Boletim Informativo da Associação de
Confrades e Amigos do Caminho de
Santiago de Compostela - SP
ANO 25 | JAN / FEV / MAR - 2020

JAN.FEV.MAR
2020
Boletim Informativo da
Associação de Confrades e
Amigos do Caminho de Santiago
de Compostela - SP

NESTA EDIÇÃO
1.

Editorial

2.

Eventos ACACS-SP:
2.1.

Caminhadas preparatórias

2.2.

Outros eventos

3.

Os Santos no Caminho: São Gregório Ostiense (Caminho Francês)

4.

As cidades do Caminho: Castrojeriz

2

Editorial

É com alegria e satisfação que a ACACS-SP dá boas-vindas ao ano de 2020 com boas
notícias.
Nossa entidade, em seus 24 anos de história, vem cumprindo papel importante e
signiﬁcativo nos valores do nosso querido São Tiago; e assim, dentro do espírito jacobeu,
congratulamos e recepcionamos os novos associados, bem como àqueles que
permanecem conosco ao longo de nossa trajetória.
Queremos convidar a todos que fazem parte dessa Família ACACS-SP, a participar da luta
diária e fortalecer os princípios que nos irmanam.
Acreditamos que não existe maior satisfação do que aquela que sentimos quando
proporcionamos a alegria, um ambiente saudável e amistoso.
Portanto, sintam-se bem acolhidos.
Meu abraço peregrino.

Elizabeth Nastari
Presidente

3

Eventos
ACACS-SP

Caminhadas preparatórias
Dentro de nossa programação para 2020, realizamos nossa primeira caminhada
preparatória no dia 25 de janeiro. Fomos para a cidade de Ibiúna/SP, onde caminhados 21,1
quilómetros desde a Capela de São Sebastião até o Haras Passárgada, no bairro Feital.
Nesse dia contamos com 75 participantes.
Em 21 de março realizaremos nossa segunda caminhada preparatória e para isso
escolhemos a bela região de Jundiaí/SP. O percurso se chama “Santa Clara à Ponunduva” e
passearemos pelos seus 19, 2 quilómetros. É bom lembrar que o caminho conta com uma
longa subida no início e uma descida também longa, mas todo arborizado. O percurso
termina na Fazenda Japiapé, onde almoçaremos.
Nossa caminhada preparatória do mês de abril será realizada no “Caminho Pro Interior”
durante a Páscoa. Percorreremos um conjunto de estradas rurais em meio a natureza,
cruzaremos serras e algumas cidades da Região do Circuito das Águas (Amparo-Lindóia).
Sairemos de São Paulo no dia 09/04 e nosso retorno será em 12/04.
Não esqueçam de consultar nossa agenda 2020, pois todos os meses teremos pelo menos
uma caminhada. Não perca!!!
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Caminhada em Ibiúna /SP
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Eventos
ACACS-SP

Outros eventos
Temos a honra de comunicar que já estamos em pré-inauguração do Recanto Peregrino,
aos sábados. A área foi idealizada pelos peregrinos Mário, Vars e Jorge Márcio. A Grande
Inauguração ainda será agendada.
Nas noites de 21/05 e 22/10 realizaremos nossas tradicionais Pizzas Peregrinas, sempre
bem alegres e divertidas. Nesses momentos podemos ter contato com peregrinos mais
antigos, que nos contam histórias maravilhosas do Caminho de Santiago, vividas por eles
numa época em que peregrinar era bem diferente.
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 realizamos a 1ª Edição do Curso Básico de
Francês para peregrinos do Caminho de Santiago, com os peregrinos Telma Puga e João
Lacerda. O curso foi muito bem avaliado pelos 16 participantes, que combinaram realizar
encontros mensais para vivenciar o francês da forma mais adequada, com muita cultura e
gastronomia! Em razão do sucesso, já estamos examinando a possibilidade de realizar a 2ª
edição no segundo semestre.
E já iniciamos a 13ª Edição do Curso Básico de Espanhol, com nosso professor Jorge
Cáceres, sempre um sucesso.
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Os Santos no
Caminho de
Compostela:
São Gregório
Ostiense
(Caminho
Francês)

