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25 ANOS

Editorial

Na vida, tudo tem um começo e um final. Nunca imaginei que este momento chegaria tão rápido, parece
que foi ontem que recebi aquelas boas vindas tão lindamente.
Meus queridos associados, associadas e amigos da ACACS agradeço a todos que estiveram conosco.
Saúdo os colegas que encerram comigo este mandato e àqueles que tomam posse da diretoria no
biênio 2021/2022. É com muito orgulho e honra que transmito e transfiro o cargo a um colega e amigo,
professor Jorge Cáceres e a sua equipe.
Quero também reconhecer e agradecer a todas as associações do Brasil e entidades parceiras.
Sabemos todos, que a Gratidão é um sentimento que nos faz reconhecer. Este ano de 2020 foi diferente
do ano anterior, pois estamos vivenciando momentos difíceis, inquietantes e obscuros. Antes dessa
pandemia se tornar um perigo real que alcança todas as classes sociais e quase todas as nações,
procuramos fazer a nossa parte. Apesar da ansiedade foi tempo de aprender, refletir em prol dos nossos
associados. Foi lançado um desafio para nos posicionarmos e propormos medidas ágeis para que a
nossa querida associação permanecesse esta Chama Viva. Confesso com muito orgulho, que foi um
desempenho de toda a nossa equipe, que foi entusiasta e merecedora de aplausos.

Foi uma honra para mim como primeira mulher na presidência da ACACS exercer este cargo. Fiz o meu
melhor que pude. Agradeço sinceramente a confiança depositada. A todos meu muito obrigada.
Obrigada por tudo e por todos vocês.
Um Feliz e Santo Natal! Que 2021 seja cheio de benções e de Paz!

Elizabeth Nastari
Presidente Biênio 2019/2020

Capa:Igreja de São Facundo e
São Primitivo, Sahagún
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A situação da pandemia de Covid-19 na Região Metropolitana de São Paulo vinha tendo melhoras, a
ponto de alcançar a fase 4-verde no Plano São Paulo. Apesar de menores restrições, mantivemos nosso
atendimento com o mesmo padrão adotado no trimestre anterior, ou seja, atendimento presencial
apenas com agendamento, às terças, quintas e sábados. Apenas as caminhadas foram retomadas, com
as devidas precauções. Palestras e cursos estão sendo realizados on line, e a emissão de credenciais
continua suspensa.

Caminhadas
Voltamos a realizar caminhadas nesta primavera. Estamos adotando as medidas cabíveis para proteção,
entre elas a redução da lotação no ônibus. Para facilitar para quem vai ao local em veículo próprio,
optamos por roteiros circulares.
No dia 25 de setembro caminhamos no município de Itu. Apesar da distância percorrida não ser das
mais longas, o calor a tornou um pouco desgastante, mas foi recompensador pela recepção e o almoço
na Fazenda Concórdia. Em outubro fomos agraciados por um clima agradável, que aliados às belas
paisagens de Itupeva, tornou a caminhada do Bairro do Quilombo um grande sucesso.
Para o mês de novembro, escolhemos o município de Santa Isabel. Percorremos, no dia 21, a inédita
Rota Rústica Jaguari. O tempo estava perfeito para caminhar pelas belas estradas rurais da região.
Embora bastante ensolarado, a sombra das árvores protegeu os participantes. A escolha do percurso e
do restaurante foi bastante elogiada pelo grupo.

A última caminhada do ano foi no dia 05 de dezembro em Jundiaí, entre os bairros Santa Clara e
Ponunduva. Os participantes puderam escolher fazer o roteiro completo de 19 quilômetros, ou iniciar três
quilômetros adiante, evitando o trecho mais duro. Junto com o almoço, na Fazenda Japiapé, foi
celebrado o aniversário da Associação, que este ano completou 25 anos de existência.

Palestras e Lives
Retomamos as palestras preparatórias para o caminho, abordando o Caminho Francês em outubro, e o
Caminho Português em novembro. Foram ministradas respectivamente por Antoin Khalil e Vars Roman,
ambos ex-presidentes da ACACS-SP.
Tivemos também dois bate-papos especiais, com convidados da Espanha. “Rutas Inolvidables de
España” foi apresentada no dia 17 de outubro pelos criadores do canal “De Rutas e Sendas”, o casal
Alejandro e Sandra, que nos mostrou algumas rotas espanholas espetaculares. E no dia 14 de
novembro a emocionante e inspiradora palestra “Espiritualidade no Caminho”, com o Frei Paco
Miramontes, do Cebreiro.
E nossas atividades de 2020 foram encerradas com o bate-papo “Santiago – 10 Anos Depois”, com a
nossa colaboradora Cecília Marinheiro, abordando um olhar feminino no Caminho de Santiago.

