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INTRODUÇÃO

O  Ano  Santo  é  uma  celebração  na  Catedral  de  Santiago  de
Compostela que ocorre quando o dia de São Tiago, 25 de julho, ocorre
num domingo. Em 2021 estava programada uma comemoração para
para  celebrar  a  data;  mas,  por  razões  alheias  à  vontade  humana,
decidiu-se expandir até 2022.

O Caminho Português que conduz até Santiago de Compostela é a
segunda rota mais frequentada na peregrinação até aquela Catedral. O
Grupo de Amigos do Caminho decidiu fazer esta obra para celebrar
este  evento  raro:  o  Ano  Santo  2021-2022  que,  esperamos,  não se
repetirá.

Muitos textos deste livreto começaram a ser escritos há mais de três
anos e já foram publicados em boletins de Associações de Peregrinos
de Argentina,  Brasil,  Canadá,  Espanha,  Itália  e  Portugal.  Decidiu-se
organizar  os textos disponíveis em sete temas, encomendando-se a
alguns autores as obras para completar as lacunas encontradas.

Um  dos  componentes  da “magia”  do  Caminho,  o  amor  pela
humanidade, foi o motivador  dos autores pelo seu trabalho voluntário
para execução desta obra. Feliz Dia de São Tiago para todos!

Vila do Conde, Portugal
11 de julho de 2022

Grupo Amigos do Caminho
Villa Valeriani

editor.alma.peregrina@gmail.com
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Texto 1 - O papel do Mosteiro de Vairão no apoio às mulheres.

Texto 2 - Grupo de Bombos São Bento de Vairão.

Texto 3 - Hospitaleiros Voluntários: A doação em que tu ganhas!
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Mosteiro de Vairão.
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O PAPEL DO MOSTEIRO DE VAIRÃO NO APOIO ÀS MULHERES

AUTORA: CARLA  SILVA 
Coordenadora do Albergue do Mosteiro de Vairão

Vairão, nome da freguesia do concelho de Vila do Conde, onde está
implantado  o  segundo  monumento  mais  antigo  da  povoação.  Tão
antigo que remonta ao século  XI, ao ano de 1073, facto de que se dá
conta em vários documentos e artigos de jornal, por exemplo:

“Em  nome  do  Senhor  foi  acabado  este  templo  por  mãos  de  Pala
Devota, sob o dia 14 das calendas de Abril, era de 1073, reinando o
Sereníssimo Rei Vermudo III.”

Em carta  de  29  de  Março  de  1141,  D.  Afonso  Henriques  couta  o
Mosteiro,  dando-lhe  jurisdição  dos  territórios  adjacentes.  Aqui  se
recolhiam Senhoras das mais altas estirpes da sociedade portuguesa,
tornando o  Mosteiro  um fiel  depositário  dos  seus  bens  e  das  suas
riquezas. Este espaço religioso foi também referência  “pela riqueza do
seu cartório, abundante pelos documentos, muitos dos quais anteriores
à constituição da nacionalidade portuguesa.” Fecha em 9 de Dezembro
de 1891, pela morte da última freira, D. Ana Clementina do Sagrado
Coração  de  Jesus.  Em  1893  passa  a  ser  regido  e  cuidado  pela
Associação Auxiliar das Missões. Em 1895 fica a cargo das Religiosas
do Sagrado Coração de Maria. Em 1898 é administrado palas Trinas
(Religiosas Trinitárias) sendo posteriormente suprimido em 1910.

Depois de alguns anos fechado, em 1919, como consta do Termo de
Abertura,  o Convento de Vairão transforma-se na Escola Maternal e
Profissional, dando guarida a meninas e mulheres até aos 18 anos de
idade,  em  situação  de  pobreza  extrema,  orfandade  e  de  famílias
desestruturadas,  vindas  especialmente  do  norte  de  Portugal.  Esta
instituição, de raiz e de continuação feminina, educava e instruía estas
crianças em regime totalmente religioso/cristão, numa época em que
as Mulheres eram formatadas para serem “a esposa, dona de casa e
mãe  perfeitas”.  Aqui,  obedecendo  a  um horário  bastante  rígido,  as
meninas dividiam-se entre aprender a ler, escrever e contar, os lavores
e  as  lides  domésticas,  incluindo  horta  e  jardinagem.  Dos  registos
encontrados desta época, descobrem-se verdadeiras pérolas da vida

https://www.facebook.com/mosteirodevairao
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quotidiana...No  espólio  de  objetos  encontrados  existem  alfaias
agrícolas, diversas ferramentas, carteiras/bancos de escola, arcos de
bordar,  armações  com  almofada  da  típica  renda  de  bilros
vilacondense...

Numa altura em que a pobreza assolava Portugal, abrir esta casa para
acolher meninas/mulheres foi, sem dúvida, uma aventura. Regida por
uma Diretora de pulso firme, auxiliada por toda uma equipa de pessoas
com tarefas distintas e específicas, esta casa chegou a albergar mais
de 200 crianças ao mesmo tempo. A rigidez do sistema implicava o
registo exaustivo de tudo o que se passava ao longo do dia, as tarefas
cumpridas, as aulas assistidas, os trabalhos manuais, os pedidos de
saída (que deviam também ser assinados pela Junta Distrital do Porto,
em gestão desde 1959), os materiais gastos e as visitas familiares ou
do  médico  da  casa,  bem  como  o  diagnóstico  e  a  prescrição  de
tratamento...  Ao  final  de  cada  ano,  no  inventário  da  instituição,
constavam até os panos de cozinha...

Percorrer os corredores desta casa é,  per se,  emocionante. Segurar
em mãos e folhear os livros de registo onde constam estes e outros
pormenores,  bem como  as  listas  das  ‘alunas’,  é  simplesmente  um
viagem no tempo...

Esta casa de acolhimento foi para muitas mulheres a salvação e para
outras  castigo...  Todos  sabemos  de  histórias  de  mulheres  que  não
queriam nem tinham vocação para professar. Porém, era tradição. Para
os que tinham várias filhas e valores para tal, a mais velha ingressava
na vida religiosa, a do meio podia casar e construir uma vida leiga e a
mais nova teria como missão cuidar dos Pais na sua velhice. “Dar um
filho a  Deus”  era  uma das formas de ‘assegurar’ um lugarzinho no
céu...

Quando falo de salvação, não me refiro à alma, mas sim ao corpo físico
mesmo. Muitas das meninas que ingressaram a Escola Maternal não
tinham comida em casa...  Os pais  não tinham o suficiente  para  as
alimentar, vestir, ensinar. Assim, esta casa-escola que ensinava a “ser
Mulher” proporcionou a muitas meninas o tecto, a comida, a instrução e
o encaminhamento para a vida fora dos muros, assim que atingiam a
maioridade...
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Poderíamos aqui discorrer se o ambiente interno seria agradável, se as
crianças teriam os cuidados que a maioria dos pais têm com os seus
filhos, se alguém as aconchegava nas suas camas... Creio que não.
Tive a honra de conversar com diversas Mulheres (hoje) que viveram
aqui  algum  tempo  das  suas  vidas.  Relatam  momentos  de
companheirismo mas também falam das regras duras e da rudeza das
palavras e dos atos de quem estava no comando ou ao seu serviço.
Salientam todavia, os ensinamentos desses tempos e confirmam terem
sido um factor decisivo nas suas vidas e no rumo tomado.

Esta  casa,  que sempre  foi  de  Mulheres,  é  tão mágica  que nos  faz
esquecer o tempo... Mas isto será assunto para outro dia…

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .

“O futuro pertence a quem acredita na beleza dos seus sonhos.”

Eleanor Roosevelt

“Uma caminhada torna-se uma peregrinação quando descobrimos que a
distância percorrida é menos importante do que a experiência adquirida.”

Ernest Kurtz



…   …   …   6   …   …   … 

GRUPO DE BOMBOS SÃO BENTO DE VAIRÃO

AUTOR: RIBAS VIDAL

Havia  um  intenso  nevoeiro  naquele  sábado  a  noite,  no  final  de
novembro  de  2019.  Terminava  a  minha  primeira  semana  como
hospitaleiro  do  Monastério  de  Vairão  (situado  no  Caminho  Central
Português) e estava  muito frio e chuvoso desde então.

Por volta das 19 h eu fiz uma ronda para verificar se havia alguma
dúvida dos hóspedes e percebi a ausência de dois peregrinos ingleses.
Neste  momento  ocorreu  uma coincidência  fantástica:  bem ao longe
ouvia-se o som de gaita de foles. Indaguei se algum dos presentes me
acompanhava para ver o que ocorria. A recusa foi geral, devido ao frio
intenso. Eu não me intimidei: coloquei outra blusa de lã; vesti o meu
poncho  térmico  de  chuva  (para  ser  utilizado  com material  reflexivo
virado para dentro); calcei minhas botas; peguei o guarda-chuva que a
D.  Alice  (anfitriã  e  guardiã  local)  me  emprestou  e  saí,  seguindo  a
intensidade do som como guia.

Depois de algumas curvas, dúvidas e certezas; finalmente avistei um
grupo tocando  na rua.  Eram músicas  alegres,  ritmadas  e  pareciam
marchinhas. A princípio fiquei observando de longe mas, aos poucos,
fui me aproximando. Havia várias gaitas de fole, muitas malacachetas
(caixas de repique) e diversos surdos (bombos).

Além de boa música havia uma coreografia surpreendente.  A densa
neblina dava a impressão que os músicos estavam flutuando ao ritmo
da melodia (ver vídeo).

O  líder  do  grupo  (tocando  o  bombo)  acenou  para  que  eu  me
aproximasse. Ao terminar a música ele apresentou o grupo. E acenou
novamente para a direção de onde eu viera. Virei e avistei os “meus
peregrinos”  ingleses  que  voltavam  do  restaurante.  Após  tocar  uma
outra  música,  o  líder  perguntou  de  onde  eramos  e  novamente
apresentou o Grupo de Bombos.

Em seguida ele nos surpreendeu ao informar a origem da gaita de fole.
NÃO, ela  não é inglesa ou escocesa.  A origem é  incerta  (ver  links
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abaixo), mas a gaita de fole chegou à Portugal (Espanha e Inglaterra)
pelas mãos dos romanos, há mais de 2 mil anos.

Após o término do ensaio, voltamos ao Mosteiro e fomos conferir na
internet  a  origem  da  gaita  de  foles.  “É  tão  bom  viajar,  ajuda  a
conhecermos nossa própria casa (it´s so good to travel, it helps to learn
about home)”, disseram os ingleses!

Página no Facebook: https://www.facebook.com/grupodebomboss.bentodevairao/      

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gSHTg4kStiw&feature=youtu.be      

História da Gaita de Fole: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaita_de_fole#Hist%C3%B3ria      

History of the Bag Pipes: https://en.wikipedia.org/wiki/Bagpipes#History      

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 

 “A peregrinação é um símbolo de vida”.

Papa Francisco

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagpipes#History
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaita_de_fole#Hist%C3%B3ria
https://www.youtube.com/watch?v=gSHTg4kStiw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/grupodebomboss.bentodevairao/
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HOSPITALEIROS VOLUNTÁRIOS: A DOAÇÃO EM QUE TU GANHAS!

AUTORA: MERCEDES BIZOTTO NUHRICH

O desejo de sermos hospitaleiros voluntários surgiu desde o início de
nosso primeiro caminho. Meu marido e eu pudemos perceber aquela
energia positiva que se desenvolvia na interação entre peregrinos e
hospitaleiros.  Alguns  contatos  nos  informaram que  os  hospitaleiros
brasileiros  são  bem-vindos  no  albergue  do  Mosteiro  de  Vairão,  no
Caminho Central Português. Assim,  em 2018 agendamos um período
para fazer o voluntariado como casal de hospitaleiros no lindo Mosteiro
de Vairão, que fica localizado no interior de Vila do Conde.

Quem conhece este alberque sabe que, na ausência de hospitaleiros
voluntários (que é a maior parte do tempo), a Dona Alice, moradora da
rua do Mosteiro, é quem cuida do mesmo. Por sermos brasileiros a
comunicação  com  ela  foi  bem  favorecida  e,  desde  o  primeiro  dia,
assumimos totalmente as tarefas do albergue.

Nossa missão de hospitaleiros incluía: a recepção dos peregrinos e,
também, a limpeza do local.  Isto propiciou um período de descanso
para a D. Alice,  pelo qual  ela  e sua família  ficaram muito  felizes e
gratos. De fato, fomos acolhidos por essa família maravilhosa e fomos
incluídos nas suas festividades de Páscoa. No dia da nossa partida,
todos os membros da família da D. Alice vieram se despedir da gente
no albergue.

A interação  com  os  peregrinos  é  uma  experiência  fantástica!  Uma
palavra de apoio pode dissolver  problemas de peregrinos iniciantes.
Muitas  vezes,  você  se  vê  acolhendo  peregrinos  com  um  abraço
fraterno. Algumas pessoas chegam com dificuldade de comunicação,
mas depois, dependendo da afinidade, consegue-se manter longas e
interessantes  conversas.  Por  outro lado,  alguns (poucos)  peregrinos
são  silenciosos  e  preferem  a  discrição  com  uma  passagem quase
despercebida, pois esta é sua “vibe” e a melhor forma de ajudá-los é
ficar  em  silêncio.  Mas,  sem  dúvida,  os  mais  numerosos  são  os
festeiros,  loucos  por  uma  interação,  jantares  coletivos,  risadas,
descobertas, mensagens de carinho e longos abraços na saída.

Quando  se  está  em  casal,  como  foi  o  nosso  caso,  as  afinidades
particulares  são  interessantes  porque  as  frequências  das  vibrações
com os peregrinos também podem ser distintas.
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A interação dos hospitaleiros com os moradores da região também é
um ponto especial. É uma maneira única de descobrir a cultura local e
fomos  agraciados  com  grande  receptividade.  Ficamos  muito  gratos
pela oportunidade desta experiência que certamente será repetida.

Nossa  estadia  foi  muito  enriquecedora.  Consegue-se  vivenciar  o
Caminho de Santiago num outro patamar e a recomendamos a quem
quiser desfrutar desta experiência.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 
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SIGA AS SETAS AMARELAS!

AUTORA: MERCEDES BIZOTTO NUHRICH

Qual  o  papel  das  setas  amarelas  no  Caminho  de  Santiago  de
Compostela? As setas amarelas são as guias do peregrino.

