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Editorial

O Ano Santo Compostelano chegou e com ele a missão da nova diretoria de seguir adiante os
propósitos que levaram a ACACS-SP a completar no ano passado 25 anos de existência em prol dos
peregrinos brasileiros. Nós, da chapa Caminho Peregrino, assumimos a associação no primeiro dia do
ano conscientes dos desafios que o momento impõe a todos nós. Neste primeiro Boletim Ultreya desta
gestão, queremos agradecer a compreensão dos nossos associados diante do momento que estamos
vivendo e que nos levou à não realização das caminhadas que estavam programadas, entre outras
atividades. Acima de tudo, zelamos pelo bem-estar dos nossos associados e sempre tomaremos
decisões que preservem aqueles que são a alma da nossa associação. Como todos sabem o momento
é de cautela, de redobrar os cuidados e seguir os procedimentos indicados pelas autoridades para que
em breve consigamos estar juntos novamente. Como poderão ver no boletim, estamos aproveitando o
atual momento para mudarmos a sede para um outro local, pois onde estávamos já não tinha espaço
suficiente para atender de forma adequada os nossos amigos associados. Em breve receberão mais
informações a respeito. Continuem se cuidando para que em breve possamos receber a todos nesse
novo espaço que estamos preparando. Buen Camino!

Jorge Cáceres
Presidente – Biênio 2021/2022

Capa:Abertura da Porta Santa
(fonte Catedral de Santiago)
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Nesta Edição

Mudança da Sede

Como já foi divulgado anteriormente nas redes sociais da associação, a ACACS-SP está de mudança e
divulgará em breve o novo endereço. A casa da Rua França Pinto, que tantos peregrinos recebeu
durante quase 19 anos, está sendo entregue no final de março e a diretoria já está trabalhando
firmemente para adequar a nova sede aos serviços oferecidos aos peregrinos. Assim que tudo estiver
pronto, e a pandemia permitir, estaremos de braços abertos para receber a todos os associados com o
mesmo espírito e valores que marcaram a associação durante todos estes anos. Aguardem!

Números de 2020

No Caminho

A situação de pandemia de Covid-19 provocou uma queda de 84% no número peregrinos que chegaram
a Santiago no ano passado. Enquanto em 2019 foram emitidas 347.578 Compostelas, em 2020 foram
apenas 54.129, menos até que o mês de agosto de 2019.

Colaborador: Herman Nunes de Lima

O Caminho esteve completamente fechado entre abril e junho devido ao lockdown decretado, um
trimestre que entra para a história, com apenas 12 peregrinos, todos em junho. A partir de julho houve
uma gradual reabertura, mas as necessidades de adaptações e algumas restrições que permaneceram,
fizeram muitos peregrinas mudarem seus planos. Agosto foi o mês mais movimentado, com 16.572
peregrinos. Com o aumento das restrições devido à segunda onda, novembro recebeu menos de 600, e
dezembro somente 99 peregrinos.
Com o fechamento de fronteiras, o maior impacto foi no número de estrangeiros. O que eram antes mais
da metade do total, reduziu para menos de um terço, totalizando 17.164 peregrinos. A maioria foram
portugueses (2.950), seguidos de perto por italianos e alemães.

Imagem:Periódico Norte de Galicia

Ano Santo Compostelano
O Ano Santo Compostelano foi criado pelo papa Calixto II em 1122 para que os fiéis que visitassem a
tumba do Apóstolo Tiago pudessem ter a remissão de seus pecados e receber as indulgências
plenárias, tal qual recebiam os peregrinos que visitavam as igrejas de Roma nos anos jubilares Romano.
É um Ano Santo Compostelano quando o dia de Santiago, 25 de julho, cai em um domingo. Após um
intervalo de 11 anos, volta a ocorrer neste ano de 2021.
O início do Ano Santo Compostelano foi celebrado na tarde de 31 de dezembro passado, pelo Arcebispo
de Santiago, Monsenhor Julíán Barrio Barrio, perante um reduzido grupo de pessoas, entre convidados
especiais e representantes governamentais. A celebração foi televisionada e transmitida para todo o
mundo pela internet. Parte da cerimônia, foi aberta a Porta Santa, ou Porta do Perdão, uma porta que é
aberta somente em ocasiões especiais. No ritual, o celebrante golpeia a porta com um martelo de prata
e madeira. Uma mudança no ritual deste ano, a parede que deveria lacrar a porta e ser derrubada em
sua abertura não foi construída. A catedral foi recém-inaugurada depois de uma longa e delicada
restauração, e o pó gerado na derrubada do muro seria prejudicial. Ao final da cerimônia foi lida a carta
expedida pela Santa Sé prorrogando o Ano Santo até o final de 2022, medida extraordinária devido à
situação de pandemia, para permitir que mais fiéis possam ter acesso às indulgências.
Além da visita à Catedral e ao túmulo do Apóstolo, para receber a indulgência o fiel deve confessar-se,
comungar e orar pelas intenções do papa. Ele pode fazer por si ou por uma pessoa morta, e não é
necessário ter feito a peregrinação.

