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ATENÇÃO:  

NOVA REGRA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO 

 CERTIFICADO MARIANO DO CAMINHO DA FÉ 

 

Com o advento da pandemia, alguns dos processos da peregrinação sofreram 

mudanças, e um deles, foi o de emissão de certificado de conclusão- Certificado Mariano 

do Caminho da Fé. 

A secretaria da pastoral no Santuário Nacional, precisou realizar uma alteração interna 

em seus processos administrativos e comunicou a mudança do posto de emissão dos 

certificados de todos os Caminhos que concluem sua jornada no Santuário.  

Por comunicação do Santuário, este novo posto está em fase de estruturação, física e 

operacional, e ate que esteja adequado para receber os peregrinos do Caminho da Fé 

estamos provisoriamente mudando o sistema de emissão dos certificados. 

Em decorrência da abertura parcial do Caminho da Fé a partir de 01 de setembro, 

aqueles que decidirem fazer a sua peregrinação em tempos de pandemia, deverão após 

a sua conclusão encaminhar os dados para solicitação do certificado à Associação dos 

Amigos do Caminhos da Fé. 

Os dados devem ser encaminhados para o e-mail contato@caminhodafe.com.br 

contendo as seguintes informações: 

• Seus dados: Nome completo, endereço com CEP e número da credencial; 

• Cópia escaniada de sua credencial em anexo ao e-mail; 

• Ponto de partida e data da conclusão da viagem; 
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Para envio do certificado, será cobrada a taxa com base nos cálculos dos Correios, que 

será comunicada antes da finalização do processo de emissão. O mesmo só será 

concluído com a afirmativa e validação do solicitante. 

Esta decisão provisória foi tomada para evitar maiores problemas no processo de acesso 

ao certificado pelo peregrino e assim podermos preparar os novos trâmites de emissão 

bem como o seu local adequado. 

Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, através dos tels:  

- ( 019) 36422751 

- ( 019) 998562620 

 

Att. 

 

Diretoria Executiva AACF 
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