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A primeira questão que me ocorre – nesta introdução – prende-se, na-
turalmente, com a abrangência do conceito de criação: criação enquan-
to ato ou processo de Deus criar; criação enquanto condição ontológica 
da criatura; criação enquanto resultado do processo criativo do ho-
mem, seja numa perspetiva cultural em lato sensu, seja especificamente 
no âmbito da criação artística e literária. Agrada-me esta abrangência: 
permite uma certa liberdade em relação à delimitação das possibilida-
des de compreensão e de extensão do conceito, mesmo que aqui pre-
tenda refletir sobre a peregrinação à luz do sentido de ser criado por 
Deus. E, aqui, importa mais o ser criado, do que o ter sido criado [não é 
exatamente o mesmo]. 
No que diz respeito à peregrinação, independentemente das especifici-
dades etimológicas e das circunstâncias históricas em que se desdobrou 
o conceito, procurarei manter a íntima relação que existe entre o seu 
sentido estrito e a sua funcionalidade de metáfora da condição existen-
cial do homem, sempre disponível para a inversão dialética do mote 
proposto: seria pobre a reflexão que não fizesse dialogar «a criação co-
mo paradigma da peregrinação» com «a peregrinação como paradigma 
da criação», na medida em que tendem a ser leituras coexistentes e 
complementares. 
A segunda questão que me ocorre é mais pessoal e prende-se com a re-
lação entre a minha condição e a abordagem. Na condição de pessoa 
com formação em teologia [o que não é o mesmo que ser teólogo], a 
minha tendência inicial foi apresentar – num simpósio como este – 
uma reflexão mais academista, eventualmente tentada ao pecadilho do 
teologismo ou a escorar-se nessa área de conforto que designamos, em 
contexto eclesial, por doutrina segura. Encontrei na minha biblioteca 
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tudo quanto precisava para arriscar muito pouco, quase nada. Mas, 
sinceramente: antes não fazer doutrina do que ruminar doutrina segura 
– evocar um ou outro Padre ou Doutor da Igreja, citar dois ou três gi-
gantes da teologia católica do século XX, pôr-me a salvo atrás da capa 
dura desses livros a que damos o estatuto blindado de Magistério da 
Igreja e que, infelizmente, são mais usados para a apologética do que 
para o diálogo. 
Isto para esclarecer que não venho aqui, hoje, na condição de aprendiz 
de teólogo, mas na condição de peregrino: desprotegido, portanto. Foi 
por amor ao Cristo-peregrino e à Igreja-peregrina que escolhi o Cami-
nho para melhor me compreender como filho de Deus. Bem cedo acre-
ditei que – na condição de cristão – de nada me serviria a tradição, bi-
bliotecas magníficas, todo o nosso património material e imaterial, se 
aceitasse domesticar em mim a condição de peregrino. 
E quando me refiro à condição de peregrino, não se trata da expressão 
simbólica dessa condição: desde 1995, regressei mais de cinquenta ve-
zes aos Caminhos de Santiago; terei percorrido a pé mais de sete mil 
quilómetros rumo a Compostela. Curiosamente, há uns vinte anos, na 
única vez em que peregrinei a Fátima, uma grave lesão deteve-me no 
fim da segunda etapa. Senti, então, que não seria esse o sentido dos 
meus caminhos; e gosto de pensar que Deus, como no caso de Jonas, 
tem muitos grandes peixes com que nos devolver aos caminhos que de-
sistimos de percorrer. 
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Não podemos afirmar que a criação é o paradigma da peregrinação 
sem termos em consideração a relação – que me parece indissociável 
no contexto da teologia católica – entre criação e redenção, ou seja: é a 
consciência [ou a expectativa] da redenção que me permite alguma in-
teligibilidade em relação à minha condição de criatura. É expectável 
que, na vida de cada um, seja o amor paterno e materno o que nos 
permite assumir uma narrativa de origem, essa auto-psico-mitografia – 
tecedura como a de Penélope – que, em última análise, nos justifica di-
ante da imagem secreta que se reflete no intimo dessa interioridade a 
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que chamamos vida espiritual. «Sei que fui criado porque me sinto 
amado» é um modo de entrever a expectativa de ser salvo, porquanto 
ser salvo depende do desdobramento desse amor.  
E o que significa ser salvo? O que é que precisa ser salvo? 
Olhava há uns dias para a capa do mais recente livro de poesia de Isabel 
de Sá. O título, num branco explícito sobre a cartolina azul, doeu-me 
nos olhos: O real arrasa tudo1. Por uma qualquer ironia subtil, ali pou-
sado, o exemplar de Eichmann em Jerusalém2, de Hannah Arendt: a 
afirmação da banalidade do mal. O real arrasa tudo, dizia. A consciên-
cia da condição de criatura é ainda a centelha de esperança que nos se-
greda que a entropia tem quase todas as palavras, poderá mesmo ter a 
penúltima palavra, mas não teve a primeira… nem terá a última. 
 

