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Guia da Peregrinação
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Apresentação
“Ele começou a se assustar com essas 
alternâncias [em sua alma], as quais 

nunca tinha antes experimentado.  
Dizia a si mesmo: ‘Que novo caminho é 

este que nós começamos agora?’. (...)  
Com efeito, ainda que não tivesse 

conhecimento das coisas espirituais,  
ele mostrava nas suas palavras muito 

fervor e grande vontade de ir  
adiante no serviço de Deus”  

(O Relato do Peregrino, n. 21).
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Queridos peregrinos,  
queridas peregrinas! 
Ao lançarmos um olhar sobre 
nosso mundo, nossas realidades, 
somos provocados a peregri-
nar. Não nos deixemos intimidar 
por medos e angústias, diante 
de tantas situações de tensões 
que ocorrem em nosso contexto 
atual. Não sejamos indiferentes 
à dor daqueles e daquelas que 
estão caídos à beira do caminho!

Neste ano de 2021 em que cele-
bramos a ordenação presbiteral 
de três amigos jesuítas (Antônio 
Anderson Rabêlo Costa, Davi 
Mendes Caixeta e Marcos Furlan 
Venturini), neste mês de julho em 
que recordamos o peregrino Iná-
cio de Loyola, no mês de agosto 
em que dedicamos a rezar pelas 
vocações, somos convidados a 
resgatar nossas esperanças. Ins-
pirados pelo Ano Inaciano, 500 
anos da conversão de Inácio, so-
mos provocados a fazer uma pe-
regrinação, buscando ver novas 
todas as coisas em Cristo.

Apresentamos, assim, esta pro-
posta de uma peregrinação hu-
mana e espiritual. Com jesuítas, 
religiosos e religiosas, leigos e lei-
gas, familiares, amigos e amigas 
no Senhor, desejamos estar jun-
tos, celebrando, rezando, parti-
lhando, dialogando, em união de 
corações, na promoção da justi-
ça, no serviço ao Povo de Deus.

Durante essas seis semanas de 
caminhada, atividades e cele-
brações, propomos seis momen-
tos de oração e reflexão, como 
paradas durante a peregrinação. 
Nessas paradas, peregrinos e 
peregrinas podem recobrar suas 
forças, fazer memória do cami-
nho percorrido, discernir novos 
horizontes.

Peregrinamos, juntos com Iná-
cio de Loyola, provocados pelo 
serviço ao Povo de Deus, numa 
missão de reconciliação, na pro-
moção da justiça, da caridade, 
do diálogo, da paz...
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Imagem:  
Ateliê15

1a Parada:  
Provocação a peregrinar
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Poema
O gosto dos caminhos 
recomeçados -  
José Tolentino 
Mendonça
O que te peço, Senhor, 
é a graça de ser.

Não te peço sapatos, 
peço-te caminhos.

O gosto dos caminhos 
recomeçados, com suas 
surpresas e suas mudanças. 
Não te peço coisas para segurar,
mas que as minhas mãos 
vazias se entusiasmem na 
construção da vida.
Não te peço que pares o tempo 
na minha imagem predileta,
mas que ensines meus olhos 
a encarar cada tempo como 
uma nova oportunidade.
Afasta de mim as palavras que 
servem apenas para evocar 
cansaços, desânimos, distâncias.
Que eu não pense saber já tudo 
acerca de mim e dos outros.
Mesmo quando eu não posso 
ou quando não tenho,
sei que posso ser simplesmente.
É isso que te peço, Senhor:
a graça de ser de novo.

A peregrinação de 
Inácio de Loyola

“Contudo, Nosso Senhor o so-
corria, fazendo suceder a esses 
pensamentos outros que nasciam 
de suas leituras, porque, lendo a 
vida de Nosso Senhor e as vidas 
dos Santos, detinha-se a pensar, 
raciocinando consigo mesmo: E 
se eu fizesse isto que praticou 
São Francisco? Ou que São Do-
mingos realizou? Assim discorria 
por muitos assuntos que achava 
bons, propondo-se empreendi-
mentos difíceis e grandiosos. (...) 
Quando pensava em ir a Jeru-
salém descalço, em não comer 
senão verduras, em fazer todos 
os maiores rigores que via nos 
Santos, não se consolava apenas 
enquanto se detinha nesses pen-
samentos, mas ainda depois de 
os deixar permanecia alegre. Mas 
não caía em conta disso, nem pa-
rava a considerar essa diferença, 
até que, uma vez, seus olhos se 
abriram um pouco, e começou a 
maravilhar-se dessa diversidade 
e a refletir sobre ela” (O Relato 
do Peregrino, n. 7-8).
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O nosso 
peregrinar hoje

“A conversão, em todo caso, 
nunca se dá em um único golpe, 
como um raio. Trata-se de um 
processo que dura a vida toda. 
Inácio, por exemplo, nunca se 
considerou convertido, mas um 
peregrino. Nunca pensou que ti-
nha chegado à meta. A vida cris-
tã é uma peregrinação, na qual 
se sai de si mesmo para pôr-se 
a caminho, para se deixar guiar, 
ser acompanhado e estar aberto 
às surpresas. Por mais visão es-
tratégica que você tenha, você 
nunca pode controlar totalmente 
sua vida, caso você se abra real-
mente para ser guiado pelo Es-
pírito” (Arturo Sosa, A caminho 
com Inácio).

Pedido de Graça

Senhor, dê-me a graça de não 
ser surdo a seu chamado em mi-
nha vida, mas pronto e disponí-
vel para cumprir Sua Santíssima 
Vontade (EE 91).

