achar ótimo... 

Contemplar cada lugar. 

Comer o que está na mesa sem reclamar... 

Reclamação não existe em um Peregrino. 

Ver a natureza com outros olhos... 

Escutar a música del Camiño. 

Ter centenas de fotos do Caminho, e não se cansar de olhar para elas. 

Não tirar fotos, o Peregrino tem a sua máquina própria: A LEMBRANÇA. 

Encher os olhos de lágrimas quando ouvir falar do Caminho. 

Continuar o Caminho em qualquer lugar e nunca parar de falar. 

Viver cada dia com alegria e prazer, 

Não existe o pior, pois a expectativa não existe para um Peregrino. 

Acreditar que depois de uma montanha... 

Tem outra montanha... 

Acreditar sem colocar etapas, limites e sim caminhar , caminhar... 

Ter uma grande capacidade de aprender... improvisar... e inventar... 

Sentir, amar, tocar, escutar, praticar a humildade. 

Não se importar de tomar banho frio... ou até gelado... 

Não ter hábitos normais e sim fazer os seus próprios hábitos. 

Adorar um Rioja, tortilhas e bocadillos. 



Com Pão e Vinho se faz o Caminho não importa qual, mesmo morto de 

cansaço, sair para tomar vinho e conversar com os amigos, o Peregrino 

não se cansa de falar com os amigos. 

Dormir mesmo sentindo cheiro de chulé... 

Dormir com o Caminho na mente e em nossos sonhos entende-lo. 

Querer compartilhar sempre... 

SEMPRE COMPARTIR. 

Não saber porque fez o Caminho... 

Saber que está aqui por ser CHAMADO. 

Ter certeza que vai fazer outra vez... 

Se entregar para o CHAMADO  e um dia voltar. 

IR... ÉS VOLVER. 

Encontrar um peregrino no meio de centenas de pessoas e identificar o 

Peregrino que tem a mensagem para Ti. 

Ter saudades do Caminho todos os dias. 

ESCOLHER O CAMINHO COMO FORMA DE VIDA ASSIM O FIZ E O 

PALMA FAZ DO CAMINHO DO SOL SUA MANEIRA DE VIVER. 

(Pósfacio do livro Relatos de um Cajado) 