Caminhada Fazenda Concórdia, Itu

Caminhada do Bairro do Quilombo, Itupeva

Confraternização e comemoração do 25 Anos da ACACS-SP

Frei Paco Miramontes

AGO e eleição da nova diretoria
Nossa Assembleia Geral Ordinária anual ocorreu no dia 28 de novembro, e os associados tiveram
oportunidade de participar remotamente pela plataforma Zoom. Por recomendação sanitária, os
participantes presentes em nossa sede foram distribuídos em quatro locais, acompanhando a reunião
por telões.
Com a gestão atual encerrando o mandato ao final deste ano, nesta AGO houve a eleição para a nova
diretoria, que terá mandato no biênio 2021-2022. A única chapa inscrita para concorrer, “Caminho
Peregrino”, foi aprovada por unanimidade. Compõem a chapa:

• Presidente:

Jorge Adelqui Cáceres Fernandez;

• Vice-Presidente:

Ercilia de Assis;

• Tesoureiro:

Jorge Márcio Abreu;

• Secretária:

Glaucia Moleiro Alcaraz Cotait;

• Conselheiros:

Zilene Gonzaga de Arruda Nogueira,
Ricardo Tacoshi,
Alcindo Gomes de Oliveira Junior.

Segunda onda
Após um período em que o contágio pelo Covid-19 estava em declínio, a Europa voltou a ser assolada
pela pandemia. O novo crescimento de infecções obrigou os governos a aplicarem novamente restrições
de mobilidade em diversas áreas a partir do fim de setembro e outubro, afetando quem já estava no
Caminho e fazendo com que aqueles que ainda não havia começado, a adiar seus planos.
Diferente da primeira onda, em que a maioria dos peregrinos foram obrigados a interromper a jornada e
voltar a suas casas, desta vez houve algumas permissões para que pudessem chegar ao túmulo do
Apóstolo Santiago. Diversas cidades com fechamento perimetral permitem a passagem de peregrinos,
desde que já estivessem no Caminho quando foi declarado o fechamento, e que não pernoitem ou
utilizem outros serviços. As cidades de Burgos e León disponibilizaram ônibus gratuitos para que os
peregrinos saltassem as etapas em seus territórios. Santiago de Compostela, com fechamento
perimetral desde o dia 30 de outubro, concede pernoite ao peregrino que chega.

Com essas restrições, o Caminho voltou a esvaziar-se. Ao longo de novembro, menos de 600
peregrinos conseguiram concluir, sendo que nas últimas semanas a cidade recebeu quatro ou cinco
peregrinos ao dia. Destes, dois terços eram estrangeiros, que iniciaram antes da segunda onda, e vindos
de grande distância.

No Caminho

Obras da Catedral
Mais uma vez a Catedral de Santiago foi fechada para visitação e missas. O encerramento das
atividades se dá desde o dia 15 de novembro, sendo necessário para a finalização das obras de
restauração. O ritmo é acelerado para que se possa concluir tudo e reinaugura-la em todo seu esplendor
no final de dezembro, com a esperada abertura da Porta Santa no dia 31, assim como o início das
comemorações do Ano Santo Compostelano. A Catedral tem uma história de mais de 800 anos, e há 35
anos é Patrimônio da Humanidade junto com o centro antigo de Santiago de Compostela.

Credencial digital
A Catedral de Santiago está desenvolvendo um aplicativo para dispositivos móveis que cria uma
credencial digital. Ele não substitui a credencial tradicional impressa, mas é uma alternativa para o
peregrino. Para seu funcionamento, os estabelecimentos autorizados a carimbar as credenciais geram
um QR code, que é lido então pelo aplicativo no celular do peregrino, registrando assim o seu passo pela
localidade. Cada carimbo virtual trará a imagem do carimbo real próprio do estabelecimento. Pelo
aplicativo também o peregrino faz o registro junto à Oficina del Peregrino. Esse registro, feito também
pelo site, é necessário desde julho para a obtenção da Compostela.
Essas são iniciativas motivadas pelas exigências sanitárias para maior proteção, diminuindo uso de
papel e contatos diretos. Para a Catedral de Santiago é igualmente importante, pois permite conhecer o
fluxo de peregrinos antes que eles cheguem à cidade, e assim poder fazer melhor planejamento e
controle, e agilizar a emissão da Compostela. O aplicativo foi apresentado em setembro e deve estar
disponível em janeiro próximo para iOS e Android.

São Facundo e São Primitivo
Ao longo dos séculos pessoas com as mais diversas origens convergiram esforços e contribuíram para
que o Caminho de Santiago de Compostela fosse até hoje percorrido por multidões de peregrinos. Neste
boletim trataremos de São Facundo e São Primitivo, mártires cristãos.
Em relação a esses dois mártires cristãos as histórias e as lendas se confundem e se misturam como
num mosaico, mas para dirimir controvérsias o sábio povo de Sahagún sempre diz que “em relação a
São Facundo e São Primitivo pouco se sabe, mas muito se aprende”. O que temos de mais certo é que
São Facundo e São Primitivo eram irmãos, filhos de São Marcelo e Santa Nônia (trataremos desses
santos importantes num outro boletim). Teriam nascido em um local próximo ao rio Cea, atual Província
de León.
No Breviário de Sahagún, de acordo com testemunhos, consta que um dia o cônsul da Hispânia, Ático
(161-180 d.C.) chegou à guarnição romana do Cea, ordenou a publicação de um edito pelo qual todos os
habitantes daquela província deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos e mandou postar um
ídolo romano para tal finalidade. Nesse momento, Facundo e Primitivo se recusaram a reverenciar o
ídolo e confessaram sua fé na religião de Jesus Cristo e por esse motivo foram encarcerados.
No entanto, num pergaminho do século 11, a prisão e o martírio teriam ocorrido durante o consulado de
Sótão e Pretextato, tendo os fatos se desenrolado no dia 27 de novembro por volta do ano 304 d. C.
Em ambos os casos as histórias convergem, os jovens foram presos e levados a presença do cônsul
romano, que tentou de todas as formas convencê-los dos problemas que sua fé cristã poderia causar ao
Império, mas Facundo e Primitivo se mantiveram firmes nas suas convicções. O administrador romano
resolve torná-los exemplos do que ocorreria com quem se rebelasse contra o Império e determinou aos
carrascos que usassem os meios de tortura mais cruéis.