[ 3 ] 
 
Muitas vezes me perguntam por que motivo regresso permanentemen-
te ao Caminho – tecedura como a de Penélope. A minha resposta é 
sempre a mesma, como quem desconversa: «O Caminho é um bom 
professor, mas eu sou um mau aluno». Quero com isto dizer que o que 
o Caminho me dá não é nada que eu consiga possuir, obter a título de-
finitivo. Ser peregrino não é um estatuto, um dado adquirido.  
Quantas vezes lemos as alegorias do Livro do Génesis num sentido fi-
xista: «Deus criou, está criado». Este reducionismo – que concebe a cri-
ação como um ato isolado e que produz uma completude instantânea – 
é uma espécie de compensação, de lenitivo para um reprimido senti-
mento de incompletude. Isto faz com que soframos uma patológica 
nostalgia do Éden, o que nos torna perigosamente utópicos, ou seja: 
como parecemos incapazes da realização histórica do Reino de Deus 
[insensíveis que somos, tantas vezes, às suas primícias], arremedamo-lo 
para uma ultimidade escatológica da qual, em circunstância nenhuma, 
nos sentimos responsabilizados. Tempos houve em que, já esquecidos 
do Reino de Deus, ainda usávamos a retórica do juízo final – motivo a 

																																																													
1 Isabel de Sá, O real arrasa tudo, Porto, Porto Editora, 2019. 
2 Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, Coimbra, Edições Tenacitas, 2013.  
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que já nem os artistas aludem. Esse esquecimento tornou contingente a 
escuta do Evangelho e necessária a manutenção do establishment; fez 
com que nos desinteressássemos do que é prioritário e atarefou-nos 
nos desgastes e desgostos do que é acessório.  
A deriva utópica tem, como sabemos, dramáticos efeitos secundários. 
Como quase todos os utópicos, mais cedo ou mais tarde, tornamo-nos 
pragmáticos implacáveis. E a verdade é que quem não realiza o bem 
maior acabo por autolegitimar-se com o mal menor. E é com o estatuto 
de especialistas no mal menor que condenamos subtilmente ao silêncio 
os profetas, acusando-os com aparente bonomia de serem excêntricos, 
alucinados. E anatemizamos os ismos que de muitos modos inspirá-
mos. 
Gasta a ferramenta da apologética, numa coisa nos tornamos de uma 
incomparável eficiência: na arrumação. Temos tudo arrumado. Conse-
guimos até separar e arrumar concetualmente a criação, a história da 
salvação e a redenção, cada uma no seu compartimento; mas dificil-
mente fazemos destes conceitos uma experiência teologal. 
Ser a criação o paradigma da peregrinação implica que a criação seja 
entendida como um processo, uma ação contínua; e implica que a pe-
regrinação seja concebida como um exercício desse entendimento, um 
instrumento desse processo. 
Por que motivo regresso permanentemente ao Caminho? Porque acre-
dito que o Deus que me chamou à vida, o Deus que me criou, continua 
a criar-me, a recriar-me, a corresponsabilizar-me por essa palavra que 
me cria e recria, enquanto me suscita e ressuscita de todas as minhas 
muitas pequenas mortes.  
É tão difícil não ser um cristão morto e enterrado num álbum de foto-
grafias que documentam a sua existência sacramental em sentido estri-
tamente litúrgico e sociológico. «Batizou-se, está batizado» é uma ex-
pressão tão tristemente redundante como aquela que diz: «Morreu, está 
morto». Por isso, entre os batizados, tão poucos adquirem consciência 
batismal. 
Por que motivo regresso permanentemente ao Caminho? Afirmar que 
a criação é o paradigma da peregrinação implica acreditar que a pere-
grinação é o exercício iniciático e mistagógico, penitencial e metanóico, 



