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Editorial

Chegamos ao final de 2021, o primeiro dos dois anos santos compostelanos, e dele levamos várias
lições aprendidas e histórias para contar. Neste segundo ano de pandemia voltamos pouco a pouco a
reabrir a associação, agora num novo endereço, com mais conforto e seguindo os protocolos de
segurança que o atual momento ainda exige. Falar com os peregrinos pessoalmente não tem preço e a
associação sente falta dessa proximidade!
Desde o início do ano fomos trabalhando, assim como no Caminho de Santiago, passo a passo para que
durante o ano de 2021 voltássemos às atividades oferecidas pela ACACS-SP. No primeiro semestre
fizemos algumas lives com personalidades que têm forte relação com a peregrinação e reabrimos a
sede. Já no 2° semestre, com medidas mais brandas em relação à pandemia, comemoramos o dia de
Santiago (no dia 25/07, com missa, pocket show celta e almoço), voltamos às palestras preparatórias no
formato presencial e desde agosto retomamos as caminhadas preparatórias. Caminhadas que
começaram com número reduzido de associados e culminou no dia 11/12 com a confraternização de
mais de 100 associados na vinícola Alma Galiza, em São Roque. Sem contar que voltamos do último
ENAP (Encontro Nacional de Peregrinos) como estado sede do próximo encontro que será realizado em
abril/2024...!

A ACACS-SP deseja a todos os seus associados e amigos um Feliz Natal e um 2022 cheio de novos
caminhos para desbravar. Que as benções do apóstolo Santiago entrem na casa de cada um de vocês e
que ele continue nos protegendo e nos guiando!

Buen Camino!

Ultreya y Suseya

Jorge Cáceres
Presidente – biênio 2021-2022
Capa: Cruzeiros da Via Crucis
marítimo-fluvial, Ria de Arousa
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Palestras
Neste último trimestre tivemos apenas uma palestra, em outubro, sobre o Caminho Português, com a
nossa colaboradora Camila Folk. Ela apresentará novamente em fevereiro próximo. E em janeiro
teremos palestra sobre o Caminho Francês. Serão palestras presenciais.

Caminhadas
As nossas caminhadas estão sendo um sucesso. Foram quatro em três meses. A primeira, em outubro,
foi no município de Pedra Bela, com direito a almoço aos pés da elevação que dá nome à cidade. Ainda
em outubro tivemos uma caminhada especial na região da cidade de Cristina, em Minas Gerais. Foram
três dias, em que percorremos a Rota das Capelas e visitamos fazendas produtoras de café e de azeite.
Em novembro foi a vez da Floresta Nacional de Ipanema, na região de Sorocaba. Foi uma caminhada
em meio a áreas de conservação, atrativos históricos e uma maravilhosa vista do mirante.
Para encerrar as atividades de 2021, voltamos à São Roque em uma grande caminhada com almoço de
confraternização na vinícola Alma Galiza. Contamos com uma centena de participantes, e para melhor
atender aos caminhantes foi disponibilizado dois carros de apoio. O almoço foi servido em um novo
local, mais aconchegante, onde saboreamos novamente a caprichada paella.
A próxima caminhada já tem data marcada, será entre os dias 21 e 25 de janeiro. O local, Ilha Grande,
Rio de Janeiro. Vão ser três roteiros em trilhas de mata preservada e praias. Não percam, o descritivo já
está no site.

No Caminho
Colaboradores: Herman Nunes de Lima e
Vars Braga Roman

Passado o verão, naturalmente o número de peregrinos volta a cair. Em outubro chegaram à catedral 31
mil peregrinos, número bem maior que o mesmo mês do ano passado, mas menor que em 2019. Em
novembro foram apenas 9 mil peregrinos. O total de 2021 deve ficar abaixo de 180 mil, próximo do que
foi registrado no Ano Santo de 2004, e um terço menor que no último Ano Santo, 2010.
O período de maior movimento foi marcado por problemas de hospedagem, já que as restrições
sanitárias limitavam a ocupação nos albergues à 50% da capacidade. Em meados de outubro o Tribunal
Superior de Justiça da Galícia autorizou o aumento da ocupação para 75%, e ao final do mês para
100%, desde que o albergue admita apenas peregrinos vacinados, ou que sejam todos de um mesmo
grupo de conviventes. Mantém-se o limite de 50% sem exigência de certificado de vacinação.