Mas no mundo da tecnologia sempre tem espaço para a criatividade,
inclusive entre os peregrinos. Foi justamente o que ocorreu no período
em que estivemos como hospitaleiros voluntários no Mosteiro de Vairão
em 2018.

Foi um final de março um tanto frio, pois era início de primavera (na
Europa) e com alguns dias com chuvas moderadas. Como era semana
da Páscoa, o número de peregrinos aumentou tornando nossa estadia
mais movimentada e prazerosa. Ocorreram alguns casos de peregrinos
chegando  após  o  anoitecer,  mas  um grupo   nos  marcou  de  forma
especial:  quatro  húngaros  de  grande  estatura,  perdidos,  molhados,
carregando um violão, numa mistura de nervosismo e animação. Eles
chegaram  às  21h,  quando  a  maioria  dos  peregrinos  já  está  se
preparando para seu descanso.

Ocorre  que  os  aventureiros  húngaros  (provavelmente  por
desconhecerem a língua e no afã de seu primeiro caminho) decidiram
se orientar  pelo GPS do celular,  ignorando completamente as setas
amarelas. Deram muitas voltas e ficaram totalmente perdidos, tendo
que tomar um táxi para chegarem ao albergue. 

O advento destes caminhantes não foi nada discreto, pois pareciam
crianças em corpos de adultos. Tinham uma alegria nervosa que foi
difícil acalmar. Ficamos preocupados em não perturbarem o descanso
dos demais, pois era quase hora do silêncio. Felizmente o Mosteiro de
Vairão  dispõe  de  vários  quartos,  alguns  com  pequeno  número  de
camas.

Isto  permitiu  que  os  gentis  grandalhões  fossem  acomodados  em
ambiente  exclusivo  para  eles.  Assim,  resolvemos  o  problema  da
interferência  no  descanso  dos  outros  caminhantes  e  prevenimos
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possível “indiscrição” do aroma no quarto, visto que eles resolveram
que só tomariam banho pela manhã.

Depois  de  guardarem  a  mochila,  compartilhamos  o  que  a  cozinha
disponibilizava para saciar sua fome. A noite foi curta, depois de um
laborioso processo para “colocá-los na cama”. 

No dia seguinte, foi moroso o processo de saída dos nossos “heróis”,
pois tiveram um despertar tardio e armaram uma “confusão alegre” na
partida.

Após abraços efusivos e muita gratidão pela acolhida, os peregrinos
saíram  pelo  lindo  portão  do  Mosteiro  seguindo  o  caminho  que
indicamos. Ficamos acompanhando-os até o limite de nossa vista e
iniciamos outros afazeres de hospitaleiros. Passados uns 20 minutos,
eis que ouvimos uma movimentação ruidosa na área do jardim: nossos
queridos  aventureiros  estavam  de  volta!  Lógico,  seguiam seu  GPS
(mais uma vez!) que, agora, lhes (des)orientava por um circuito pelo
albergue.

Onde estão as setas amarelas? Procure-as e as encontrarás e, assim,
chegarás a Santiago. Sem dar voltas! 

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .
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A BONDADE QUE BROTA NO CAMINHO DE SANTIAGO

AUTOR: HÉLIO ARAÚJO

BONDADE, segundo os dicionários, é uma característica daquele que
tem inclinação para o bem e consiste numa qualidade das pessoas que
praticam  boas  ações,  têm  boa  índole  e  são  generosas.
Gramaticalmente, bondade é um substantivo feminino abstrato, vem do
latim “bonidate” (bonita).

E,  ao trilhar  as rotas do Caminho de Santiago de Compostela,  nos
deparamos com vários exemplos de pessoas bondosas, aquelas que
têm inclinação para “fazer o bem sem olhar a quem”.  Elas surgem,
“brotam” a todo instante, quando menos esperamos. Fazer o Caminho
é  uma  fantástica  experiência  de  vida,  pois,  além  da  bondade  da
Natureza, em sua exuberância, existe a bondade humana, que marca
todo o trajeto e nos toca o coração. E até hoje, em todas as rotas que
fiz do Caminho de Santiago, sempre tive exemplos do espírito bondoso
e de colaboração,  tanto por  parte dos moradores locais  quanto dos
peregrinos. 

O  encontro  com  a  ‘riqueza  interior’  das  pessoas  é  uma  das
experiências  mais  sensacionais  que  o  ser  humano  pode  ter  no
Caminho. E, sem dúvida, as que mais me marcaram aconteceram no
Caminho  Português.  Foi  meu  primeiro  Caminho  e  o  que  mais  me
deixou marcas físicas,  emocionais  e espirituais,  e no qual  tive mais
exemplos de bondade ao longo da caminhada.

Fisicamente, foi um Caminho muito sofrido, do início ao fim. Tive bolhas
no primeiro dia, que me acompanharam durante todo o trajeto, além de
uma tendinite, que me obrigou a interromper a caminhada por quatro
dias.  De cidade em cidade tentava encontrar  alívio  em bacias  com
água,  medicamentos,  pomadas,  massagens  e  descanso.  Mas,  era
justamente a bondade das pessoas que mais aliviava minhas dores. 

Poderia  citar  o  exemplo  do  gerente  do  restaurante  que,  em  pleno
horário do almoço, abandonou seu posto para pegar o carro e me levar
até o ponto de ônibus, na autoestrada, para que eu voltasse ao Porto e
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dali até Esmoriz, para descansar os quatro dias impostos pelo médico.
Ou ainda da senhorinha que surgiu do nada e me indicou o caminho
correto a seguir. Ou mesmo dos peregrinos que vinham bem atrás de
mim e gritaram o quanto puderam para me alertar que eu entrara em
um caminho errado.

Entretanto, o que mais me marcou em termos de bondade aconteceu
em meu oitavo dia. Eu pisava com muita dificuldade e cheguei à cidade
de Redondela praticamente me arrastando, em frangalhos. Achava que
meu Caminho acabaria ali mesmo. Mas, é aí que entram as magias do
Caminho.  O  albergue  municipal  estava  lotado  e  tinham me  falado,
ainda  em  Porriño,  de  um  albergue  privado,  comandado  por  duas
amigas.  E  foi  ali  que  encontrei  bondade  em  abundância  e,
verdadeiramente,  o  meu Anjo  da  Guarda,  pois  uma delas,  além de
hospitaleira, era massoterapeuta e especialista em reflexologia. Desde
que cheguei, ao ver as condições de meus pés, ela foi muito simpática
e disposta a ajudar em tudo o que eu precisasse. Logo providenciou
bacia com água e sal, para que eu colocasse os pés de molho, na sala
do  albergue.  Depois  do  jantar  caseiro,  fez  limpeza  nas  feridas,
massagem  com  pomada  e  colocou  curativos  novos.  Escolheu  um
quarto com cama de casal,  para que meu corpo repousasse melhor
durante  a  noite.  O  resultado,  na  manhã  seguinte,  é  que  saí  de  lá
praticamente  sem  dor,  novinho  em  folha,  pronto  para  as  próximas
etapas do Caminho até Santiago.

Esse  exemplo  me  mostrou  que  é  essa  forma  simples  de  viver  a
caridade que Jesus nos propõe, ou seja, um ajudar sem querer algo
em troca, a não ser o bem do outro. Isso se chama BONDADE!

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 
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MAGIA DO CAMINHO

AUTORA: ODETTE GUILLÁN

Tive a sorte de fazer o Caminho de Santiago com meus filhos várias
vezes. A primeira vez que fui com o meu filho mais velho Javier, ele
tinha acabado de fazer 13 anos. Percorremos o Caminho Português a
partir de Tuí, o mais indicado para iniciantes porque tem etapas fáceis
e curtas, foi depois do fim do ano letivo em julho. Ele se comportava
com  muita  disciplina,  levantando  cedo,  carregando  sua  mochila  o
tempo todo, em silêncio, como se soubesse que o esforço diário valeria
a pena.

Quando meu filho menor Víctor fez 13 anos, eu também lhe propus
fazermos o mesmo Caminho, junto com seu irmão Javier. Ele aceitou
meio receoso, estava mais com curiosidade do que com vontade de
fazê-lo. Mas, finalmente ele concordou e nós três saímos também após
as férias escolares em julho. Então eles tinham 13 e 15 anos.

Planejei  sete  etapas:  Tui-Porriño-Redondela-Pontevedra-Caldas  de
Reis-Padrón-Santiago. Quando chegamos à etapa Pontevedra-Caldas
de  Reis,  desviamos  2  km,  tomando  a  direção  dos  Muiños  do  Rio
Barosa.
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O  Parque Natural, n  uma descida do rio Baro  sa  , é um local lindo e com
agradáveis cachoeiras no verão. É possível tomar banho e escorregar
nas  pedras  das  cachoeiras.  Quem  não  quiser  se  banhar  pode
descansar numa área verde com mesas e bares e,  também, tomar um
drinque. Uma delícia. 

Fiquei feliz ao ver meus filhos se divertirem na água como crianças
pequenas  (de  13  e  15  anos).  Como  eles  estavam  apreciando  a
correnteza, eu me descuidei da hora. Percebi que eram 18h e depois
19h, mas deixei-os ficar um pouco mais. De repente, tomei consciência
que passavam das 20h. Saímos dali e percorremos os 7 km restantes
até  Caldas  de  Reis,  chegamos  por  volta  das  21h30m.  Estava tudo
cheio de gente como se estivessem em festa. 

Caldas de Reis não tinha albergue público, apenas alguns privados e já
estavam todos lotados. Percorremos Caldas e não encontramos nada.
Fomos  à  Polícia  local,  pois  nestes  casos  sempre  sabem de  algum
lugar.  Informaram-me  que  o  pavilhão  desportivo  municipal  estava
fechado  e  que  só  o  abrem  nos  Anos  Santos.  Sugeriram  que
procurássemos por particulares, pois sempre haveria algum local.

Pela primeira vez, vi a possibilidade real de dormir na rua, mas onde?
Nas praças e parques é proibido. Eles não deixam, nem mesmo numa
emergência. Eu me senti muito mal e culpada por ter chegado àquela
situação.  Sempre  achei  que o  Caminho (Deus)  proveria.  Não desta
vez! Talvez Ele quisesse me dizer que não seria tão ruim dormir na rua
por uma noite. Quantas pessoas dormem na rua todos os dias? Caso
eu tivesse sido mais cautelosa, poderia ter evitado isto e, certamente,
aprendi a lição.

Já nem me lembro onde estava. Descíamos uma rua, talvez fossem
22h30m, quando vimos uma luz  acesa em uma loja  ao longe.  Que
estranho, naquela hora da noite? Fomos lá como três vagalumes indo
em direção à luz. Era uma padaria e entramos na esperança de que
nos  dessem  alguma  dica.  Havia  uma  senhora  que  estava  muito
ocupada  e  ficou  calada.  Expliquei-lhe  a  situação:  que  chagáramos
tarde, que tudo estava lotado, que perguntamos em todo lugar e não
achamos abrigo.  Enfim, perguntei  se ela conhecia alguém ou algum
lugar para passar a noite. Ela me surpreendeu: “você vai dormir aqui,

https://gl.wikipedia.org/wiki/Parque_da_Natureza_do_R%C3%ADo_Barosa
https://gl.wikipedia.org/wiki/Parque_da_Natureza_do_R%C3%ADo_Barosa
https://gl.wikipedia.org/wiki/Parque_da_Natureza_do_R%C3%ADo_Barosa
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eu tenho um quarto que não usamos porque não moramos mais aqui”.
Lógico, agora era só uma padaria e o cômodo parecia um depósito,
com móveis empilhados, uma mesa de jantar antiga e dois colchões
encostados na parede. Ela colocou os colchões embaixo da mesa e
limpou  um  pouco.  Ela  ensinou  onde  ficava  o  banheiro  e  ofereceu
sanduíches caso não tivéssemos comido. Comprei três sanduíches de
presunto, que ela não queria cobrar, mas fui insistente.

Naquela  noite,  dormimos  o  sono  mais  feliz  do  mundo.  Parecia  um
conto de Natal,  mas em julho. Estávamos os três juntos debaixo de
uma mesa de jantar. Estávamos muito contentes e gratos por haver no
mundo pessoas como aquela senhora. Eu gostaria que houvesse mais
gente  assim.  Eu  e  meus  filhos  nunca  vamos  esquecê-la.  No  dia
seguinte  ela  não  quis  cobrar  a  estadia.  Infelizmente  não  sei  como
cheguei àquela padaria e nunca mais consegui revê-la. 

Que Deus a abençoe eternamente!

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 
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Igrexa da Virxe Peregrina, en Pontevedra.
Hélio Araújo © 2019.
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PRÉ-ROMÂNICO ASTURIANO E A IGREJA DE SÃO JULIÃO DOS

PRADOS

AUTORA: ANA LAURA DESIMONE
http://elcuadernodecompostela.blogspot.com

http://www.anadesimone.com

Este estilo predomina no Caminho Primitivo em sua passagem pela
cidade de Oviedo, antiga capital do reino asturiano. A arquitetura pré-
românica asturiana foi  promovida pela monarquia asturiana entre os
anos  722-910,  coincidindo  com  o  período  da  Alta  Idade  Média  na
Europa, sendo desenvolvida entre uma cultura de conquista (a romana)
e uma cultura de fusão (a românica).

Foi promovida principalmente por três monarcas: Afonso II, Ramiro I e
Afonso III,  destacando-se os edifícios do reinado de Afonso II  (820-
830).  Este  monarca,  intimamente  relacionado  a  Carlos  Magno,
estabeleceu a capital do reino em Oviedo, onde construiu o seu palácio
e um grupo de igrejas e mosteiros, entre os quais se destaca a igreja
São Julião dos Prados. Afonso II também restaurou o templo de São
Salvador,  elevando-o  ao  nível  de  catedral  e  sede  episcopal,  e
promoveu a construção do primeiro santuário dedicado a Santiago de
Compostela no extremo Atlântico da Galícia.

O  Pré-românico  asturiano  combinou  as  tradições  da  arquitetura
paleocristã  e  as  proporções  tradicionais  da  arquitetura  clássica.
Executado com grande domínio técnico, desenvolveu uma síntese das
regras de composição, modulação e volumetria, com base no tratado
vitruviano (escrito por volta do ano 15 a.C.). As suas características são
as seguintes:

- Arco de volta perfeita, eliminando o arco em ferradura.

- Paredes de pedra espessas.

- Janelas reduzidas em tamanho e quantidade, cobertas com treliças.

- Contrafortes externos.
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- Planta basilical para as igrejas, com três naves, três absides e o portal
principal localizado ao oeste.