[ 5 ] 
	

em que adquirimos consciência criatural, ou seja: em que nos reconhe-
cemos criatura e nos situamos diante da expetativa da redenção. 
 

[ 4 ] 
 
Importa refletirmos um pouco sobre a condição de peregrino. Inde-
pendentemente de quaisquer questões circunstanciais, das motivações 
específicas, da preparação física e emocional ou mesmo da logística da 
caminhada, o peregrino – em abstrato – é alguém em processo de des-
proteção: expõe-se aos elementos, às distâncias, aos silêncios, a todo o 
tipo de asperezas; o peregrino abdica, num hiato de tempo e espaço, 
das áreas de conforto do seu quotidiano que, em última análise, repre-
sentam esse real[-virtual] que arrasa tudo.  
O peregrino desacelera o tempo, mas tem pressa: pressa de chegar. O 
peregrino aprende que – como escreveu Leonel Oliveira – «Os horizon-
tes veem-se, as metas acreditam-se»3. Vê e acredita. Caminha e espera, 
enquanto caminha. O peregrino espera – no Caminho exercita a espe-
ra.  
Quantas vezes – com o sentido edificante das frases circunstanciais – 
me disseram, ao ver-me partir: «Espero que encontres aquilo que pro-
curas». E eu – juro – há muito que não regresso ao Caminho com o in-
tuito de procurar. Regresso ao Caminho, de desproteção em desprote-
ção, com esse propósito – tão desamparado – de apenas deixar-me en-
contrar, de expor-me ao encontro. 
O Caminho torna-se, assim, um processo [re]iniciático e mistagógico: 
alguém que perscrutasse uma transparência, um rumor, o murmúrio 
de uma brisa suave – como Elias, à entrada da caverna; alguém que se 
adentrasse no mistério, ou seja: que no mistério buscasse o interior do 
mistério. O Caminho torna-se assim, também, um processo de peni-
tência e metanoia, porque é necessário recriar o Homem por dentro da 
novidade que a entropia gasta, erode. O Homem Novo que esquece-
mos, porque o esquecimento é a entropia da memória, a medida da sua 