Caminho de Inverno
Como caminho oficial de peregrinação à Santiago de Compostela, o Caminho de Inverno é o mais novo,
porém é conhecido dos peregrinos há vários séculos. Desvia-se do Caminho Francês em Ponferrrada,
seguindo para o sul, passando por terras mais baixas e assim evitando a neve do Cebreiro nos meses
invernais.

A rota oficial é dividida em nove etapas, porém muito defendem que deveriam ser mais etapas, já que
muitas delas passam de trinta quilômetros, exigindo preparo e bom planejamento. Pesa que para dividir
é preciso replanejar a distribuição de albergues. Muitos trechos não possuem alternativas para passar a
noite.
No mês de setembro foi aberto em Monforte um escritório de peregrinos. No primeiro mês de
funcionamento passaram por ele 300 peregrinos. Orientar o peregrino que percorre o Caminho de
Inverno é um de seus objetivos. Também visa colher dados mais precisos do fluxo de peregrinos, dados
que devem ajudar no futuro a melhoria da infaestrutura deste caminho.

Entrada de brasileiros na Europa
O Brasil saiu da classificação de alto risco de contágio de Covid-19 e a maioria dos países europeus
aceitam em seus territórios a entrada de brasileiros ou pessoas que estiveram no Brasil. Porém isso não
significa que não existem exigências para a entrada ser admitida, alguns ainda exigindo quarentena,
como a Inglaterra e a Itália. Comprovantes de vacinação, testes negativo e checagens de saúde no
desembarque são exigidos em quase todos os países.
Para a Espanha, a entrada de turistas não vacinados não está permitida. Antes de viajar, é preciso
preencher um formulário de controle de saúde, obtido no site www.spth.gob.es, que gera um QR Code a
ser apresentado no embarque e desembarque. Ao chegar, é feito um controle, que pode incluir testes de
antígenos em casos suspeitos. O certificado de vacinação deve estar em um dos seguintes idiomas:
espanhol, inglês, francês ou alemão e não é necessário quarentena.
Antes de viajar, estejam sempre atentos à situação tanto do país de destino, quanto aos de conexões.
As regras podem mudar a qualquer momento. Os sites das embaixadas e consulados são
constantemente atualizados.

Atenção também ao retorno ao Brasil!
Semelhante aos países europeus, o Brasil está implantando medidas de controle a todos os que aqui
chegam, estrangeiros ou não. Antes do embarque, deve-se preencher a Declaração de Saúde do
Viajante (DSV), e apresentar testes negativos para a Covid-19. Caso não esteja com a vacinação
completa, deverá cumprir quarentena de cinco dias ao chegar.

Visita do Papa Francisco à Santiago de Compostela
No mês de agosto de 2022 está prevista a visita do Papa Francisco na Catedral de Santiago de
Compostela. Com a pandemia mundial de SARS-Cov-2, o Ano Santo Compostelano foi estendido até 31
de dezembro de 2022. É a primeira vez na história com dois anos santos consecutivos desde a origem
“discutida” da comemoração instituída pelo Papa Calixto II em 1122 e confirmada pelo Papa Alexandre
III na Bula “Regis Aeterni”. Pesquisas recentes indicam que as comemorações tiveram início no começo
do século XV, seguindo a comemoração do ano santo romano instituída em 1300 pelo papa Bonifácio
VIII. A comemoração do Ano Santo se dá quando o dia 25 de julho cai num domingo e a Porta Santa da
catedral fica aberta para entrada dos peregrinos.
Em audiência no Palácio Apostólico do Vaticano o Papa Francisco recebeu o Arcebispo de Santiago de
Compostela, Monsenhor Julián Barrio Barrio e o presidente da Comunidade Autônoma da Galícia,
Alberto Núñez Feijóo, que agradeceram a extensão do Ano Santo até o final do ano de 2022 e o
convidaram a visitar Santiago no ano jubilar. No ano santo de 1982 o papa São João Paulo II e no ano
de 2010 o papa Emérito Bento XVI visitaram Santiago de Compostela.
Como disse o periodista galego Manuel Rodriguez – “não se pode confundir a celebração religiosa com
o popular Xacobeo hoje. O Xacobeo nasceu como uma marca promocional do Governo da Galícia para
o Jubileu Compostelano do ano de 1993”. Foi uma maneira criada para incrementar a cultura e o turismo
nos anos santos. Com os recursos gerados aproveitou-se para iniciar a recuperação do Caminho de
Santiago na Galícia. Com o sucesso dessa iniciativa o projeto foi mantido nos anos jubilares seguintes
que foram denominados sucessivamente de Xacobeo 99, Xacobeo 2004 e Xacobeo 2010. O atual está
sendo veiculado como Xacobeo 21-22. Nas palavras de Manuel Rodriguez cabe ressaltar – “o eco obtido
pela programação civil do jubileu compostelano levou algumas pessoas a dizer erroneamente que irão
“ganhar o Xacobeo” ou que irão chegar a Santiago no “Ano Xacobeo” – o jacobeu é atemporal!