Situação do Caminho
“Não é o melhor momento. Tenha paciência, sensatez, reflexione, pense em ti e pense nos demais. Se
apesar de tudo decide ir, INFORME-SE!!!”. Esta é a frase que lemos na página inicial da Federação
Espanhola de Associações de Amigos do Caminho de Santiago. Há diferentes medidas de restrições
sendo adotadas por toda a Espanha, dependendo da comunidade autônoma ou mesmo do município,
restrições que podem ser revistas conforme a situação da pandemia. A maioria dos albergues seguem
fechados por todo o país. Na Comunidade Autônoma da Galícia foi adotado um sistema de níveis de
restrições de mobilidade. Nos níveis mais brandos se pode deslocar por entre municípios de mesmo
nível, enquanto no mais restritivo apenas internamente, sem poder entrar ou sair do município. Há
também um decreto do Governo da Espanha que exige atestado de teste negativo para covid realizado
até 72 horas antes para quem entra no país por portos e aeroportos. Devido à situação da pandemia em
nosso país, as restrições podem até serem maiores para os voos originários daqui.
No site da Federação há uma página dedicada, com amplas e atualizadas informações sobre os
albergues, recomendações, aplicativos úteis, etc. O Serviço Galego de Saúde também oferece uma
página com as restrições municipais. Veja os links abaixo:

Federação Espanhola de Associações de Amigos do Caminho de Santiago:
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/scriptorium/vuelve.asp
Serviço Galego de Saúde:
https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Restriccions-concellos?idioma=ga
Consulado da Espanha:
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SAOPAULO/es/Consulado/Paginas
/Articulos/RESTRICCIONES-DE-ENTRADA-EN-ESPA%c3%91A.aspx

História
Colaborador: José Luiz dos Santos

Diego Gelmírez e o Pio Latrocínio
A Associação dos Confrades e Amigos do Caminho de Santiago de Compostela em São Paulo –
ACACS-SP tem como missão ser um centro incentivador da peregrinação a Santiago de Compostela,
acolhendo, orientando e estimulando o peregrino, de modo a propagar o espírito Jacobeu. Diante dessa
missão, há muito tempo mantemos um boletim informativo, cuja finalidade é, para além de divulgar
nossas atividades, informar sobre pessoas, fatos e situações de interesse à Cultura Jacobea ou, ao
menos, gerar aquela pitada de curiosidade para que o leitor busque por informações mais detalhadas.
Desse modo, o peregrino enriquecerá sua experiência e desfrutará com mais profundidade de cada
momento ao percorrer as estradas e locais dos Caminhos. Em continuidade a esse trabalho, nesta
edição trataremos de um acontecimento importante conhecido por “Furta Sacra” ou “Pio Latrocínio”,
termo com o qual Hugo, Arquidiácono e Cônego de Compostela, cronista da História Compostelana
nomeou o evento histórico. Em síntese, trata-se do traslado furtivo ou doação à revelia das relíquias de
São Frutuoso, São Cucufate, São Silvestre e Santa Susana, de Braga para Compostela, pelo então
Bispo de Compostela, Diego Gelmírez.
No tocante ao “Pio Latrocínio” ou “Furta Sacra” é comum encontrarmos opiniões altamente
interpretativas sobre os fatos. No entanto, como pretendemos ser, dentro do possível, objetivos e
imparciais, precisamos analisar esse acontecimento considerando o pano de fundo histórico, as
circunstâncias e as relações sociais dessa época tão remota.
Quanto à pessoa que ordenou o ato, Diego Gelmírez, podemos em poucas palavras dizer que é uma
figura proeminente na história da Galícia e um importante historiógrafo da Península Ibérica dos seus
dias. Foi Bispo e o primeiro Arcebispo de Santiago de Compostela e teve uma vida bastante
interessante. Foi cavaleiro do Rei Afonso VI de Leão e Castela e notário e secretário do Conde dom
Raimundo de Borgonha. No período em que trabalhou com dom Raimundo foi enviado para Compostela
como administrador. Posteriormente, com a morte de Dalmácio, bispo de Compostela, foi eleito para
esse cargo. E foi por seu trabalho, influência e insistência que Compostela passou de diocese para
arquidiocese.

