
Rumo à Estrela…

Sinais  numa  Peregrinação.  O  Peregrino  aprende  a  saber  ler  os  Sinais  numa 

peregrinação. Por isso ele é um Peregrino, porque se lança na nobre demanda de entrar 

em sintonia com a Linguagem do Grande Espírito, do Criador.

Um Melro a cantar numa árvore sem folhas, quase sem ramos, reduzida ao seu 

esqueleto matricial…. O sol ainda por ascender... Depois de uma noite sem dormir, 

desperto pela antevisão dos sonhos que iria sonhar na sua Peregrinação, o Peregrino 

levantou-se quando amanhecia, ainda antes do sol nascer. Saiu à rua para encontrar o 

seu Caminho. O ar estava frio. Encontrou-se com um melro que cantava numa árvore 

tristemente  despida. Um  sinal…  Parou  para  tentar  perceber  aquele  momento,  o 

significado. Auscultou. Sentiu algo. Depois seguiu, de encontro ao seu Irmão Peregrino.

Diante da casa do segundo Peregrino. O céu a chamar com as suas cores, nuvens… 

Um  róseo,  um  lilás  celestial…  E  quando  se  encontraram,  passaram  a  ser  dois 

Peregrinos, dois Irmãos, numa só Peregrinação. Abraçaram-se em saudação. E olharam 

o firmamento em que iam mergulhar. As tonalidades que o céu assumia indicavam-lhes 

o Caminho a seguir. Uma mensagem a ser descodificada. E se os Peregrinos fossem 

Iluminados certamente seriam capazes de ler claramente aquela mensagem da natureza. 

Mas eles eram ainda Peregrinos a caminho da Iluminação, em busca do entendimento 

que leva à leitura dessa Linguagem, em busca da clareza. Com os olhos postos no Céu. 

Dois Peregrinos ao mesmo caminho. E foi no significado da cadência dessa união que 

partiram, entrando na Estrada.

Saindo da cidade, entrando no campo. Mais cores. Momentos de perpassar. Em 

andamento. Saíram para além dos limites da cidade. E iam observando os Totums feitos 

pela  mão  do  Homem,  de  espaço  em  espaço,  intermitentemente  cravados  na  terra. 



Totums que o Homem plantou sem se aperceber do significado consciente desse acto. 

Iam cruzando  a  Estrada  longilínea,  ora  perpassando momentos  de  fina  neblina,  ora 

perpassando  momentos  de  chuvisco  tímido,  ora  perpassando  momentos  espectrais 

deixados pelo sol a entrar por entre as abertas no céu.

O  corvo  à  beira  da  Estrada. Ao  cruzar  as  estradas  longilíneas,  os  Peregrinos 

repararam numa ave negra. Um corvo à beira da Estrada a debicar algo que os olhos 

Peregrinos não conseguiram encontrar. Um corvo é um pássaro Feiticeiro. E sentindo-

se observada a ave perspicaz levantou voo, desaparecendo algures. Repararam porque 

aquilo teria um significado. Tudo tem um significado,  tudo está encadeado. O mais  

sábio dos sábios é aquele que vive no comprimento de onda desse profundo significado,  

vivendo  em  ubiquidade  senciente,  sapiente.  Tal  como  a  Estrada,  os  Peregrinos 

Prosseguiram.

Uma Barragem. O contacto com a terra. Trevos e pétalas cobrindo suas botas. 

Após longos momentos de viagem, escutando algo, decidiram parar numa Barragem, 

um lugar  onde  as  águas  se  recolhiam,  um berço  aquoso.  Parar  para  repousar.  Para 

pousar  a Alma.  E meditar.  Alimentaram o Espírito e  o corpo. Depois,  caminharam. 

Caminharam por  um chão de  trevos e  flores  virgens,  humedecidos  pelo orvalho da 

manhã  que  naquela  viagem  permanecia  ainda  eterna.  E  após  passos  dados,  ambos 

observaram, estavam com as suas botas cobertas de pétalas. Viveram o encantamento do 

momento até sentirem o chamamento do rumo tatuado na Estrada que deveriam seguir. 

E quando isso aconteceu, rumaram, pela Estrada.