																																																													
3 Leonel Oliveira, Homilia do Domingo IV do Tempo Comum [Ano C], Porto, Capela de 
Fradelos, 1 de fevereiro de 2004. 
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desordem, do seu desaparecimento do horizonte das nossas expectati-
vas.  
Consideremos este Santuário, meta de peregrinação: iniciação e mista-
gogia, penitência e metanoia. Os seus primeiros peregrinos foram três 
crianças: iniciação e mistagogia, penitência e metanoia. Os seus pere-
grinos mais humildes, à sua maneira, entre os desgastes e os desgostos 
das suas contingências: iniciação e mistagogia, penitência e metanoia. 
Quando eu era criança e por qualquer motivo me doía o corpo, queixa-
va-me à minha mãe; enquanto me acarinhava, dizia-me: «São dores de 
crescimento». É isso: são dores de crescimento. Crescer é ser recriado, é 
deixar-se recriar; e é doloroso. Hoje já não suspeito das dores de cres-
cimento quando me dói o corpo, mas ocorrem-me as palavras de 
Unamuno, quando escreveu sobre Espinosa, em Do sentimento trágico 
da vida: «Do mesmo modo que aos outros lhes dói uma mão, ou um 
pé, ou o coração, ou a cabeça, a Espinosa doía-lhe Deus»4. A minha 
mãe, cuja morte me pesa no coração mais do que a mochila no corpo 
cansado de peregrino, sabia-o por certo. Nos dias em que Deus mais 
me dói, parece que a escuto: «São dores de crescimento». 
Uma Igreja que não assumisse a sua condição de peregrina, seria uma 
Igreja amnésica, esquecida de onde vem – criação – e para onde vai – 
redenção. E quantas vezes não urdimos esse esquecimento no sinistro 
escuro das nossas mesuras, das nossas vaidades, da nossa obsessiva de-
dicação ao mal menor. Cuidado: o pior que pode acontecer à Igreja é 
tornar-se o mal menor que assente com a impossibilidade do bem mai-
or que é o Reino de Deus. 
Não é grave que, na infância, as alegorias do Livro do Génesis façam 
com que a criação pareça um truque. Grave – muito grave – é quando, 
batizados que fomos um dia, há muito tempo e já o esquecemos… 
[muito grave é quando] fazemos de Deus uma espécie de cabotino num 
espetáculo de província: tornamos assim ininteligível a história da sal-
vação. E se não sentimos a expetativa da redenção, como saberemos 
que fomos criados? E se não sabemos que fomos criados, como sabe-
remos que fomos, estamos a ser e seremos salvos? É a condição pascal 
																																																													
4 Miguel de Unamuno, Do Sentimento Trágico da Vida, Coimbra, Quarteto Editora, 2001, 
p. 11. 
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que o peregrino exercita com as palavras mais pobres, escavadas por 
dentro de tantos silêncios: fiat lux. 
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Quando me sentei para escrever esta reflexão, acerquei-me da minha 
biblioteca de teologia [que obras magníficas aí guardo]. Socorri-me do 
segundo volume do Manual de Teologia como História da Salvação – 
Mysterium Salutis5. Entre os seus colaboradores, os apelidos de teólo-
gos como Balthasar, Metz, Rahner e Schoonenberg. Ao ler o índice, 
apoderou-se de mim uma angústia: está ali tudo… tudo arrumado, tu-
do descrito, tudo explicado. A minha admiração e gratidão por estes 
mestres recostou-me na cadeira: é preferível recomendar a leitura do 
Cap. VI deste segundo volume, sobre os fundamentos da protologia e 
da antropologia teológica6, com duas partes, a primeira de Karl Rahner 
e a segunda de Heinrich Gross.  
Está ali tudo, todos os volumes do Manual: o manual todo, o manual 
completo. Parece que não há nada a acrescentar. Ocorreram-me as pa-
lavras de outro mestre, de Paul Tillich:  
 

Não é fácil pregar cada domingo sem se elevar a pretensão de possuir Deus e de 
poder dispor dele. Não é fácil pregar Deus às crianças e aos pagãos, aos céticos e 
aos ateus, e ter de lhes explicar, ao mesmo tempo, que nós próprios não possuí-
mos Deus, mas que o esperamos. Eu estou convencido de que a resistência ao 
cristianismo vem em grande parte do facto de os cristãos, abertamente ou não, 
erguerem a pretensão de possuir Deus e terem assim perdido o elemento de ex-
pectativa.7 

 
Peguei novamente no segundo volume do Manual e ocorreram-me, 
desta vez, as palavras de Fernando Pessoa, do seu Livro do Desassosse-
go:  
 
																																																													
5 Johannes Feiner e Magnus Löhrer [dir.], Mysterium Salutis – Manual de Teología como 
Historia da Salvación, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1977. 
6 Cf. ibid., pp. 341-367.  
7 Paul Tillich, The Shaking of the Foundations, Londres, Pelican Books, 1963, p. 152. 
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De meu pai sei o nome; disseram-me que se chamava Deus, mas o nome não me 
dá ideia de nada. Às vezes, na noite, quando me sinto só, chamo por ele e choro, 
e faço-me uma ideia dele a que possa amar…8 