Para se ter idéia da importância de Diego Gelmírez, em 1120, o Papa Calisto II nomeou-o legado papal para a
Espanha. Nesse mesmo ano a Rainha Urraca ordenou aos príncipes, que prestassem homenagem a Diego
Gelmírez como “seu senhor, seu patrono, seu rei e seu príncipe”. Em relação ao período histórico, precisamos
fazer uma breve rememoração sobre o período conhecido no ocidente europeu como Idade Média. A Península
Ibérica entre os anos de 711 EC e 1492 foi domínio muçulmano, lembrando que essa permanência não foi sempre
pacífica, uma vez que os habitantes anteriores, em sua maioria cristãos visigodos, não comungavam da mesma
visão de mundo do Islã. Por conta disso, as fronteiras entre as terras ocupadas por muçulmanos e cristãos
modificavam-se permanentemente, bem como as relações de vassalagem entre senhores feudais e príncipes de
ambas as religiões.
Por causa desse fenômeno, vez por outra as sedes das dioceses ibéricas eram deslocadas, conforme a tolerância
religiosa fosse modificada pelos limites territoriais. Outro fato interessante e incomum ocorreu após a descoberta da
tumba do Apóstolo Tiago Maior na Galícia ibérica por volta do ano 829 EC, pois tínhamos na diocese local duas
sedes, uma administrativa em Iria e outra espiritual que era o “Locus Sancti Jacobi”, futura Santiago de
Compostela. Vale destacar que Iria, até a descoberta do túmulo do Apóstolo de Cristo, era subordinada à Sé de
Braga e, teoricamente, continuaria assim durante os três séculos seguintes. Ocorre que durante parte desse
período, em decorrência da mencionada dominação muçulmana, a atividade administrativa da sede religiosa de
Braga foi deslocada para Lugo até sua restauração como Sé arquiepiscopal em 1070 EC.
Vemos assim que a situação na região norte da Península Ibérica era muito instável. Nos tempos de máximo
domínio territorial muçulmano, praticamente todas as sedes cristãs ibéricas, tais como Braga, Toledo, Tarragona e
Mérida, estavam inativas ou até mesmo desapareceram administrativamente, o que contrasta com a crescente
fama e veneração pela sede Iria-Compostela. De maneira que, na prática, todas as igrejas da península
encontravam em Iria e na Sé Apostólica (assim chamada pelas razões da dualidade já mencionada) a referência
física e espiritual, como se fossem uma autêntica metrópole e sede primária.
Acrescenta-se a isso o fato de que Iria-Compostela se torna a sede que mais auxilia na recuperação e reabilitação
da diocese de Braga, além de dar abrigo e recursos de subsistência a diversos bispos que nela procuram refúgio.
Assim, em pouco tempo, Compostela adquiriria inclusive direitos sobre algumas das igrejas anteriormente
administradas pela Sé de Braga, passando a suplantar a própria Iria em importância e reordenando a denominação
da sede de Iria-Compostela para Santiago-Iria.

Apesar de toda sua importância para a Cristandade, a sede da Igreja em Roma não tinha até aquele momento
interesse em promover Compostela a arquidiocese, encontrando uma solução administrativa mais cômoda,
libertar Santiago de toda a dependência de outra sede metropolitana local.

Agora que temos uma idéia do que ocorria naquele momento, passemos ao evento que viemos examinar e as
formas como os historiadores o vêem. Nos tempos em que Diego Gelmírez era Bispo de Compostela, Braga havia
retomado sua atividade administrativa como sede metropolitana. O que levaria eventualmente ao retorno das
paróquias cedidas à Compostela. Assim, em uma de suas visitas a dois locais que administrava, especialmente
ao mosteiro de São Salvador de Montelios de Braga, onde jaziam as relíquias de São Fructuoso, verificou que
este se encontrava abandonado e em ruínas. O mesmo acontecia com a freguesia de São Vitorio, também na
região de Braga, que possui as relíquias de São Silvestre, São Cucufate e Santa Susana e que, inclusive, estava
abandonada e sem culto.
Vendo o estado em que os templos se encontravam, a possibilidade de perdê-los para a sede de Braga e tendo
em mente a pretensão de engrandecer Compostela para torná-la merecedora da condição de Arcebispado e
Metrópole, objetivo que havia se imposto desde sua nomeação como bispo em 1100, idealizou e executou um
plano, qual seja, trasladar as relíquias dos santos para a Catedral de Compostela, depositando-as em capelas
onde sua veneração seria retomada.

Igreja de Santa Susana

O que de certa forma lança um manto de obscuridade no traslado das relíquias é que Diego Gelmírez, temendo
que o povo bracarense se levantasse em rebelião pela retirada das relíquias de seus locais de repouso, planejou
com toda a premeditação e clandestinidade seus atos. O que fez com que alguns historiadores denominassem a
ação como "Pio Latrocínio" (ou “Furta Sacra”), dando a entender que foi uma manobra oculta. Ocorre que as
palavras escolhidas pelos estudiosos para definir o ato não expressam ou detalham de modo algum todas as
circunstâncias da atitude do Bispo de Compostela, que agia com escrúpulo e por convicção de estar em
consonância com a lei, pois era o administrador e senhor desses locais de culto.
Ressalta-se que apesar do receio de uma rebelião ele não teve grandes problemas com a transferência das
relíquias, embora o saque tenha sido detectado antes do que seria conveniente. A oposição veio da autoridade
religiosa de Braga, que reclamou direto com o Vaticano sobre todo o ocorrido. No entanto, o Papa, após pesar
todos os argumentos, chegou a uma conclusão muito curiosa: pois, se os próprios Santos não opuseram
resistência é porque aprovaram o traslado das relíquias. E para por um ponto final às queixas outorgou outros
tantos benefícios à Sé de Braga.