Texto bíblico
Marcos 10, 46-52 –  
O que queres que 
eu te faça?
46 Chegaram a Jericó. Jesus saiu 
de Jericó, junto com seus discí-
pulos e uma grande multidão. Na 
beira do caminho havia um cego 
que se chamava Bartimeu, o filho 
de Timeu; estava sentado, pedin-
do esmolas. 47 Quando ouviu di-
zer que era Jesus Nazareno que 
estava passando, o cego come-
çou a gritar: “Jesus, filho de Davi, 
tem piedade de mim!” 48 Muitos 
o repreenderam e mandaram 
que ficasse quieto. Mas ele gri-
tava mais ainda: “Filho de Davi, 
tem piedade de mim!” 49 Então 
Jesus parou e disse: “Chamem 
o cego.” Eles chamaram o cego 
e disseram: “Coragem, levante-
-se, porque Jesus está chamando 
você.” 50 O cego largou o manto, 
deu um pulo e foi até Jesus. 51 En-
tão Jesus lhe perguntou: “O que 
você quer que eu faça por você?” 
O cego respondeu: “Mestre, eu 
quero ver de novo.” 52 Jesus dis-
se: “Pode ir, a sua fé curou você.” 
No mesmo instante o cego come-
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çou a ver de novo e seguia Jesus 
pelo caminho.

Meditação
Nesta passagem apresentada, 
um cego chamado Bartimeu está 
fora do caminho (à margem), no 
entanto, ele escuta uma movi-
mentação que o interpela, o cha-
ma. Percebendo que estava na 
presença de Jesus, ele começa 
a gritar para chamar sua atenção 
sem se importar com aqueles que 
o cercavam e o repreenderam. 
Jesus escuta seu grito e, ao invés 
de ir até onde o cego estava, lhe 
chama para que saia da margem 
e vá ao seu encontro no caminho.

Perguntas para 
reflexão

 » Quando o Senhor me chama, 
eu deixo a margem para en-
contrá-lo no caminho?

 » Estando em sua presença, 
como respondo a pergunta “O 
que queres que eu te faça?”

 » Faço memória do meu próprio 
processo de conversão. Quais 
caminhos já percorri? Quais 

caminhos ainda desejo trilhar? 
Em que caminho fiquei à mar-
gem, vendo Cristo passar?

 » Quais desejos/sonhos me tra-
zem consolação e me fazem 
permanecer alegre?

Música/Vídeo
Tudo Novo - Hino oficial do 
Ano Inaciano BRA - Francys 
Silvestrini, PC Bernardes e 
Roberto Mesquita Ribeiro

Colóquio do peregrino
Como um amigo que caminha 
sempre ao lado, fale com Jesus. 
Conte a Ele os frutos de sua ora-
ção, os desejos que habitam o 
seu coração, deixe que Ele lhe 
conte os planos que tem para 
você. Termine rezando um Pai-
-Nosso e uma Ave-Maria. Lem-
bre-se de registrar e examinar 
aquilo que foi saboreado durante 
este peregrinar.

Utilize um leitor 
de QRCODE 
ou clique para 

visualizar 
o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=dDj_UddEjO8


8

Oração conclusiva
Tomai, Senhor,  
e recebei toda a mi-
nha liberdade, 
A minha memória também, 
O meu entendimento e 
toda a minha vontade, 
Tudo o que tenho e possuo 
Vós me destes com amor. 
Todos os dons que me destes, 
Com gratidão vos devolvo; 
Disponde deles, Senhor, 
Segundo a Vossa vontade. 
Dai-me somente  
o vosso amor, vossa graça. 
Isso me basta,  
nada mais quero pedir. 

Momentos da 
peregrinação para 
esta primeira semana

 » 15/07 – Noite de  
espiritualidade

 » 17/07 – Ordenação 
Presbiteral: Davi 
Mendes Caixeta, SJ

 » 18/07 – Primeira missa: 
Davi Mendes Caixeta, SJ

Ordenação presbiteral
DAVI MENDES CAIXETA, SJ

Ordenação 
17 de julho de 2021, às 9h
Igreja de Santa Terezinha • Patos de Minas, MG

1a Missa
118 de julho de 2021, às 9h
Igreja de Santa Terezinha • Patos de Minas, MG
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2a Parada: 
Encontro com  
“os feridos”  
no caminho

Imagem:  
Ateliê15
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A peregrinação de 
Inácio de Loyola
“Um pouco antes do lugar donde 
se via a cidade, apearam, por-
que viram uns frades com a cruz, 
esperando-os. Vendo a cidade, 
o Peregrino teve uma grande 
consolação. Pelo que disseram 
depois uns aos outros, ela foi 
comum a todos, com uma alegria 
que não parecia ser natural. Ele 
sentiu sempre a mesma devoção 
na visita aos Lugares Santos. Ele 
tinha o firme propósito de per-
manecer em Jerusalém, visitando 
constantemente os Lugares San-
tos. Além dessa devoção, tinha 
também o propósito de ajudar as 
almas” (O Relato do Peregrino,  
n. 45).

O nosso 
peregrinar hoje
“No mundo atual, esmorecem os 
sentimentos de pertença à mes-
ma humanidade; e o sonho de 
construirmos juntos a justiça e a 
paz parece uma utopia de outros 
tempos. Vemos como reina uma 
indiferença acomodada, fria e 

Poema
Saber Viver - 
Cora Coralina
Não sei… Se a vida é curta
Ou longa demais pra nós,
Mas sei que nada do 
que vivemos
Tem sentido, se não tocamos 
o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser:
Colo que acolhe,
Braço que envolve,
Palavra que conforta,
Silêncio que respeita,
Alegria que contagia,
Lágrima que corre,
Olhar que acaricia,
Desejo que sacia,
Amor que promove.
E isso não é coisa de  
outro mundo,
É o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela
Não seja nem curta,
Nem longa demais,
Mas que seja intensa,
Verdadeira, pura…
Enquanto durar.
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globalizada, filha de uma profun-
da desilusão que se esconde por 
detrás desta ilusão enganado-
ra: considerar que podemos ser 
onipotentes e esquecer que nos 
encontramos todos no mesmo 
barco. Esta desilusão, que deixa 
para trás os grandes valores fra-
ternos, conduz ‘a uma espécie de 
cinismo. Esta é a tentação que te-
mos diante de nós, se formos por 
este caminho do desengano ou 
da desilusão. (…) O isolamento 
e o fechamento em nós mesmos 
ou nos próprios interesses nunca 
serão o caminho para voltar a dar 
esperança e realizar uma renova-
ção, mas é a proximidade, a cul-
tura do encontro. O isolamento, 
não; a proximidade, sim. Cultura 
do confronto, não; cultura do en-
contro, sim’” (Fratelli Tutti, n. 30).