Traslatio

História
Colaborador: José Luiz dos Santos

A peregrinação para Santiago de Compostela compreende um universo de motivos: religiosos, culturais,
turísticos, gastronômicos, históricos, pelo desafio, para “engordar” um currículo, agradecer uma dádiva,
cumprir uma promessa ou pagar uma aposta. E, por vezes, sem motivo algum.
Após empreender a primeira jornada e prestar homenagens no túmulo de Santiago muitos peregrinos se
dão por satisfeitos e não tocam mais no assunto, tornando-a apenas mais um capítulo em suas vidas. O
que é muito válido.

No entanto, há outro tipo de peregrino, aquele que renova seu compromisso com o Caminho, trazendo-o
para sua vida e fazendo-o permanente, podendo empreender uma nova caminhada ao sepulcro do
apóstolo ou tentando conhecer o máximo possível sobre Santiago, sobre os Caminhos, sobre as cidades
e suas histórias e lendas, sobre sua influência na vida das pessoas e países.
Assim, mais uma vez trataremos de um tema recorrente nos meios jacobeus, o traslado do corpo do
apóstolo Tiago Maior desde a Judéia até o sepulcro na Galícia romana, conhecido como traslatio ou
translatio.

Afinal o que é traslatio ou translatio?
De acordo com a Xacopedia o termo se refere à lendária transferência por mar do
corpo do Apóstolo Santiago, da Palestina até a Galícia, onde foi sepultado.
Os textos medievais que narram o evento diferem em muitos pontos, mas coincidem no
essencial. Apesar de algumas incongruências temporais, todos atestam que a
transferência de barco se deu logo após a morte do apóstolo - por volta do ano 44; da
Palestina até o atual estuário de Arousa.
A tradição da translatio foi aceita pelo Papa Pascoal II, em 1105, durante o arcebispado
de Dom Diego Gelmírez, e posteriormente ratificada por Leão XIII em 1884, ao atestar
a autenticidade das relíquias preservadas em Santiago.
As primeiras notícias conhecidas sobre um possível sepultamento do corpo de Santiago
na Galícia provêm do monge inglês Beda, o Venerável, no início do século VIII, tendo
sido escrito cerca de cem anos antes da descoberta da tumba.
Já a primeira menção relevante da translatio é feita pelo monge francês Floro de Lyon,
que aponta a descoberta do túmulo por volta dos anos 840-850.

Os motivos de Beda e Floro para as suas afirmações são desconhecidos, mas
começam a dar forma a uma série de relatos destinados a explicar o fato da presença
do túmulo de um apóstolo de Cristo em terras tão distantes como as da Galícia.
Desde o século IX uma série de textos tentam resolver o enigma: se Santiago é
martirizado em Jerusalém porque seu sepultamento ocorreu na remota Galícia?
Esses escritos, à sua maneira geram duas indagações: (1) a forma como o seu corpo é
transferido, a translatio ou traslatio e (2) como o corpo foi depositado e enterrado no
lugar de destino, o depositio.

Na Epístola do Papa Leão, também conhecida como Epístola do Bispo Leão (em suas primeiras versões),
contamos com a mais antiga resposta para essas questões, vindo a se tornar a base para todos os textos que
vieram depois.