O Templo do Lugar com nome de Fragmento. Os sons da passarada. Seguiram por 

entre mais tempo e espaço. Não tão junto, mas não tão distante à Estrada, avistaram 

algures nessa distância um Templo tomado por bandos de pássaros, sitiado pelo verde 

da vegetação em busca da Fé. Pararam. Tomaram o carreiro diagonal à Estrada e que 



levava a esse Templo. Foram, seguindo aquilo que sentiram ao avistá-lo. Foram para 

sentir a Fé que alguns homens tinham encontrado, sentido, deixado naquele lugar, foram 

para ver se conseguiam chegar a essa Fé primordial. E se era a Fé depositada naquele 

Oratório Humano que recebiam, então essa vinha sob o som da passarada miúda. Os 

bandos envolviam com o seu som chilreado aquele lugar. É como se todas aquelas asas  

fizessem o Templo levantar voo, sob o som do canto chilreado…  Na placa dizia que 

aquele era um lugar com nome de fragmento. Os Peregrinos deram uma pausada volta à 

construção  de  culto,  perduraram  de  pé  em  frente  à  fachada  abandonada,  e  depois 

voltaram ao seu Rumo.

O voo encíclico do Casal de Águias. Retomada a Estrada, seguiram algum tempo até 

novo sinal. Um casal de águias, voando em círculo, uma em torno da outra. Um bailado. 

Ver uma águia é um bom augúrio. Duas ainda mais. Diz-se que se fizermos uma prece  

no momento em que as vemos, elas levam as preces imediatamente ao Criador, por  

estarem alto no Céu, mais perto Dele… Cada um dos Peregrinos fez a sua prece, e as 

águias subiram pelo Céu, até desaparecem, até se misturarem com o Criador em Si, 

levando até Ele as preces.

O  Povoado  Da  Orla. Desviaram-se  da  estrada,  para  procurar  um  povoado.  E 

encontraram um. Chamava-se Povoado Da Orla. Um povoado mínimo, mas com um 

sentir imenso. Tão pequena e tão ampla. Como se todos os sentimentos ali coubessem 

apesar do espaço físico limitado. Os Peregrinos procuraram um pouso para comer. Uma 

das casas tinha a porta aberta. Entraram. Foram recebidos por uma mulher que fazia o 

pão, que os acolheu sem um sorriso no rosto, mas com toda a franqueza daquele sítio 

místico,  e  que  os  brindou  com  uma  bebida  tonificante.  Agradeceram  no  final  da 

refeição, a mulher foi recíproca mesmo no silêncio e no continuar da aparente ausência 

de sensações no seu rosto. Caminharam pelo pequeno grande povoado. Decidiram parar 



por um pouco junto a uma estrada abandonada que desembocava num pequeno lago, 

como se continuasse para dentro dele. Se calhar é por esta estrada que se encaminham 

todos os sentimentos possíveis,  que torna tão grande um tão pequeno povoado. No  

seguimento  desta  estrada  deve  estar  um  portal,  onde  além  do  qual  reside  todo  o  

misticismo deste lugar. É aqui que se encontra, que se guarda, o Espírito deste lugar.  

Dentro do pequeno lago havia um poço praticamente coberto de água, que se via apenas 

porque  à  tona  transbordava  no limiar  da  submersão  um rebordo circular.  Um poço 

dentro de água, que tornava ainda mais imensa a profundidade. Um portal dentro de um 

portal… Este é mesmo um lugar místico… Meditaram. Do povoado guardaram dentro 

de si o que tinham que guardar. E regressaram ao seu Rumo.

Nuvens de prata. De novo na lonjura da Estrada. Em pleno andamento os Peregrinos 

concentraram-se no Céu, porque Este os chamou. E viram nuvens de prata sobre um 

Substrato de uma tonalidade divina, por isso sem nome. Numa conjugação de cores 

devota, sentiram o alento para continuar.

