
PEREGRINAÇÃOAOS SANTUÁRIOSDE AACHEN
DESCOBRE-ME

O que carateriza o ambiente único  
destes dez dias em Aachen?

Mais do que nunca, a Peregrinação aos Santuários de Aachen, 

conhecida como “Heiligtumsfahrt”, é um acontecimento para toda 

a cidade de Aachen e para a diocese. Descubra um ambiente único 

ao redor da Catedral e em todo o centro da cidade.

• A catedral aberta, no seu brilho festivo, exibindo suas  

relíquias no coro

• Missas diárias para os peregrinos no largo Katschhof  

com exibição das relíquias

• Ofertas espirituais nas igrejas da cidade

• Mais de 100.000 peregrinos da Alemanha e de todo  

o mundo nas ruas de Aachen

• Programa cultural „Descobre-me“ no palco de música

• Destaques no programa cultural das sessões da  

noite no largo Katschhof

• Teatro e música em diferentes palcos

• Visitas guiadas especiais ao Centro Carlos Magno  

e à Tesouraria da Catedral

• Uma grande variedade de outros eventos temáticos e culturais

DESCUBRA A PEREGRINAÇÃO  
DE AACHEN E KORNELIMÜNSTER 2023 
HEILIGTUMSFAHRT2023.DE/PT

Sou tradição há mais de 700 anos e  
herdeiro de Carlos Magno.

Sou relíquias, sou catedral, sou Aachen.

Sou um lugar de encontro com Deus.

Sou oportunidade de debate e fonte de inspiração.

Sou comunhão, espiritualidade, cultura e música.

Sou uma experiência para todas as idades.

Sou uma festa de fé, celebrada a cada sete anos.

Sou a Peregrinação de Aachen.

Descobre-me.

Pessoas individuais não precisam se inscrever. Para grupos 

recomendamos a inscrição na Secretaria da Peregrinação  

(Wallfahrtsbüro)

Capítulo da Catedral de Aachen 

Wallfahrtsbüro der Aachener Heiligtumsfahrt 

Klosterplatz 7 

52062 Aachen 

Deutschland

T: +49 (0) 241 452-884 

E: heiligtumsfahrt@aachenerdom.de

DE 9 A 19 DE JUNHO DE 2023 
HEILIGTUMSFAHRT2023.DE/PT

#HEIFA2023
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Em que é que a Peregrinação  
de Aachen é única?

Desde os primórdios da peregrinação aos santuários, que desde 

1349 é realizada cada sete anos, a Peregrinação é um evento para 

os peregrinos de todo o mundo. E muito mais do que isso. Tem 

sido um espaço de espiritualidade, uma ocasião de intercâmbio 

cultural e uma fonte de ligações de Aachen com o mundo. Tem 

sido sempre um espaço de discurso, de reflexão social e até  

mesmo um lugar de protesto contra o nazismo. A Peregrinação 

de Aachen foi sempre mais do que a veneração das relíquias  

milenares, elemento central do evento. E assim é ainda hoje.

Quais são as relíquias mais importantes?

O cofre-relicário da Santíssima Virgem Maria (Marienschrein) 

guarda quatro relíquias de tecido que só são retiradas a cada 

sete anos para o período da peregrinação. Durante dez dias, 

estas são exibidas aos peregrinos e veneradas em numerosos 

 serviços  religiosos. São tecidos antigos. Segundo a lenda, trata-se 

da  túnica da Nossa Senhora, as faixas que envolviam o Menino 

Jesus, o tecido em que estava embrulhada a cabeça de São João 

Batista após sua decapitação e o pano que Jesus usou na cruz.

No mesmo período, na cidade limítrofe de Kornelimünster, são 

venerados a toalha-avental que Jesus usou na Última Ceia, o 

 sudário e a mortalha de Jesus. Diz-se que Carlos Magno recebeu 

as sete relíquias sagradas como presente de Jerusalém em 799, 

por ocasião da inauguração de sua Capela Palatina, hoje   

a  Catedral de Aachen. Em 814, o filho de Carlos Magno deu  

três das relíquias à recém fundada Abadia de Kornelimünster.

Como devemos entender o lema 
„Quem vocês dizem que eu sou?“  
(Mt 16,15)?

A Igreja é um lugar de cultura e espiritualidade, de encontro  

e intercâmbio, de conversa e oração. É também um lugar 

onde os desafios sociais são analisados a partir do sistema   

de valores da fé. A Peregrinação de Aachen, com seu pro-

grama variado, proporciona inúmeras oportunidades para tal. 

O lema „Quem vocês dizem que eu sou?“ convida a discutir 

auto e heteroimagens na sociedade: Será que sou mais do 

que a soma dos “likes” que recebo nas redes sociais? Como 

conseguimos criar compreensão e respeito entre gerações, 

 nacionalidades e religiões? O que significa hoje em dia cari-

dade cristã? Estas são apenas algumas das questões que mar-

carão o programa-quadro da Peregrinação de Aachen 2023.

PEREGRINAÇÃOAOS SANTUÁRIOSDE AACHEN
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