Pedido de Graça
Senhor, dê-me a graça do co-
nhecimento dos enganos do mau 
espírito e o conhecimento da ver-
dadeira vida (EE 139) para sentir 
e partilhar o amor misericordioso 
de Deus com os demais.

Texto bíblico
Lucas 10, 25-37 – Qual 
dos três foi o próximo 
do homem que caiu nas 
mãos dos assaltantes?
25 Um especialista em leis se le-
vantou, e, para tentar Jesus, 
perguntou: “Mestre, o que devo 
fazer para receber em herança 
a vida eterna?” 26 Jesus lhe dis-
se: “O que é que está escrito na 
Lei? Como você lê?” 27 Ele então 
respondeu: “Ame o Senhor, seu 
Deus, com todo o seu coração, 
com toda a sua alma, com toda a 
sua força e com toda a sua men-
te; e ao seu próximo como a si 
mesmo.” 28 Jesus lhe disse: “Você 
respondeu certo. Faça isso, e vi-
verá!” 29 Mas o especialista em 
leis, querendo se justificar, disse 
a Jesus: “E quem é o meu próxi-
mo?” 30 Jesus respondeu: «Um 
homem ia descendo de Jerusa-
lém para Jericó, e caiu nas mãos 
de assaltantes, que lhe arranca-
ram tudo, e o espancaram. De-
pois foram embora, e o deixaram 
quase morto. 31 Por acaso, um 
sacerdote estava descendo por 
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aquele caminho; quando viu o 
homem, passou adiante, pelo ou-
tro lado. 32 O mesmo aconteceu 
com um levita: chegou ao lugar, 
viu, e passou adiante, pelo outro 
lado. 33 Mas um samaritano, que 
estava viajando, chegou perto 
dele, viu, e teve compaixão. 34 
Aproximou-se dele e fez curati-
vos, derramando óleo e vinho nas 
feridas. Depois colocou o homem 
em seu próprio animal, e o levou 
a uma pensão, onde cuidou dele. 
35 No dia seguinte, pegou duas 
moedas de prata, e as entregou 
ao dono da pensão, recomen-
dando: ‘Tome conta dele. Quan-
do eu voltar, vou pagar o que ele 
tiver gasto a mais’.” E Jesus per-
guntou: 36 “Na sua opinião, qual 
dos três foi o próximo do homem 
que caiu nas mãos dos assaltan-
tes?” 37 O especialista em leis 
respondeu: “Aquele que praticou 
misericórdia para com ele.” En-
tão Jesus lhe disse: “Vá, e faça a  
mesma coisa.”

Meditação
“Quem é meu próximo?” É a 
pergunta que motivou Jesus a 
contar a parábola do Bom Sa-

maritano para que aqueles que a 
ouviam respondessem a partir de 
suas próprias percepções “quem 
é o próximo”. São quatro verbos 
importantes nessa passagem que 
ajudam a chegar na resposta para 
a pergunta inicial: ver; aproximar-
-se; compadecer-se; cuidar. 

O texto revela como Cristo cui-
da de nós, enquanto humanida-
de ferida, e nos chama a fazer 
o mesmo uns pelos outros, mas 
para isso é preciso dirigir um 
novo olhar sobre a realidade, é 
preciso que nos aproximemos 
do outro, que compreendamos 
os vários contextos e tenhamos 
compaixão.

Perguntas para 
reflexão

 » Quais sentimentos e ati-
tudes do Bom Samaritano 
mais me impressionam?

 » Sinto-me identificado com 
esses sentimentos e atitudes? 
De que forma eles estão 
presentes em minha vida?



13

 » Em que momento do 
meu caminho encontrei 
um ferido e me senti in-
terpelado a ajudá-lo?

 » Sinto-me chamado a me 
colocar a serviço dos feridos 
que encontro pelo cami-
nho? De quais formas?

Música/Vídeo

Enquanto houver sol - Titãs 

 

Colóquio do peregrino

Como um amigo que caminha 
sempre ao lado, fale com Jesus. 
Conte a Ele os frutos de sua ora-
ção, os desejos que habitam o 
seu coração, deixe que Ele lhe 
conte os planos que tem para 
você. Termine rezando um Pai-
-Nosso e uma Ave-Maria. Lem-
bre-se de registrar e examinar 
aquilo que foi saboreado durante 
este peregrinar.

Utilize um leitor 
de QRCODE 
ou clique para 

visualizar 
o vídeo.

Oração conclusiva

Tomai, Senhor,  
e recebei toda a mi-
nha liberdade, 
A minha memória também, 
O meu entendimento e 
toda a minha vontade, 
Tudo o que tenho e possuo 
Vós me destes com amor. 
Todos os dons que me destes, 
Com gratidão vos devolvo; 
Disponde deles, Senhor, 
Segundo a Vossa vontade. 
Dai-me somente  
o vosso amor, vossa graça. 
Isso me basta,  
nada mais quero pedir.

Momentos da 
peregrinação para 
esta segunda semana

 » 23/07 – Roda de conversa

 » 24/07 – Ordenação  
Presbiteral: Antônio  
Anderson Rabêlo Costa, SJ

 » 25/07 – Primeira missa:  
Antônio Anderson  
Rabêlo Costa, SJ

https://www.youtube.com/watch?v=3POrNGHfBsc
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3a Parada:  
O Peregrino e as missões 
junto às juventudes

Imagem: Ateliê15
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Poema
Rezar com versos 
roubados de 
Cummings - José 
Tolentino Mendonça
In: Um Deus que dança
que o meu coração esteja 
sempre aberto aos pequenos
pássaros que são o 
segredo da vida
seja o que for que cantem 
é melhor do que saber
os homens, se não os 
ouvem, estão velhos

que a minha mente 
passeie faminta
e destemida e sedenta e flexível
e possa eu estar errado 
mesmo que seja domingo
porque os homens que têm 
certezas não são jovens

A peregrinação de 
Inácio de Loyola
“Então ele partiu para Paris, sozi-
nho e a pé, mais ou menos duran-
te o mês de fevereiro, isto foi em 
1528 ou 1527. Alojou-se numa 
pensão com outros espanhóis. Ia 

estudar humanidades em Mon-
taigu. Isto porque, precisando 
avançar com rapidez nos estu-
dos, ele se encontrava sem base. 
Estudou com as crianças, segun-
do a ordem e o modo de Paris” 
(O Relato do Peregrino, n. 73).