Temos ainda um antigo manuscrito de Limoges (França), preservado na Biblioteca Nacional Francesa em Paris e
datado do final do século X. Como a origem da lenda é quase certamente Compostela, presume-se que esta
versão tenha chegado a Limoges transportada por alguns dos primeiros peregrinos, que seriam do século
seguinte ao descobrimento do túmulo de Santiago. Esse texto é breve, mas indica que o corpo de Santiago,
depois de decapitado em Jerusalém, foi colocado em um navio que milagrosamente o transportou em sete dias
até a confluência dos rios Sar e Ulla, em um lugar chamado Bisria. Assim que o navio parou, o corpo apostólico é
arrebatado por um raio de Sol. Os discípulos o localizam 12 milhas para o interior, enterrado sob uma abóbada de
mármore. Três de seus seguidores, Torquatus, Tesiphonte e Anastasio, enfrentam e matam um dragão existente
em uma montanha próxima, o Monte Illicinus, que depois de ser abençoado é renomeado Pico Sacro.
Duas outras versões deste texto também são curtas e muito semelhantes. Eles foram encontrados em um
documento do mosteiro de San Sebastián del Pico Sacro, nos arredores de Santiago, preservado no Arquivo
Histórico Nacional e em outro do mosteiro de El Escorial, ambos em Madri, possivelmente também do século X.
Outras primeiras versões encontram-se em Roma e no Breviário de Évora, este em Portugal.
Existem duas grandes histórias posteriores desenvolvidas ao longo do século XI que incorporam: a rainha Lupa; a
viagem dos discípulos para Finis Terrae em busca da autorização para o sepultamento com o rei que ali
governava; a perseguição a que esse rei os submete; os bravos touros do Pico Sagrado que se tornam mansos
por intercessão divina; e, a conversão da rainha Lupa. Entretanto, nenhuma delas trazem os dois discípulos,
Atanásio e Teodoro, que acabaram passando para a tradição compostelana oficial e para a versão mais difundida,
como os que permaneceram ao lado do túmulo, após o sepultamento.
A primeira história é chamada translatio magna, citada pelo padre Fita (século XIX) como A Grande Lenda de
Santiago, escrita no mosteiro de Fleury-sur-Loire (Borgonha, França). Fita atribui a sua divulgação ao francês
Jean du Bois em 1605, e considera-a redigida neste mosteiro em 1005. Outros autores coincidem em colocá-la
também em algum momento do século XI.

A segunda história vem do mosteiro belga de Gembloux e é intitulada Translatio. É conservada na Biblioteca
Real de Bruxelas. Escrita no século XII, teria chegado a este mosteiro por meio de algum texto ou história oral
de Santiago.

A versão da Epístola adotada pela Igreja Compostela também surgiu no século XII e foi incorporada ao
Codex Calixtinus como uma parte essencial do Livro III (Capítulo II), possivelmente escrito antes de 1140.
Nessa versão os detalhes da transferência são desenvolvidos em termos bastante literários, indicando-se, por
exemplo, que o navio parte de Jaffa e é especificado pela primeira vez que os discípulos que permanecem
com o Apóstolo são chamados de Teodoro e Atanásio. Na versão Compostelana não é especificado o local
de sepultamento, mas é mencionado que ocorreu na floresta Libredón: “que agora se chama Compostela",
diz o texto.
Embora o Calixtinus não dê pistas concretas, a lógica leva a pensar que Atanásio e Teodoro viajaram com o
corpo de Santiago da Palestina e o fizeram na companhia de vários outros discípulos. No entanto, com o
tempo, ambos acabariam sendo os únicos responsáveis por sua transferência da Palestina em quase todas
as versões populares e na iconografia.
Um dos grandes estudiosos jacobinos do século XX, Guerra Campos, não descarta totalmente a
possibilidade de uma transferência posterior do corpo. Ele vê isso como viável após o século IV. “É
congruente com a abundância de transferências de outros santos”, assinala este historiador e bispo espanhol,
que até aceita a possibilidade de que o corpo de Santiago tenha chegado à Galícia proveniente de um
sepultamento anterior na região norte-africana da Marmárica, em fuga do Sarracenos.
É necessário também destacar que histórias semelhantes às de Compostela se conservam em outros
territórios atlânticos. O autor galego Manuel Murguía recorda a lenda de Ronán ou Renán, apóstolo da
Cornualha, Inglaterra, coincidindo em grande parte com a translatio jacobina. Ronán também é perseguido
por uma mulher que o odeia, Keban, rainha da floresta sagrada. Quando Ronán morre, os bois também
podem escolher o local onde o santo quer ser enterrado.