 
Talvez seja assim que a literatura afirma, ao seu modo, que a criação é o 
paradigma da peregrinação. Lembrei-me, então, de como a criação po-
de ser o paradigma da peregrinação nas páginas de Húmus, de Raul 
Brandão:  
 

Cheguei ao ponto, Morte. Cheguei onde queria. Tu és o meu sonho frenético. 
[…] Cheguei ao ponto em que não te distingo da vida. Tu és a vida maior. […] 
Cheguei ao ponto, Morte, em que não me metes medo. Aceito-te. […] És o úni-
co mistério que me interessa. […] recebo-te, mas como um passo mais para ou-
tra iniciação, para outro assombro, e até para outra dor, se quiseres, porque da 
dor extraio mais beleza, mais vida e mais sonho.  
… E contudo esta resignação é fictícia… Não, nunca acordei sem espanto nem 
me deitei sem terror. […] 
Siga a vida seu curso esplêndido. Sabe a sonho e a ferro. É ternura, desgraça e 
desespero. Leva-nos, arrasta-nos, impele-nos, enche-nos de ilusão, dispersa-nos 
pelos quatro cantos do globo. Amolga-nos. Levanta-nos. Aturde-nos. Ampara-
nos. Encharca-nos no mesmo turbilhão do lodo. Mata-nos. Mas, um momento 
só que seja, obriga-nos a olhar para o alto, e até ao fim ficamos com os olhos es-
tonteados. Eu creio em Deus.9 

 
E estas palavras trouxeram-me à memória essas outras com que Bran-
dão prefacia as suas Memórias:  
 

Se tivesse de recomeçar a vida, recomeçava-a com os mesmos erros e paixões. 
Não me arrependo, nunca me arrependi. Perdia outras tantas horas diante do 
que é eterno, embebido ainda neste sonho puído. Não me habituo: não posso 
ver uma árvore sem espanto, e acabo desconhecendo a vida e titubeando como 
comecei a vida. Ignoro tudo, acho tudo esplêndido, até as coisas vulgares: ex-
traio ternura de uma pedra. Não sei – nem me importo – se creio na imortalida-
de da alma, mas do fundo do meu ser agradeço a Deus ter-me deixado assistir 
um momento a este espetáculo desabalado da vida.10 

																																																													
8 Fernando Pessoa [Bernardo Soares], Livro do desassossego, Lisboa, Assírio & Alvim, 2013, 
p. 107 
9 Raul Brandão, Húmus, Lisboa, Relógio D’Água, 2015, pp. 224-225. 
10 Id., Memórias, Lisboa, Quetzal, 2017, p. 11. 
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Arrumei na estante o segundo volume do Manual de Teologia como 
História da Salvação. Temos muitas certezas, demasiadas certezas. 
Cuidado: o amor à verdade pode facilmente tornar-se uma obsessão, 
um discurso, um sistema. 
Lembram-se do inquisidor de Os irmãos Karamazov, de Dostoievski?11 
No final do século XIX, o escritor russo denunciou profeticamente o 
estado das coisas. Cuidado: não aconteça que já não saibamos esperar; 
não suceda que a vinda de Cristo se torne indesejada; não suceda que a 
nossa teologia, esse sistema, se torne um modo de domesticar – ou 
mesmo perverter – o Evangelho. 
Tivéssemos estudos superiores de teologia que não se dedicassem quase 
exclusivamente a formar funcionários da religião. Escrevi-o há uns 
anos e custou-me algum estigma e suspeição: a Igreja precisa mais de 
profetas do que de gestores de equipamentos sociais ou do que de fun-
cionários de cartórios paroquiais; a Igreja precisa mais de santos do que 
de polícias de costumes. Com tanta preocupação com a subsistência do 
establishment, ainda nos esquecemos de onde vimos e para onde va-
mos. 
 