- Composição de volumes no exterior com altura acentuada.

- Pilares quadrados.

-  Tetos  feitos  em madeira  na  nave  central  e  abóbadas  nas  naves
laterais e cabeceiras.

- Pouca escultura em relevo, aplicada só na cabeceira e nas treliças
das janelas.

- Pinturas artísticas no interior.

Igreja de São Julião dos Prados.
Ana Laura Desimone © 2020.
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A igreja São Julião dos Prados exemplifica este estilo. Construída entre
os  anos  811  e  842  como  parte  do  complexo  de  Oviedo  (Ovetao),
apresenta  no  seu  exterior  uma  composição  simétrica  de  volumes
construídos com paredes de pedra com contrafortes, que distingue o
grupo  de  naves,  destacando-se  pela  altura  a  nave  central  e  o
transepto.

Possui  um  plano  de  basílica  com  três  naves  separadas  por  arcos
semicirculares de tijolo sobre pilares quadrados. A nave central é mais
alta e tem o teto feito em madeira, enquanto as naves laterais são mais
baixas  e  estão  cobertas  com abóbadas.  Possui  três  absides  e  um
transepto tão longo como a nave central e ainda mais alto do que ela,
que separa, atipicamente, as naves da cabeceira. Essas diferenças de
altura permitiram abrir janelas ao exterior, decoradas com treliças de
cerâmica, de maior tamanho do que nas igrejas visigóticas anteriores.

Por essas características, no interior destaca-se a espacialidade e uma
luminosidade pouco comum nos monumentos medievais anteriores ao
período gótico. Outro elemento importante é o conjunto de pinturas que
cobriam todo o interior do templo.

Este  estilo  típico  da  monarquia  asturiana foi  abandonado quando a
corte  foi  transferida  para  León no  ano  910,  sendo  substituído  pelo
eclético estilo moçárabe. Depois, a partir do primeiro terço do século
XI,  a  ordem  de  Cluny  impôs  a  arquitetura  românica  na  região,
integrando-a à nova ordem política, religiosa e cultural europeia.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 

“Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo.”

Nemo Nox

"Uma jornada nunca termina. Apenas os viajantes terminam."

José Saramago
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ARQUITETURA ROMÂNICA E A IGREJA DE SAN MARTÍN DE

FRÓMISTA

AUTORA:  ANA LAURA DESIMONE
http://elcuadernodecompostela.blogspot.com

http://www.anadesimone.com

A arquitetura românica (séculos VIII-XII) teve uma grande expansão na
Europa medieval devido à onipotência da Igreja Romana como força
espiritual e à formação e expansão de várias ordens monásticas, entre
elas a ordem de Cluny. Como consequência, houve a construção de
inúmeros  edifícios  religiosos  (abadias,  catedrais,  igrejas  de
peregrinação, entre outros) cujo estilo apresentava uma imagem sólida
e  austera  com  influências  da  arquitetura  cristã  primitiva,  síria  e
bizantina.

Este  estilo  arquitetônico  foi  baseado  no  sistema  romano  de  arcos
semicirculares, acentuando a estrutura externa dos edifícios através do
uso  de  muros  grossos  perfurados  com  pequenas  aberturas.
Caracterizava-se,  também,  pela  ausência  de  revestimentos  e  de
ornamentações, de forma que ficava à vista os materiais estruturais de
construção (geralmente pedra ou tijolo).

Para a organização da planta das suas igrejas, o estilo românico tomou
o  modelo  das  basílicas  da  arquitetura  cristã  primitiva.  Conservou  a
planta  retangular  simétrica com nave central  e  duas  naves laterais.
Mas,  modificaram-se  as  proporções  da  obra,  com o  incremento  da
altura e enfatizando-se a cabeceira (aumento do tamanho da abside,
incorporação  de  capelas,  coro  e  deambulatório  para  facilitar  a
circulação do crescente número de fiéis).

No interior, deixou-se de utilizar o teto de madeira (típico da basílica
cristã  primitiva)  para  reduzir  a  frequência  dos  incêndios.  No  estilo
românico,  o  teto  consistia  de  abóbada  de  pedra,  predominando  as
abóbadas de berço e, também, as abóbadas de arestas, suportadas
por pilares agrupados.
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Com  estas  características,  a  igreja  de  São  Martinho  de  Frómista
(Província  de  Palência)  foi  construída  em 1066  como parte  de  um
mosteiro da ordem Beneditina.

Composta de pedra calcária, possui no exterior fachadas de paredes
grossas  com  pequenas  aberturas  e  limitada  quantidade  de
ornamentação. No seu interior tem uma organização de planta própria
da basílica  retangular  com três  naves,  sendo que a  central  é  mais
elevada  e  com  o  dobro  da  largura  das  laterais.  Estas  naves  são
cobertas por abóbadas de berço divididas em 5 secções suportadas
por arcos, quatro destas secções têm as mesmas dimensões e a quinta
destaca-se  pela  altura,  que  constitui  o  transepto.  O  cruzeiro  deste
transepto tem uma lanterna de iluminação, que no exterior apresenta
uma  cúpula  octogonal  e  no  interior  uma  cúpula  hemisférica.  A

VIgleja San Martín de Frómista.
Ana Laura Desimone ©  2019.
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cabeceira  da  igreja  é  composta  por  três  absides  (a  abside  central
destacando-se em dimensões e altura) sem coro (ao estilo bizantino)
que se ligam diretamente ao transepto. Por último, o volume fecha-se
com duas torres cilíndricas que ladeiam a entrada situada na fachada
oeste.

De  acordo  com  estas  características  construtivas,  esta  igreja
representa  o  apogeu da  arte  românica  espanhola  do  século  XI
juntamente das catedrais de Santiago de Compostela, de São Pedro de
Jaca e da Basílica Santo Isidoro de León.

A partir  do  século  XII,  com o  progressivo  aumento  demográfico,  o
desenvolvimento  dos  centros  urbanos  e  as  novas  exigências
construtivas,  estes  sistemas  estruturais  propostos  pela  arquitetura
românica  continuaram  a  sua  evolução  até  eliminar  o  muro  como
elemento  de  suporte  e  alterar  amplamente  as  suas  proporções,
desenvolvendo assim as estruturas altas e leves da arquitetura gótica.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 

Nave central da Igleja de San Martín de Frómista.
Creative Commons.
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GÓTICO E A CATEDRAL DE SANTA MARIA DE BURGOS

AUTORA:  ANA LAURA DESIMONE 
http://elcuadernodecompostela.blogspot.com

http://www.anadesimone.com

A arquitetura  gótica  começou a  se  desenvolver  na  França desde o
século XII até o final do século XV. Exceto durante a Peste Bubónica
(1343-1353), neste período houve crescimento demográfico contínuo
(devido a chegada de populações do campo às cidades),  aliado ao
grande  desenvolvimento  económico  e  ao  incremento  do  padrão  de
vida.  Isso  aumentou  a  demanda  pela  quantidade  e  variedade  de
construções.  A difusão deste  estilo  arquitetónico  para  outros  países
ocorreu, entre outros, pelas rotas de peregrinação.

As novas ordens cristãs dos cistercienses, franciscanos e dominicanos
começaram  a  encomendar  obras,  formando  organizações
internacionais com métodos construtivos unificados. Assim, a demanda
por  uma  tecnologia  e  um  repertório  comuns  aumentaram,  e  o
movimento gótico determinou precisamente um nível unitário e europeu
de cultura  arquitetónica.  Mantendo o  caráter  da  cidade românica,  o
movimento  gótico  forneceu uma série  de  métodos  para  materializar
rapidamente sua extensão:

- A simetria na planta foi mantida, mas sua aplicação na altimetria foi
flexibilizada. A planta central deixou de ser frequente e os edifícios mais
representativos  localizaram-se  claramente  em  uma  direção
determinada.

-  A  diferença  entre  a  estrutura  de  suporte  e  os  elementos  de
fechamento foi radicalmente estabelecida. Para o suporte utilizaram-se
sistemas de pilastras, contrafortes, arcobotantes e pináculos. Para o
fechamento utilizaram-se elementos leves, murais ou vidrados. Assim,
o perímetro do edifício ganhou um carácter descontínuo e o seu interior
ganhou um carácter muito arejado e luminoso.
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- Foi generalizado o uso da abóbada em cruzar  i  a nervurada  , partindo
de qualquer número de pilastras e atenuando, com a sua continuidade,
as divisórias horizontais.

-  Tornou-se  imprescindível  o  uso  do arco  ogival,  que  diminui  os
empuxos e desvincula a altura de sua largura e, portanto, aumentando
a verticalidade da obra.

- O repertório decorativo do interior foi reduzido. Foi dada importância à
decoração escultórica do exterior em portais, frisos e zonas altas, com
uma forte intenção simbólica.

Seguindo estes métodos, a Catedral de Santa Mar  i  a de Burgos   é a
primeira catedral  gótica da Península Ibérica.  Construída a partir  de
1221 sobre um antigo templo românico, a nova catedral foi desenhada
segundo os padrões do gótico gaulês, evidenciando a capacidade de
comunicação  que  os  reinos  hispânicos  alcançaram com o  resto  da
Europa graças ao Caminho de Santiago. 

Catedral de Santa Maria de Burgos.
  Ana Laura Desimone © 2018.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Burgos
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_quebrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada_em_cruzaria
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Seu desenho foi inspirado na catedral francesa de Reims. Tem uma
planta basílica em cruz latina, com três naves no braço principal, nave
única  no  transepto  e  cabeceira  rodeada  por  deambulatório  com
capelas  poligonais,  orientada  de  leste  (cabeceira)  a  oeste  (fachada
principal). Suas ampliações duraram séculos. As agulhas perfuradas, a
primeira cúpula e as abóbadas nervuradas de vários desenhos, foram
feitas de acordo com as características do gótico germânico tardio do
século XV. Durante os séculos XVII e XVIII, a cúpula foi renovada e
novas capelas foram adicionadas de acordo com a seguinte tendência
arquitetónica: o Barroco.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 

“Somos do tamanho de nossos sonhos”.

Fernando Pessoa

Cúpula da Catedral de Burgos.
Creative Commons.
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O RENASCIMENTO E O HOSPITAL REAL DE SANTIAGO
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A introdução do Renascimento no Caminho de Santiago fez com as
grandes obras góticas dessem lugar à arte de raízes greco-romanas.
Eram  derivadas  da  cultura  humanista  que  renovou  o  Ocidente  no
século XV, seguindo os ideais do “Quattrocento” italiano. Destacam-se:

-  Reinterpretação  dos  modelos  clássicos  da  Grécia  e  da  Roma
(padronizados nos tratados de  Vignola, Filarete, etc.). Uso das cinco
ordens de arquitetura: toscana, dórica, jônica, coríntia e composta.

- Visão humanística e racionalista.

-  Estética  e  relações  baseadas  no  uso  da  matemática,  geometria,
harmonia e proporção (proporção áurea, finitium, eurythmia, collocatio),
propostas pelo arquiteto italiano Leon Battista Alberti.

- Interesse pela perfeição, pela beleza, pela simetria e pela ordem.

- Uso de arcos, abóbadas, cúpulas e colunas.

- Predominância de linhas horizontais.

- Relação entre o edifício e o seu entorno urbano.

Em Santiago de Compostela, a cultura renascentista começou com as
obras do Real Hospital patrocinado pelos Reis Católicos (hoje  Hostal
de  los  Reyes  Católicos).  É  uma  das  obras  monumentais  que  se
destacaram  no  Renascimento  e  um  dos  grandes  hospitais  para
peregrinos e enfermos em sua época.

Embora os Reis Católicos protegessem vários hospitais em diferentes
cidades da península, eles promoveram diretamente os de Santiago e
de Granada. Estes edifícios apresentam a ideia principal do “corpus”
arquitetônico: um recipiente bem definido e isolado no qual podem ser

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti


…   …   …   29   …   …   … 

acomodadas uma infinidade de funções e assistências. Portanto, não
são simplesmente hospitais, mas sua função representativa de edifício
real de interesse público é tão ou mais importante do que aquela da
saúde, já que ambos são construídos em duas cidades nas quais os
Reis precisavam se impor.

A preocupação da Coroa, portanto, não foi dar aos seus edifícios uma
estética  específica,  mas  sim  inseri-los  no  espaço  urbano  como
monumento simbólico da nova imagem do poder. Para a construção do
Real  Hospital  de  Santiago,  iniciada  em  1501,  os  irmãos  Egas
calcularam  as  dimensões  gerais  a  partir  de  relações  aritméticas
simples, com proporções horizontais. Segundo o “Quattrocento” italiano
e  o  tratado  de  arquitetura  de  Filarete,  figuras  geométricas  básicas
serviam como recipientes para a obra inteira, com divisões moduladas
para o estabelecimento das partes. O processo de organização foi feito
do  geral  ao  particular,  com  base  na  ideia  clássica  do  “corpus”
arquitetônico,  e,  portanto,  contrapondo-se  aos  métodos  aditivos  da
construção medieval, que iam do particular ao geral.

O acesso ao interior é feito por um corredor disposto no centro da sua
fachada sul, e através de um duplo rompimento ortogonal se chega aos
quartos  dos  peregrinos  e  aos  pátios,  que  são  os  que organizam e

Fachada do “Hospital Real de Santiago”.
Ana Laura Desimone ©  2021.



…   …   …   30   …   …   … 

distribuem  simetricamente  os  restantes  locais,  dispostos  de  acordo
com o eixo central marcado pela capela.

Dentre seus elementos artísticos, destaca-se a sua fachada de estilo
plateresco, típico barroco espanhol.  Este estilo  é  caracterizado por
uma decoração abundante e complexa que mantém alguns motivos
medievais.  Inclui  medalhões,  elementos  heráldicos  e  pináculos.
Compõe  fachadas  tipo  retábulo  divididas  em  três  corpos,  com
almofadas e balaustradas, com uma profusão de elementos naturais e
também fantásticos.

O novo estilo barroco teve diversas influências além do Hospital Real.
Os  membros  do  alto  clero  compostelano  preocuparam-se  com  a
renovação  e  ampliação  da  catedral  e  da  sede  apostólica  com
intervenções em fachadas e torres. Destaca-se, também, o impacto do
barroco  no  Humanismo  cristão.  Assim,  novas  ideias  de  prestígio
(derivadas  da  cultura  erudita  e  cosmopolita  do  Renascimento)
passaram a fazer parte da mentalidade da época.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 

Claustro  do “Hospital Real de Santiago”.
Ana Laura Desimone © 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Plateresque
https://en.wikipedia.org/wiki/Plateresque
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SÍMBOLOS, SIMBOLOGIA, AMULETOS E TALISMÃS

ESTUDOS DE: P. SCHMITT

O termo símbolo, com origem no grego, designa um tipo de signo em
que o significante (realidade concreta)  representa algo abstrato,  por
força  de  convenção;  semelhança  ou  contiguidade  semântica.  Por
exemplo, quando o significante é uma parte de algo que representa um
significado para alguém e acaba por representar, simbolicamente, esse
todo.