O Castelo dos muralhas que segredavam vozes. Cruzaram tempo e espaço na Estrada 

e  avistaram  um  monte  de  onde  se  erguia  um  pináculo  com  ameias.  Se  foi  um 

chamamento aquilo que sentiram, para lá seguiram. Subiram ao monte, circunscrito por 

uma povoação, onde se erguia o castelo observador. Que observava o seu redor, em 

sinal de protecção patriarcal. E foram para sentir e observar a paisagem em torno do 

castelo. Se observar com cuidado e atenção poderei saber como se sente, como sente o  

Castelo. Poderei ser o Castelo. Um dos Peregrino percebeu que se tocasse com as suas 

mãos e testa nas muralhas, poderia ouvir tudo o que elas tinham para lhe contar. E elas 

tinham para contar a História daquele local. As lutas que ali se travaram. O amor que se 

fez, o amor que se desfez. A ignorância dos homens terrenos, a nobreza dos homens 

sábios.  As  paisagens  que  a  paisagem  ao  seu  redor  já  tinha  conhecido.  E  o  outro 



Peregrino entendeu o seu Irmão e fez o mesmo. E as muralhas ofereceram Algo aos 

dois. Uma viagem no tempo, uma oferta de Conhecimento. Ouviram, receberam um 

conhecimento que conduziram até à sua Essência. E depois disso regressaram ao seu 

Caminho. Novamente a Estrada.

O Grande Lago,  Santuário  Omnipresente.  E após  todo o  tempo e  o  espaço que 

percorreram,  finalmente  tinham  chegado.  Chegaram  ao  lugar  onde  o  Grande  Lago 

começava. Olharam e o olhar de cada um, e o olhar dos dois juntos, não conseguiu 

abarcar a extensão. O grande Lago era maior do que o horizonte.  Tal como a Fé… 

Concentraram-se naquela imensidão de espaço. E fizeram-no com os cinco sentidos. E 

fizeram-nos com o sexto sentido, o subtil, o mais sensível e verdadeiro de todos. Era o 

momento de seguir para o zénite da Peregrinação, para o lugar onde iriam concretizar a 

sua Devoção.

O Lugar da Estrela.  Seguiram para o Lugar da Estrela, para o lugar onde estava a 

Estrela, e que por isso assim se chamava. Naquele lugar mora um astro que veio à terra  

para dar Luz aos homens que a procuram… Nós os peregrinos vimos em busca dessa  

Luz … Procuraram o cume onde estava o grande sobreiro, o chamado Sobreiro Eremita, 

e do qual se avistava o pôr-do-sol sobre os três Sobreiros Solitários. E os seus olhos 

avistavam o cume do Sobreiro Eremita,  e foi  para lá que se dirigiram. Pousaram o 

Caminho. Um dos Peregrinos foi caminhar pelos montes à beira da água, o outro ficou a 

repousar  o  corpo  por  um  pedaço.  Depois  de  descansar  juntou-se  ao  seu  Irmão  e 

seguiram  os  dois  pelos  montes,  pela  beira  da  água.  E  encontraram  pedaços  que 

relatavam a vida ancestral daquele lugar. Imagens de história, de estórias, fossilizadas 

em pedregulhos que jaziam perto da água. Quando chove, a água avança e esconde tais  

testemunhos. Quando o tempo seca, a água recua, e os relatos aqui estão para os que  

procuram a razão de ser do seu redor… Estava um fresco áspero, um vento real. Com 



isso  os  Peregrinos  sentiam-se  a  si  e  ao  que  os  envolvia,  com a  Força  daquilo  que 

efectivamente existe, que persiste, e na Memória persistirá. Meditavam em movimento. 

Assim estariam, em preparação para o momento de viver o pôr-do-sol. E esse momento 

chegava. Chegou. Fim de tarde frio, fria, mas tão autêntico, autêntica. O sol punha-se 

sobre aqueles Três Sobreiros, porque Aqueles haviam sido peregrinos que, em devoção, 

ali quiseram ficar, sabendo que seriam o colo onde todos os dias o sol se iria pôr, a 

derradeira imagem a ser vista por todos os olhos crentes que por ali passassem.

