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Atividades
ACACS-SP

Curso de Hospitaleiro
Em função do sucesso alcançado quando da realização da 1ª turma em 2017, no início
de Novembro próximo, teremos a 2ª edição do Curso de Hospitaleiros ACACS-SP HosVol.
Realizado em parceria e sob a supervisão da Associação Espanhola de “Hospitaleros
Voluntarios”, que arregimenta hospitaleiros em todo o mundo, o curso tem como
objetivo principal preparar os voluntários brasileiros para desempenharem
integralmente suas tarefas de hospitaleiros em albergues do Caminho de Santiago.
Se você tem interesse em participar, consulte o site ACACS-SP para mais informações.

Caminhadas Preparatórias
A programação de Caminhadas Preparatórias continuou intensa nestes últimos meses:
em Maio, estivemos em Igaratá, caminhando ao longo da surpreendente Represa do
Jaguari. Já em julho, foi a vez do belo e acidentado trajeto Mairiporã/Pirucaia.
Agora em Agosto, visitaremos Bom Jesus dos Perdões, em um desafiador percurso na
Serra de Itapetinga. E setembro e outubro também prometem fortes emoções: no
feriado da Independência estaremos em Paraisópolis, percorrendo trechos do Caminho
da Fé e, de 07 a 15 de Outubro, o destino é Santa Catarina, para o espetacular Circuito
do Vale Europeu.
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Caminhada em Igaratá/Represa do Jaguari – 19/05

Caminhada em Mairiporã/Piracaia – 21/07
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Atividades
ACACS-SP

Comemoração do Dia de Santiago:
Claro que o dia de nosso querido Santiago deve ser devidamente comemorado. E, claro,
à moda Peregrina!! Assim, após a Missa em lembrança ao Apóstolo, significativo grupo
de associados reuniu-se no bar e Choperia Genuíno para as devidas homenagens,
revivendo assim o tradicional Espírito Peregrino.

Palestra Especial:
Em 28/08 último, recebemos com alegria, a peregrina e fotógrafa Andréa Prestes, para
uma concorrida palestra sobre suas peregrinações pelos Caminhos a Santiago. Gratos,
e parabéns, Andréa!!

Revivendo o Caminho V:
Dentro da programação de Palestras e Eventos Culturais, teremos, em 15 de setembro
próximo, a realização do já tradicional Revivendo o Caminho, agora em sua 5ª edição!!
Não perca!!
Acompanhe em nosso site a programação de eventos ACACS-SP.
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Comemoração - Dia de Santiago - 25/07

Palestra - Andrea Prestes - 28/07
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Os Santos no
Caminho de
Compostela:
Santa Felícia e
São Guillén

Ao longo dos séculos pessoas com as mais diversas origens seguiram para Santiago
de Compostela. No entanto, algumas delas se distinguem por terem marcado o
Caminho de um modo especial. Neste boletim trataremos de Santa Felícia de Obanos e
seu irmão São Guillén, para muitos São Guillermo. E nossa história se passa em
Obanos, encontro do Caminho Francês e do Caminho Aragonês. Lugar de lendas e
histórias que encantam os viajantes.
Felícia e Guillén, filhos de nobres franceses, na condição de cristãos devotos decidem
peregrinar à tumba do Apóstolo Santiago, em Compostela. Ao longo do Caminho
Felícia toma contato com toda sorte de pessoas e vai transformando sua forma de ver o
mundo. Quando os irmãos chegam ao seu destino, a jovem é tomada de um profundo
sentimento de caridade e decide permanecer ao longo do Caminho e dedicar-se aos
peregrinos e deixa que seu irmão volte sozinho para casa.
Cheia de boa vontade, Felícia abandona seu nome, desfaz-se de seu séquito e de suas
posses mundanas e, como simples peregrina, passa a habitar numa ermida perto de
Obanos. Com o passar do tempo a jovem conquista a boa vontade do povo por sua
dedicação a todos aqueles que pedem ajuda para continuar a jornada ao túmulo do
Apóstolo. É assim que os habitantes da região começam a considerá-la uma santa e
um presente de Deus para suas vidas sofridas.
[segue]