O “símbolo”  é um elemento essencial  no processo de comunicação,
encontrando-se  difundido  pelo  cotidiano  e  pelas  mais  variadas
vertentes  do  saber  humano.  Embora  existam  símbolos  que  sejam
reconhecidos internacionalmente, outros só são compreendidos dentro
de um determinado grupo, contexto ou finalidade. 

A  representação  específica  para  cada  símbolo  pode  surgir  como
resultado de um processo natural ou pode ser convencionado de modo
que o receptor consiga fazer a interpretação do seu significado implícito
e atribuir-lhe determinada conotação. 

Simbologia é a ciência que estuda a origem, a interpretação e a arte de
criar símbolos. 

Todas  as  sociedades  possuem  símbolos  que  expressam  mitos,
crenças,  fatos,  situações  ou  ideias,  sendo  umas  das  formas  de
representação da sua realidade, sentimento e saber. 

Antes  mesmo  da  escrita  como  conhecemos  hoje,  muitos  povos  se
utilizavam dos símbolos para se comunicarem e estabeleceram uma
linguagem  para  entendimento  e  troca  de  informações.  Entre  os
exemplos, incluem-se os hieroglifos egípcios; os ideogramas orientais e
os  números.  Os  hieroglifos  egípcios  utilizavam  objetos,  animais  e
elementos naturais para representarem pessoas, ações e ideias. Os
ideogramas orientais são utilizados para representar diretamente uma
ideia  concreta  ou  abstrata.  Os  números  representam  quantidades,
dimensões, pesos e etc.
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Pitágoras e outros filósofos da época acreditavam que os conceitos
matemáticos, por serem mais “práticos”, aprimoravam os ensinamentos
e a evolução da mente.

Santo  Agostinho  (354–430  d.C.)  escreveu:  “os  Números  são  a
Linguagem  Universal  ofertada  por  Deus  aos  humanos  como
confirmação  da  verdade.”  De  modo  semelhante  a  Pitágoras,  ele
também acreditava que em tudo havia relações numéricas e ele estava
decidido a procurar e investigar os segredos dessas relações com as
coisas reveladas pela graça divina. Em sua obra “Numerologia e os
Pais  da  Igreja”,  podemos  entender  os  antigos  conceitos  cristãos.
Assim, começou a florescer o caminho para a observação dos números
como  arquétipos*, e não apenas como simples numerais.  O mesmo
ocorreu com a simbologia das ações da matemática básica: de somar
(+), diminuir (-), multiplicar (x) e dividir (÷), somatório de termos (Σ).

*Arquétipo: é um conceito que representa o primeiro modelo de algo,
protótipo,  ou  antigas  impressões  sobre  algo.  Como  exemplo,  é  a
associação  de  comportamento  de  animais,  ou  figuras,  como:  mãe,
guerreiro, nobre, bruxa, mago, mestre, gigante, ritos, entre outros.

Os algarismos também são utilizados no estudo da numerologia e na
astrologia,  como  a  data  e  a  hora  em  relação  à  orientação  da
constelação  presente  no  céu  no  momento  do  nascimento.  As
constelações deram origem aos símbolos do zodíaco, que tem suas
variações de representação conforme o país ou continente. Tanto os
números como as constelações são utilizados para explicar o meio em
que  vivemos,  como  somos  e  como  interagimos;  ou  ainda,  para
prognósticos adivinhatórios. 

A psicanálise, por sua vez, é uma ciência mais moderna que estuda a
psiquê humana e suas interações. Ela debruça sobre a interpretação
do simbolismo dos sonhos,  buscando entendimento e conexões das
imagens,  animais,  objetos,  locais  e  situações  apresentadas  nos
sonhos, para a interpretação destes. Na Bíblia, há passagens em que
os sonhos eram premonitórios e havia pessoas que tinham o dom de
interpretá-los.

Os sonhos passaram a ter um novo significado quando passou a ser
uma  área  de  estudo  para  a  psicanálise.  Em 1900,  Sigmund  Freud
publicou o livro “A Interpretação dos Sonhos”. O livro é considerado



…   …   …   35   …   …   … 

como um dos marcos  do início  da  psicanálise.   A teoria  criada por
Freud a respeito dos sonhos ainda atrai muitos estudiosos de várias
áreas  do  conhecimento  humano.  O  universo  misterioso  e  rico  dos
sonhos pode revelar mais sobre nós do que podemos imaginar. 

Carl  G.  Jung  contribuiu  muito  para  a  psicologia  moderna  com  o
conceito de “arquétipo”. Jung também entendia o inconsciente como
um mundo que é parte tão vital e real da vida de um indivíduo quanto é
o mundo consciente e “mediador” do ego. E infinitivamente mais amplo
e  mais  rico.  A linguagem  e  as  “pessoas”  do  inconsciente  são  os
símbolos; e os meios de comunicação com este mundo que são os
sonhos.

Assim, um estudo dos humanos e dos seus símbolos é, efetivamente,
um estudo da relação de cada indivíduo com o seu inconsciente. Estes
símbolos exercem no ser humano uma atração íntima profundamente
significativa.  O  que  chamamos  símbolo  é  um  termo,  um  nome  ou
mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora
possua  conotações  especiais  além  do  seu  significado  evidente  e
convencional. Implica em algo vago, desconhecido ou oculto para nós.
Conhecemos o objeto, mas ignoramos suas implicações simbólicas.

Uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa
além do seu significado manifesto e imediato.  Esta palavra ou esta
imagem  têm  um  aspecto  “inconsciente”  mais  amplo,  que  nunca  é
precisamente definido ou de todo explicado.

Por exemplo, o símbolo (ou gesto) das mãos justapostas possui, pelo
menos, três mensagens: a) de gratidão; b) de oração; c) de piedade ou
misericórdia.  Mas,  em determinadas tradições orientais esse mesmo
gesto  representa  “O  Deus  que  habita  o  meu  coração  reverencia  e
reconhece o Deus que habita o seu coração” (Namastê). O significado
do  símbolo  é  captado  intuitivamente  em  função  do  contexto,  do
conhecimento ou do estado mental do receptor da mensagem.

Pode-se argumentar que palavras são mais precisas, pois transmitem
apenas uma mensagem. Todavia, os dicionários ilustram que isto não
corresponde  à  realidade.  Palavras  que  expressam  sentimentos
intangíveis  e  emoções  estão  entre  aquelas  que  apresentam  vários
significados.  Exemplifico  com  os  significados,  de  acordo  com  os
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dicionários,  de  algumas  palavras  muito  utilizadas  no  Caminho  de
Santiago:  misericórdia,  abençoado  e  sorte.  A palavra  “misericórdia”
possui  cinco  significados:  1-  generosidade;  2-  que  perdoa;  3-  que
reconcilia;  4-  que não julga;  5-  solidariedade.  “Abençoado”,  por  sua
vez, possui também cinco significados: 1- com boa sorte; 2- próspero,
feliz;  3-  fecundo,  fértil;  4-  louvado,  elogiado,  glorificado;  5-  que tem
proteção ou amparo. A palavra “sorte” apresenta seis significados: 1-
força motora da vida, destino; 2- quem consegue o que quer; 3- acaso
feliz e raro; 4- coincidência feliz; 5- modo de viver (com este recurso, a
sorte deles vai mudar); 6- sorteio bem sucedido.

Finalmente, convém explanar sobre amuletos e talismãs. A origem da
palavra amuleto surgiu do latim “amuletum”, que significa “um objeto
usado para defesa”.  Os amuletos da sorte são os objetos utilizados
pelas pessoas com a função de as proteger da má sorte, dos perigos
ou das doenças.  A diferença entre Amuletos e Talismãs sugere que:
AMULETO é  passivo  e  natural,  não  provoca  mudanças,  apenas
protege. Já o TALISMÃ é ativo e criado para mudar a sorte ou proteção
e tem uma função específica, conforme sua criação.

Desde  os  primórdios  da  civilização  utilizamos  estas  técnicas
arquetípicas e simbológicas para formar nosso consciente coletivo e
individual, mesmo que sejam por razões desconhecidas e estejam no
âmago do  nosso  “inconsciente”.  Também  criamos  e utilizamos
amuletos e talismãs para auxiliar na proteção e atrair energias da boa
sorte, fortuna, amor, saúde e etc. 

Entendo  que  ainda  não  conseguimos  reconhecer  todo  potencial  do
nosso “eu” interior, o poder da nossa mente, para buscar a evolução
física, mental e espiritual. Assim, nos utilizamos destes métodos como
ferramentas e gatilhos para a elevação mental através de mecanismos
psicológicos,  simbólicos,  moldando nossa mente para avançarmos e
alcançarmos a verdadeira evolução espiritual. NAMASTÊ.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .

 “Estou farto de símbolos… Mas dizem-me que tudo é símbolo.”

Fernando Pessoa
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SÍMBOLOS TÍPICOS DO CAMINHO
AUTOR: ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA

Qualquer  objeto  que  possibilite uma  interpretação  diferente  de  seu
significado material “convencional” poderá ser um símbolo. Mas, para
isso,  depende  do  preparo  e  da  sensibilidade  de  percepção  do
indivíduo.  O Caminho de Santiago de Compostela consiste de duas
jornadas: a) uma material, com trilhas que devem ser andadas; b) e a
espiritual, que leva a descoberta interior (através da reflexão, oração,
meditação). Portanto, existem inúmeros símbolos no Caminho. Os mais
típicos são: a  CREDENCIAL DO PEREGRINO, a  COMPOSTELA, a  VIEIRA, o
CAJADO e o PORONGO. 

C  REDENCIAL DO PEREGRINO   é o documento que identifica o peregrino
durante a sua caminhada e permite obter a  COMPOSTELA ao atingir a
meta.  É obtida nas Igrejas, albergues, associações, etc. No passado
era  um  documento  que  assegurava  o  salvo-conduto  e  a  caridade
durante  a peregrinação.  Internamente  há um espaço para carimbar,
certificando-se, assim, a passagem do peregrino na localidade. É um
símbolo da caridade.

Carimbos na Credencial do peregrino.

COMPOSTELA  :  é o “diploma” que certifica a conclusão de peregrinação
em Santiago. A COMPOSTELA é concedida pela Catedral aos peregrinos
que tenham na sua credencial os carimbos dos locais onde passou no
final da caminhada, sendo: 100 km quando a pé ou a cavalo; ou 200
km quando de bicicleta. A COMPOSTELA simboliza o sacrifício da jornada
e a motivação espiritual da peregrinação. 

VIEIRA  : é um molusco marinho e sua concha. Tem a função prática de
ajudar a beber água e é um dos utensílios com mais significados.  Na
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antiguidade representava  Vênus,  a  “deusa  romana”  do  amor  e  da
beleza, também, o nascimento biológico e iniciático  (a morte de uma
vida e o renascimento de/em outra e melhor). No cristianismo simboliza
o amor a Deus e ao próximo.  A CONCHA e a água do batismo são os
símbolos da  purificação    e   da fé  . A  VIEIRA é o símbolo jacobino mais
famoso e  suas estrias  simbolizam os  caminhos que convergem em
Compostela.

                       COMPOSTELA

                      VIEIRAS

C  AJADO  :  Vara de madeira curvada em sua parte superior que serve
como meio  de  apoio  ao  caminhar.  Também era  utilizada na defesa
contra feras e salteadores. Simboliza a ajuda e a defesa.

PORONGO OU CABAÇA  :  junto  ao  CAJADO era  o  equipamento
característico do peregrino medieval. A função do PORONGO era prover
a bebida (água, vinho). É o símbolo da solidariedade   e amparo   à outro
peregrino necessitado.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 

“Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.”

José Saramago
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A CRUZ DE SANTIAGO
AUTOR: ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA

Como  todo  símbolo,  a  Cruz  de  Santiago  pode  ser  interpretada  de
diversas formas e, a seguir, estão apenas alguns de seus significados.
Iniciando-se  pelo  formato  da  cruz,  o  qual  é  um  antigo  símbolo
esotérico,  muito  anterior  ao  cristianismo.  A  cruz  representaria  as
possíveis dimensões de progresso da consciência humana, desde seu
aspecto moral  e  ético (barra horizontal)  até  o crescimento espiritual
(barra  vertical).  Para  os  iniciados  no  Caminho  de  Santiago,  o
cumprimento  “Ultreya”  e  a  resposta  “Suseya”  são  as  lembranças
dessas  dimensões  horizontal  e  vertical,  respectivamente,  do
crescimento da consciência humana.

A  cruz  possui  coloração  vermelho-escuro  que  representariam  o
guerreiro  e,  também,  força,  coragem,  advertência,  perigo,  martírio,
juventude, beleza e emoção. Essa cor indica sentimentos, as vezes,
contraditórios  entre o guerreiro  e  o  monge.  Portanto,  dependerá  do
momento emocional ou do grau de percepção do iniciado para captar o
significado quando o símbolo é apreciado.
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A Cruz de Santiago tem quatro extremidades, onde a superior tem o
símbolo  da  espada  (um dos  naipes  do  baralho).  Esotericamente,  a
espada representa a vontade do espírito.  Também indica o poder, a
justiça, a autoridade e a busca do conhecimento. Pode representar o
destruidor da maldade ou da ignorância ou,  ainda,  o construtor,  por
manter  a  paz  e  a  justiça.  Para  o  iniciado,  a  espada  representa  a
batalha para despertar a espiritualidade ou a santidade interior.

Na  outra  extremidade  do  eixo  vertical  está  a  ponta.  Refere-se  aos
monges  da  Ordem  de  Santiago,  encarregados  de  proteger  os
peregrinos na sua jornada, carregavam a cruz com este formato para
poderem inseri-la no solo no momento de oração. A ponta seria um
indicativo de mudança contínua?

