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Editorial

Como presidente atual da ACACS-SP, compartilho com vocês meus associados e
amigos, que:
Neste trimestre, vivenciamos momentos de grandes satisfação e alegrias. Dia 25 de
Julho comemoramos o dia de São Tiago, nosso patrono, com uma missa na Igreja
Santo Inácio de Loyola. Foi uma cerimônia solene com participação dos nossos
associados e amigos ao som de músicas clássicas do violão do nosso peregrino Ricardo
Brívio.
Dia 27 de julho - “Hosvol-Happy”
Primeiro encontro dos participantes do curso e dos que já vivenciaram a experiência
como Hospitaleros Voluntarios para contar, reviver e contagiar com as suas
experiências àqueles que puderam estar presentes. “Implementado em 2017 no Brasil
o Curso de Hospitaleros Voluntários para os Caminhos de Santiago de Compostela,
conforme os princípios, forma e conteúdo oferecido na Espanha, capacitando futuros
hospitaleiros”.

Agradeço a minha equipe
“peregrinos da Fraternidade”,
ﬁéis colaboradores e aos
nossos associados. Sem
vocês nada disso estaria
acontecendo. Gratidão.

Em Agosto recebemos os jovens talentosos do Projeto de Arte da região do Jaguaré
de nossa cidade, que ﬁzerem um lindo painel do Caminho de Santiago na recepção da
nossa sede, sob a supervisão do professor Amadeo.
Elizabeth Nastari
Presidente
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Novo painel do Caminho de Santiago, que ﬁcará na recepção da nossa sede

Eventos
ACACS-SP

Caminhadas preparatórias
Dentro de nossa programação para 2019, em 20 de julho realizamos nossa caminhada
preparatória nos bairros de Capoeirinha a Ponte Alta – Região Rural do município de
Guararema/SP.
No dia 24 de agosto, realizamos nossa caminhada preparatória na região do Circuito
das Águas Paulista nas proximidades da cidade de Lindóia, um dos 11 municípios
paulistas considerados estâncias hidrominerais no Estado de São Paulo.
E, no dia 21 de setembro percorreremos o Caminho da Graça, iniciando nossa
caminhada no Mosteiro da Sagrada Face, na zona rural do Município de Roseira/SP
(onde teremos pernoitado) com término na Basílica de Aparecida do Norte.
Todos os meses teremos pelo menos uma caminhada. Consulte a programação em
nosso site. Não perca!!!
Consulte a programação das próximas caminhadas em nosso site!
Não perca!!!
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Guararema / SP

Guararema / SP
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Circuito das Águas Paulista

Circuito das Águas Paulista
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Eventos
ACACS-SP

Outros eventos
A Missa de Santiago Maior foi realizada no dia 25/07, às 18 horas, na Paróquia de
Santo Inácio de Loyola, próxima de nossa sede. Ficamos muito felizes com o
comparecimento de tantas pessoas, pois lotamos a Igreja. A missa foi realizada pelo
pároco, Padre Mario Pizetta, com a participação muito especial de Ricardo Brivio, que
ao violão tocou belas composições durante toda a cerimônia.
Depois da cerimônia, nos reunimos no Bar do Genuíno, na Rua Joaquim Távora nº 1217,
para a confraternização.
Já temos deﬁnidas as datas do 4º Curso de Hospitaleiros Voluntários, realização
conjunta da “Federação Espanhola de Amigos do Caminho de Santiago” e ACACS/SP.
O curso será ministrado nos dias 8, 9 e 10 de novembro, na Abadia Santa Maria, na
zona norte de São Paulo. Para maiores informações entre em contato pelo e-mail
acacs-sp@santiago.org.br.
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Os Santos no
Caminho de
Compostela:
São Lesmes Burgos