Festa da Traslação
A comemoração da transferência dos restos mortais de Jafa para Santiago, pelos discípulos Teodoro e
Atanásio, é celebrada no dia 30 de dezembro de cada ano. Essa era a data da festa do Apóstolo na liturgia
hispânica, até que na Reforma Gregoriana foi mudada pela celebração da transferência dos restos mortais do
Apóstolo Santiago de Jerusalém para Compostela. A solene celebração realiza-se na Catedral, presidida pelo
Arcebispo de Compostela, com uma rogação do Rei de Espanha pela intercedência do Padroeiro nas
necessidades da Espanha.

A Variante Espiritual
Esta variante do Caminho de Santiago une o Caminho Português com a rota Traslatio, também conhecida como
a Rota do Mar de Arousa e do Rio Ulla.A variante baseia-se na parte da lenda que diz que o corpo de Santiago
foi transportado numa barca de pedra sem tripulação e que, guiada pelos anjos e por uma estrela, foi conduzida
para a foz do rio Ulla, até atracar em Iria Flavia (Padrón).
Na primeira etapa (23,2 km), partindo da praça da Peregrina, em Pontevedra, a rota dirige-se da Comarca de
Salnés, atravessando a cidade de Poio e a cidade costeira de Combarro até o Mosteiro de Armenteira.

A segunda etapa (22,7 km) começa percorrendo a “Rota da Pedra e da Água“, uma vereda que faz fronteira
com o pequeno rio Armenteira. Continua-se em direção ao norte passando por Ribadumia e Pontearnelas, para
alcançar a costa em Vilanova de Arousa.
Na última etapa (27,7 km), desde Vilanova até Pontecesures, começa a rota marítima, a Traslatio. Este trecho
também pode ser percorrido a pé, ao longo da costa da Ria e do Ulla. Depois de embarcar em Vilanova,
navega-se até chegar à foz do Rio Ulla. No trajeto encontramos a única Via Crucis marítimo-fluvial do mundo,
uma coleção de 17 cruzeiros que assinalam o percurso do Apóstolo.
Segundo a tradição, a barca com o corpo de Santiago chegou até Iria Flavia, perto da atual cidade de Padrón e
neste ponto é onde a variante espiritual reencontra o Caminho Português.

Últimos achados arqueológicos
No dia 28/10/2021, foi noticiado na versão eletrônica do Correio Gallego, eCorreoGallego, que
“Novos sinais da existência da pedra A Barca em Padrón” foram encontrados. Diz o texto que um
estudo geofísico identificou a presença de anomalias e que pela morfologia e localização,
poderiam corresponder à rocha mítica onde, segundo a tradição jacobina, os discípulos do
Apóstolo Santiago depositam o seu corpo.
Segundo o resultado do levantamento arqueológico efetuado em 28 e 29 de setembro pela
Associação Cultural Villa Petroni no subsolo do antigo meandro do rio Sar, mítica passagem da
barca do corpo de Santiago, podem consolidar-se definitivamente em Padrón como o primeiro
Portus Apostoli.
Os pesquisadores acreditam ter encontrado as peças que faltavam no quebra-cabeça: o
humilladero referido nas fontes documentais e a rocha mítica onde, segundo a tradição jacobina,
os discípulos colocaram o corpo do apóstolo Tiago Maior.
A prospecção com georadar 3D e 2D e os dois perfis tomográficos elétricos realizados em
setembro último completaram o estudo geofísico realizado em abril de 2018. Na área levantada
há três anos, corresponde a 25% de todo o meandro do rio Sar. A estrutura localizada pelos
investigadores, identificada pela sua morfologia e dimensões, dá indícios das escadas do século
XV ou XVI que davam acesso ao meandro e indicadas na documentação histórica como o ponto
onde o barco atracou com os restos mortais do Apóstolo quando da sua chegada à Galícia da
Terra Santa.
Agora, a equipe de Andrés Bonilla, arqueólogo que dirige o projeto, concluiu a prospecção
ampliando a área de estudo e identificou a posição do antigo meandro do rio Sar e do areal
adjacente, além de uma série de anomalias, uma delas poderia corresponder ao objeto de
estudo deste segundo levantamento: a pedra sobre a qual o corpo do Apóstolo Santiago foi
depositado à sua chegada a Padrón e que se tornou local de peregrinação. É uma indicação de
aproximadamente 1,9 metros quadrados de superfície e morfologia retangular que pode estar
associada a uma pedra enterrada a uma profundidade de 1,5 metros, depositada no antigo leito
do rio, próximo à estrutura escalonada localizada no primeiro levantamento. “Foi identificada uma
anomalia cuja morfologia e tamanho correspondem às particularidades da pedra procurada”,
confirma Andrés Bonilla.
Rio Sar, Padrón