O nosso 
peregrinar hoje

“Acompanhar os jovens exige 
de nós coerência de vida, pro-
fundidade espiritual, abertura à 
partilha da vida-missão na qual 
encontramos sentido para o que 
somos e fazemos. A partir disto 
podemos aprender com os jo-
vens a encontrar Deus em todas 
as coisas e a contribuir, dentro 
do que podemos oferecer com 
nossos ministérios e apostola-
dos, a viver em profundidade 
esta etapa da vida. Acompanhar 
os jovens nos leva à via daquela 
conversão pessoal, comunitária e 
institucional que torna possível 
esta mesma conversão” (Prefe-
rências Apostólicas Universais 
da Companhia de Jesus, 2019-
2029).
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Pedido de Graça

Senhor, conduza meus pensa-
mentos e passos a fim de que eu 
possa ouvir e assumir com cora-
gem o seu chamado.

Texto bíblico
Lucas 9, 23-26 – Que 
aproveita ao ser humano 
ganhar o mundo inteiro, 
se ele se perder?
23 Depois Jesus disse a todos:  
“Se alguém quer me seguir, re-
nuncie a si mesmo, tome cada 
dia a sua cruz, e me siga. 24 Pois, 
quem quiser salvar a sua vida, 
vai perdê-la; mas, quem perde a 
sua vida por causa de mim, esse 
a salvará. 25 De fato, que adianta 
um homem ganhar o mundo in-
teiro, se perde e destrói a si mes-
mo? 26 Se alguém se envergonhar 
de mim e das minhas palavras, o 
Filho do Homem também se en-
vergonhará dele quando vier na 
sua glória, na glória do Pai e dos 
santos anjos”. 

Meditação
A construção do Reino de Deus é 
um convite para todos e tem em 
sua essência um caráter comuni-
tário, em companhia. No entan-
to, Deus vai chamando cada um 
individualmente a colocar seus 
dons e talentos, que são únicos, 
nessa missão coletiva. “No nosso 
pessoal processo espiritual de-
vemos também desenvolver esta 
capacidade de ver quem somos 
nós e onde estamos, sem o temor 
de nos defrontarmos com respos-
tas desagradáveis. Somente par-
tindo da realidade de nós mes-
mos, que é sempre uma realidade 
encoberta e limitada, poderemos 
crescer como peregrinos para um 
ponto que progressivamente se 
mostrará sempre mais claro” (Re-
flexões Inacianas, n. 101). 

Perguntas para 
reflexão

 » Como tenho enxergado 
a minha vida?

 » Quais são as coisas que 
ainda me prendem em mim 
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mesmo e me impedem de 
peregrinar com Cristo?

 » Sonhar um projeto de vida 
requer também fazer escolhas. 
Sinto-me livre para escolher?

 » Minhas escolhas têm me 
levado a um caminho 
de salvação?

Música/Vídeo
Coração livre - Jorge Trevisol

 

Colóquio do peregrino
Como um amigo que caminha 
sempre ao lado, fale com Jesus. 
Conte a Ele os frutos de sua ora-
ção, os desejos que habitam o 
seu coração, deixe que Ele lhe 
conte os planos que tem para 
você. Termine rezando um Pai-
-Nosso e uma Ave-Maria. Lem-
bre-se de registrar e examinar 
aquilo que foi saboreado durante 
este peregrinar.

Oração Conclusiva
Tomai, Senhor,  
e recebei toda a mi-
nha liberdade, 
A minha memória também, 
O meu entendimento e 
toda a minha vontade, 
Tudo o que tenho e possuo 
Vós me destes com amor. 
Todos os dons que me destes, 
Com gratidão vos devolvo; 
Disponde deles, Senhor, 
Segundo a Vossa vontade. 
Dai-me somente  
o vosso amor, vossa graça. 
Isso me basta,  
nada mais quero pedir.

Momentos da 
peregrinação para 
esta terceira semana
30/07 – Roda de conversa 
com “jovens peregrinos”

31/07 – Celebração em memó-
ria de Santo Inácio de Loyola

1º/08 – “Inácio de Loyola:  
O peregrino e o santo”

Utilize um leitor 
de QRCODE 
ou clique para 

visualizar 
o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=be839q1QL4Y
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4a Parada:  
A mística da peregrinação

Imagem:  
Ateliê15
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Poema
As Ensinanças da 
Dúvida - Thiago 
de Mello
Tive um chão (mas já faz tempo)
todo feito de certezas
tão duras como lajedos.

Agora (o tempo é que fez)
tenho um caminho de barro
umedecido de dúvidas.

Mas nele (devagar vou)
me cresce funda a certeza
de que vale a pena o amor.

A peregrinação de 
Inácio de Loyola
“Certa vez ele ia, por devoção, a 
uma igreja que estava a mais ou 
menos um quilômetro e meio de 
Manresa. Creio que se chamava 
‘São Paulo’, no caminho beirando 
o rio. Ele seguia todo entregue 
às suas devoções. Sentou-se por 
um momento, com o rosto volta-
do para o rio que corria embai-
xo. Então, estando ali sentado, 
os olhos do seu entendimento 
começaram a se abrir. Não que 
lhe viesse alguma visão, mas ele 

compreendeu e conheceu nu-
merosas coisas, tanto espirituais 
como coisas que dizem respeito 
à fé e às letras. E isso com uma 
iluminação tão grande que todas 
elas lhe pareciam novas. Não é 
possível explicar todos os pontos 
particulares que então ele com-
preendeu, pois eram tantos que 
só é possível dizer que ele rece-
beu uma grande claridade no seu 
entendimento. De tal modo que, 
em todo o correr de sua vida, 
até os sessenta e dois anos com-
pletos, se ele reunisse todas as 
numerosas ajudas que recebeu 
de Deus e todas as numerosas 
coisas que aprendeu, não lhe pa-
receria ter recebido tanto quanto 
daquela única vez” (O Relato do 
Peregrino, n. 30).

