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Ao grande Guilherme, minha fonte de inspiração. À Carla, 

minha parceira desde o início de tudo e que segura 
as pontas em casa. Família, para mim, é tudo!

Dedico, também, às pessoas que abraçaram esta causa comigo: à 
Olivia Lombardi e ao Júnior Viegas, que cuidaram deste livro com 

muito cuidado e carinho. À amiga Ana Grassi, pela ajuda geral e 
imprescindível. Aos amigos, os quais acreditaram que o projeto 

se tornaria realidade. E, claro, aos patrocinadores e apoiadores. 



Quero te levar ao começo de tudo, ao ano de 
2014.

O primeiro passo para a realização da minha 
jornada foi dado em setembro quando, prestes 
a completar 40 anos, percorri pela primeira 
vez o Caminho de Santiago de Compostela. 
Não pense que foi um presente. Foi uma 
necessidade!

As coisas não andavam bem encaixadas, sabe? 
Os negócios não iam bem e a vida profissional 
estava cheia de pontos de interrogação.

A chegada do meu primeiro filho agitou os 
meus pensamentos. Como dizemos aqui 
nas Gerais: “bagunçou o coreto”. O senso 
de responsabilidade deu mais do que três 
toquinhos à minha porta.

Precisava de um tempo para mim. Queria 
enxergar, de longe, o que se passava na minha 
vida e o rumo que eu estava dando a ela. 
Aquele parecia ser o momento ideal para isso.

Confesso que sou católico pouco praticante, 
mas, naquela época, percorrer um itinerário 
cristão era o que mais fazia sentido para mim. 
Mal sabia eu que ali começava minha grande 
relação com o Caminho de Santiago e com o 
impacto que ele causaria na minha vida.

O Caminho é assim: ele entra na sua vida e só 
te deixa sossegado quando você o encontra. 
Basicamente, aceitamos um convite do 
inesperado, do intrigante, do envolvente, do 
surpreendente!

Quando retornei do meu primeiro Caminho de 
Santiago, retomei minhas atividades físicas e 
me tornei corredor de montanhas. Passei a ter 
uma constante proximidade com a natureza, 
a qual me inspira nos dias atuais. Nasceu um 

TUDO, DESDE O COMEÇO

entusiasta do ato de peregrinar, que ainda 
dava só os primeiros passos.

Acredito que caminhar centenas ou dezenas de 
quilômetros pode ser uma experiência única; 
inclusive, tem atraído e transformado cada vez 
mais a vida de muitas pessoas.

Peregrinar não é só dar passos em um caminho, 
mas também caminhar em busca de algo 
dentro de você. É uma maneira de se conectar 
com o mundo externo e com a natureza, e 
também aumentar a autopercepção, muitas 
vezes necessária para desenvolver nossas 
habilidades na construção de uma vida mais 
plena.

Estão em jogo a superação individual e a 
satisfação de poder encarar a jornada, elevar 
os pensamentos e se abrir para o novo.

O desejo de romper, caminhando, os 
obstáculos da vida começou a ficar cada dia 
mais forte dentro de mim. Minha imaginação 
ultrapassou fronteiras e daí nasceu o projeto 
Caminhos Peregrinos, que consiste em 
percorrer cinco dos mais conhecidos caminhos 
de peregrinação no mundo.

Escolhi diversificar culturas, aprender com o 
novo e levar até as pessoas uma palavrinha na 
qual eu acredito muito: inspiração!

O Caminho de Santiago foi a primeira etapa, 
escolhida não por acaso. Foi lá que tudo 
começou, lembra?

Este registro fotográfico de conteúdo imersivo 
tem o objetivo de mostrar a importância do 
primeiro passo no caminho da construção de 
um novo EU. Foi desenvolvido para os amantes 
de viagens e para aqueles que buscam dar 
novos tons à vida. 

Bem-vindo ao Mágico!  
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O PROJETO 

RUMO AO MÁGICO

Quando voltei da Espanha, comecei a transmitir às pessoas 
ao meu redor o que havia visto e aprendido com minha 
experiência. Com isso, nasceu uma vontade incontrolável 
de levar minhas histórias e experiências a um número 
maior de pessoas.

Já passava pela minha cabeça refazer, desta vez a pé, não 
só o Caminho de Santiago, como ainda outros caminhos 
peregrinos importantes do mundo. Então, eu senti que era 
hora de ir além. Eu tinha que levar adiante este projeto e 
peregrinar!

Minha curiosidade me aproximou de projetos similares, 
que também inspiram pessoas. Foi o gás que eu precisava 
para realizar este grande sonho! 

Assim, em um dia comum, sentado com minha esposa 
durante o almoço, resolvi colocar sobre a mesa as 
minhas intenções: fazer os três Caminhos Peregrinos 
mais conhecidos no mundo: Caminho de Santiago, Via 
Francigena na Itália e circular pela Ilha de Shikoku no 
Japão. 