Assassinato de Felícia por seu irmão Guillén
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Os Santos no Caminho de Compostela:
Santa Felícia e São Guillén
Nesse ínterim, Guillén retorna ao palácio de seus pais
com aquela que acredita ser uma boa notícia, mas é
severamente repreendido por eles, pois permitiu que
sua irmã desistisse da corte para viver na pobreza.
Assim, ordenam que o jovem volte às terras ibéricas,
encontre e retorne com Felícia. No entanto, a tarefa
não se revela fácil, pois Felícia não revelou sua origem
nobre aos habitantes de Obanos. Ao cabo de alguns
anos, já desesperançado, Guillén ouve rumores sobre
uma santa que mora nas redondezas das terras que
percorre e presume ser sua irmã, indo ao seu
encontro.
O reencontro dos irmãos é muito caloroso, mas
torna-se uma dura discussão, pois Felícia não aceita
retornar à corte de seus pais. Num momento de
exasperação, Guillén crava sua adaga no peito da
irmã, que desfalece e morre.
[segue]

Os Santos no Caminho de Compostela:
Santa Felícia e São Guillén
Quando recobrado do desequilíbrio e tomado de
profundo remorso resolve ir ao Papa pedir perdão.
Em Roma lhe é imposta a penitência de peregrinar ao
túmulo de Santiago, em Compostela.
Em seu retorno da peregrinação, Guillén é tomado de
um profundo arrependimento e passa a viver na
pequena capela de Arnotegui, construída pelos
habitantes da região de Obanos para guardar a
tumba de Santa Felícia.
Tempos depois, alguns moradores descobrem um
piedoso ermitão que leva uma vida de duras
penitências e que ora no lugar onde repousa a Santa.
Num primeiro momento respeitam sua solidão, mas
depois passam a fazer romarias à tumba e a pedir
conselhos, acreditando que sua presença na capela é
mais uma demonstração da bondade de Deus.
[segue]

Os Santos no
Caminho de
Compostela:
Santa Felícia e
São Guillén

Passados muitos anos, o ermitão envelhecido fica gravemente doente. Os moradores
cuidam dele até o momento de sua morte, ocasião em que revela ser Guillén, irmão
assassino que não poderia se separar do corpo da Santa Felícia, padroeira daqueles
belíssimos vales.
Hoje os restos de Santa Felícia estão na aldeia de Labiano, ao norte de Pamplona e os
de São Guillén estão na capela de Arnotegui. Vale lembrar ainda que desde muito é
feita uma romaria que se inicia na Capela de Arnotegui, onde repousam as relíquias de
São Guillén, dentre elas seu crânio que é guardado dentro de um relicário de prata em
forma de cabeça. Durante a cerimônia o pároco o retira o crânio do relicário e derrama
vinho em orifícios no seu topo e o recolhe quando sai pela base para oferecê-lo aos
romeiros. O vinho ao percorrer o crânio de São Guillén consagra-se e passa a possuir
diversas propriedades curativas.
Bem assim, desde 1965, nos verões, a cidade de Obanos recria o tema de seu Mistério
na praça da cidade.

Cabeça de São Guillén, em Obanos
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Aparições a
Santiago

De acordo com a lenda, o apóstolo Tiago quando se encontrava em Granada, onde
apenas começara a pregar o Evangelho, foi preso com todos seus discípulos e cristãos.
Invocou o socorro e proteção da Santíssima Virgem, que o atendeu por intermédio dos
anjos e ordem de ir à Galícia pregar a fé e depois voltar.
A lenda também conta que em terras galegas, no litoral de Punta Xavina, onde hoje
está localizado Muxia, Tiago se encontrava em desalento com sua pregação do
Evangelho, quando irrompe do mar uma embarcação de pedra trazendo a Virgem Maria
para confortá-lo e não desistir de seu objetivo. No local está erigido o Santuário
dedicado à Virgem de La Barca e os restos da embarcação representados por pedras
mágicas ou míticas, como a Pedra de Abalar (barca), Pedra de Os Cadris (a grande vela)
e Pedra de Timão. [segue]
Santuário da Virgem de
La Barca, em Muxia
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Aparições a
Santiago

Após a volta, no ano 40, por causa da
perseguição e provação da comunidade cristã de
Zaragoza, Tiago rezava às margens do Rio Ebro
pedindo conselhos a Deus e à Virgem Maria.
Conforme relato de Catharina Emmerich,
apareceu por cima do apóstolo um esplendor no
céu e anjos que entoavam um magnífico canto e
transportavam uma coluna resplandecente, que
da base projetava um raio fino de luz. Tiago
levantou os olhos e mais uma vez para seu
conforto e alento, recebeu interiormente a ordem
de construir nesse lugar um templo, em que a
intercessão de Maria se fizesse como uma
coluna, e retornar a Jerusalém após o término da
construção da Igreja, onde hoje está a Basílica
dedicada a Nossa Senhora do Pilar.
Em ambas há em comum a aparição da Virgem
Maria para alento a Tiago na continuidade de
sua pregação da doutrina cristã e perfeitamente
integradas à lenda jacobea, bem como locais de
permanentes peregrinações a numerosos fiéis.
[segue]
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O Pórtico da
Glória