Quanto às relíquias de Santa Susana hoje repousam em uma igreja rebatizada em sua homenagem, onde se
presta culto como co-padroeira de Compostela. A igreja fica no Parque da Alameda, próxima ao centro histórico e
à Catedral, por onde se passa ao entrar em Santiago de Compostela pelo Caminho Português. Quanto às
relíquias de São Frutuoso começaram a receber culto em local destacado dentro da Catedral de Santiago de
Compostela, até que foi construída uma igreja na Rua da Trindade, quase defronte à Catedral de Santiago de
Compostela. Já, em relação às relíquias de São Cucufate e São Silvestre, consta-se que no século XIV foram
devolvidas a Sé de Braga, mas devemos lembrar que várias igrejas européias reclamam ser as suas verdadeiras
depositárias.
Agora, como devemos interpretar os atos do Bispo de Compostela? Para alguns historiadores Diego Gelmírez
temia que Braga, por conta das relíquias que possuía distribuídas por suas igrejas, se tornasse um centro de
peregrinação mais importe que Compostela. No entanto, outros dão um olhar diferente, pois Braga não poderia
concorrer com Compostela, por esta manter a relíquia mais sagrada de toda Península, os restos mortais do
Apóstolo de Cristo, Tiago Maior. O que corrobora esse segundo pensamente é que, num período não muito
posterior, as 3 grandes sedes de peregrinação cristã medieval, concorrentes entre si, seriam Jerusalém, Roma e
Santiago de Compostela.
No entanto, é bem verdade que o Pio Latrocínio tem seu lado cinzento, principalmente do ponto de vista moral
atual, mas devemos considerar que se trata de um período histórico com regras morais particulares e
características sociais complexas, sendo entendido por muitos historiadores como uma civilização à parte da
nossa, a Civilização Medieval.
Pois bem, uma das características do período é o próprio sistema fundiário e legal, relacionado à posse e
administração de grandes porções de terras, bem assim dos outros meios de produção agrária, tais como
moinhos, granjas, bosques, dentre outros. Desse modo, temos senhores de terras de ascendência nobre, tais
como condes, marqueses e duques. Esses senhores administravam todas as relações em suas terras, sejam
comerciais ou pessoais. Do mesmo modo, bispos, abades e priores, além de administrarem a vida espiritual das
comunidades, também eram administradores de grandes porções de terras pertencentes à Igreja, suas ordens e
congregações. Assim, sejam religiosos ou não, atuavam dentro da mesma estrutura administrativa feudal.
Entendido tudo isso, para nós, Diego Gelmírez não pode ser considerado déspota, ladrão de relíquias ou
saqueador de túmulos, mas sim, um homem de seu tempo, estudioso, com visão de mundo, governante
habilidoso e conhecedor de suas prerrogativas e deveres para com sua gente.

Especial

Abertura do Caminho de Santiago na Galícia

Colaboradora: Cecília Marinheiro
Patrocinada pela Xunta de Galícia e Xacobeo 2021, aconteceu no dia 20 de março de 2021, em
Santiago de Compostela, Comunidade Autônoma de Galícia, Espanha, Mesa Redonda, virtual, com o
tema CAMINHO A GALÍCIA, CAMINHO SEGURO. Na plateia havia mais de 300 participantes on-line,
de inúmeros países.
Compunham a Mesa Redonda, presencialmente, cinco membros de órgãos públicos relacionados ao
Caminho de Santiago e on-line, cinco representantes de entidades ligadas aos albergues, mosteiros e
hospitaleiros.

“A Galícia é um destino seguro, tenham certeza de que tudo está sendo preparado para recebê-los
neste Ano Xacobeo.” Todos os Caminhos estarão prontos dentro de um mês, foram as palavras de
abertura para um interessante vídeo sobre o Caminho.
O primeiro a apresentar-se foi o Diretor de Gestão do Xacobeo, Sr. Ildefonso de la Campa. Expôs que
para a retomada do Caminho a Santiago, na Galícia, farto material composto por cartazes, folhetos e
manuais, relativo aos novos procedimentos com especial atenção aos cuidados com o COVID -19, já foi
distribuído aos albergues. Dentre as melhorias, os albergues tiveram abastecimento de água e de
eletricidade otimizados, além de 1.574 km de Caminho e acesso a 139 cidades na Galícia tenham
passado por reforma. Novo sistema de reserva nos Albergues será utilizado, podendo o peregrino
reservar até 5 vagas na véspera ou até às 13h do mesmo dia. Dentre as novidades, despertou-nos
atenção um seguro médico para peregrinos, com relação ao COVID-19, variando de 500 a 15 mil euros.