O nosso 
peregrinar hoje
“No grande carisma de Inácio se 
incluem muitas graças pessoais 
que em muitos casos, através de 
uma experiência Trinitária e evan-
gélica, impulsiona-o a levar uma 
vida que segue esta luz, aban-
donando tudo mais. Um carisma 
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de ensinamentos não somente de 
palavra, mas também de modo 
de vida: seu exemplo, sua ação 
pela qual Inácio manifesta um 
novo aspecto do reino do evan-
gelho na Igreja e no mundo. Um 
carisma de fundação que dá for-
ça para reunir companheiros e 
encontrar, pouco a pouco, os ele-
mentos característicos que vão 
dar à sua vida comum um selo 
diferente e único na Igreja; isto 
começou ‘naquele negócio’ que 
passou por ele aos arredores de 
Manresa (Cardoner), enquanto 
‘via passar as águas que corriam 
profundas’”. (Pedro Arrupe, Iná-
cio, modelo para a Companhia)

Pedido de Graça
“Fica comigo, Senhor” e faz arder 
de novo o meu coração com a 
voz do teu chamado.

Texto bíblico
Lc 24, 13-35 – Não 
ardia o nosso coração 
quando Ele nos falava 
pelo caminho?
13 Nesse mesmo dia, dois dis-

cípulos iam para um povoado, 
chamado Emaús, distante onze 
quilômetros de Jerusalém. 14 Con-
versavam a respeito de tudo o 
que tinha acontecido. 15 Enquan-
to conversavam e discutiam, o 
próprio Jesus se aproximou, e co-
meçou a caminhar com eles. 16 Os 
discípulos, porém, estavam como 
que cegos, e não o reconheceram. 
17 Então Jesus perguntou: “O que 
é que vocês andam conversando 
pelo caminho?” Eles pararam, 
com o rosto triste. 18 Um deles, 
chamado Cléofas, disse: “Tu és 
o único peregrino em Jerusalém 
que não sabe o que aí aconte-
ceu nesses últimos dias?” 19 Je-
sus perguntou: “O que foi?”Os 
discípulos responderam: “O que 
aconteceu a Jesus, o Nazareno, 
que foi um profeta poderoso em 
ação e palavras, diante de Deus e 
de todo o povo. 20 Nossos chefes 
dos sacerdotes e nossos chefes o 
entregaram para ser condenado 
à morte, e o crucificaram. 21 Nós 
esperávamos que fosse ele o li-
bertador de Israel, mas, apesar 
de tudo isso, já faz três dias que 
tudo isso aconteceu! 22 É ver-
dade que algumas mulheres do 
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nosso grupo nos deram um sus-
to. Elas foram de madrugada ao 
túmulo, 23 e não encontraram o 
corpo de Jesus. Então voltaram, 
dizendo que tinham visto anjos, 
e estes afirmaram que Jesus está 
vivo. 24 Alguns dos nossos foram 
ao túmulo, e encontraram tudo 
como as mulheres tinham dito. 
Mas ninguém viu Jesus.” 25 Então 
Jesus disse a eles: “Como vocês 
custam para entender, e como 
demoram para acreditar em tudo 
o que os profetas falaram! 26 Será 
que o Messias não devia sofrer 
tudo isso, para entrar na sua gló-
ria?” 27 Então, começando por 
Moisés e continuando por todos 
os Profetas, Jesus explicava para 
os discípulos todas as passagens 
da Escritura que falavam a res-
peito dele. 28 Quando chegaram 
perto do povoado para onde iam, 
Jesus fez de conta que ia mais 
adiante. 29 Eles, porém, insistiram 
com Jesus, dizendo: “Fica conos-
co, pois já é tarde e a noite vem 
chegando.” Então Jesus entrou 
para ficar com eles. 30 Sentou-se 
à mesa com os dois, tomou o pão 
e abençoou, depois o partiu e 
deu a eles. 31 Nisso os olhos dos 

discípulos se abriram, e eles re-
conheceram Jesus. Jesus, porém, 
desapareceu da frente deles. 32 
Então um disse ao outro: “Não 
estava o nosso coração ardendo 
quando ele nos falava pelo ca-
minho, e nos explicava as Escri-
turas?” 33 Na mesma hora, eles 
se levantaram e voltaram para 
Jerusalém, onde encontraram os 
Onze, reunidos com os outros. 34 
E estes confirmaram: “Realmen-
te, o Senhor ressuscitou, e apa-
receu a Simão!” 35 Então os dois 
contaram o que tinha aconteci-
do no caminho, e como tinham 
reconhecido Jesus quando ele  
partiu o pão.

Meditação
Para conhecer o Senhor, é neces-
sário caminhar com Ele, escutar 
longa e atentamente sua Palavra, 
deixar-se cativar por Ele, sentar-
-se à mesa com Ele e deixar que 
Ele parta e reparta o pão da vida.

E, depois de reconhecê-lo, é ne-
cessário realizar imediatamente 
o “caminho de volta” para a co-
munidade, para partilhar com os 
outros a experiência do encontro 
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com o Senhor, professar juntos a 
fé comum e realizar as obras do 
Reino. O encontro de Inácio com 
Jesus é o ponto de partida para 
o Peregrino encontrar-se consigo 
mesmo e com os demais. A sua 
experiência de conversão abre 
seus olhos para “ver novas todas 
as coisas em Cristo”, e, a par-
tir desse acontecimento, Inácio 
abre seu coração para anunciar a 
força e a alegria deste encontro 
a milhares de pessoas que pere-
grinam neste mundo em busca da 
sua verdadeira vocação: assim 
foi com Xavier, Fabro, Anchieta... 
Joana, Cândida... conosco. Nes-
ta semana vocacional, medita-
mos sobre o desejo de caminhar 
com o Senhor e nos juntarmos a 
muitos dos teus companheiros e  
companheiras do Caminho.