Ao longo dos séculos pessoas com as mais diversas origens contribuíram para o Santiago
de Compostela. No entanto, algumas delas se distinguem por terem marcado o Caminho
de um modo muito especial. Neste boletim trataremos de São Gregório Ostiense.
Nada se sabe ao certo dos primeiros anos de Gregório, conhecido como Ostiense. O pouco
que se tem por certo e que era romano de nascimento e foi beneditino no convento de São
Cosme e São Damião. Era jovem de muita fé, estimado pelos colegas e pelos superiores do
convento.
Sabe-se, ainda, que foi designado bispo de Ostia, cidade próxima de Roma e, logo depois,
nomeado Cardeal pelo Papa João XVIII.
Seu grande milagre teve lugar nas províncias espanholas de Navarra e La Rioja, que
assoladas por uma praga de gafanhotos pediram ajuda ao Papa Benedito IX e este enviou
Gregório.
Ao chegar à Península Ibérica dirigiu-se à região afetada e organizou grupos de oração e
penitência, bem como uma procissão ao largo do Rio Ebro até Logronho. Com a fé
renovada por São Gregório as orações dos aldeões foram atendidas e a praga de
gafanhotos debelada. Dizem que o milagre não se detém com ﬁm da praga, mas também
que as plantações e os pomares passaram a produzir muito mais do que antes. Há uma
lenda que informa que o santo teria desenvolvido um inseticida para destruir os
gafanhotos.
Continua->
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Basílica de São Gregório
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Em 1039, com o ﬁm da praga, São Gregório resolveu permanecer em Logronho com a
ﬁnalidade de tornar mais amena a peregrinação daqueles que rumavam para o
sepulcro do Apóstolo Tiago, na Galícia. Nessa ocasião conheceu seu mais famoso
discípulo, Santo Domingo de la Calzada (de quem já tratamos em nosso boletim).
Santo Domingo, que não havia sido aceito em nenhum mosteiro por ser analfabeto,
aproveitou a oportunidade e passou a estudar com São Gregório não apenas as letras,
mas matemática e cálculo. A parceria destes dois homens ilustres e plenos da graça do
Senhor gerou frutos, com a construção de pontes, hospitais, igrejas e o calçamento de
estradas.
São Gregório ao perceber a proximidade de sua morte pede para que seu corpo seja
montado em uma mula e que seja sepultado onde o animal parar. Faleceu aos 9 de
maio de 1044, segundo uns, e 1048, segundo outros. Foi sepultado na então capela de
San Salvador de Peñalba na Região de Sorlada.
Em sua homenagem foi erigida uma Basílica próxima a Los Arcos, no Caminho Francês.
A construção foi iniciada no século XVII e ﬁnalizada no século XVIII e decorada em
estilo barroco navarro.
Assim, mais uma vez podemos notar que no ﬁnal são nossas boas obras e nossa fé
que serão lembradas. Esses elementos nos movem, nos unem uns aos outros e nos
distinguem.
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Basílica de
São Gregório

As cidades do
Caminho:
Castrojeriz

Esta bela localidade do Caminho de Santiago
aparece para os peregrinos depois de
caminharem pouco mais de quarenta quilômetros
da cidade de Burgos. A sua origem é incerta, mas
já era chamada pelos romanos de Castrum
Caesaris, é encontrada na Crónica Albeldense
(881 d.C.) como Castrum Sigerici e no Códice
Calixtino recebe o nome de Castra Sorecia.
Há três imponentes igrejas estrategicamente
localizadas na entrada, no centro e no ﬁnal de
Castrojeriz: a primeira é a Colegiata de Santa
María del Manzano (séc. IX-XIII), depois surge a
Iglesia de Santo Domingo (séc. XV) e quase
saindo da Calle Real encontra-se a Iglesia de San
Juan (séc. XIII).
Para deixar o lugar ainda mais atraente, no alto da
elevação que circunda a cidade está o Castillo de
Castrojeriz, de origem romana e que passou para
várias transformações ao longo do tempo. Hoje o
castelo ﬁca constantemente aberto para visitação
e está aproximadamente a 15 minutos a pé do
centro de Castrojeriz.
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