A princípio, minha ideia causou estranheza, porém, desde o 
início, o apoio foi fundamental. Afinal, na minha ausência, 
é a Carla quem segura as pontas em casa.

O projeto tomou corpo e outros dois caminhos entraram no 
desafio: Via Misericórdia, graças a um livro que a Carla leu 
e que me chamou bastante a atenção, além do Caminho de 
Abraão, que sai da Síria e passa por Jerusalém, chegando 
em Al Khalil, onde está o túmulo de Abraão.

Conheça ao lado um pouco das rotas que foram 
definidas para este projeto. A escolha foi feita 
tomando por base as diversidades cultural e 
religiosa. 
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ROTA I :: 2017 :: CAMINHO DE SANTIAGO

ROTA III :: 2019

ILHA SHIKOKU

ROTA IV :: 2020 :: VIA DA MISERICÓRDIA

ROTA V :: 2021 :: CAMINHO DE ABRAÃO

ROTA II :: 2018 :: VIA FRANCIGENA

É a etapa que está ilustrada neste livro. Foram mais de 800 quilômetros percorridos, 
partindo da cidade francesa de Saint Jean Pied de Port até Santiago de Compostela, 
onde se encontra o sepulcro do apóstolo Tiago, na Espanha. Passei por mais de 200 
cidades e povoados em 28 dias de peregrinação. Outros números interessantes do 
caminho: sete bolhas nos pés e uma mochila com 16 quilos.

Originalmente, essa via de 1.700 quilômetros tem início na Inglaterra, na cidade de 
Canterbury, e atravessa a França, passando ainda pela Suíça e adentrando a Itália. 
A ideia é fazer a parte italiana, dando início à peregrinação em Gran San Bernardo e 
chegando a Roma. Ao todo, cerca de 950 quilômetros serão percorridos.

Um trajeto que passa por 88 
templos budistas e tem uma 
característica singular, pois começa 

A partir de Roma, são 1.770 quilômetros. A ideia é fazer parte deste trajeto saindo de 
Viena, na Áustria, e chegando em Cracóvia, na Polônia.

Um caminho de 1.100 quilômetros, que parte da Síria, cruza o Líbano, Jordânia e 
Cisjordânia, passa por Jerusalém e termina em Al Khalil, terra onde, para três religiões, 
se encontra o túmulo de Abraão.

e termina em um mesmo ponto, já que a peregrinação 
é feita contornando a ilha. Ao todo, são cerca de 1.200 
quilômetros. 
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Dizem que o Caminho de Santiago é uma metáfora da vida. E é verdade! Dentro dele, 
vivemos ciclos, assim como na vida real.

O OUTONO
Minha primeira experiência no Caminho foi no outono. E não foi por acaso! Precisava 
desacelerar e o outono sugere exatamente isso, já que é a estação quando a natureza se 
recolhe para passar por sua principal transformação e seguir o seu ritmo natural. 

Mas a natureza cumpre seu papel sem esforço e de maneira suave, passando por todos 
os ciclos necessários para sua continuidade. Para mim, não foi bem assim...

Eu estava enfrentando o outono da minha alma e era necessário olhar para dentro 
de mim, confrontar minha essência, reciclar meus valores. Era necessário colocar em 
um  mesmo balaio as coisas que realmente me emocionam e me fazem caminhar para 
frente. Era necessário juntar tudo para conseguir correr, sem medo, atrás dos meus 
sonhos. Era necessário acertar a estrada, sem ter que optar por rotas alternativas.

Era hora do desapego! Hora de reciclar! Hora de renovar para fortalecer o novo ciclo que 

OS CICLOS

estava por vir. 
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Diferente do outono, que possui nuanças monocromáticas, a primavera é multicor. As 
mesetas se apresentam em tons vivos de verde e as flores colorizam vários ambientes. 
Uma pena os maravilhosos girassóis ainda não terem despertado...

A primavera é o milagre do recomeço! Após a reciclagem do outono, vem a nova chance 
de encontrar um novo significado! E assim o fiz!

A escolha de refazer o Caminho na primavera também não foi por acaso. Encarei como 
um renascimento. O início de um ciclo de prosperidade, que, inclusive, me faz estar 
escrevendo estas palavras neste livro.

Voltei com gana de experimentar coisas novas e que me fazem feliz, principalmente 
porque nesta vida nada é para sempre. 

Estou plantando novas sementes, vivenciando o que me causa furor, fazendo mais pelo 
próximo, envolvendo-me com o bem-estar comum e sendo cada dia mais grato pela 

A PRIMAVERA 

vida, pela minha família e pela oportunidade de viver de forma plena.
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O CAMINHO DE SANTIAGO

O Caminho de Santiago é a rota de peregrinação mais conhecida dos brasileiros. Por 
ano, mais de 270 mil� pessoas de todo o mundo passam pelas terras espanholas.