Os Peregrinos viveram então o pôr-do-sol  em oração.  Sinestesicamente.  Ouvindo as 

luzes que por detrás dos Três Sobreiros Peregrinos entoavam. Aconteceu. A noite estava 

já posta. Seguiram para o povoado próximo. O Povoado da Estrela. O povoado límpido, 

onde tudo estava aprumado, mas onde parecia não viver ninguém, de tão sereno que era, 

de tão silenciosas e subtis que eram as pessoas que não se viam, mas que se sabiam estar 

lá, algures nas suas casas-ninho, acolhidas. Comeram num local de devoção humana, 

criado pela mão do Homem. Jantaram no largo da pequena capela, sob as cores da sua 

iluminação nocturna. Um pequeno cão rondava-os educadamente, na esperança legítima 

de poder jantar com eles, de que algo fosse com ele partilhado.  Neste Lugar até as  

criaturas não humanas  expressam a sua Fé claramente… O pequeno cão aguardou 

pacientemente pelo seu momento, e como quem espera sempre alcança, foi presenteado 

com um pouco da refeição devota dos dois Peregrinos.  Apreciaram o aconchego da 

refeição. Deixaram o povoado. Foram recolher sobre a protecção do Sobreiro Eremita e 

adormeceram  envoltos  pela  escuridão  clara  daquele  lugar.  Adormeceram  com  a 

sensação arquetípica dos pingos da chuva sobre o tecto do seu abrigo construído. E 

ambos sonharam sob o encanto da Estrela. E durante os sonhos, em meditação onírica, 

guardaram em si o espectro da Estrela.



Nascer do sol.  Amanhecer. Amanheceram com o sol,  com o dia,  com os sons do 

rebanho que  ao seu  redor  seguia  rumo ao  seu pastoreio,  por  entre  o  verde  rasteiro 

daqueles montes. Um dos Peregrinos saiu do abrigo para respirar o ar frio matinal, para 

sentir o primeiro sopro de vento do dia, como que a suspirar-lhe um bom dia pelas 

linhas do seu rosto. Ovelhas, cabras, os cães zelosos e por último o Pastor. Um senhor 

velho. Saudou o Peregrino com um movimento afirmativo de cabeça, com as duas mãos 

sobre o seu cajado e que parecia ligá-lo mais firmemente à terra. Olhou à sua volta, 

como se perscrutasse algo que conhecia bem, tão bem que nem de palavras precisaria 

para falar do que sabia acerca do local.

 - Bom dia, Homem! Está frio… O vento aqui quando vem de norte, até corta!

Falou o  velho  pastor  num timbre  campestre,  secular.  E  o  seu  rosto,  aparentemente 

imune ao frio e ao vento, como se com estes dois coexistisse, como se com os mesmos 

comungasse, esboçou algo por entre as rugas e a barba branca por fazer, um sorriso 

rude, mas tão suave como a vibração daquele Lugar sagrado. Voltou a acenar em frente 

com a cabeça e seguiu o seu caminho atrás do rebanho. Passado algum tempo já não 

existia, estaria algures para além dos montes, ficava apenas o som tilintante do rebanho, 

o latir dos caos zelosos a encaminhar os que queriam tresmalhar. Tudo tem um paralelo  

com a vida, tudo se interrelaciona… O maior dos sábios, deverá ser aquele que entende  

intimamente  esta  lógica  que  está  fora  do  alcance  de  todos  os  instrumentos  que  o 

homem  cria  para  tentar  saber  e  conhecer,  que  está  ao  alcance  “apenas”  da  sua  

existência intrínseca, do seu conhecimento intrínseco. E passado mais algum tempo, até 

esses  sons  se  perdiam,  se  desvaneciam.  Como  se  entrassem  na  Alma  da  Estrela, 

tornando-se  mais  presentes  que  nunca.  Meditaram.  Alimentaram-se  de  impressões. 

Impressões nítidas.  Os peregrinos prepararam-se, estava concretizada a devoção, por 



isso tinham que regressar à origem indo ao Mar, para depois conhecer a consumação. 

Agora vamos para junto do Mar, para Orar e oferecer a Peregrinação.

As cabras. A disputa pelo monte. Despediram-se do horizonte que os tinha albergado, 

onde,  juntamente  com  o  grande  Sobreiro  Eremita  e  os  Três  Sobreiros  Peregrinos, 

tinham conhecido a fusão com a Paisagem. Antes de entrar na Estrada, pararam no 

Povoado para a refeição matinal. Comiam comida de gente humilde. Miraram o redor. 