As imagens do estudo geofísico revelam a presença de um objeto retangular sem um canto, o que
alimenta a crença dos arqueólogos e historiadores envolvidos no projeto de que poderia
corresponder à rocha procurada, uma vez que várias pinturas do século XVI representam o corpo de
o apóstolo deitado sobre uma rocha com a mesma forma e recortado em um dos cantos.
Outra das anomalias detectadas pode corresponder, segundo os responsáveis pela investigação, ao
humilladero descrito por diferentes fontes documentais sobre o Portus Apostoli, uma vez que o
estudo geofísico localizou uma estrutura retangular de 2x2 metros, localizada junto à escada. O
arqueólogo também destaca que “ambas as anomalias, que poderiam corresponder à pedra e ao
humilladero, localizavam-se fora do antigo meandro e da caixa de areia, nas áreas marcadas como
de interesse para encontrar os vestígios”.

O texto do Correo Gallego, continua informando que “A existência da pedra e a sua localização em
Padrón são atestadas em diferentes referências bibliográficas.” E que o projeto promovido pela
Associação Cultural Villa Petroni é apoiado pelos escritos de Ambrosio de Morales (cronista do rei
Felipe II), Bartolomé Sagrario de Molina, Jerónimo del Hoyo e viajantes e peregrinos como Rosmithal
de Blatna, Münzer ou o italiano Giacomo Antonio Naia, entre outros. Além disso, a associação possui
fontes gráficas, como reproduções de pinturas do século XVI do Museu Lázaro Galdiano e do Museu
de Belas Artes de Murcia. Além disso, em várias representações do século XVI está ilustrada a rocha
na qual se acreditava que o corpo do Apóstolo Santiago foi depositado à chegada a Padrón de barco.
Os pesquisadores entendem que seu trabalho está feito, cabendo agora à Administração Pública
implantar os meios necessários à limpeza do local para a exumação e valorização do local.
Por sua vez, prefeito de Padrón, afirma que “a possível confirmação da descoberta do Portus
Apostoli em Padrón teria um valor patrimonial incalculável e daria ao município a repercussão
nacional e internacional que merece dentro da tradição jacobina, em tudo levando em consideração a
estrutura do atual Xacobeo 21-22 ”.
A pesquisa promovida pela Associação Cultural Villa Petroni teve o apoio do Conselho do Padrón,
com financiamento da Xunta de Galícia, através do de verba pública e privada.

Igreja de Santiago, Padrón

O primeiro trabalho de campo foi realizado em 17/04/2018 e posteriormente os dados obtidos foram analisados e
a posterior conclusão dos resultados obtidos foi realizada. A segunda parte do estudo geofísico ocorreu nos dias
28 e 29 de setembro deste ano (2021).