Na sequência tivemos a palavra dos Srs. Ángel Trabada, Luís Gutiérrez Perrino e Paolo Caucci
representantes de Associações de Peregrinos, que mostraram que a hospitalidade e acolhida peregrina,
já prevista pelo Códice Calixtino, corre sério risco, uma vez que as alterações propostas para receber
peregrinos entram em choque com a realidade financeira dos albergues, para que pudessem receber
peregrinos com o mesmo padrão de boa acolhida que é feita há séculos seria necessário um apoio
governamental. Outro problema que os afeta diretamente é o aumento de empresas que encontraram no
Caminho de Santiago, uma nova forma de turismo. Há que se buscar um equilíbrio entre o mundo
peregrino e o mundo do turismo, posto que está em jogo o espírito peregrino. A seguir tivemos a palavra
do Monge Laurence Curran, do Monastério Sobrado de Monges, expondo os grandes problemas
práticos em adequar-se às novas exigências estando numa construção milenar.
Finalizou este bloco de participantes Don Segundo Pérez López, Presidente da Acolhida Peregrina.
Discorrendo sobre o tipo de acolhida dispensada nos albergues de peregrinos, expôs que o peregrino,
após um dia cansativo, espera do hospitaleiro ser recebido com sensibilidade cristã. A mão estendida, o
abraço amigo, a palavra de incentivo, o ambiente dos albergues é o que os sensibiliza.
Retornando aos palestrantes presentes falou o Diretor Geral de Emergências e Interior da Galícia, Sr.
Santiago Villanueva destacando que um dos motivos que atrai os peregrinos é a segurança do Caminho,
o baixo índice de criminalidade e incidentes. A Galícia conta com vasta rede de telefones de emergência
24h, atendendo em diversas línguas. Em continuidade o Comissário Chefe da Polícia, Comandante
Jorge Manuel Peña, acrescentou que a segurança ao percorrer o Caminho é confirmada pela própria
avaliação dos peregrinos.

“Temos que caminhar. Não diminuiu a vontade dos peregrinos de percorrer o Caminho de Santiago.”
Foram as palavras iniciais da Sra. Cecilia Marimón, Comissária do Xacobeo 2021. Aumentou o número
de albergues na Galícia, em suas diversas rotas, melhoraram os acessos e as áreas de descanso, e
ainda está em remodelação o Monte do Gozo. Comentou sobre o Pórtico da Glória e a nova iluminação
interna da Catedral. A programação do Ano Santo foi estendida para 2022 e na medida do possível as
atividades serão desenvolvidas on-line. Dentro de um mês a programação deverá abarcar França e
Portugal, apenas; para os demais países essa programação só deverá ocorrer em 2022. Também foram
reagendados para o próximo ano o XII Congresso, em março, e a grande peregrinação de jovens
europeus em agosto.
Finalizou a Mesa Redonda a Diretora de Turismo da Galícia, Sra Nava Castro Domínguez, expondo que
estão em contato com as demais comunidades espanholas no sentido de reabertura do Caminho, mas
que a liberação de entrada para outros países dependerá de uma reunião que acontecerá dentro da
Comunidade Europeia em no máximo dois meses. É certo que haverá testes, exigência de vacina,
controle dos vacinados, mas tudo dependerá dessa reunião. Foi bastante precisa ao dizer que não sabia
quando a Espanha será reaberta, mas os espanhóis querem uma abertura segura. “O Caminho de
Santiago, no momento, está aberto na Galícia para os galegos.”

Segue abaixo o link da gravação desta Mesa Redonda:
https://www.youtube.com/watch?v=RL-xirEwe-g

Mensagem
Autor: Frei Paco, do Santuário de Santa
Maria Real de O Cebreiro
Tradução: Alexsandro dos Santos

Esperança
Nesta escola de espiritualidade, em contato com a vida mesma que é fonte e manancial que enriquece
nosso ser, posto que a vida de certo modo é um contínuo aprendizado, um laboratório de experiências.
Onde a força de contraste com as circunstâncias e com os acontecimentos, com as relações com outras
pessoas, vamos crescendo e amadurecendo. É assim que deveria ser o ciclo da pessoa humana, a
própria inteligência emocional implica um empurrão para frente sempre, temos uma grande capacidade
de absorção, de aprendizado, de enriquecimento que deve ser conjugado sempre com os valores
humanos mais formosos e profundos.