Perguntas para 
reflexão

 » Coloco-me a caminho com o 
Senhor. Como meu coração 
fica diante de Sua presença?

 » Eu tenho enxergado Deus 
como um amigo próxi-
mo? Quais sentimentos 

experimento nessa ami-
zade com o Senhor?

 » Quem encontrei no caminho 
que fez arder o meu cora-
ção? Quais testemunhos de 
vidas encantam, questionam, 
iluminam a minha vocação 
e o que de suas histórias 
mobiliza os meus dons 
para o amor e o serviço?

 » Após meu encontro com 
o Senhor, eu tenho feito o 
caminho de volta para mi-
nha comunidade? Tanto 
pessoalmente, quanto como 
corpo apostólico, tenho 
revelado a face misericor-
diosa e amorosa de Cristo?

 » Tenho sido um “fogo que 
acende outros fogos”? Como 
tenho respondido ao cha-
mado da minha vocação?
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Música/Vídeo
Se o Mundo (Em Companhia) - 
Pe. Francys Silvestrini, SJ

Colóquio do peregrino
Como um amigo que caminha 
sempre ao lado, fale com Jesus. 
Conte a Ele os frutos de sua ora-
ção, os desejos que habitam o 
seu coração, deixe que Ele lhe 
conte os planos que tem para 
você. Termine rezando um Pai-
-Nosso e uma Ave-Maria. Lem-
bre-se de registrar e examinar 
aquilo que foi saboreado durante 
este peregrinar.

Oração conclusiva
Tomai, Senhor,  
e recebei toda a mi-
nha liberdade, 
A minha memória também, 
O meu entendimento e 
toda a minha vontade, 
Tudo o que tenho e possuo 

Vós me destes com amor. 
Todos os dons que me destes, 
Com gratidão vos devolvo; 
Disponde deles, Senhor, 
Segundo a Vossa vontade. 
Dai-me somente  
o vosso amor, vossa graça. 
Isso me basta,  
nada mais quero pedir.

Momentos da 
peregrinação para 
esta quarta semana
06/08 – Roda de conversa: 
Horizontes Vocacionais

07/08 – Tarde de 
Espiritualidade

07/08 – Noite: Terço vocacional

Utilize um leitor 
de QRCODE 
ou clique para 

visualizar 
o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=yI44RgFtHHE
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5a Parada:  
Caminhar como  

amigos no Senhor
Imagem: Ateliê15
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Poema
Missão é partir -  
Dom Hélder Câmara
Missão é partir, 
caminhar, 
deixar tudo, 
sair de si, quebrar a cros-
ta do egoísmo 
que nos fecha no nosso eu. 

É parar de dar volta
ao redor de nós mesmos
como se fôssemos o centro 
do mundo e da vida. 

É não se deixar bloquear  
nos problemas
do pequeno mundo a 
que pertencemos: 
a humanidade é maior. 
Missão é partir, 
mas não devorar quilômetros. 
É, sobretudo, abrir-se aos 
outros como irmãos, 
descobri-los e encontrá-los. 

E, se para encontrá-los e amá-los 
é preciso atravessar os mares 
e voar lá nos céus, então 
Missão é partir até os 
confins do mundo. 

A peregrinação de 
Inácio de Loyola
“Em seguida, tendo se escoado 
o ano, e não encontrando meio 
de fazer a travessia [para Jeru-
salém], eles decidiram ir a Roma, 
também o Peregrino, porque da 
outra vez, quando os compa-
nheiros lá tinham estado, os dois 
homens, dos quais ele não estava 
bem seguro, se tinham mostrado 
muito benevolentes. Foram para 
Roma divididos em três ou quatro 
grupos, o Peregrino com Fabro e 
Lainez. No decorrer da viagem 
ele foi especialmente visitado por 
Deus. Ele se tinha decidido, de-
pois de ter sido ordenado padre, 
a permanecer um ano sem cele-
brar a Missa, enquanto se prepa-
rava, pedindo à Nossa Senhora 
para pô-lo com seu Filho. Um dia, 
a alguns quilômetros de Roma, 
enquanto estava numa igreja em 
oração, sentiu uma tal mudança 
em sua alma e viu tão claramente 
que Deus, o Pai, o colocava com 
o Cristo, seu Filho, e que ele não 
teria a audácia de duvidar disto: 
de que Deus, o Pai, o punha com 
seu Filho” (O Relato do Peregri-
no, n. 97).
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O nosso 
peregrinar hoje
“Como nos recorda o Concí-
lio Vaticano II, a Igreja é o Povo 
de Deus no seu conjunto e não 
apenas a hierarquia. A imagem 
da barca está associada à Igre-
ja desde seus inícios e isso me 
agrada muito, porque a sua si-
tuação varia segundo o contex-
to em que se encontra. Pode 
estar em águas tranquilas e com 
pesca abundante, ou encontrar-
-se no meio de uma tormenta a 
ponto de afundar. Também pode 
acontecer que os seus tripulan-
tes passem a noite lutando, mas 
não consigam pescar nada. (...) 
E para onde vai hoje a barca da 
comunidade cristã? Ele [Francis-
co] toma o rumo que o Concílio 
Vaticano II lhe indicou, marcando 
um roteiro, embora o caminho 
não seja linear e exija que sejam 
feitas correções do leme. Este é 
o objetivo que tem Francisco: 
ele quer uma Igreja como Povo 
de Deus em marcha, com Jesus 
no centro e muito atenta aos si-
nais dos tempos” (Arturo Sosa,  
A caminho com Inácio).

Pedido de Graça

Senhor, dê-me o conhecimento 
interno de tantos benefícios re-
cebidos, a fim de que, reconhe-
cendo-os internamente, possa 
em tudo amar e servir a sua divi-
na Majestade (EE 233).