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 São Lesmes, no medieval espanhol
Adelhem, Adelelme, Adelelmo e em francês Aleaume.
Lesmes nasceu na aldeia de Loudon, pertencente à região francesa de Poitou, em 1035.
Sua infância passa no calor do cuidado de sua mãe e sob a proteção de seu pai. Quando
jovem, por orientação paterna, se alista na milícia citadina. No entanto, logo após a morte
dos pais, insatisfeito com o mundo, deixa a vida militar, distribui seus bens entre os pobres
e parte em peregrinação ao túmulo de São Pedro.
No caminho para Roma, ao passar por Auvergne, conhece o abade Roberto, que sugere
sua entrada para a abadia por ele fundada tão logo tenha concluído sua peregrinação.
Inspirado pelas palavras do abade, ao retornar à França, ingressa no mosteiro La
Chaise-Dieu (Cheus Dieu). Sua intensa vida de oração e sua dedicação aos irmãos fazem
dele um monge exemplar, torna-se primeiro mestre de noviços e depois é eleito abade.
A reputação de santidade de Lesmes se espalha por toda a França, o que faz a rainha
Doña Constance de Borgonha, esposa do rei Afonso VI de Castela, convidá-lo a Burgos.
Atendendo ao chamado real, o santo se instala no hospital de peregrinos junto a um
eremitério, o templo de São João Evangelista.
[segue]
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Sua experiência como viajante na rota jacobeana de Le Puy faz dele um
pioneiro de peregrinos e necessitados hospitalizados. Sua permanência
deﬁnitiva em Burgos o coloca em contato com as pessoas e suas diﬁculdades.
E a todos ele serve com sua reconhecida grandeza de alma.
Sofrendo de uma grave doença pulmonar, Lesmes é levado até o oratório do
templo, onde entrega sua alma para Deus, nos braços de seus irmãos, em 30
de janeiro de 1097, aos 62 anos de idade.
A notícia se espalha imediatamente pela cidade: “São Lesmes, o homem de
Deus, o protetor dos fracos, o consolador dos tristes, o sopro dos
moribundos, o consolo dos pobres, morreu.”
O túmulo do santo se torna um foco de atração para os ﬁéis, pois a ajuda
divina se manifesta em milagres. Todos concordam que a cidade de Burgos
encontrou nele um intercessor poderoso. Diante disso, o rei Alfoso VII
proclamou-o patrono de seus reinos. E o templo de São João, túmulo do
santo, muda seu título para o de San Lesmes.
A paróquia de San Lesmes de Alcobendas celebra sua festa no domingo mais
próximo a 30 de janeiro, o dia de seu nascimento à Vida para sempre no céu.
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.
11

As pontes do
Caminho:
Puente del
Paso Honroso

Esta ponte localizada entre duas vilas (Puente de Órbigo e Hospital de Órbigo) foi
construída no século XIII sobre uma ponte menor levantada pelos romanos no Rio
Órbigo e fazia parte da Via Aquitana que levava até Astorica Augusta, hoje
conhecida como Astorga. Ela chama a atenção pela sua extensão: os 19 arcos
construídos em diferentes épocas sobre o Rio Órbigo a tornam uma das maiores do
Caminho Francês, com aproximadamente 300 metros de extensão.
O seu tamanho parece desproporcional para o rio que vemos hoje, mas antes da
construção da represa Barrios de Luna o rio que passava pela cidade era bem mais
largo. A ponte começou a receber este nome a partir do Ano Santo Compostelano de
1434, quando o cavaleiro Suero de Quiñones (vindo de uma família de nobres de
León) decidira colocar o seu amor por Dona Leonor de Tovar à prova. Para isso,
desaﬁava a todos os cavaleiros que quisessem atravessá-la. Após enfrentar um total
de 166 cavaleiros, peregrinou até Santiago de Compostela para fazer uma oferenda
ao apóstolo Santiago. Até hoje, na primeira semana de junho, do lado da ponte se
comemoram as “Justas Medievales” e é uma das maiores festas do Caminho de
Santiago, com direito a disputas medievais e comidas típicas.
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As pontes do Caminho:
Puente del Paso Honroso
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