Por tanto hoje damos um passo mais, contemplando a vida mesmo, neste momento histórico em que
estamos, com uma série de circunstâncias a nível cultural, social, político, econômico, assim se vai
construindo a vida em sociedade e assim vamos nós encontrando o alicerce para poder desenvolver
nossa personalidade, firmemente com uma base sólida, não confundindo Ego com Amor, Egocentrismo
com Altruísmo.
Porque os valores humanos precisamente devem enriquecer nossa vida, mas como a água do
manancial, tem sentido precisamente quando brota e circula, e assim pode saciar a sede e alimentar o
campo que produzirá frutas e flores, todo um símbolo, assim como a nossa própria vida.
Contemplando a realidade concreta, é importante assumi-la, aceitá-la, mesmo quando não gostamos,
para transformá-la. Me veio ao pensamento, que existe um valor um tanto desconcertante, mas que está
originalmente no coração de toda pessoa humana de qualquer sociedade, é como uma formosa e
pequena flor, simples que oferece toda a sua formosura e fragrância, sem preocupar-se de quem se
aproxime, poderá contemplar a sua formosura e desfrutar de sua fragrância, essa flor é a Esperança.

Belo símbolo, mas ao mesmo tempo, alguém poderia dizer: “Mas o que é, além da poesia a esperança?”
Por isso te faço essa pergunta: Qual é a sua esperança vital? O sentido de sua vida. Ou Quais são suas
esperanças? Isso é importante, porque as esperanças são o impulso, a energia, em certo modo também
uma meta ao horizonte, é aquilo que nos impulsiona a seguir adiante, inclusive em meio a tantas
dificuldades e situações adversas, por isso talvez sejam tão importantes.
As vezes penso que a esperança é de certo modo como o Sol, ele sempre está lá, mas não podemos
alcançá-lo com a mão pois nos queimaria, não podemos nem se quer olhá-lo fixamente, salvo que exista
névoa ou alguma nuvem que atenue o efeito de seu resplendor em nossos olhos. Existem momentos da
ausência do sol, vem a noite a escuridão, mas, no entanto, sabemos perfeitamente que o Sol sempre
está aí, ele não se foi. Somos nós, a Terra que por sua gravitação e rotação, que faz por algum
momento dado, que uma parte grande da humanidade esteja dando as costas ao Sol.
As vezes nos passa o mesmo com a Esperança, como não podemos olhá-la diretamente aos olhos,
como não podemos ver o resplendor do seu rosto, nos dá a impressão de que não tem sentido. O que
seria de nós sem nosso irmão Sol? Existem momentos de nossa vida ou circunstâncias adversas, uma
noite escura, que nos dá a impressão de que o Sol e a Esperança nos tenham deixado abandonados.
Insisto, assumir a realidade tal qual ela é, para transformá-la, e esta transformação pode vir de certo
modo dada precisamente pelo impulso da esperança que faz até que o mais frágil siga adiante, ao
menos com seus sonhos para dar sentido a sua vida.
Viktor Frankl, um psiquiatra que viveu o horror dos campos de concentração nessa época cega da
história da humanidade, chegou a compreender que ainda em meio desta situação tão terrível de
desumanização, ainda que neste momento se via o rosto mais selvagem do ser humano, no entanto era
muito importante precisamente para não sucumbir emocionalmente e buscar um sentido à vida, ter uma
esperança nova pela qual lutar. Em cada caso poderia ser a esperança do mais simples possível, o
simples fato de sonhar com sua liberdade e voltar a se reencontrar com seus seres amados, escrever
um livro iniciado, qualquer coisa nossa de cada dia pode ser um estímulo para alimentar nossa
esperança e seguir em frente.

Insisto e lhe pergunto: Qual é? Ou quais suas Esperanças? Que sentido dá a sua vida? Ou a Vida
mesma? E com base importante dessa resposta, você será, atuará e viverá, assim sejam tuas
Esperanças, de certo modo, assim será sua Vida.
A Esperança está clara que é um fator humano, que dá razão de ser a nossa existência, por isso me
atreveria dizer, o que seria de nós seres humanos sem nossas Esperanças? Pobre de quem viva sem
Esperanças, pois a frustração fará morada em sua pessoa. Mas realmente o que queremos dizer
quando nos referimos a Esperança? Se recorremos a pedir ajuda aos clássicos Gregos, nos
encontramos com uma descrição de Aristóteles que, convém meditar com atenção: “A Esperança é um
sonho de um homem acordado!” É um sonho, porque como todos os sonhos parece nos fazer resistir,
mesmo que nos guie no labirinto da vida, mais ainda quando estamos desnorteados ou perdidos. De
homens ou mulheres que estão acordados, porque longe de ser uma utopia, é uma atitude vital, uma
forma de estar ou posicionar-se diante a vida de forma positiva, sempre olhando além do nosso próprio
nariz.
A vida, a desconcertante vida por momentos, com seu mistério se deixa transpassar pelo olhar em
profundidade da Esperança. Outro clássico de Quintiliano, que deixou escrito: “Antes perder a vida que a
Esperança. Porque uma vida sem esperança não merece a pena de ser vivida, porque seria como
arrastar constantemente sobre as costas uma grande pedra”. A sabedoria popular sabe muito bem e diz:
“A Esperança é a última coisa que se perde!” Companheira amável do Caminho da Vida, lanterna que
ilumina a noite, Esperança enigmática que sempre acaba fazendo das suas, mas para isso temos de
deixá-la agir, respeitar sua liberdade, seu âmbito de ação, que não é outro se não nosso próprio
coração.