Tudo começou no século IX, quando um camponês foi guiado por uma luz que o levou 
até o local onde estavam os restos mortais de Tiago. Tal luz deu origem ao nome 
Compostela, que tem este significado: chuva de estrelas.

Ali, onde o apóstolo foi encontrado, construíram uma capela. Rumores desse feito se 
espalharam pela Europa e, a partir de então, começaram as peregrinações partindo de 
todas as partes do mundo.

Tiago foi um dos 12 apóstolos de Cristo e sua dedicada vida de pregação se passou, 
quase toda, na região da Galícia, Espanha. Quando retornou a Jerusalém, no ano de 44 
d.C., foi decapitado. Seu corpo foi levado para a Galícia novamente e hoje encontra-se 
num túmulo dentro da Catedral de Santiago de Compostela.

Essa rota medieval traz algo muito além do percurso. Ela, através dos anos, tem se 
mostrado como uma fonte de energia muito forte, que faz com que nós, peregrinos, 
busquemos novos olhares para todas as coisas da vida. Nela, somos movidos pela 
espiritualidade e pela fé, o que nos traz, ao mesmo tempo, leveza e força interior.

Você começa a trilhar o Caminho e é inevitável que, em um determinado momento, ele 
comece a percorrer você, trazendo algum tipo de transformação!

O Caminho é democrático. Ele acolhe pessoas de diferentes culturas, raças, idades 
e condição social, e é o ambiente perfeito para evitar o julgamento: lá, todos somos 
iguais e buscamos o mesmo objetivo: chegar à Catedral de Santiago!

�Fonte: site Oficina de Peregrinos





CAMINHE COMIGO RUMO AO MÁGICO!

acesse: www.caminhosperegrinos.com.br • www.antoniojressencial.com.br

@antoniojressencial@antoniojressencial @projetocaminhosperegrinos



O MAPA DO MEU CAMINHO



Não tenho a pretensão que de este livro seja uma obra literária e 
muito menos que sirva de guia para futuros peregrinos. Sendo assim, 
até o mapa abaixo é ilustrativo e sem escala. Destaco as cidades 
onde dormi e as algumas outras que foram importantes para mim. 
Acompanhe minha trajetória pelo Caminho Francês e tudo que 
“rolou” nos quadros das páginas a seguir.









BOLHAS INUSITADAS

As bolhas começaram a aparecer nos meus pés no 
quarto dia de caminhada. Como sou corredor de 
montanha, estou acostumado a pés amassados, 
bolhas e dores em pequenos e esquecidos ossos. 

Eu estava no início da jornada, ainda no terceiro 
dia, e minha animação era digna de fazer inveja 
às mais talentosas cheerleaders. Caminhei morro 
acima, sentido Zariquiegui, num ritmo mais 
acelerado, com meus inseparáveis 16 quilos nas 
costas e tênis de trekking novos. 

O corpo começava a reclamar e dizia: “Calma, você 
está indo além do seu limite”. Em bom mineirês: 
“Baixa a bola, que o jogo é de botão”. Porém, eu 
segui: confiante e otimista. Caí na besteira de 
não dar o devido valor àquele acúmulo de suor 
surgindo debaixo de um deles, mais precisamente 
no pé direito. Várias bolhas foram surgindo, mas 
somente uma foi o suficiente para fazer um 
grande estrago.

O dia seguinte estava chuvoso. Com a capa 
de chuva colocada pela primeira vez, saí de 
Zariquiegui e parti para o Alto do Perdão. 

A etapa em descida exigia esforço para segurar o 
peso do próprio corpo e da mochila. O alvo não 
eram os pés, e sim os joelhos. Nesse caso, para 
descer, nem todo santo ajuda.

Essa etapa foi curta e cheguei cedo a Puente La 
Reina. Por indicação de uma amiga, fui para o 
albergue da Natália, que, além de uma ótima 
anfitriã, é perita em secar bolhas. Instalei-me, 
batemos um papo e mostrei meu problema. Mais 
tarde, ela drenou a minha bolha e colocou uma 
linha para secá-la.

No dia seguinte, os pés latejavam, mas eu ainda 
acreditava que a dor causada pela bolha seria 
momentânea e que uma hora ou outra estaria 
bem novamente. Continuei caminhando sem o 
devido cuidado, e isso foi o suficiente para que 

uma nova bolha surgisse dentro da outra. Só que, 
dessa vez, a bolha era de sangue.

Cheguei a Estella com muita dificuldade, com 
febre e só pensava em dormir e descansar. Mesmo 
assim, fui capturar algumas imagens. Quando 
voltei para o albergue, deitei na minha cama, 
enfiei-me dentro do saco de dormir e comecei a 
suar frio. O pé ainda latejava muito e, deitado, o 
incômodo era maior. Não conseguia descansar.