Texto bíblico
Rm 12, 3-5 Somos um 
só corpo em Cristo
3 Em nome da graça que me foi 
concedida, eu digo a cada um de 
vocês: não tenham de si mesmos 
conceito maior do que convém, 
mas um conceito justo, de acor-
do com a fé, na medida que Deus 
concedeu a cada um. 4 Num só 
corpo há muitos membros, e es-
ses membros não têm todos a 
mesma função. 5 O mesmo acon-
tece conosco: embora sendo 
muitos, formamos um só corpo 
em Cristo, e, cada um por sua 
vez, é membro dos outros.



27

Meditação

A Igreja, nos Exercícios, é desen-
volvida a partir da experiência 
do mistério de Cristo. É Ele, o 
Senhor, o “internamente conhe-
cido, amado e seguido”, com seu 
chamado planta a Igreja em cada 
coração filialmente configurado 
por e com seu Espírito. O/a exer-
citante descobre n’Ele o centro 
de sua vida e Ele vai levando-o 
à Igreja, como os seus primeiros 
discípulos. Essa identificação 
progressiva com Ele desemboca 
na comunidade eclesial. Por isso, 
a Igreja é o lugar dos identifica-
dos com Cristo. Ser de Cristo, 
trabalhar para Cristo, é não só 
ser da Igreja, senão ser Igreja, 
sentir-se Igreja. A atitude ecle-
sial deve ser encontrada através 
do discernimento, já que se trata, 
em última instância, de captar e 
obedecer ao Espírito Santo. Este 
discernimento se refere ao mar-
co fundamental: meu ser Igreja  

(Reflexões Inacianas 17).

Perguntas para 
reflexão

 » Fazendo memória de minha 
vida, em quais momentos me 
percebi semelhante a Cristo?

 » Quem são aqueles e aque-
las que partem em missão  
ao meu lado?

 » Quais experiências vivi em co-
munidade e foram marcantes? 
Quais sentimentos e apelos 
sinto mais forte quando faço 
memória dessas experiências?

 » Como tem sido “meu ser Igre-
ja”? Tenho me colocado dispo-
nível à ação do Espírito? Mi-
nhas escolhas têm sido feitas 
a partir de um discernimento 
pessoal e comunitário?

Música/Vídeo

Mínima Companhia -  
Grupo OPA 

Utilize um leitor 
de QRCODE 
ou clique para 

visualizar 
o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=jhxZvEBNePU
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Colóquio do peregrino
Como um amigo que caminha 
sempre ao lado, fale com Jesus. 
Conte a Ele os frutos de sua ora-
ção, os desejos que habitam o 
seu coração, deixe que Ele lhe 
conte os planos que tem para 
você. Termine rezando um Pai-
-Nosso e uma Ave-Maria. Lem-
bre-se de registrar e examinar 
aquilo que foi saboreado durante 
este peregrinar.

Oração conclusiva
Tomai, Senhor,  
e recebei toda a mi-
nha liberdade, 
A minha memória também, 
O meu entendimento e 
toda a minha vontade, 
Tudo o que tenho e possuo 
Vós me destes com amor. 
Todos os dons que me destes, 
Com gratidão vos devolvo; 
Disponde deles, Senhor, 
Segundo a Vossa vontade. 
Dai-me somente  
o vosso amor, vossa graça. 
Isso me basta,  
nada mais quero pedir.

Momentos da 
peregrinação para 
esta quinta semana

13/08 – Lucernário

14/08 – Ordenação Presbiteral:  
Marcos Furlan Venturini, SJ

15/08 – Primeira Missa: Marcos 
Furlan Venturini, SJ
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6a Parada: 
Diário da peregrinação

Imagem:  
Ateliê15
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Poema
O guardador de 
rebanhos -  
Alberto Caeiro
II O Meu Olhar
O meu olhar é nítido 
como um girassol.
Tenho o costume de 
andar pelas estradas
Olhando para a direita 
e para a esquerda,
E, de vez em quando 
olhando para trás...
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca 
antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo essencial
Que tem uma criança 
se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
Sinto-me nascido a 
cada momento
Para a eterna novidade 
do Mundo…
[...]

A peregrinação de 
Inácio de Loyola
“Quanto a mim, uma vez tudo 
isto narrado, no dia 20 de outu-
bro, perguntei ao Peregrino sobre 
os Exercícios e as Constituições, 
querendo entender como ele os 
havia feito. Ele me disse, sobre os 
Exercícios, que ele não os fizera 
de uma só vez, mas que, quando 
observava certas coisas em sua 
alma e as achava úteis, parecia-
-lhe que poderiam ser úteis aos 
outros. Assim, ele as punha por 
escrito, como por exemplo, exa-
minar a consciência etc” (O Re-
lato do Peregrino, n. 99).

O nosso 
peregrinar hoje
“No fato de que [os Exercícios 
Espirituais] são uma pedagogia 
de comunicação com Deus, a 
partir do mais profundo, como 
são os afetos. Põem você numa 
dinâmica de comunicação afetiva 
com o Senhor. Eles o conduzem 
pela mão à sua escuta e a entrar 
nesse diálogo amoroso que ele 
propõe. Os Exercícios Espiritu-
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ais começam tanto com o pres-
suposto de que Deus se quer 
comunicar, como com o da liber-
dade da pessoa de o fazer. So-
mente partindo da liberdade se 
pode entrar em relação com ele.  
Os Exercícios são também uma 
pedagogia do discernimento es-
piritual, de como Deus move in-
teriormente cada um na história. 
Inácio reflete no seu retiro sobre 
como o Senhor se comunica mo-
vendo os nossos afetos a fim de 
desenvolver uma pedagogia para 
captar e entender esse modo de 
se comunicar” (Arturo Sosa, A 
caminho com Inácio).