[ 6 ] 
 
Esta dicotomia entre o acabado e o inacabado, o completo e o incom-
pleto, afeta o nosso entendimento sobre a santidade; torna-a quase dis-
fórica, com as manhas do jogo que nos mantém como um funâmbulo, 
equilibrado entre as virtudes públicas e os vícios privados. 
«Cada um é santo à sua maneira», dizia-me há uns dias alguém que, de 
tanto falar sobre a santidade com uma certa superioridade moral, já a 
condenou a uma relevância meramente retórica. Disse-lhe: «Isso é co-
mo cada um ser feliz à sua maneira… é apenas um modo de assentir 
com a consciência de que somos todos infelizes». Afirmar que cada um 
é santo à sua maneira pode bem ser o modo de aceitarmos resignada-
mente o pecado. 

																																																													
11 Fiódor Dostoievski, Os Irmãos Karamazov, Lisboa, Relógio D’Água, 2012, pp. 252-269. 
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Peregrinar, no que acarreta de penitência e metanoia, é um exercício de 
santidade; implica uma profunda consciência criatural numa das mais 
poéticas expressões de fragilidade e desproteção. Sim, cada cristão pode 
bem ser pecador à sua maneira; mas só há um modo de ser santo: é 
configurar-se com Cristo. 
A peregrinação não é apenas uma metáfora do caminho de santidade; é 
– como disse – um exercício de santidade, mesmo nos peregrinos que o 
não objetivam como propósito. Este exercício de santidade – e a ine-
rente expectativa de redenção – é o fio ténue que religa, em processo de 
penitência e metanoia, a condição de peregrino à consciência criatural. 
Trata-se da afirmação da sua condição pascal: de passagem em passa-
gem até à Páscoa definitiva. 
Quem peregrina – também em sentido simbólico – é quem se reconhe-
ce criatura, é quem se admite existencialmente inacabado, é quem sofre 
a incompletude. Pensemos nos companheiros de Emaús. 
As pessoas que julgam que sabem tudo não se fazem ao Caminho. As 
pessoas que julgam que têm tudo não sentem necessidade do Caminho. 
As pessoas que estão tão cheias de si e que se bastam não se expõe ao 
Caminho. As pessoas que se autocomprazem nas suas certezas não pre-
cisam da penitência nem da metanoia para nada. A santidade é um re-
curso de estilo da sua retórica, um adorno do seu sentimento de supe-
rioridade moral. As pessoas que são assim não precisam ser salvas. 
Charles Péguy escreveu sobre essas pessoas de bem:  
 

Piores do que os maus pensamentos são as ideias feitas. Pior do que uma alma 
má, e mesmo do que uma alma que quer ser má, é uma alma fabricada. E há pior 
do que uma alma perversa: a alma habituada. As artes fabulosas da graça podem 
conquistar uma alma má e mesmo uma alma perversa, salvando-se o que parecia 
perdido. Mas nunca se humedeceu o envernizado, nunca se atravessou o im-
permeável, nunca se converteu o habituado. Daí vêm tantas falhas verificáveis 
na força da graça, da graça que alcança a alma dos maiores pecadores, mas que 
não opera nas pessoas de bem. É que justamente as pessoas de bem ou, enfim, as 
que como tais se consideram e apreciam considerar-se, são de armadura lisa. 
Não foram golpeadas. A sua epiderme de moral perfeitamente intacta segrega-
lhes um coiro firme e uma couraça sem defeito. E não se lhes vê a fenda de uma 
ferida atrás de uma desgraça sem remédio, de um invencível desgosto, ou então 
um ponto de sutura eternamente frágil, uma inquietação mortal, uma invisível 
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reserva, uma secreta amargura, uma derrocada sempre mascarada ou uma cica-
triz entreaberta. Não se lhes vislumbra essa abertura à graça que supõe sempre a 
queda. E porque não estão feridas, já não são vulneráveis; porque nada se lhes 
falta, nada se lhes dá. Nem a caridade de Deus se ocupa dos ilesos. O Samaritano 
ergueu o que jazia por terra. Verónica, com o seu lenço, enxugou a face suja de 
Jesus. Ora o que não caiu não há de ser erguido, nem limpo o impecável. As pes-
soas de bem não se dignam à graça.12 