Cada extremidade da barra horizontal  da Cruz  de  Santiago termina
com a flor-de-lis. As três pétalas representariam a fé, a sabedoria e o
cavalheirismo. A flor-de-lis também representa a pureza, a beleza e a
renovação espiritual.  Para os católicos,  ela  representa a Santíssima
Trindade ou a Virgem Maria ou o Anjo Gabriel. No cotidiano moderno, a
flor-de-lis  é  o  símbolo  do  escotismo,  do  exército  e  da  literatura
(pedagogia);  pois  está associada ao poder,  à lealdade, à honra e à
sabedoria.

Que outros significados a Cruz de Santiago apresentam para ti?

Torta de Santiago decorada com a Cruz.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 
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PONTES
AUTOR: TONI PARNASO

As  pontes  possuem  muitas  funções,  incluindo:  transpor  rios  ou
atravessar  vales,  evitar  que  se  molhe,  encurtar  o  percurso  e
economizar uma volta ao redor de um obstáculo. 

No Caminho Português, entre as pontes mais belas destacam-se: a) as
seis famosas pontes em Porto; a ponte sobre o rio Tua, Bragança; a
ponte de Alvoco das Várzeas, Coimbra; a ponte de Segura, Castelo
Branco; inúmeras pontes em Braga; a ponte Medieval, em Ponte de
Lima (https://observador.pt/2016/02/15/portugal-44-das-pontes-belas-do-pais/).

Muitas  destas  pontes  seguem  uma  inspiração  românica.
Historicamente, os romanos foram exímios construtores de aquedutos,
estradas e pontes, obras muito características do Império Romano. A
palavra pontífice é originária do latim “pons” (ponte, estrada) e “facere”
(fazer), indicando uma guilda (associação) de construtores. Na Idade
Média, o sentido original da palavra foi assumido por ordens religiosas
que  preservaram  e  desenvolveram  as  técnicas  de  construção  de
pontes e cúpulas. Posteriormente, pontífice passou a designar o papa.

Como metáfora, uma ponte entre pessoas representa a conexão de
ideias,  ou  a  união  de  pessoas  de  diferentes  locais  ou  condições
culturais, econômicas e sociais. 

A ponte é a metáfora da transição de uma situação para outra. Esta,
provavelmente, é mensagem subliminar contida nas notas do Euro (a
moeda da Comunidade Europeia criada no final do século XX). Poucos
percebem que todas as notas de Euro contém uma ponte estilizada,
materializando a mensagem de unificação da nova Europa.

A ponte representa,  também, a ligação entre o mundo material  e  o
espiritual.  Na cultura do México, a ponte representa a passagem da
vida para o além. No Dia dos Mortos, as almas dos familiares falecidos
cruzam esta ponte do além para visitar seus parentes no mundo dos
vivos. No Zoroastrismo existe a tradição da ponte do julgamento (Ponte
Cinvat). Após a morte, todas as almas devem cruzá-la para se dirigir ao

https://observador.pt/2016/02/15/portugal-44-das-pontes-belas-do-pais/
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além, sendo que as boas ações em vida alargam a Ponte Cinvat. No
Cristianismo,  refere-se  que  Cristo  é  uma  ponte  de  ligação  entre  a
humanidade e a divindade. 

Inconscientemente,  a  ponte indica um desejo  de mudança.  A ponte
representa,  ainda,  a  ligação entre  aquilo  que pode ser  percebido  e
aquilo que está além da percepção. Portanto, todos os símbolos são
pontes.

Ponte Medieval, em Ponte de Lima.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .

“Vamos construir pontes, não muros.”

Martin Luther King Jr.

"É bom ter um fim de jornada, mas é a jornada que importa no final."

Ernest Hemingway



…   …   …   43   …   …   … 

ÁRVORE
AUTOR: TONI PARNASO

A árvore  é  um  dos  símbolos  mais  negligenciados  no  Caminho  de
Santiago. Lógico que todos percebem o seu aspecto material captado
pelos  sentidos,  incluindo  cores,  aromas,  frutos,  madeira  e  lenha.
Sabemos que através da fotossíntese,  as árvores capturam CO2 da
atmosfera  (que  é  acumulado  como  massa)  liberando  oxigênio  no
processo. Além disto, os caminhantes ficam muito agradecidos pelas
sombras das árvores no seu percurso.

Uma das árvores mais antigas do mundo está no Caminho Português
que passa por Santarém, mais precisamente na aldeia de Cascalhos,
no concelho de Abrantes. É uma  planta com mais  de 3350 anos de
idade e é chamada Oliveira do Mouchão.

Além  das  funções  biológicas,  as  árvores  também  podem ser  um
símbolo. Numa primeira interpretação, este símbolo pode representar a
família.  As  raízes:  nossos  antepassados;  o  tronco:  nossos  pais;  as
folhas: a nossa labuta diária; as flores: nossas alegrias; e os frutos:
nossos  filhos  e  netos.  Certos  momentos,  alguns  desprezam  suas
origens;  mas,  será  que realmente as  folhas  são independentes  das
raízes? 
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Estudos  e  reflexões  mais  aprofundadas  possibilitam  captar  outras
mensagens transmitidas pelas árvores. A árvore é o símbolo universal
do conhecimento sagrado e simboliza a ligação entre o mundo material
e a divindade. Quase todas as tradições espirituais têm uma ou mais
árvores sagradas. Por exemplo: a figueira na cultura hindu; o abeto na
egípcia; o carvalho para os druidas; e o cipreste na tradição mexicana.
Todas as árvores são manifestações da divindade de acordo com o
xintoísmo. 

No primeiro livro da Bíblia (Gênesis 2:9), relata-se que Deus colocou
duas árvores especiais  no centro do paraíso:  a Árvore da Vida e a
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. A tradição esotérica judaica
utiliza a Árvore da Vida para estudar o mundo espiritual e, assim, tentar
compreender os mistérios do Criador e de Sua criação. O último livro
da Bíblia (Apocalipse 2:7; 22:2) menciona a Árvore da Vida como a
fonte de vida eterna. 

Na Bíblia, outras plantas trazem importantes mensagens aos humanos,
incluindo  a  oliveira  (Gênesis  8:11,  Salmos  128:3),  a  sarça  ardente
(Êxodo 3:2-10), a videira (Salmos 128:3,  João 15:1-17), e a figueira
(João  24:32-33,  Mateus  21:19-22).  Quais  mensagens  estes  textos
transmitem para ti? 

Em  síntese,  as  árvores  representam  uma  oportunidade  para  o
desenvolvimento humano e sua elevação espiritual. 

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .

"Para tudo há um tempo, … tempo para plantar e
tempo para arrancar o que foi plantado; ..."

Eclesiastes 3:1-2

"Não há nenhuma árvore que o vento não tenha sacudido."

Ditado indú

"Por conhecer as árvores, compreendo o sentido da paciência. 
Por conhecer a grama, dou valor à persistência."

Hal Borland
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MOLEDRO – MONTE DE PEDRA

AUTOR: ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA

Moledro é um pequeno monte de pedras feito pelos pastores para se
orientarem  no  terreno.  Também  serve  para demarcar  uma  rota  de
caminhada, principalmente na montanha. Cada montanhista costuma
adicionar uma pedra, de forma a reforçar a marcação para quem vem
atrás.

O Caminho de Santiago está bem sinalizado e essas marcas não são
mais necessárias. Mas, atualmente os moledros ainda são erigidos nas
áreas com muitos pedregulhos (pedras roladas). Um caminhante inicia
um  moledro  e,  na  sequência,  outros que  passam  pelo  local  ou
adicionam uma pedra ou fazem o seu marco. É um ato simbólico; uma
comunicação não verbal entre os peregrinos, fazendo-os ver que estão
no rumo certo e, ainda, como um desejo de boa sorte para quem vem
atrás. 
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Desde a pré-história os humanos utilizavam os montes de pedras como
símbolo.  Inicialmente como local  funerário  e,  depois,  como de culto
religioso. Elevações naturais, como por exemplo a Serra da Labruja,
ainda sente-se essa mensagem subconsciente de local sagrado.

Algumas  interpretações  espirituais  que  se  atribuí  a  este  símbolo
incluem:  a)  cada pedra  é  uma tristeza  ou  uma coisa  ruim que um
peregrino deixou para trás para se tornar uma pessoa melhor; b) cada
monte de pedra é uma conexão com a divindade (ou um portal para a
vida após a morte); c) cada moledro é como o conhecimento humano,
construído aos poucos (uma pedra de cada vez); d) é o símbolo da
criação;  e)  representa a ordem no caos.  Que outros significados os
montes de pedra representam para ti?

Cruz dos Franceses na Serra da Labruja, Ponte de Lima.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 
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HISTÓRIA DO CAMINHO

Texto 1 – Origem Celta do Caminho

Texto 2 – Origem Grega do Caminho

Texto 3 – Origem Romana do Caminho
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Estrada romana. 2014 (CC) Jaume, Wikipedia.
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ORIGEM CELTA DO CAMINHO

AUTOR: ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA

Até o início  do século XIX,  a  historiografia  era  tida como uma arte
retórico-narrativa. Ou seja, era uma modalidade de texto literário que
continha,  além de fatos,  a visão artística do autor.  Esta realidade é
refletida em dois ditos populares: “quem conta um conto acrescenta um
ponto” e “a história é escrita pelos vencedores das guerras”. É muito
conhecida a narrativa de que o Caminho de Santiago de Compostela
se originou a partir da descoberta da tumba de Santiago, no século IX;
e sua utilização como rota de peregrinação católica e, também, como
base  para  a  Reconquista  da  Península  Ibérica.  Porém,  também
existem outras  narrativas,  as  quais  serão  apresentadas  a  partir  da
presente edição desse Informativo.

A mais antiga das narrativas conhecidas sobre a rota de peregrinação
no  norte  da  Península  Ibérica  relata  que  ela  é  de  origem  Celta.
Resumidamente,  os  Celtas  eram  tribos  nômades  originadas  no
território  onde  atualmente  é  o  norte  da  Turquia.  Os  registros
arqueológicos apontam a presença destas tribos naquela região desde
cerca de 6 mil anos atrás. Os Celtas iniciaram a colonização da Europa
há  4  mil  anos  a  partir  do  leste  e  em  dois  séculos  já  tinham  se
distribuído  totalmente  no  continente.  Neste  período  eles  tinham
cruzado o Canal da Mancha e também se estabelecido na Inglaterra e
depois Irlanda.

Os  Celtas  difundiram  na  Europa  a  metalurgia  e  as  línguas  indo-
europeias,  das  quais  derivaram  o  português  e  o  espanhol.  Eram
comerciantes  hábeis,  mas  também  subsistiam  da  agricultura,  da
pecuária  e  da  caça.  As  classes  sociais  dos  Celtas  consistiam  de:
druidas, nobreza, aristocracia, plebe e escravos. 

Os druidas eram a elite da cultura Celta, tendo diversas funções, tais
como: curandeiros, sacerdotes e conselheiros das demais lideranças.
Para desenvolver as habilidades em cada uma dessas funções havia
um  longo  processo  de  aprendizagem  aos  iniciados  druidas,  que
chegava a durar 20 anos.
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Castro de Baruña, próximo a Finisterra, contém algumas típicas ruínas
Celtas.  As  pallozas  do  Cebreiro  são  estruturas  características  dos
castros que ilustram como eram as casas com suas paredes de pedras
e cobertura com palha. 

Castro de Baruña. Creative Commons.

Achados arqueológicos como estes estão entre as evidências de que
algumas  das  rotas  do  Caminho  de  Santiago  de  Compostela  eram
utilizadas pelos Celtas há mais de 3 mil anos. Por exemplo, havia um
percurso margeando o litoral do oceano Atlântico no norte da Península
Ibérica. Ele era denominado “costa da morte” e tinha uma finalidade
iniciática, dentro do processo de formação do druida.

Pouco  se  conhece  dos  rituais  necessários  para  a  capacitação  dos
druidas.  Dentre esses,  havia ao menos uma etapa que incluía uma
morte alegórica. Especula-se que a peregrinação pela “costa da morte”
era parte deste ritual e visava apreciar o eterno ciclo da vida. Então, o
final de uma vida era representada pelo por do sol, na atual cidade de
Finisterra (fim do mundo), e o seu renascimento ocorria ao raiar de um
novo dia.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 
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ORIGEM GREGA DO CAMINHO

AUTOR: ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA

O primeiro  registro  escrito  do  Caminho  de  Santiago  é  atribuído  ao
filósofo grego Aristóteles e foi redigido no século IV a.C. O caminho
“herácleo”, como era chamada na época, era uma rota conhecida pelos
Gregos há mais de 2000 anos. Esse caminho era uma homenagem ao
décimo trabalho de Hércules (da mitologia Grega Clássica). 

Segundo a mitologia, Hércules se deslocou até o fim do mundo para,
então, navegar até a mitológica ilha de Erítria (ou “Eritea”) e lutar contra
o monstro Gerião. Existem duas especulações sobre a localização da
ilha de Erítria. A primeira é de que ela ficava na atual baia de Cádiz,
Espanha. A segunda é de que Erítria ficava além do fim do mundo
conhecido pelos Gregos Antigos (Finisterra). 

Este último roteiro relata que: o caminho Herácleo percorria desde a
Magna Grécia (sul da atual Itália), passava pela terra dos Celtas (norte
da Itália), atravessava o território dos Celtolígios (sul da atual França) e
dos Ibéricos, alcançando a Finisterra (noroeste da atual Espanha). (Ver
abaixo cópia dos: Trabalhos Menores, de Aristóteles).

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/H/Roman/Texts/Aristotle/de_Mirabilibus*.html
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O fato é que os Gregos Antigos valorizavam as atividades físicas como
complemento ao desenvolvimento mental. Uma das escolas filosóficas
clássicas da Grécia Antiga, a peripatética, foi fundada por Aristóteles.

A palavra peripatético (em Grego) significa itinerante ou caminhante. A
escola peripatética se caracterizava pelo fato de que o conhecimento
era desenvolvido enquanto o filósofo e seus estudantes caminhavam
pelas alamedas e parques do Liceu de Atenas.

Andar,  falar  e  pensar  são  funções  básicas  dos  seres  humanos.  É
importante que os humanos andem e viagem para se inspirarem e para
descobrirem  novas  coisas.  Os  Gregos  intuíram  que  caminhar
incrementava o pensamento criativo.

A escola peripatética preconizava que o propósito para a vida humana
era a busca da felicidade através do culto à virtude, da valorização da
ética e do desenvolvimento do caráter dos indivíduos. Essas lições são
Clássicas porque elas são verdadeiras até os dias atuais.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .

ORIGEM ROMANA DO CAMINHO

AUTOR: ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA

No auge do império Romano, em 117 d.C., o território se estendia da
atual  Inglaterra  e  península  Ibérica  (no  oeste),  ao  sul  da  atual
Alemanha (ao norte), à atual Turquia (no leste) e ao norte do continente
africano  (na  fronteira  sul).  As  famosas  estradas  romanas  foram
fundamentais para permitir o domínio desse imenso território. 

Na península ibérica, algumas dessas estradas já eram utilizadas há
mais de dois séculos a.C. Um exemplo emblemático ocorreu durante a
Segunda Gerra Púnica (entre o império de Cartago e o de Roma, 218-
201 A.C.). Neste conflito, o comandante cartaginense Aníbal (mais um
exército de 45 mil soldados e, ainda, cavalos e elefantes) chegou com
navios  até  o  sul  da  atual  Espanha,  atravessou  os  Alpes,  cruzou  a
península itálica na missão de atacar a cidade de Roma. Uma façanha
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desta  magnitude  somente  seria  realizado  em  estradas  bem
consolidadas.

Estradas romanas na península Ibérica. 2006 ©, Celtiberia.

Evidências arqueológicas indicam a existência de um templo romano
sob  a  catedral  de  Santiago  de  Compostela.  Esse  templo  romano
atendia à população do povoado de Assegonia, o qual existia entre os
séculos I a.C. e V d.C.

Na mitologia romana, Jano tem duas faces e era a divindade do início e
fim (transição) e do tempo (passado e futuro). O mês de janeiro é uma
homenagem  a  este  mito.  Conta  a  lenda  que,  para  se  tornarem
cidadãos de Roma,  era exigido que as  pessoas da antiga Hispânia
percorressem o “caminho de Jano” (em latim: "Callis Ianus"). Então, por
metonímia,  surgiram  as  palavras  “Callistianus”,  Calistino,  Calisto.
Enfim, especula-se que o “Codex Calixtinus” (atribuída ao Papa Calisto
II) seja uma “homenagem” ao antigo caminho romano pelos monges de
Cluny   (criadores  do  Codex).  O  “Caminho  de  Jano”  se  iniciava  na
Venus Pyrenea (atual Cabo de Creus) e terminava em Ara Solis, em
Touriñán.
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Em  conclusão,  a  influência  romana  no  Caminho  de  Santiago  é
encontrada  em  registros  históricos,  arqueológicos,  linguísticos,  em
lendas,  mitos  e  tradições  que  estão  presentes  neste  roteiro  de
peregrinação.

Via Romana XIX, em Valença do Minho, Porriño, Caminho Português de Santiago.
 Hélio Araújo ©  2015.
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“Dê a si mesmo um presente: o momento presente”.

Marco Aurélio

“A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas.
 Sua felicidade só pode ser encontrada interiormente”.

Epitecto
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ORIGEM CATÓLICA DO CAMINHO

AUTOR: ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA

A narrativa católica do Caminho de Santiago começa quando Jesus
recruta  como  discípulos  os  irmãos  Tiago  (Maior)  e  João,  filhos  de
Zebedeu  (Mateus  4:21).  Eles,  e  outros  discípulos,  acompanharam
Jesus e testemunharam a sua morte e ressurreição. 

Os  apóstolos  se  espalharam  pelo  mundo  para  transmitir  os
ensinamentos de Jesus, sendo que Santiago chegou na Hispânia em
34  d.C.  A pregação  de  Santiago  teve  impacto  limitado  e  somente
melhorou  depois  que  a  Virgem  Maria  lhe  apareceu  num  pilar  em
Saragoça.  Aproximadamente  10  anos  depois,  Santiago  estava  em
Jerusalém quando o rei Herodes Agripa ordenou a sua tortura e a sua
decapitação (Atos dos Apóstolos 12:2).

Segundo  a  tradição  oral,  o  corpo  e  a  cabeça  de  Santiago  foram
transportados para a Galícia pelos seus discípulos Teodoro e Atanásio
numa barca  de  pedra.  Eles  desembarcaram no porto  de  Iria  Flávia
(atual Padrón) e enterraram o caixão de Santiago num monte (a quase
30 km de distância) e a cova foi esquecida.

Uma das narrativas informa que no ano de 813, o eremita Pelayo viu
um local iluminado por uma estrela. Ele avisou o bispo Teodomiro, de
Iria  Flávia.  O  bispo  encontrou  a  cova  e  pelas  inscrições  na  lápide
deduziu  que  ali  estavam  os  restos  mortais  do  apóstolo  Santiago,
relatando o fato ao rei Alfonso II.

O rei Alfonso II peregrinou até a tumba recém-descoberta e proclamou
o apóstolo Santiago como o patrono do Reino e mandou construir um
santuário no local onde hoje está localizada  a Catedral de Santiago de
Compostela.

A partir da fundação da Abadia Beneditina de Cluny, na França, no ano
910, começaram a se expandir a construção de monastérios e locais
de hospedagem até a cidade de Santiago de Compostela. Os monges
clunienses foram os principais divulgadores do caminho até Santiago,
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tornando-a um dos principais destinos de peregrinação cristã, depois
de Roma e Jerusalém. 

A partir do século XI, os reis de Navarra (Sancho III) e de Leão/Galícia/
Castela  (Afonso VI)  ampliaram as construções de monastérios e de
pontes  para  facilitar  a  peregrinação.  O  primeiro  guia  detalhado  da
peregrinação até Santiago de Compostela foi  escrito, em 1135, pelo
monge francês Aymeric Picaud e foi denominado “Liber Sancti Jacob”.
Esta obra foi dedicada ao papa Calisto II, tornando-se conhecida como
“Codex Calixtinus”.

                                           Carta de abertura do Codex Calixtinus.

Um dos objetivos de apoiar as peregrinações era contar com o apoio
de cavaleiros templários de outros países para conter a expansão dos
mouros  na  península  ibérica.  Criou-se,  inclusive,  o  mito  de  que  o
próprio apóstolo São Tiago liderou os cristãos em algumas batalhas
contra os mouros.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .  
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DECLÍNIO DO CAMINHO DE SANTIAGO

AUTOR: ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA

O Caminho de Santiago começou declinar com a peste bubônica (Séc.
XIV). Esta foi uma pandemia também conhecida como peste negra que
causou  o  colapso  demográfico  (extermínio  de  30%  a  50%  da
população europeia entre 1346 e 1353).

Vários fatores reduziram o apoio da Igreja Católica ao Caminho. No
século XIV (1378) houve uma divisão na Igreja Católica, com a disputa
pelo papado (Clemente VII, em Avignon x Urbano VI, em Roma). No
século  XVI,  houve  as  reformas  protestantes  (que  repudiavam  as
peregrinações). A inquisição espanhola teve um papel discriminatório
contra peregrinos do “norte europeu” (terras de Lutero e Calvino).

Eventos  políticos  também  prejudicaram  o  Caminho.  No  século  XVI
houve diversas instabilidades políticas e guerras entre as monarquias
europeias. Um caso ilustrativo ocorreu em 1558: temendo que piratas
ingleses,  liderados  por  Francis  Drake,  saqueassem  a  tumba  de
Santiago, o arcebispo de Compostela (São Clemente) escondeu a arca
com os  restos  mortais  do  santo.  Infelizmente  ela  ficou  perdida  até
1878, quando foi achada nas obras sob o altar da catedral. A ossada foi
anunciada como de Santiago pelo cardeal e ratificada, em 1884, pelo
papa Leão XIII.

No  século  XVI  o  foco  dos  monarcas  europeus  foi  direcionado  às
grandes navegações e à conquista de novos mundos, assim, reduzindo
ainda mais o apoio às peregrinações.

No século XIX, vários eventos históricos enfraqueceram, ainda mais, o
modo  de  vida  medieval  e  também  contribuíram  para  reduzir  as
peregrinações: a) convulsão social causada pela Revolução Francesa;
b) as guerras napoleônicas; c) os livres-pensadores e as descobertas
científicas; d) a revolução industrial; e) o desenvolvimento urbano. 

Na Espanha, entre 1798 e 1926, houve desapropriações de terras que
estavam de posse da igreja. Uma consequência da perda das terras foi
a exclaustração de religiosos. Assim, em outubro/1835 somente oito
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mosteiros permaneciam abertos em toda a Espanha. Como a principal
rota  de  peregrinação  a  Santiago  de  Compostela  era  o  Caminho
Francês, estava extinto o apoio aos peregrinos.

Na primeira metade do século XX, vários eventos históricos na Europa
e na Península Ibérica prejudicaram as peregrinações, destacando-se:
a)  duas  guerras  mundiais,  b)  gripe  espanhola,  c)  crise  econômica
mundial, d) guerras civis, e) ditaduras, f) guerra fria, g) terrorismo.

Estas calamidades prejudicaram o Caminho em tal magnitude que em
meados de 1960, menos do que 50 peregrinos chegavam a Santiago
de Compostela POR ANO.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 

REGENERAÇÃO DO CAMINHO DE SANTIAGO 
AUTOR: ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA

Elías  Valiña  Sampedro,  pároco  de  Cebreiro,  é  o  grande  agente  de
mudança  na  histórica  moderna  do  Caminho  de  Santiago.  Desde
aspectos  teóricos,  como  a  defesa  do  seu  doutorado,  em 1965,  na
Universidade  Pontifícia  de  Salamanca,  com  a  tese  "El  Camino  de
Santiago. Estudio histórico-jurídico".

Homenagem para Elías
Valiña, em O Cebreiro.

E,  depois,  com  ações  práticas  como:  a)  incentivo  à  criação  das
Associações de Amigos do Caminho, b) palestras educativas sobre o
Caminho em milhares de Igrejas, Universidades, foros internacionais,
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c) pintar pessoalmente as famosas flechas amarelas para demarcar o
caminho.

Gradativamente foram aumentando os indivíduos, as associações, as
instituições  púbicas  e  particulares  dando  apoio  à  regeneração  do
Caminho.  Conseguiu-se  a  gestão  junto  a  UNESCO que,  em 1985,
reconheceu o Caminho de Santiago de Compostela como Patrimônio
Universal da Humanidade.

Com isto o número de peregrinos aumentou. Para ilustrar, o número de
Compostelas emitidas em 1986 foram quase 2500; em 1999 foram 155
mil, em 2010 foram 273 mil e em 2019 foram mais de 347 mil. 

Apesar destes números, alerta-se que o Caminho corre sérios riscos. E
a pandemia da COVID não é a pior  ameaça que sofre o Caminho!
Segundo Rebekah Scott, o consumismo e a massificação turística do
Caminho são a  verdadeira ameaça ao espírito  peregrino.  Estima-se
que 50% das Compostelas de 2019 foram emitidas para pessoas que
só caminharam 100 km finais.

Atualmente,  diversos  indivíduos  e  associações  estão  estudando
alternativas para manter acesa a chama da Tradição Jacobeia. Creio
que esta dicotomia é indicativo do vigor  do Caminho.  Qual  é  a tua
opinião?

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 



 

Castros em Citânia (Briteiros), Guimarães.
Criative Commons.



 

PARTE 5

FILOSOFIA NO CAMINHO

Texto 1 – Por que fazer o Caminho e por que voltar?

Texto 2 – Amor, o Ponto Ômega.

Texto 3 – Onde estão os Anjos no Caminho de Santiago? 

Texto 4 – Espiritualidade ou Religiosidade?

Texto 5 – Donativo  ou  esmola?

Texto 6 – Estoicismo para Peregrinos.



 

Jardins do Santuário do Bom Jesus, Braga.
Creative Commons.
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 POR QUE FAZER O CAMINHO E POR QUE VOLTAR?

AUTOR: TOM FRIESEN

Existem muitas razões pelas quais as pessoas percorreram o Caminho.
“Seguir  no  Caminho”  frequentemente  tem  uma  multiplicidade  de
justificativas,  que  às  vezes  são  comuns  para  todos  os  peregrinos.
Todavia,  a  combinação  dessas  razões  é  provavelmente  única  para
cada pessoa. Muitas das motivações são as seguintes:

a) Louvor pelas bênçãos passadas. Algumas pessoas caminham com
alegria e cantam por todas as dádivas que receberam em suas vidas.

b)  Petição  para  presentes/bençãos  futuras.  Alguns  caminhantes
sentem que precisam peregrinar para ganhar o que receberão na terra
ou para obter a sua entrada no céu.

c)  Penitência  ou  expiação por  atos  ilícitos  passados.  Os peregrinos
tradicionalmente  achavam  que  fazer  uma  peregrinação  permitiria  a
eles, ou a seus representados, o acesso mais fácil ao céu, reduzindo
seu tempo no purgatório.

d)  Resolução de pesar  ou culpa.  O Cristianismo é uma “religião do
perdão”.  Mas  algumas  formas  de  culpa  ou  pesar  parecem  tão
opressoras que pensa-se que seja necessário um ato significativo para
trazer o indivíduo de volta a uma condição de equilíbrio.

e)  O  Caminho  tem  proporcionado  um  local  e  atividades  em  que
pessoas  com  problemas  legais  ou  morais  possam  resolverem  seu
desequilíbrio  no  aspecto  espiritual  ou  físico.  Na  época  medieval,
quando  não  havia  prisões,  percorrer  o Caminho  poderia  ser  uma
alternativa  à  prisão,  à  execução  ou  ao  exílio.  Atualmente,  jovens
infratores  de  alguns  países  têm  um  programa  para  trilhar  por  um
Caminho, acompanhados de um monitor/mentor, como alternativa ao
encarceramento.

f)  Resolução  de  uma  mudança  de  vida.  Um  novo  emprego;  uma
demissão;  uma  aposentadoria;  um  casamento;  um  divórcio  ou
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rompimento do relacionamento; a morte de um parceiro, pais ou filhos;
doença ou morte iminente; são mudanças de vida que podem motivar a
“seguir o Caminho”.

g)  A  oportunidade  de  iniciar  um  novo  caminho.  Fugir  de  papéis,
responsabilidades,  identidade,  etc.  pode  nos  permitir  redefinir  as
prioridades  na  vida,  enfatizando  sentimentos  de  simplicidade,  de
reflexão,  perdão,  gratidão,  contribuição  aos  demais  e  as  bendição
pelas graças recebidas.

h) A tentativa de resolver uma crise existencial em busca de um sentido
para  a  vida.  Algumas  pessoas  sentem,  no  íntimo,  que  os  seus
propósitos na vida carecem de substância e significado.  O Caminho
está repleto de modelos de peregrinos e parcerias que trabalham para
o sucesso e a autorrealização.

i) A peregrinação é, às vezes, chamada de “meditação caminhada ou
oração ritmada”. O peregrino pode refletir sobre o passado, o presente
e o futuro enquanto viaja através da distância e do tempo.

j) O ato de caminhar ou a peregrinação podem inspirar e motivar a arte,
a escrita, a música ou outras atividades criativas.

k) Turismo cultural. Aprender línguas, obter novos conhecimentos sobre
cultura,  natureza,  história,  arquitetura  ou,  também,  expandir  as
experiências  gastronômicas,  podem  ser  boas  motivações  para
vivenciar as diferenças que podem fazer parte de uma peregrinação.

l) Busca de um estilo de vida mais saudável. Os exercícios e a dieta
mediterrânea geralmente funcionam para atingir esse objetivo.

m) Expansão do círculo e variedade de amigos. Amizades para a vida
inteira  foram  criadas  por  meio  das  conexões  que  os  peregrinos
constroem caminhando e cooperando juntos.

n) Conexão entre culturas. O Caminho de Santiago oferece um lugar
para o mundo se encontrar sem julgamentos e, também, compartilhar
diferentes  línguas,  costumes,  canções,  códigos  morais,  etc..
“Communitas” é um termo que ouvimos para expressar a comunidade
de espírito que os peregrinos exibem no Caminho, nos albergues, nos
restaurantes e nos espaços sagrados.
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o) Atos de celebração contínua. Eu costumo brincar que caso um pai
queira  levar  seu filho  maior  de  idade para  percorrer  o  Caminho de
Santiago, poderia referir-se a ele como o bar com o balcão mais longo
do mundo e, assim, talvez ajudasse a convencê-lo a vir.

p) Um desafio enfrentado. Existe a satisfação de alcançar um objetivo
significativo  que  pode  gerar  confiança  e  esperança  de  que  “Algo
Grande” sempre seja possível.