A área levantada em abril de 2018 corresponde a 25% de todo o antigo meandro do rio Sar, uma área aproximada
de 1.500 metros quadrados. Na segunda fase, a área de busca foi estendida a todo o meandro e outras áreas de
risco arqueológico foram descartadas.
Presentemente, todos os vestígios do antigo canal desapareceram, visto que no final dos anos 50 do século
passado a área foi preenchida e nivelada com agregados devido à canalização do rio Sar. Hoje essa faixa de
terra, propriedade da prefeitura e que corresponde aproximadamente à metade inferior do meandro seco, é
pavimentada e utilizada para estacionamento de veículos públicos.

Qual o Valor da Descoberta?
Afinal, qual a importância desses (e de outros) achados arqueológicos se vivemos numa época tão distante dos
eventos que eles comprovam? Santiago morreu há cerca de 2000 anos, seu túmulo foi descoberto há cerca de
1000 anos. Não bastaria apenas acreditar na tradição?

Para muitas pessoas as descobertas arqueológicas podem causar uma profunda mudança de comportamento,
inclusive de união. As descobertas arqueológicas têm essa importância, pois respondem questões acerca de
quem somos e de onde viemos, permitindo que possamos “juntos” trabalhar por um futuro melhor.
Muitos historiadores e cientistas políticos acreditam que o Caminho de Santiago é uma via de primeira grandeza
no espaço europeu e o trânsito de peregrinos que se dirigiam ou que regressavam de Santiago de Compostela
construiu toda uma rede de sentimentos de pertencimento e unidade.

Esses estudiosos nos contam que no passado os Caminhos de Santiago tiveram papel fundamental na
construção da identidade europeia e que o mesmo pode voltar a ocorrer, sendo, inclusive, restaurada e ampliada
para além das fronteiras europeias, numa grande união da humanidade pelo bem comum. Afinal essa é a
mensagem do cristianismo pregada pelos apóstolos pelo mundo e, em especial, pelo Apóstolo Tiago Maior.

“O Caminho de Santiago pode possibilitar o crescimento na confiança necessária tão necessária para enfrentar o
temos face às contingências do presente e às incertezas do futuro.”
Os peregrinos do passado construíram pontes, pavimentaram estradas, edificaram igrejas e hospitais, tudo pelo
bem comum. Para isso foi necessário que os peregrinos se unissem, possibilitando o voluntariado, gerando
oportunidades para o trabalho santificado, criando uma rede de proteção que se multiplicou por toda a Europa.
Portanto, os Caminhos de Santiago ensinam e permitem que se aprenda, talvez as duas maiores lições para a
humanidade do passado, do presente e do futuro, a do acolhimento e a da hospitalidade.
Para nós que cremos em Santiago e o carregamos dentro de nós, essas descobertas arqueológicas nos
reconfortam e, no mínimo, nos trazem um calor no coração.

Especial

ENAP 2021
Depois de muitas idas e vindas por causa da pandemia, pois o evento teve de ser adiado por duas
vezes, foi realizado o grande encontro peregrino do país. Entre os dias 19 e 23 de novembro, a
acolhedora cidade de Aracajú recebeu peregrinos e associações de várias partes do país para mais uma
celebração.
Desta vez, o tema escolhido foi CAMINHOS DO BRASIL e durante esses dias foram apresentados os
caminhos já oficializados no Brasil. Uma plateia ávida por caminhadas lotou o auditório do belo Hotel Del
Mar, onde foi realizado o evento, e assistiu atentamente às apresentações dos representantes de cada
caminho. No dia 22 foi a vez da ACACS-SP apresentar os caminhos que temos no estado de São Paulo
e que fazem parte, juntos com os caminhos dos demais estados, do livro que estará à venda a partir de
janeiro de 2022 na associação. A associação também marcou presença através do nosso presidente
Jorge Cáceres, que apresentou seu mais recente estudo intitulado “1312... O fim (?) dos templários” e
que trata alguns aspectos interessantes sobre a extinção da famosa ordem.
Próximo do seu encerramento e após uma reunião entre todos os presidentes das associações
brasileiras, houve a divulgação de que a ACACS-SP será a responsável pelo próximo encontro e a data
escolhida será abril/2024. Depois de 12 anos a associação volta a receber o maior evento peregrino das
Américas e muito trabalho vem pela frente. Com a ajuda do apostolo Santiago e dos associados vamos
realizar um ENAP inesquecível. Tenham certeza disso!
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