Exercício de Teografia
Estamos chegando na parte final 
da nossa peregrinação e, assim 
como fez Santo Inácio, também 
somos convidados a perceber as 
pegadas de Deus nesse caminho 
e escrever o nosso próprio “rela-
to do peregrino”.  Para fazermos 
esse momento de revisão e de 
oração, é importante termos um 
caderno e uma caneta por perto, 
é um exercício que nos pede para 
escrever, anotar. 

Inspiração bíblica  
Oxalá escrevessem estas minhas 
palavras e as gravassem numa 
placa,  e com cinzel de ferro e 
estilete fossem escritas para sem-
pre na rocha (Jó 19, 23-24).

Passos para fazer 
a Teografia  
Proposta:  Reler todos registros 
que fiz ao longo das semanas an-
teriores e, com ânimo e genero-
sidade, perceber o quanto Deus 
esteve presente ao longo de todo 
o peregrinar. Destacar aqueles 
sentimentos e apelos mais for-
tes. Destacar aquilo que aparece 
como repetição.

Preparação: Busque um lugar 
agradável, confortável e que pos-
sa estar só e em silêncio. Respire 
profundamente, acalme-se. 

Pedido de Graça: Senhor, dá-
-me a graça de um coração sen-
sível, dócil e atento aos toques 
do Espírito, para poder ler e vi-
ver a escrita de Deus na minha  
própria vida.
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Construindo uma linha do ca-
minho: Para ajudar, faça uma 
linha do tempo, com as sema-
nas, com as paradas do caminho 
percorrido, escreva os momen-
tos que mais marcaram, assim 
como os fatos, os acontecimen-
tos, bons ou ruins. O que me 
motivou a começar a fazer essa  
peregrinação?

Quais palavras, frases destaquei 
durante essas semanas? Quais 
apelos foram recorrentes? Quais 
sentimentos mais brotaram em 
meu coração? Em que momen-
tos percebi a ação de Deus? Por 
quais caminhos andei? Meus sen-
timentos e apelos têm me levado 
ao seguimento de Cristo?

Em busca do magis: Após olhar 
para o caminho percorrido, chega 
o momento de olhar para o que 
vem a seguir. Revisitando suas 
anotações e a linha do tempo 
que construiu, procure encon-
trar pistas para ir respondendo 
perguntas como: Por onde (re)
começar minha missão? Que di-
reção seguir? Que elementos no-
vos se inserem e como a transfor-
mam? Quais os apelos de Deus 

para minha missão nesse momen-
to? Como posso servir na missão 
mais e melhor? 

Música/Vídeo
Caminho pro Interior -  
Bruna Caram 

Colóquio do peregrino
Como um amigo que caminha 
sempre ao lado, fale com Jesus. 
Conte a Ele os frutos de sua ora-
ção, os desejos que habitam o 
seu coração, deixe que Ele lhe 
conte os planos que tem para 
você. Termine rezando um Pai-
-Nosso e uma Ave-Maria. Lem-
bre-se de registrar e examinar 
aquilo que foi saboreado durante 
este peregrinar.

Oração conclusiva
Tomai, Senhor,  
e recebei toda a mi-
nha liberdade, 

Utilize um leitor 
de QRCODE 
ou clique para 

visualizar 
o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=-dRAHG-X8r0
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A minha memória também, 
O meu entendimento e 
toda a minha vontade, 
Tudo o que tenho e possuo 
Vós me destes com amor. 
Todos os dons que me destes, 
Com gratidão vos devolvo; 
Disponde deles, Senhor, 
Segundo a Vossa vontade. 
Dai-me somente  
o vosso amor, vossa graça. 
Isso me basta,  
nada mais quero pedir.

Momentos da 
peregrinação para 
esta sexta semana
Testemunhos dos peregrinos

Padlet da Peregrinação

Poema conclusivo
Grande Sertão: Veredas 
Guimarães Rosa
[...] O correr da vida 
embrulha tudo,
a vida é assim: esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é  

coragem.
O que Deus quer é ver a gente
aprendendo a ser capaz
de ficar alegre a mais,
no meio da alegria,
e inda mais alegre
ainda no meio da tristeza! [...]
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 » Ir. Deuceli Kwiatkowski, IM 
 » Carla Elizabete Camacho Roca 
 » Raniere Sousa Pinheiro 
 » Shirle Alves de O. Pinheiro 
 » Jair Barbosa Carneiro, SJ
 » Tiago Oliveira das Chagas
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Terceira Semana
 » Aracéli Nascimento 
 » Adryele Duarte 
 » Enrique de la Torre 
 » Fernando Rodrigues 
 » Pe. Jean Fábio Santana, SJ 
 » Tamirys Carvalho

Quarta Semana
 » Ir. Gian Franco Lopes da Silva, SJ 
 » Luciano Coutinho Paulino, SJ 
 » Ir. Líllian Mendes Neves, ODN 
 » Igor Cristiano Oliveira 
Nascimento, SJ 

 » Ir. Leila Janaína Pereira da Silva, FI 
 » Osvaldo Bruno Meca 
 » Marcos Vinícius S. de Souza, SJ

Quinta Semana
 » Marcos Furlan Venturini, SJ 
 » Ana Cândida Pinheiro Leal 
 » Lucas Pedro dos Santos, SJ 
 » Thaís Ribeiro de Souza 
 » Maria Carolina Rodrigues Lima 
 » Elayne Castro Correia 
 » Ana Flávia Bitencourt 

 » Paulo Henrique Travezani
 » Alex Palmer, SJ

Sexta Semana
 » Larissa Barreiros 
 » Bruno Victor

Designers Convites 
 » Dimas Oliveira 
 » Rodrigo Souza Silva 
 » Nino Azevedo

Edição de vídeo e Finalização 
 » Larissa Barreiros

Agradecimentos
 » Companhia de Jesus -  
Província dos Jesuítas 
do Brasil - BRA

 » Igreja de Santa Terezinha 
(Patos de Minas - MG) 

 » Paróquia São Luiz Gonzaga 
(Porto Velho - RO) 

 » Paróquia Santo Antônio de 
Pádua (Iconha - ES) 

 » Pe. Jean Fábio Santana, 
SJ - Coordenador do 
Programa MAGIS Brasil
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