Na noite mais escura, sempre há lugar para a Esperança de um novo amanhecer, que mais cedo ou
mais tarde rompe a escuridão com sua luminosidade, mesmo com as nuvens mais tenebrosas que
surgem no céu.
Dizia Jesus Maria Sumatera: “A Esperança é a impaciência do coração que ama, é a paciência do
coração que sofre.” Assim é a Esperança como uma pequena semente que germina da terra do seu
coração, você não a vê, mas ela está aguardando a chegada de sua primavera pessoal.

Por tudo isso, seria conveniente fazer um repasse de nossas Esperanças, quais são e no que se
fundamentam. A renovação do ser e sua felicidade passa pela renovação das esperanças que são
entendidas como vitaminas que nos alimenta a alma, no duro exercício da existência com seus desvelos
e dificuldades.
Escreveu um Espanhol Zenica: “Que os desejos de nossa vida formam uma corrente, onde os elos as
Esperanças.” Esperanças que longe de ser uma projeção de frente ao futuro, são as raízes profundas
que sustentam o nosso hoje mais intenso. Ontem é só um sonho advertia, e o amanhã só uma visão,
mas o hoje bem vivido faz de todo ontem um sonho de felicidade e cada amanhã uma visão de
Esperança. Cuide bem deste dia!
A Esperança é rebelde e cabeça dura, jamais se dá por vencida, convém tê-la como aliada, mas para
permanecer na Esperança, faz falta ter o coração bem-disposto, ser generosos e humildes, ser pobres
de espírito, porque a Esperança é o patrimônio das pessoas que nada tem e tudo podem esperar.
“Lá longe onde brilha o sol estão minhas supremas Esperanças, talvez não as alcance, mas posso ver
sua beleza, crer nelas e tratar de seguir o caminho que me mostram.” Essas são palavras de Gandhi.
Eu lhe animo que coloque fim em tua noite pessoal e que juntos proclamemos em uma só voz: Bom dia!
Benvinda Esperança! E não fique apenas no teórico, a Esperança é uma revolução em marcha, está em
você, tem que lhe levar a trocar, transformar sua vida e não existe outro caminho que o Amor solidário, a
prática do bem, por isso lhe convido a desde já cultive em base as tuas Esperanças, o que você faz pelo
bem comum? O que você faz pelos demais? Como compromete a sua vida? Começa pelos seus, pelos
os mais próximos. Existe muito amor e muito Bem para semear. Mas não te esqueça dos mais frágeis,
dos empobrecidos, dos enfermos. Pratica o Bem pois esta é a melhor maneira de homenagear este
maravilhoso dom do fator Esperança, que habita em você, que move seu coração, também seus
pensamentos e sobre tudo que faz mover tua ação, seu exercício em prática desta Esperança que
reafirma seu ser dando sentido a sua própria história, a sua existência. A Esperança é de certo modo
impulso de Amor.

Associados nos
Caminhos
Brasileiros

Caminho de Monsenhor Alderigi
Milton Cassiano, 40 anos, mora em São Paulo e é conhecido na ACACS-SP como um dos associados
que mais caminha anualmente. Ele nos acompanha desde 2014. Começou a fazer caminhos longos há 9
anos e não parou mais. Percorreu o Caminho do Monsenhor Alderigi nos dias 02 e 03 de outubro de
2020, o grupo tinha 11 pessoas e contou com um carro de apoio. Pedimos que contasse para o Boletim
Ultreya como foi a sua experiência durante essa caminhada e ele, gentilmente, atendeu ao nosso
chamado. Vamos ver as suas impressões!

Como você ficou sabendo da existência do Caminho de Monsenhor Alderigi?
Fiquei sabendo desse caminho quando fiz a Rota da Revolução de 32 em Jacutinga. Em Jacutinga
mesmo conversei (pessoalmente) com um dos organizadores do caminho. Quando houve a
oportunidade de montar um grupo, ele me convidou para percorrer essa rota.

Onde está localizado e qual é a sua extensão?
O caminho inicia na cidade de Jacutinga e termina na cidade de Santa Rita de Caldas. O trajeto passa
pela zona rural das cidades de Andradas e Ouro Fino, totalizando 57 km. Essa região fica no sul de
Minas Gerais fazendo divisa com o estado de São Paulo.