Por que voltar?

Sempre tive muita curiosidade sobre os peregrinos que não sentem
necessidade de voltar. Por experiência direta, eu sei que o Caminho
pode ser uma “Experiência de Vida Focal”, onde os valores, objetivos e
habilidades pessoais se alinham perfeitamente com o que a pessoa
está fazendo. O desejo de voltar e, mais uma vez, de se unir a outros
peregrinos é motivado por diferentes razões, entre elas: a satisfação de
caminhar  como  peregrino,  aprender  sobre  a  história,  a  cultura  e  a
espiritualidade  como  um  investigador;  e,  também,  trabalhar  como
hospitaleiro e interagir com o povo espanhol como cidadão temporário.
Tendo  experimentado  a  “communitas”,  acredito  que  o  desejo  de
renovar e expandir as experiências surge nos peregrinos, motivando o
retorno ao Caminho.

Além de voltar  para  estes  fins,  eu  também volto  para  “retribuir”  ao
Caminho, atuando como hospitaleiro. O meu motivo para fazê-lo são
dois. Primeiro, o fascínio e a possibilidade de estabelecer ligações com
os grupos de peregrinos que chegam ao albergue. Segundo, para me
dar  oportunidade  de  criar  momentos  em  que  caminhantes,
aventureiros, turistas, ciclistas, etc. se transformarem em peregrinos,
tornando-os buscadores “que saíram de suas casas para encontrarem-
se a si próprios”.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 
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AMOR, O PONTO ÔMEGA

AUTOR: RIBAS VIDAL

O  Ponto  Ômega  é  o  caminho  para  os  estados  superiores  de
consciência do Universo, conforme teoriza o jesuíta-arqueólogo Pierre
Teilhard de Chardin. Ele é um dos cientistas do século XX que ajudou a
entender a evolução dos humanos e das civilizações.

O entendimento da evolução da consciência humana só começou a ser
elucidado por Chardin. Chardin teorizou sobre o Ponto Ômega no livro
“O fenômeno humano”,  onde associa  os  conhecimentos  de teologia
com a teoria da evolução.  Ele redefine o termo noético (oriundo de
Platão e Aristóteles) para indicar a capacidade cognitiva que diferencia
os humanos de outros animais, pois utiliza-se a intuição e a imaginação
para  encontrar  as  verdades  fundamentais.  Derivada  das  palavras
gregas: ETICA: estudo dos fatores que afetam o comportamento em
sociedade;  e  NOUS  (mente):  o  conhecimento,  a  inteligência,  o
pensamento, a consciência.

O  planeta  Terra  teria  três  etapas  de  desenvolvimento:  a  geosfera
(matéria  inanimada),  a  biosfera  (vida  biológica)  e  a  noosfera
(conhecimento, razão). Chardin teorizou que durante a evolução das
espécies  houve  incremento  de  complexidade  dos  organismos  e
ampliação do nível de consciência. Ele propõe, metaforicamente, que
os humanos estamos apenas iniciando o sexto dia da criação.

Noosfera  corresponderia  às  ideias,  ao  pensamento,  às  religiões,  às
leis,  à  educação,  à  cultura,  à  comunicação,  às  teorias,  ao
conhecimento e à tecnologia.

Chardin  propõe  que  o  próximo  degrau  evolutivo  dos  humanos,  a
noosfera, e se incrementaria com a interação das mentes humanas.
Assim,  a  biosfera  tem o  inconsciente  por  instinto,  mas,  quando  for
dominada,  passará  para  o  nível  do  superconsciente.  O
desenvolvimento  da  noosfera  dependeria  do  tempo  de  interação
intelectual dos humanos e da organização para atender objetivos para
o bem comum.
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Chardin propõe que a verdadeira natureza dos humanos seria o Ponto
Ômega (amor supremo), o qual tem as seguintes características:

- Pré-existente: O Ponto Ômega existe antes mesmo da evolução do
Universo e é a causa do seu crescimento e, também, da evolução dos
organismos  (incremento  da  complexidade,  da  consciência  e  da
personalidade);

- Pessoal: a evolução possibilitou formas superiores de consciência e
os  seres  humanos  são o  maior  expoente  disso.  No  Ponto  Ômega,
quando  o  Universo  é  Um,  as  pessoas  não  serão  suprimidas,  mas
superpersonalizadas;

-  Transcendente:  O Ponto  Ômega está  fora  da  estrutura  em que o
Universo cresce (é graças à atração do Ponto Ômega que o Universo
evolui);

- Autônomo: Livre das limitações de tempo (atemporal)  e de espaço
(não localizado);

- Irreversível: Uma vez alcançado, não pode ser perdido.

Sem limitações materiais,  prevaleceriam somente sentimentos  bons,
positivos, de cooperação, amizade, respeito entre as pessoas. “Somos
seres espirituais desfrutando uma jornada humana para atingir a
nossa divindade interior“.

Será que isto é possível ou é só teoria? 

Observe o espírito das pessoas no Caminho de Santiago: desapego
dos  bens  materiais,  sem  compromissos  com  o  tempo,  altruísmo,
fraternidade, colaboração, amor pela natureza e pela humanidade. Não
seria isso a causa da “Magia do Caminho”? 

Não seria esse o mesmo espírito das pessoas na época do Natal? Será
que isso explica a “Magia do Natal”? Será que isto é o Ponto Ômega?
Seria  possível  deixar  este  espírito  ser  parte  do  nosso  cotidiano
indefinidamente?

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .
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ONDE ESTÃO OS ANJOS NO CAMINHO DE SANTIAGO? 
AUTORA: MARINELLA LOCATELLI 

Há uma oração que lembra a bondade. Quando ouvida,  ela  desperta
sentimentos de proximidade, ternura e proteção. É uma das orações
que  não  pertence  à  liturgia,  não  é  clerical;  pelo  contrário,  é  muito
doméstica e vem acompanhada de um toque maternal: é a oração do
Anjo da Guarda. Quando estamos no Caminho de Santiago, sejamos
crentes ou não, queremos que algum anjo nos ampare, nos guie e nos
proteja. Toda religião tem suas presenças angelicais.

Se a mente concebeu este símbolo, é porque viveu uma experiência
humana que o gerou. Vito Mancuso, filósofo e teólogo italiano, em sua
conferência no encontro espiritual “Sorria com os Deuses” sustenta que
é possível falar de anjos se aceitarmos duas coisas. A primeira é que
vivamos  uma  dimensão  espiritual,  aquela  que  nos  faz  sentir  seres
livres, capazes de decisão e autodeterminação apesar dos vínculos de
nossas necessidades corporais, influência cultural e características de
nossa personalidade. A mesma dimensão espiritual que nos faz mudar
nossa decisão em nome de um princípio, ou que nos motiva a fazer
atos  de  justiça  mesmo contra  nossos  interesses.  A segunda é  que
falamos de anjos se acreditamos na natureza angélica da realidade.
Todas  as  coisas  carregam  uma  mensagem.  Eles  escreveram  um
“além”,  um “ultreya”.  O  que  é  real  não se  reduz  apenas  ao que é
visível.  É  a  natureza  angelical  do  ser,  ou  seja,  a  possibilidade  de
algumas experiências ou coisas ou pessoas serem mensageiras de um
mundo  mais  amplo  que  o  visível.  Podemos  encontrar  a  mensagem
numa paisagem, na música, na poesia, no abraço de alguém que nos
acolhe, num encontro inesperado.

O Caminho está cheio de mensagens que nos dizem que existe um
“bom  romance”.  Uma  narrativa  tão  boa  que  parece  exata  e,
inexplicavelmente,  formulada  para  nós.  A palavra  anjo  expressa  a
capacidade das coisas e das pessoas de serem mensageiros de algo
mais belo e justo.
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A palestra descrita acima tinha como subtítulo uma frase de Chesterton
"Os  anjos  voam...  porque tomam as  coisas  com leveza".  Mancuso,
para  explicar  suas  ideias,  relembra  a  lição  do  escritor  Italo  Calvino
dedicada à “leveza”. A leveza é uma das seis propostas para o novo
milênio. Para ser leve, diz o autor, é preciso se desapegar, ser humilde
e bem-humorado (duas palavras que nascem do húmus da terra).  É
preciso ser especialista na arte de tirar, subtrair peso na arte de viver e
também, eu diria, na arte de peregrinar.

Durante  o  Caminho  de  Santiago,  aprimora-se  o  processo  de
desapegar: as coisas são deixadas, o essencial é selecionado. O peso
em nossas costas também se torna mais suportável na medida em que
nossa vida se torna mais leve.

A dimensão espiritual que humaniza nosso olhar é o reconhecimento
da natureza angelical do que encontramos pelo caminho. Aprendemos,
a cada passo, a viver a leveza da vida. Tudo isso nos faz, cada dia,
parecer  um  pouco  mais  com  a  essência  dos  anjos.  O  caminho,
milagrosamente, nos revela a mensagem que nós mesmos levamos ao
mundo.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   .   .   . 
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ESPIRITUALIDADE OU RELIGIOSIDADE?
AUTOR: TONI PARNASO

O  Caminho  de  Santiago  de  Compostela  é  uma  oportunidade  para
desenvolver as virtudes, começando pela TOLERÂNCIA. A rota atual
começou a ser desenvolvida no século X como roteiro de peregrinação
católica.  A  partir  de  1984,  o  sacerdote  de  Cebreiro,  Elias  Valiña
Sampedro, começou a sinalizar a rota com as famosas setas amarelas
e, assim, começou a revigorar o Caminho como rota de peregrinação à
Santiago de Compostela.

Atualmente,  todavia,  esta  não  é  apenas  uma  rota  de  peregrinação
religiosa.  De  fato,  em  2019,  somente  39%  pessoas  receberam  a
Compostela por motivo exclusivamente religioso, enquanto os demais
concluíram o Caminho por motivos culturais (11%) ou misto (50%).

No Caminho vivencia-se um dos significados do terceiro Mandamento:
não usar o nome de Deus em vão. Ou seja, no Caminho não se utiliza
o nome de Deus para discriminar as pessoas por sua crença religiosa e
nem pelas suas aspirações políticas, condições econômicas/sociais ou
convicções  culturais.  Um  dos  grandes  méritos  do  Caminho  é  a
oportunidade de aumentar a espiritualidade das pessoas.

“Espiritualidade  está  relacionada  com  as  melhores  qualidades
humanas,  destacando-se:  amor,  compaixão,  alegria,  capacidade  de
perdoar  e  busca  da  harmonia  entre  as  pessoas.  Enfim,  essas
qualidades trazem a felicidade individual e coletiva. Estas qualidades
humanas independem da fé religiosa”, conforme o Dalai Lama no livro
“Uma ética para o novo milênio”.

Qualquer caminhada de longo percurso propicia  longos períodos de
introspeção. É uma oportunidade de estabelecer uma conversa interior
para  buscar  quais  daquelas  qualidades  humanas  precisam  ser
aprimoradas pessoalmente.

Religião propicia rituais, orações, envolvimento comunitário e, também,
oportunidade de crescimento espiritual. Mas, convém destacar que o
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desenvolvimento daquelas qualidades humanas exige dedicação, não
basta orar e seguir um ritual. “Fé sem ação é vã” (Tiago 2:17).

Tanto o caminhante como o religioso tem dois percursos a trilhar:  o
físico e o espiritual. O percurso físico é a estrada. O caminho espiritual
vai além do ritual e da oração. A espiritualidade se alcança quando se
dedica e se conscientiza em atender o bem-estar dos outros. São dois
tipos de caminhos, mas a escolha é de cada indivíduo. O Caminho é de
todos! 

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 

“Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.”

Mateus 5:8

“Vós sois a luz do mundo.”

Mateus 5:14
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DONATIVO  OU  ESMOLA?
AUTOR: TONI PARNASO

O comportamento dos humanos em relação ao dinheiro é complexo e
varia entre os extremos da avareza (atitude mesquinha e egoísta de
apego  aos  bens  materiais)  e  o  do  esbanjamento  (desprendimento
inconsequente e perdulário), ambos considerados vícios sob o aspecto
financeiro.  O  desenvolvimento  do  caráter,  portanto,  consiste  no
equilíbrio entre aqueles extremos e denomina-se liberalidade, ou seja,
aquela  virtude  ou  condição  de  generosidade.  A  liberalidade  é  a
característica daquele indivíduo que doa quando não tem obrigação de
fazê-lo e sem a expectativa de receber algo em troca. 

Santo  Agostinho  (354-430  d.C.)  teorizou  que  as  doações  de  um
indivíduo para outro são atos: ou de justiça ou de liberalidade. É um ato
de justiça quando uma doação é feita pela obrigação de retribuir um
benefício ou objeto recebido. É o que ocorre com muita frequência no
mundo moderno, onde uma pessoa obtêm um objeto ou um serviço e
tem o dever de pagar pelos mesmos.