Observaram uma manifestação agreste da Natureza. Circunscritas por um curto cercado 

enferrujado, duas cabras disputavam um pequeno monte, sob o olhar atento do rebanho. 

Pulavam no topo do pequeno monte, erguendo-se no ar num movimento que culminava 

com  uma  marrada  encaixada  e  sonorizada  por  um  baque  mudo.  Uma  luta  por  

dominância. Tal e qual o Homem. Entenderam o significado da imagem. Voltaram o 

olhar para a parte final do seu Rumo. Tinham-se concretizado as suas visões na Estrela, 

agora tinham que rumar ao Mar onde iriam depositar a forma da sua devoção Estelar, a 

consumação.

Uma estrada  em  direcção  ao  Céu.  Seguiram  então,  em  direcção  ao  Mar.  Numa 

estrada em direcção ao Céu… Rectas intermináveis, ladeadas de verde e flores da cor 

do sol, encupuladas por um poema celestial, onde o pano de fundo era o azul e os versos 

as nuvens…. Um substrato de sonhos… Mais tempo passado, mais espaço percorrido. E 

por  vezes  eram as  árvores  que  ladeavam a  Estrada,  como  que  formando  um túnel 

arbóreo. Mais espaço percorrido, mais tempo passado. Seguiam em direcção ao Mar, 

sintonizados nos sinais.  Atentos à transição de ambiente  que lhes ia sendo revelada 

pelos seus sentidos apurados, beatificados.

O encontro com a Maresia. Praia da Ilha. Era um sentir nítido. Já se sentia o cheiro 

do Mar. Estava realizada a mudança de ambiente. Os campos tinham ficado para trás, 

estavam no domínio da Maresia. Preparavam-se para encontrar a Areia e o encontro 



desta  com o Mar no véu molhado que  os  une.  Abriu-se  então um troço último  do 

Caminho de onde se avistava o Mar e no meio dele uma Ilha com uma fortaleza em 

ruínas, tomada pelas gaivotas. Uma ilha especada, mostrando com isso a sua Força, a 

sua Resistência  face à  pujança do Mar.  Tinha um forte  desmoronado,  com canhões 

abandonados. Os instrumentos da guerra só são belos quando sucumbem ao abandono,  

revelando a vanidade, a inconsequência e a falta de sentido das batalhas inventadas  

pelo Homem… O forte  havia ruído, a ilha permanecia  incólume.  Uma ilha ocupada 

pelos bandos de gaivotas e onde o Homem já não exercia o seu domínio. Os domínios  

são efémeros, quando os motivos são vãos… Os Peregrinos Seguiram até à areia.

Praia do Luar. A consumação… O Caminho dos Peregrinos era agora o do areal que 

os levaria até à Praia do Luar. Caminharam deixando o seu rasto gravado na areia lisa 

pela ausência de outro tipo de presença que não a do ritmo das marés. Chegados à Praia, 

deitaram-se e esperaram que o sol se recolhesse,  dando lugar à Lua. E quando esta 

finalmente chegou, contemplaram-na. Em meditação profunda, tal como os Peregrinos, 

a Lua luava plena. Havia chegado o momento da consumação. Os Devotos ofereciam à 

Lua a Luz que haviam alcançado na Estrela, e com isso iluminavam o seu lado escuro, 

preenchendo-a pela primeira vez em toda a Eternidade que o Universo já tinha vivido 

até àquele momento. Ao oferecer-lhe a plenitude, tinham atingido a sua. A Luz tinha 

passado a ser a sua forma, libertando-se de todas as outras que anteriormente tinham 

vestido. Pela simplicidade, a manifestação mais pura da existência, tinham atingido a 

Iluminação.  E  no  Luar  consumado  dedicaram  a  sua  vida  de  Peregrinação, 

transformando-se  em  Espuma  do  Mar,  quando  a  maré  a  eles  chegou,  e  assim 

prevalecendo até à Nova Eternidade que a partir dali se reescrevia…

Peregrino