Qual a melhor forma de chegar ao seu ponto de início e ao seu final retornar para casa?
Antes da pandemia, a empresa de ônibus Gardênia, saindo da rodoviária do Tietê, tinha horário para a
cidade de Jacutinga. Às 6:30, às 14h e às 17h. Atualmente é preciso confirmar. O tempo estimado é
aproximadamente 3h. Em Santa Rita de Caldas, não existe ônibus direto para a cidade de São Paulo. É
necessário ir para Jacutinga. Quem optar em ir de veículo particular, poderá deixá-lo no hotel em
Jacutinga.

O que você considera como uma mochila ideal para fazer esse caminho? (capacidade da
mochila, quantidade de roupas...)
Por ser um caminho relativamente curto (comentarei na próxima pergunta) uma mochila de ataque seria
suficiente. O primeiro dia também é mais curto, sendo assim é possível lavar as roupas na pousada ao
invés de trazer uma troca a mais. A quantidade de água é bem subjetiva. Eu particularmente levo 2
litros, mas se estiver muito calor, a água esquenta. Como fiz com carro de apoio, 1 litro seria suficiente.
Fazendo sem carro de apoio (está em meus planos em breve) também é possível pegar água nos
pontos de apoio ou pedir em alguma residência.

Em quantos dias fez o Caminho? É possível fazer em mais dias? Quantas horas você
caminhou por dia?
Fiz o caminho em 2 dias. Primeiro dia, foram 23 km e no segundo dia, 34 km. Também é
possível fazer em 3 dias: 23 km, 19 km e 15 km, o que torna o caminho mais viável para
quem anda distâncias menores. No primeiro dia, andei umas 6 horas. No segundo dia cerca
de 9 horas. Alguns fatores podem aumentar ou reduzir tempo. Por exemplo, como fiz com
carro de apoio, o grupo não podia dispersar demais. O clima também influenciou. Na época
(início de outubro) estava um calor excessivo para a época.

Como é a logística para se hospedar e se alimentar durante o trajeto?
Como fiz em grupo, estava tudo pronto. Sabia da hospedagem e pontos de apoio do
caminho (que eu peguei no Facebook). O trajeto possui bares e alguns mercadinhos.
Atenção com o horário e o dia da semana. Poderá encontrar algum dos lugares para se
alimentar, fechados. De toda forma, é aconselhável fazer as reservas antes, e levar algo
para comer durante o percurso.

Como você classificaria o nível da caminhada? Fácil, média ou difícil? Serve como
preparação para o Caminho de Santiago?
Do jeito que eu fiz (23km e 34km), classifico como médio para difícil. O segundo dia, além
de mais longo, tem subidas fortes. Com certeza é uma ótima preparação para o Caminho
de Santiago.

Há uma dica que recomendaria para quem quiser fazer esse caminho?
Se fizer o trajeto em 2 dias, comece o segundo dia bem cedo (saímos às 4h da
madrugada). Leve uma lanterna e se possível, uso algo refletivo na mochila (acoplei uma
lanterna piscante vermelha). O lugar possui pouco movimento, mas no escuro é
fundamental ser visto por veículos. Leve água (mais ou menos 1,5 l) e quando preciso, peça
água onde passar.

Qual a etapa que exige mais do peregrino? Por quê?
Com certeza o segundo foi bem exigente. A primeira subida, que é após a saída da pousada, possui cerca de
8km. Conhecida como Serra do Cigano, essa subida é um desafio muito “interessante”, exatamente por isso,
sugeri a saída de madrugada na pergunta anterior. Durante o trajeto desse dia, outra subida bem forte mais
adiante exigirá um pouco mais do peregrino. Mas tudo que sobe, geralmente desce. A descida que vem a seguir
força bem os joelhos. Os últimos 8 km são percorridos em rodovia (quando fiz, não tinha muito tráfego de
veículos), mas é bom estar sempre atento. O calor também desgasta mais devido ao asfalto.

O que você mais gostou nesse caminho?

As paisagens de Minas Gerais são um espetáculo a parte. Assim como os diversos caminhos que cortam o
estado mineiro, essa rota passa por lugares lindos. Conversar com as pessoas do lugar e conhecer um pouco da
história do Monsenhor Alderigi também foram experiências muito interessantes.

A credencial do Caminho de Monsenhor Alderigi é possível ser adquirida no SEGOV de Jacutinga. Lá você terá
orientações sobre esse e outros caminhos e atividades turísticas locais. É nesse mesmo lugar que se visualiza a
primeira seta de cor vermelha (a seta amarela é do Caminho da Prece). Os pontos de apoio que carimbam a
credencial são identificados com placas. O último local que carimba a credencial é na igreja Santa Rita de Caldas
onde também é fornecido o certificado gratuitamente.

Se você, assim como o amigo peregrino Milton Cassiano, quiser nos contar sobre algum caminho no Brasil, entre
em contato conosco: acacs-sp@santiago.org.br

https://www.santiago.org.br/
acacs-sp@santiago.org.br

