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PEREGRINAÇÃO INACIANA 2019

O roteiro a seguir foi elaborado pelos 
jovens do Espaço MAGIS Santarém e 
aplicado na Peregrinação Inaciana de 
2019, na Floresta Nacional do Tapajós. 
Pode ser usado como inspiração para 
novas propostas adaptadas aos diversos 
contextos. 
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           Atividade                                                                          Horário
                                                            Sexta
Saída Espaço MAGIS Santarém                                                       18h30 - 20h                
Acolhida na comunidade                                                                     20h - 21h                
Jantar                                                                                                  21h - 22h                
Recolhimento                                                                                      22h - 06h                

 Sábado               
Despertar                                                                                           06h - 07h                
Café da manhã                                                                                   07h - 07h30                
Saída                                                                                              07h30 - 08h                
Peregrinação (4 pontos de oração)                                                      08h -13h                
Lanche Livre                                            
Almoço                                                                                              13h -14h                
Descanso                                                                                            14h -15h30                
Programa MAGIS                                                                           15h30 - 16h10                       
Espiritualidade e Justiça Socioambiental                                          16h10 - 16h50                
Lanche                                                                                             16h50 - 17h                
Realidade comunitária                                                                         17h - 17h50                
Intervalo                                                                                          17h50 - 18h30                
Lucernário                                                                                       18h30 - 13h                
Noite cultural                                                                                      20h -  22h                

  Domingo                
Despertar                                                                                            06h -  07h                
Celebração                                                                                       07h30 -  08h45                
Café partilhado                                                                                08h45 - 09h15                         
Orientações                                                                                     09h15 - 09h30                       
Visitas nas casas                                                                               09h30 - 12h30                
Almoço                                                                                           12h30 - 13h15                        
Descanso                                                                                         13h15 - 14h30                

Lazer                                                                                               15h30 - 17h30                
Arrumação                                                                                      17h30 -  18h45                
Retorno à cidade                                                                             18h45 -  20h30                

Partilha e avaliação                                                                          14h30 - 15h30                
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Ao longo da peregrinação, prever quatro locais de parada para momentos de descanso 
e re�exão. Nessas breves paradas, prever algum lugar em que os jovens possam se sentar, 
relaxar um pouco e se concentrar para rezar. Pode-se também preparar os ambientes 
para favorecer a oração nessas paradas. Os pontos servirão como inspiração para re�etir 
durante o trecho seguinte da caminhada. Se for conveniente, pode-se preparar �lipetas 
com os pontos a �m de distribuir entre os participantes a cada parada.

1° Ponto: Livres para Contemplar - Amazônia fonte de vida.

O despojamento é o primeiro ato para seguir numa caminhada livre. É necessário 
despir-se do velho Eu para revestir-se do novo, pois estamos em constante processo de 
renovação do espírito de nossas mentes. Também, o espírito livre é capaz de ter uma 
visão contemplativa, atenta e respeitadora do todo. Se você olhar de perto a natureza, 
verá que tudo é maravilhosamente coordenado e se encaixa perfeitamente. E, ao 
contemplar o cenário amazônico, percebemos a maestria do Arquiteto da vida, Deus. 
Sendo assim, podemos reconhecer Deus como nosso criador e nós como criaturas, 
visto que Ele revela algo de si mesmo na natureza. A exemplo de Francisco, um homem 
livre e de sintonia com a criação, possamos nos integrar no solo da mãe Amazônia. Se 
nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem a abertura para a admiração e 
o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação 
com o mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de 
um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses 
imediatos. Pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe, 
então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude (LS, n° 10).

Citação Bíblica
Jó 12, 7-10; Gn 1, 29-31

Pontos de oração
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Perguntas norteadoras

1. Tenho me reconhecido como criatura e me despojado do velho Eu?
2. Estou sendo um(a) admirador(a) ou explorador(a) dos recursos naturais?