 
O inquisidor de Os irmãos Karamazov, de Dostoievski, era uma destas 
pessoas. Tinha tudo. Tinha tanta autoridade como cristão que Cristo 
em pessoa, mais do que um estorvo, se tornara no único obstáculo ao 
exercício do seu poder, à exaltação das suas certezas e das suas virtudes, 
à manutenção do seu statu quo. Não o queimou na fogueira, como sa-
bem, mas expulsou-o para sempre. Chegando-se à porta do cárcere, 
abre-a e diz: «Vai-te embora e não voltes nunca mais… não voltes nun-
ca,,, nunca, nunca!»13. Dostoievski denuncia uma Igreja que pode estar 
preparada para quase tudo, que pode suportar quase tudo, mas que não 
está preparada para a vinda de Cristo; mais: não o suporta. Essa é a ten-
tação de uma Igreja que não peregrina, com tudo o que peregrinar im-
plica.  
Porque estamos no Santuário de Fátima, lugar maior de peregrinação 
em Portugal, permitam-me lembrar que quem não peregrina não pode 
verdadeiramente compreender o peregrino; quem não peregrina, nem 
que seja interiormente, não será peregrino por osmose. Quem trata o 
peregrino com alguma condescendência paternalista não percebe uma 
premissa fundamental da economia da graça: quando acolho um pere-
grino, ele não precisa mais de mim do que eu dele; não sou eu que o 
justifico, mas ele que me justifica a mim; não sou eu… é ele quem me 
lembra de onde vimos e para onde vamos. 
É verdade que é o santuário a meta do peregrino, mas trata-se de uma 
meta provisória. O peregrino – em última análise – peregrina sempre 
para Deus e o santuário é o lugar-primícia desse encontro: a orla do 
manto.  

																																																													
12 Charles Péguy, in Alfonso M. di Nola [org.], Le Livre d’Or de la Prière, Verviers, 
Marabout Université, 1957, pp. 336-337. 
13 Fiódor Dostoievski, Os Irmãos Karamazov, p. 268. 
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A criação como paradigma da peregrinação possibilita que o peregrino 
faça uma aprendizagem da espera, mas não espere parado. Na tempo-
ralidade exposta das suas feridas, desgastes e desgostos como os dos 
companheiros de Emaús, o peregrino espera que rompa das suas feri-
das expostas essa luz que o recria: fiat lux. Por isso se diz dos peregri-
nos a Santiago que regressam a casa com um canto nos lábios e uma 
estrela na fronte. 
 

[ 7 ] 
 
Nesta reflexão, queria ainda propor o sentido de peregrinação à luz do 
Exílio na Babilónia. Em 597 a.C., Nabucodonosor conquista Jerusalém 
e condena ao exílio parte dos seus habitantes; os que ficaram, seriam 
deportados passados dez anos, aquando da destruição de Jerusalém. 
Nabucodonosor, com a deportação, com a destruição do Templo e com 
o desaparecimento da Arca da Aliança, pretende extinguir qualquer 
referência, condenar ao esquecimento, impossibilitar o regresso, des-
truindo a casa aonde se possa regressar e o apagando a memória do 
caminho por onde se possa regressar.  
O Exílio é assumido pelo povo como uma punição pela sua infidelidade 
e exige uma atitude de penitência e metanoia. A Babilónia é um novo 
Egito, de onde o povo sentir-se-á chamado a encetar um novo cami-
nho, um novo Êxodo. Escuto sempre comovido o rumor do salmo: 
«Junto aos rios da Babilónia nos sentámos a chorar/ com saudades de 
Sião» [Salmo 137]. 
O regresso – por Édito de Ciro – acontece a partir de 536 e é vivido 
como uma peregrinação metanóica. Escutemos as palavras de Isaías:  
 