Foi necessário drenar novamente a bolha, que, 
àquela altura do campeonato, mais parecia um 
amontoado de pele e sangue. 

Apesar de bolhas serem figurinhas repetidas 
em relatos de peregrinos, eu não contava com 
o aparecimento delas e, por isso, eu não tinha 
medicamento algum para tratá-la. Por sorte, 
peregrinos solidários aderiram à minha causa, 
ajudando-me com medicamentos e curativos. 
Drenei o sangue e o alívio foi quase imediato. Só 
restava dormir e esperar a febre baixar.

Na saída de Estella, logo cedo, a temperatura 
marcava dois graus negativos. Isso contribuiu 
para que o pé continuasse latejando. Foi uma 
etapa muito dura, mas ainda cheguei a Los 
Arcos melhor do que quando cheguei a Estella. 
Administrei meus passos, curti a jornada mesmo 
com dor e, claro, aprendi com ela. 

De Los Arcos a Logroño, também foram etapas 
desafiadoras. Passei mais um dia com febre, tomei 
remédio e descansei até que a febre abaixasse. 
Quando me senti um pouco melhor, fui rodar 
por Logroño. Outras bolhas já ocupavam meus 
pés, mas a “grande bolha” era egoísta: queria a 
atenção toda para ela.

Por um momento, cheguei a pensar que as bolhas 
fossem me impedir de continuar caminhando, 
mas não deixei que esse pensamento fosse 
adiante. Desistir não era uma opção.

43
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CASA DO SILÊNCIO

Sabe aquela experiência sui generis que parece 
enviada especialmente para você, que traz um 
sentimento de dualidade ao mesmo tempo 
estranho e afável e que é difícil até mesmo de 
descrever pelo sentimento único que é? Foi esse 
o sentimento que provei na Casa do Silêncio.

No décimo segundo dia de caminhada, logo 
na entrada da cidade de Castrojeris, encontrei 
alguns amigos: Willian, Miguel, Rodolfo e uma 
amiga que também conheci no Caminho, a “Tia 
Dri”.  Batemos papo por alguns minutos e cada 
um continuou seguindo a sua jornada. Eu fui o 
último a partir.

Enquanto caminhava pelas estreitas ruas da 
cidade, uma bicicleta com os dizeres “La Casa 
del Silencio” me fez parar imediatamente. Fui 
fotografá-la quando escutei três toquinhos na 
porta de vidro da casa e um aceno de mão da Tia 
Dri querendo dizer: entre, por favor! 

Na entrada, havia um lembrete: “O luxo desse 
lugar é o silêncio, por favor, respeite-o”.

A casa se assemelhava muito com a casa de 
roça dos meus avós: alpendre, cômodos fora de 
esquadro, pouca padronização nos recortes e 
muita sintonia com a natureza. 

Deu-me uma vontade enorme de explorar cada 
cantinho dela. Os quartos eram lindos e o lugar 
de cada objeto parece ter sido cuidadosamente 
escolhido. Belos quadros espalhados, biblioteca 
com livros organizados, fotos que davam ainda 
mais personalidade ao local. Sofás, camas e 
móveis rústicos completavam o espaço de um 
local criado para nos conectarmos conosco 
mesmos.

A luz natural iluminava meus pensamentos e a 
música dava ritmo às minhas descobertas. Cada 
passo me levava ao surpreendente!

As lembranças, o ambiente, os objetos e a energia 
que circulavam naquele lugar me deixaram 
com a respiração ofegante e com arrepios pelo 
corpo. Sentei-me em um quarto com pouca luz 
e meditei. Por alguns minutos, eu saí dali sem 
sequer saber para onde eu fui.

Depois, percorrendo os cômodos da casa, 
encontrei a Tia Dri e o Willian, ambos muito 
emocionados e com o sentimento à flor da pele! 
Tive a certeza de que neles o impacto emocional 
foi ainda maior do que em mim. O curioso foi 
que o Willian chamou a Tia Dri da mesma forma 
como ela me chamou.

Quando paro para refletir, vejo claramente que 
eu precisava entrar na Casa do Silêncio; talvez, 
para encontrar a quietude dentro de mim, 
percorrer meus “cômodos” e me reconectar com 
minha energia. Acredito que o Willian e a Tia Dri 
também precisavam. 

O lugar é um Santuário e não é permitido 
fotografar. Nele, paz, harmonia, autoconsciência 
e contentamento circulam como ar respirável 
para todos os que ali estão. E, infelizmente, 
não são muitos! Uma pena que aquela fachada 
estreita e uma bicicleta colorida na porta não 
sejam capazes de atrair mais pessoas para o seu 
interior.
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