Canto: Gratidão (Eu agradeço)
                Marie Gabriella e Nicole Salmi

Eu sou a grandeza do Universo
as faíscas que brilham na imensidão
De estrela sou chamado muitas vezes,
grande sol que ilumina a escuridão
E sem frescura eu espero ser chamado
pra trazer a cura preciso ser convidado.
Sem mais demora eu já estou ao seu 
lado,
na mesma hora sente-se aliviado.
Não é verdade que eu não vá escutar
é minha linguagem, basta ela saber 
falar
Para ter tudo aquilo que desejar
e ser agradecido a quem tem para lhe 
dar.
Sou eu que leio todos os seus 
pensamentos,
E vejo quanto você os tem pra aparar
Sou eu que vejo quando viram 
sentimentos
E que não dá mais para poder 
controlar
É nessa hora que eu chego no vento,
Nas estrelas e na luz do luar.
Venho lhe dar como posso o meu alento
E te ajudar aos poucos a de mim 
lembrar.
Não hesitem em me procurar

tenho poder e mais tudo que precisar
Sou os cometas que deixam rastros no 
céu,
as correntezas velozes que vão pro mar.
Eu agradeço.(4x)
Se as �ores se misturam nos canteiros,
os ideais podem também se misturar
Se as cores se complementam nos 
desenhos,
as diferenças podem se complementar.
Não há melhor, não há grande nem 
pequeno.
O que há é muito o que trabalhar.
Cada um fazendo o seu direito,
só alegria e belezas vão brotar.
Deste jardim cujo eu sou jardineiro
e de amor eu sempre vou regar.
És a fonte deste amor tão verdadeiro,
o meu herdeiro que eu vou sempre 
cuidar.
Só lhe peço verdade e respeito
com aquele que te fez e te criou
Esse é um sábio procedimento
para poder aumentar o seu valor
O resto é só lembrar de agradecer
Para ter sempre paz no coração
Aproveitar tudo o que merecer
E deixar a vida em minhas mãos
Eu agradeço (4x)

2º Ponto: Livres para cuidar – Atentar-se ao solo sagrado

O ser humano tem em sua natureza a cultura do cuidado. Devemos repassar por 
gerações o sentimento de preocupação com a sagrada terra em que colocamos os pés. 
Devemos ensinar para as nossas crianças que o solo a seus pés é a cinza de nossos avós. 
Para que respeitem a Terra, digam a seus �lhos que ela foi enriquecida com as vidas de 
nossos povos. Ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a Terra é nossa 
mãe. Tudo o que acontecer à Terra, acontecerá aos �lhos da Terra. Se os homens 
cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Isto sabemos: a Terra não pertence ao 
homem; o homem pertence a Terra.

Peregrinação
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2º Ponto: Livres para cuidar – Atentar-se ao solo sagrado

O ser humano tem em sua natureza a cultura do cuidado. Devemos repassar por 
gerações o sentimento de preocupação com a sagrada terra em que colocamos os pés. 
Devemos ensinar para as nossas crianças que o solo a seus pés é a cinza de nossos avós. 
Para que respeitem a Terra, digam a seus �lhos que ela foi enriquecida com as vidas de 
nossos povos. Ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a Terra é nossa 
mãe. Tudo o que acontecer à Terra, acontecerá aos �lhos da Terra. Se os homens 
cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Isto sabemos: a Terra não pertence ao 
homem; o homem pertence a Terra.

Canto: Maracanandé, o coração da terra
                                                    Boi Garantido

O coração da terra
Pulsa nos tambores
A selva transpira o aroma
Pro vento espalhar
O luar revela
A beleza das cores
Da arte plumária
Das tribos a dançar
Maracanandé, Maracanandé
Tuxauas comandam a dança
Entre as luas de festa tribal
O sereno se une ao suor

E saciam a sede da nossa
Terra mãe
Os �lhos da Amazônia
Unidos em dança
Na vida cada passo
É um caminho
Rumo ao Ajupiá
Por isso danço
Com os pés no chão
É assim que caminho
Sobre as estrelas a dançar
Maracanandé, Maracanadé

Perguntas norteadoras

1. Como posso ser “magis” em relação ao cuidado com o solo amazônico? 
2. Estamos num momento crítico da história da terra, no qual a humanidade deve 
re�etir seu futuro. 
Temos nas mãos uma difícil escolha a fazer: formar uma aliança global para cuidar da 
terra e cuidarmos uns dos outros ou arriscar nossa própria destruição e da 
biodiversidade do planeta?