Ali haverá uma estrada – um caminho […], por ele trilharão os redimidos. As-
sim voltarão os que foram libertados pelo Senhor, chegarão a Sião entre cânticos 
de júbilo […], nos seus corações não haverá mais tristeza nem aflição. [Is 35, 8-
10] 

 
Adiante, podemos ler:  
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Levanta-te e resplandece, Jerusalém, eis a tua luz. A glória do Senhor amanhece 
sobre ti. Olha: as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve as nações, mas so-
bre ti amanhecerá o Senhor e a sua glória virá sobre ti. As nações caminharão na 
tua luz e os reis no clarão ao esplendor da tua aurora. Os teus filhos vêm de lon-
ge […]. [Is 60, 1-4] 

 
A criação como paradigma da peregrinação: «Os teus filhos chegam de 
longe». O fiat lux do princípio. A história desta luz é decisiva para a 
compreensão íntima do que significa a criação como paradigma da pe-
regrinação, mesmo quando ao peregrino não resta mais do que essa 
lâmpada «apagada cujo ouro brilha no escuro pela memória da extinta 
luz…»14, como se lê no Livro do Desassossego. É ainda o fiat lux que ir-
rompe deste rumor: «Os teus filhos chegam de longe». 
José Tolentino Mendonça, a propósito de Fátima, descreveu os pere-
grinos como «gente muito ténue, que passa como um fulgor e deposita 
na paisagem nenhuma palavra escancarada, mas um novo segredo». 
Num poema de Baldios, encontramos o desamparo da humana criatura 
que busca uma vida ou coisa mais pura ainda: 
 

Amo os que atravessaram os campos 
desamparados 
mais do que se pode 
 
Amo suas verdades: 
algum ânimo, vitórias inúteis 
um sentido impróprio para a inocência 
nada ou quase nada diferente 
do perigo 
 
ninguém soube ao certo donde vinham 
para encontrar uma vida 
ou coisa mais pura ainda 
 
entregues como este verão já no fim 
às folhas secas 

																																																													
14 Fernando Pessoa [Bernardo Soares], Livro do Desassossego, p. 156. 
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que voam15 
 
Daniel Faria escreveu, em Dos líquidos: «Estudei um peregrino e outro 
e outro. Estavam parados/ Contemplavam os passos percorridos/ No 
perímetro da meditação»16. Adiante acrescenta: «Amo o caminho que 
estendes por dentro das minhas divisões»17 e, depois, lastima: «Faltam-
me apenas os pés preferidos dos que peregrinam/ Faltam-me no chão 
duro das promessas/ Os joelhos»18. 
Peregrinamos para não nos esquecermos, ou para nos relembrarmos 
que fomos criados – que todos os dias somos recriados – para a reden-
ção. Por isso é a criação o paradigma da peregrinação. Por isso a reden-
ção é a meta da criação. E por isso peregrinamos. 
Peregrinamos porque sabemos que o real pode arrasar quase tudo, mas 
não arrasa tudo. Peregrinamos porque acreditamos que a consciência 
da condição de criatura é ainda [relembro e, assim, termino: a consci-
ência da condição de criatura é ainda], nos passos tão pobres do pere-
grino, a centelha de esperança que nos segreda que a entropia tem qua-
se todas as palavras, poderá mesmo ter a penúltima palavra, mas não 
teve a primeira… nem terá a última.  
 

																																																													
15 José Tolentino Mendonça, A noite abre os meus olhos, Porto, Assírio & Alvim, 2014, p. 
137. 
16 Daniel Faria, Poesia, Porto, Assírio & Alvim, 2012, p. 233. 
17 Ibid., p. 247. 
18 Ibid., p. 252. 