Recentemente restaurado, após quase 10 anos de trabalho, o Pórtico da Glória foi
liberado para visitações. Esta obra prima, em estilo românico, foi realizada por “Mestre
Mateo” e seus colaboradores entre os anos de 1168 a 1188 a pedido de D. Fernando II,
rei de León. O pórtico é uma representação pétrea das escrituras sagradas. Ela
representa a espiritualidade e religiosidade do românico, e para muitos estudiosos,
também é considerada a obra síntese do ocultismo medieval. Vamos notar uma nítida
preocupação com medidas, distâncias, angulações e posicionamento de cada elemento.
Tudo tem uma projeção simbólica. Todos os personagens conversam dois a dois,
remetendo a uma advertência da cabala, onde somente dois, buscando e
empreendendo juntos em harmonia poderão chegar ao conhecimento divino e
aprender lições do sagrado.
O pórtico é dividido em quatro níveis no sentido horizontal, de baixo para cima
temos:
Primeiro Nível: representa o microcosmo e o ser humano. Do lado esquerdo temos os
leões e os grifos. No centro vemos o homem dominando as bestas e do lado direito as
heresias.
Segundo Nível: são compostos pelas colunas e representam os caminhos ao mistério.
Terceiro Nível: podemos ver os profetas do lado esquerdo, Santiago, em majestade ao
centro e os apóstolos do lado direito. Da esquerda para o centro vemos os Profetas:
Abdias, Amós, Oseas, Joel, Jeremias, Daniel com o sorriso enigmático, Isaias e Moisés.
[segue]
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O Pórtico da
Glória

No lado direito, também para o centro vemos os Apóstolos: São Bartolomeu, São
Tomás, São Mateus, Santo André, São João Evangelista, São Tiago Maior, São Paulo e
São Pedro.
Quarto Nível: temos a vida eterna, onde no arco lateral esquerdo é simbolizado o
Limbo, no centro temos o Tímpano com o destaque para o Cristo Pantocrator e os
evangelistas, a sua volta, com os animais que os representam na iconografia cristã:
[segue]
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O Pórtico da
Glória

São Lucas com o boi, São João com a águia, São Mateus que é normalmente
representado por um anjo com rosto de homem, aqui está com um ábaco e escrevendo
sobre um cofre, aludindo ao arrecadador de impostos e São Marcos com o leão. Estes
quatro símbolos foram extraídos da visão da Glória de Deus tida pelo profeta Ezequiel.
É importante destacar que nesta representação, “Mestre Mateo” rompe com o esquema
habitual, onde Cristo não está isolado pela “mandorla”, e os evangelistas estão muito
próximos para escutar as palavras e transcrevê-las.
No tímpano também estão representados os anjos que carregam os instrumentos da
Paixão: a coluna, a cruz, a coroa de espinhos, os cravos e a lança, o jarro e pergaminho,
o chicote e a vara com a esponja. Acima dos anjos, do lado esquerdo está o povo da
Antiga Aliança e a direita o povo da Nova Aliança. No arco do tímpano estão os 24 reis,
que representam os anciãos do apocalipse.
No sentido vertical da esquerda para a direita o pórtico nos mostra os Tempos Antigos
na primeira arquivolta com as duas colunas de cada lado. Depois a Antiga Aliança. No
centro a coluna que é a parte luz, simboliza Cristo como eixo da história e do lado
direito está a Nova Aliança. A coluna central divide a humanidade em: Antes de Cristo
e Depois de Cristo.
[segue]
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O Pórtico da
Glória

Parte Luz: que apoia e divide o tímpano em dois espaços, tem na base a imagem do
homem com dois leões dominados, logo acima a coluna com a árvore de Jessé, na
sequência vemos o Capitel da Santíssima Trindade e o Apóstolo Santiago, dando as
boas vindas aos peregrinos.
[segue]
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O Pórtico da
Glória

A figura do Apóstolo está destacada das demais e em um plano ligeiramente adiantado
em sintonia com a saudação aos peregrinos: “Ultreya e Suseya”. Acima de Santiago
temos um capitel com as Tentações de Cristo.
Na parte de trás da coluna central se encontra a imagem do “Mestre Mateo”, em
posição de reverência ao altar da catedral e que foi “batizada” de Santo dos Croques.

El Pórtico de la Gloria de la
Catedral de Santiago de
Compostela, 1849, Jenaro
Pérez Villaamil, Palacio de la
Moncloa, Madrid
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