Os Santos no
Caminho

Desse modo, os jovens foram martirizados, mas ao fim e ao cabo, a multidão que acompanhava todo o
tormento dos santos ficou exultante ao verificar que nada os feria e um popular começou a gritar que via
dois seres divinos que carregavam palmas e coroas no ar para Facundo e Primitivo.
Ao ouvir a tudo isso, o cônsul romano, temendo pela repercussão dos fatos, ordenou que as cabeças
dos jovens fossem cortadas, para evitar sua coroação divina. Ocorre que, após a decapitação, dos
ferimentos jorrava sangue e água, num sinal claro de que o martírio havia sido aceito por Deus. Ainda
tentando evitar uma repercussão negativa, os corpos dos santos foram atirados no rio Cea.

Cristãos que presenciaram o martírio e seus milagres, encontraram os corpos rio abaixo em um local
desabitado e os sepultaram. Nesse local foi construída uma abadia e, em função dela, uma vila se
formou. A vila foi batizada de Sanctus Facundus, Sanct Fagunt e Sant Fagun. O que levaria a Safagun,
onde o “f” perdeu seu som para se tornar “h” mudo, resultando no nome do lugar atual de Sahagún.
Hoje, as relíquias sagradas dos santos estão em uma urna de prata, no alto do altar-mor da igreja de
San Juan de Sahagún (padroeiro de Sahagún) e onde todos os anos os residentes de Sahagún, no
último domingo de novembro, renovam os votos desses dois mártires.
Sahagúm é vista com muito carinho por todos os peregrinos, pois é conhecida como o Centro
Geográfico do Caminho, sendo inclusive conferida uma Carta Peregrina com essa premissa. Em
Sahagún encontramos um dos albergues de peregrinos mais estruturados, o Albergue Municipal de
Sahagún. E para conhecer e visitar temos o Museu Sacro de las Madres Benetictinas, no Mosteiro de
Santa Cruz e o monumento e placa indicativos do Centro del Camino.

Depois de onze anos, o dia do apóstolo Santiago - 25 de julho - volta a cair num domingo e com isso se
comemora o Ano Santo Compostelano, que também é conhecido como Ano Jubilar ou Jubileu
Compostelano. O último ano santo aconteceu em 2010 e essa sequência ocorre a cada seis, cinco, seis
e onze anos. O próximo será em 2027.
Em épocas passadas o início de um Ano Santo era muito aguardado pelas pessoas, pois era a
oportunidade de conseguir a Indulgência Plenária. Para conseguir a indulgência (que nada mais é do
que o perdão dos pecados), o peregrino deveria visitar a Catedral durante o Ano Santo, rezar ali uma
oração e receber o sacramento da confissão e da comunhão.
Segundo os arquivos da Catedral Compostelana, o primeiro ano santo foi comemorado no ano de 1434.
Pelo menos é o que consta nos registros, apesar de que alguns historiadores defendem que teria sido
em 1428 e há outros que datam o início em 1122. No ano santo de 1982, o Papa João Paulo II foi o
primeiro pontífice a peregrinar para Santiago de Compostela.

Ano Santo
Compostelano
2021

Na tarde do último dia de 2020, o arcebispo da Catedral de Santiago de Compostela
Julián Barrio Barrio baterá simbolicamente por três vezes com um martelo de prata na
parede que mantem fechada a Porta Santa e que foi levantada no último dia do Ano
Santo 2010. A seguir, pedreiros contratados vão se encarregar de derrubar a parede e
liberar o acesso dos peregrinos e fiéis do apóstolo Santiago à parte interna da Catedral.
Procedimento inverso será realizado no último dia de 2021, levantando uma outra
parede que fechará a entrada. Porém, por causa da pandemia existe a possibilidade de
que o ano santo seja estendido até o final de 2022. Para que isso ocorra, é necessário
que o arcebispo da Catedral faça um pedido formal ao Papa Francisco. Até o
fechamento desta edição, esse pedido ainda não tinha acontecido. Dependendo de
como for o 2021, podemos ter novidades nesse sentido. Vamos aguardar.

R. França Pinto, 203 - Vila Mariana - São Paulo - SP
Tel/Fax: (11)5549.6160
https://www.santiago.org.br/
acacs-sp@santiago.org.br