Peregrinação
Dicas para mais amar a Criação
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3º ponto: Livres para servir – Compromisso com a Casa Comum

Encarar a realidade hoje é difícil de aceitar. O sonho de um mundo justo parece estar 
mais longe de se conquistar. A natureza chora e, sem sensibilidade, toneladas de lixo são 
jogadas fora sem cuidado algum. Pensem de acordo com a vossa realidade. O que é 
preciso e possível ser feito? Uma boa espiritualidade não teme a maldade: sofre, morre, 
chora, resiste, mas não desiste

Canto: Kwá yané rendawa (Esse é o nosso lugar)

Peregrinação
Dicas para mais amar a Criação

Canto: De volta para o futuro
                                                  Fábio Brazza

[...] O sonho da conquista do espaço 
perdeu a graça
Conquistamos outros planetas
Escravizamos outras raças
Eu vi câmeras até no céu
O verdadeiro Big Brother
Como descrito por George Orwell
As crianças já não aprendiam mais 
nomes como Hamlet
Eram ensinadas por smarthphones e 
tablets
Não existiam mais poesias ou livros
E a vida social, foi substituída por 
aplicativos
Seguimos a natureza fria da profecia 
maquiavélica
E a maior indústria do mundo
Continuava sendo a bélica
Ah, quanta arrogância
Em nome do progresso assassinamos 
Deus
Com a faca a�ada da ganância
Então me diga, quem nos guia o amor 
ou o ego?
A placa que dizia siga? Ou a gente que 

 estava cego
Perdemos a essência daquilo que nos faz 
humanos
O dinheiro e a tecnologia nos tornou 
insanos
Quando foi que a gente perdeu as 
rédeas do mundo
Como a gente pôde deixar esse buraco 
�car tão fundo
Como? Podem chamar isso de evolução
Se os prédios crescem
Mas o amor não
Meu Deus, eu imploro
Se isso for o futuro então nos jogue logo 
um meteoro
Pra acabar com este sofrimento
Pois tenho o mau pressentimento
Que isso não foi um sonho
Mas uma viagem pelo tempo!

Quanto tempo mais
Até perceber
E se alguém pudesse me ouvir
Se eles pudessem ver o que eu vi
Será que assim eles iriam entender
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Perguntas Norteadoras:

1. Precisamos ser livres de tudo que nos mantém longe da coragem, do amor, do 
respeito, da união e principalmente daquilo que nos impede de ver a realidade. Como 
tenho vivido essa liberdade?
2. A busca pela liberdade e por novos horizontes faz parte da nossa caminhada como 
peregrinos, mostrar aos demais esse caminho também faz parte da nossa missão. Somos 
intermédios de busca por essa liberdade?
3. Muitos têm vivido em seu “mundo”, se fechando para a realidade externa e vivido em 
sua pequena bolha. Será que estou seguindo esse caminho? Ou tenho buscado ser a 
diferença?

4º Ponto: Livres para amar: Sentir o sagrado presente na natureza

Mantra: Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, ele afasta o medo.
Comentário: Esse grande absoluto, o nosso Deus é fonte de toda vida, Dele �uem todas 
as dádivas. Reencontramos seu amor nas águas, na �ora, na fauna, em toda a 
biodiversidade, na cultura dos povos, no território Amazônico. A criação é a maior 
expressão do amor do absoluto que cuida e acalenta as criaturas com todo carinho. 
Diante de tanto amor que �ui, somos interpelados a contemplar na criação o rosto 
amoroso do grande artista do universo. 
O ser humano não pode compreender-se em profundidade sem colocar-se diante do 
outro (natureza/criação/demais seres). Todo cosmos está harmoniosamente interligado, 
não podemos �car atados à autossu�ciência negando que somos parte de uma trama 
(rede) sagrada. Não podemos conceber a natureza como algo separado de nós ou como 
uma moldura de parede na vida. É importante resgatarmos o elo relacional com toda a 
criação, colocando em movimento a nossa missão de colaboradores do grande projeto 
amoroso.
O homem não está só, ele é ser-com-outros no mundo. A criação não é objeto para o 
homem, necessitamos reconhecer a dignidade/sacralidade presente em toda criatura 
(natureza e demais seres humanos). Diante disso, surge a necessidade de voltar para casa, 
de reestabelecer o encantamento diante de todas as criaturas, sentindo e saboreando em 
tudo a misericordiosa fonte doadora de vida.
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Canto
Sentir o amor transbordar
Ser grande, como essa imensidão das águas. 
Contemplar, sentir o sagrado em todas as coisas.
Observar esse Deus que me acolhe, que me abraça no escuro
Escuro de minha alma, nesse escuro em que me escondo.
Sentir a mão do sagrado me tocar;
Me ajudando a anunciar o evangelho por aí 
Obrigado, Mãe, Mãe natureza!
 Por tudo que ensinas;
Que me dá; Me oferece; Por tudo que me faz voltar pra ti.

Perguntas Norteadoras:

1.  Somos seres do in�nito? Como estamos buscando retornar ao  primeiro amor 
através da criação? Qual desenho você pintaria hoje para nosso planeta? 
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