A virtude da liberalidade, porém, ocorre quando a doação (de dinheiro,
tempo, atenção) é feita sem expectativas de recompensas, um ato de
caridade.  Caridade é uma palavra oriunda do latim “caritas”,  o  qual
significa carestia, preço alto, amor, afeição, ternura. Assim, o conceito
de caridade pode ser amplo e incluir compaixão, benevolência, piedade
e, finalmente, o donativo, a ajuda ou a esmola que se dá aos pobres e
os desprotegidos.

O  filósofo  espanhol  (de  Córdoba)  Maimônides  (1135-1204  d.C.)
desenvolveu  uma  classificação  dos  tipos  de  caridade  ao  qual
denominou  “Escada  de  ouro  da  caridade”.  A “escada  de  ouro”  é  a
classificação dos tipos de caridade em oito degraus, conforme o nível
de envolvimento dos indivíduos.  No  primeiro degrau,  o mais inferior
desta  “escada”,  é  aquele  onde  o  doador  cede  poucos  recursos  e,
ainda,  com má vontade.  No  segundo, a doação é com alegria,  mas
inferior  à  necessidade  do  receptor  e  somente  realizada  após  ser
solicitada. Esmola se encaixa nestas duas categorias.
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No terceiro degrau da “escada de ouro”, a doação é feita com alegria,
proporcional  à  necessidade,  mas  somente  realizada  após  ser
solicitada. No  quarto degrau, a doação é espontânea, proporcional à
carência,  mas  ofertada  diretamente  ao  pobre,  podendo  causar
emoções como vergonha.

No  quinto nível,  o  receptor  é  anônimo e o doador é conhecido.  No
sexto degrau,  o  receptor  é  conhecido  e  o  doador  é  anônimo.  No
sétimo, tanto doador como receptor são anônimos. 

Finalmente,  o  oitavo degrau de caridade (o mais elevado)  é aquele
onde se antecipa a necessidade das pessoas, evitando-se a pobreza.
Ela inclui ações como: ensino de uma profissão, criação de empregos,
apoio  aos  comércios  e  aos  negócios  locais.  O  oitavo  degrau da
“escada  de  ouro  da  caridade”  era  a  proposta  de  Maimônides  para
eliminar a pobreza na sociedade.

No mundo moderno, que aplicações teriam estes ensinamentos? Como
resposta, ilustrarei com situações verídicas ocorridas no Caminho de
Santiago de Compostela. Em muitas aldeias e povoados deste trajeto,
há cidadãos com uma banquinha com chá, biscoitos ou frutas e que
não cobram pelos produtos, apenas aceitam doação. 

Alguns  peregrinos  perdem  esta oportunidade  para  refletir  sobre  o
trinômio Avareza – Liberalidade – Esbanjamento.

Optando  pela  generosidade,  poderiam  avançar  como  indivíduos.
Nestas  ocasiões,  pode-se  lembrar  dos  ensinamentos  de  Santo
Agostinho e sentir gratidão pela gentileza recebida. Ao mesmo tempo,
as banquinhas são uma oportunidade de imaginar o impacto positivo
do  donativo  para  uma  família  e  uma  comunidade.  Lembre-se  da
"escada de ouro" de Maimônides. É certo que não há obrigatoriedade
de contribuir,  mas é  um exercício  para se tornar  uma pessoa mais
altruista,  para  desapegar-se  materialmente,  para  fazer  um  mundo
melhor. Faça uma doação, seja generoso. Gentileza gera gentileza.

Da  mesma  forma,  no  Caminho  de  Santiago  há  alguns  Albergues
Municipais ou Paroquiais que não cobram pela hospedagem, jantar e
desjejum.  A manutenção  deles  depende  de  donativos,  conforme  a
generosidade  e  a  capacidade  financeira  das  pessoas.  Esta  é  uma
tradição  milenar,  que  existe  desde  que  o  Caminho  começou  a  ser
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percorrido.  Veja  isto  como  uma  enorme  oportunidade  para  evoluir
espiritualmente. Seja generoso e sinta-se mais feliz.

A  liberalidade  faz  parte  do  espírito  peregrino  e  poderia  ser
desenvolvida  para  ser  mais  utilizada  no  teu  cotidiano.  Imagine  um
mundo  onde  os  indivíduos  tenham  mais  desprendimento,  mais
generosidade. Este mundo é possível, começa dentro de você!

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .   

“Feliz é quem empresta com generosidade
e que com honestidade conduz os seus negócios.”

Salmos 112:5

“Sempre há flores no caminho
de quem cultiva o amor.”

Anônimo
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ESTOICISMO PARA PEREGRINOS

Autor: Toni Parnaso

Felicidade é poder florir mesmo
entre as pedras do caminho.

Inês Seibert

Resumo:  O  objetivo  deste  texto  é  apresentar  o  estoicismo  como  uma
referência filosófica a ser desenvolvida enquanto se percorre o Caminho de
Santiago  de  Compostela.  Primeiramente,  será  feito  um breve  panorama
sobre  o  impacto  do  estoicismo  na  civilização  ocidental.  Depois,  serão
apresentadas as virtudes estoicas em formato de tabela; seguido por alguns
exercícios  diários  que  podem  ser  feitos  para  obter  os  benefícios  do
estoicismo. Algumas reflexões indicam o potencial do estoicismo para trazer
contentamento e felicidade para a vida de um peregrino (e também de um
leigo).

A filosofia estoica foi criada por Zenão (334-262 a.C.). Filósofos como
Sócrates  e  Platão  já  haviam proposto  que o  propósito  da  vida  é  a
busca da felicidade e que o desenvolvimento das virtudes levaria  à
felicidade.  Zenão  desenvolveu  sua  proposta  a  partir  desses
pressupostos, afirmando que: o mundo material é feito de fatos; das
quais alguns podemos controlar e outros não. Portanto, as coisas sob
nosso  controle  poderiam  ser  postas  em  prática  para  beneficiar  a
maioria  das  pessoas.  Por  outro  lado,  coisas  fora  do  nosso controle
devem ser delegadas às pessoas capazes de lidar com elas, assim,
seria inútil  se preocupar com elas. A única coisa em nosso poder é
como pensar e como reagir às coisas.

O estoicismo impactou o Antigo e o Novo Testamento. Esses textos são
a base do cristianismo e ajudaram a moldar a civilização ocidental. No
Antigo Testamento, os livros mais afetados pelo estoicismo foram: o
Livro  dos  Provérbios,  o  Livro  de  Jó,  o  Eclesiastes  e  o  Livro  da
Sabedoria. No Novo Testamento, os livros mais afetados pela escola
filosófica estoica foram: João, Tiago, e as cartas de Paulo e Pedro.
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Além disso,  alguns  ditados  muito  usados  no  Caminho  de  Santiago
também têm origem estoica, como por exemplo “o peregrino é grato,
enquanto o turista exige”.

O estoicismo moderno começou a ser desenvolvido no final do século
XX e várias aplicações se seguiram. Por exemplo:  a)  psicólogos da
indústria e técnicos dos esportes usam-no para ajudar os membros de
suas equipes a se destacarem em seus trabalhos; b) as ideias estoicas
são a base da terapia cognitivo-comportamental;  c)  o estoicismo foi
proposto como uma filosofia dos militares dos Estados Unidos porque
suas  quatro  virtudes  ajudam  a  moldar  um  código  de  conduta
excepcional.

Virtudes estoicas

O lema dos antigos filósofos gregos é que a felicidade se baseia no
desenvolvimento  das  virtudes.  As  quatro  virtudes  estoicas  são:
coragem,  paciência,  discernimento  (sabedoria)  e  temperança.
Desenvolvemos a Tabela das Virtudes Estoicas com base na ideia de
Aristóteles de que cada virtude é o meio-termo entre os extremos de
vícios (tanto nas ações quanto nos pensamentos).

Tabela das virtudes estoicas. 
Vício por falta de ... VIRTUDE Vício por excesso de ...
Covardia (medo exagerado) CORAGEM/PRUDÊNCIA Imprudência/impulsividade
Irritabilidade PACIÊNCIA Indiferença
Rusticidade/Tolice DISCERNIMENTO Orgulho/Arrogância
Licenciosidade TEMPERANÇA Austeridade/Rigidez

Fonte de uma lista completa da Virtudes Clássicas: https://toni-parnaso.blogspot.com

Para  os  estoicos,  a  virtude  mais  importante  é  a  coragem,  porque
conduz ao desenvolvimento das demais. Quando uma pessoa age sem
coragem  em  algo,  ela  realiza  uma  ação  covarde.  Por  outro  lado,
quando uma pessoa age com excesso de coragem, ela se envolve em
uma  ação  imprudente.  O  mesmo  raciocínio  pode  ser  usado  para
pensar sobre as outras virtudes.
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Alguns exercícios para desenvolver uma pessoa melhor

Desenvolver as virtudes é uma missão para toda a vida. O percurso do
Caminho de Santiago oferece uma boa oportunidade para controlar os
sentimentos, desde os materiais como: fome, cansaço, calor/frio; como
os  psicológicos  como:  ansiedade,  medo,  solidão  e  tolerância;  entre
outros.

Um típico exercício estoico é lembrar cada pessoa ou situação em que
as coisas saíram do controle e comparar e contrastar com situações
em que tudo estava perfeito. A ideia é tentar encontrar um padrão a
seguir no intuito de alcançar os resultados positivos. Da mesma forma,
pode-se observar as boas ações e atitudes dos outros e tentar adotar
um tipo de comportamento semelhante.

Outra  utilidade  do  estoicismo  durante  o  Caminho  de  Santiago  é  o
controle da ansiedade nas descidas. Assim, reduzindo a velocidade na
caminhada durante os declives evita injúrias no joelho causada pelo
impacto.
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Outro  exercício  é  aprender  a  reconhecer  (e  selecionar  entre)
sentimentos diferentes,  mas intimamente relacionados,  por  exemplo:
alegria e felicidade. Sabe-se que esses são dois tipos de sentimentos
diferentes  através  de  tomografias  computadorizadas  do  cérebro  de
pessoas  pensando  coisas  que  levam  a  esses  sentimentos;  ou
estudando  as  causas  desses  sentimentos;  ou  analisando  as
consequências de cada tipo de sentimento.

A  alegria depende  dos  desejos  e  das  expectativas.  Os  princípios
causadores  de  alegria  estão  relacionadas  a  dinheiro,  ideologia  (ou
fanatismo),  compromisso  (chantagem  subconsciente  que  se  joga
consigo mesmo) e ego (no sentido de vaidade). O oposto de alegria é
tristeza ou frustração, os quais acontecem quando um desejo não é
satisfeito. Pode-se aprender a controlar os desejos para voltar a sentir
alegria. No entanto, a tristeza constante pode levar à depressão e à
melancolia  e  para  sair  da  depressão  pode-se  precisar  de  ajuda
profissional.

O  outro  tipo  de  sentimento  é  a  felicidade,  a  qual  depende  de
esperança e propósito de vida. Este tipo de sentimento é impulsionado
por:  sentimento  de  pertencimento,  comunidade,  confiança,
coincidências felizes na vida de uma pessoa (serendipidade) e serviço
para ajudar os outros. O oposto de alegria é o tédio. Eles podem ser
revertidos para felicidade quando se encontra um propósito de vida.

Percorrer no Caminho de Santiago oferece uma boa oportunidade para
transformar  alegria  em  felicidade  porque  todos  os  princípios
causadores do último sentimento podem ocorrer nessa caminhada. No
entanto,  deve-se evitar  criar  expectativas sobre isso, a fim de evitar
frustrações (que levariam à tristeza).

Como mensagem final pode-se utilizar a “Oração da Serenidade” para
ajudar  a  lembrar  as  principais  virtudes  estoicas.  Senhor,  dá-me:
Serenidade/Paciência para aceitar coisas que não consigo; Coragem
para mudar as coisas que posso; Sabedoria para saber a diferença; e
Temperança para agir de forma apropriada.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 



 

PARTE 6

ARTE & CRIATIVIDADE

Música 1 – Santa Maria.

Música 2 – Peregrino estrangeiro.

Lenda – Alma no Caminho.

Música 3 – A Visão do peregrino.

Receita – Queimada Galega.

Música 4 – Um Peregrino no Caminho.

Poesia - “Madrigal á Cibdá de Santiago”
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SANTA MARIA

MELODIA: TRADICIONAL

Video:  https://youtu.be/MWSfppruGQ0 

Cantores: Rosa Messias, Ribas Vidal.
2022, CC-BY-NC-SA. Partitura musical: José Lee.

https://youtu.be/MWSfppruGQ0
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PEREGRINO ESTRANGEIRO

CANTO, VIOLÃO: VARS ROMAN

Vídeo:          https://youtu.be/4olJjIUVsI4  

Am               E7               Am
Sou um peregrino estrangeiro. 

Dm                                 E7
Estou caminhando num mundo hostil.

Am           E7                Am
Mas, não há maldade, doença ou perigo, 

Dm           E7             Am
Nas terras lindas pra onde eu vou. 

    F                  C
Estou indo lá pra ver meu pai.

    F          G       C          E7
Estou indo lá pra Santiago. 

Am                E7            Am
Estou atravessando o rio Jordão. 

     Dm        E7               Am
Eu estou indo lá para minha casa.

Tempestades me cercarão 
E o meu caminho é pedregoso.
Mas, belas terras me aguardam 
E de alegria eu vou chorar. 

Estou indo lá para Galícia.
Estou indo lá pra Santiago. 
Estou atravessando o rio Minho.
Eu estou indo lá pra minha casa.

Estou indo lá para Galícia.
Estou indo lá pra Santiago. 
Estou atravessando o rio Minho.
Eu estou indo lá pra minha casa.

Letra adaptada ao Caminho de Santiago por: 
Ana Desimone y Ribas Vidal.

https://youtu.be/4olJjIUVsI4
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ALMA NO CAMINHO

AUTOR: VARS BRAGA ROMAN

Numa fria  manhã de outono,  com o sol  ainda tentando passar pela
névoa espessa, a peregrina Alma deixou o albergue em Ponte de Lima
rumo a Rubiães. Sabia que enfrentaria um dia difícil, pois nesse trecho
teria de vencer a subida da Labruja. No trajeto,  parou um pouco na
Cruz dos Francos, deixou sua pedra e fez uma oração agradecendo ao
Deus Celta Cernunnos por desfrutar de uma natureza harmoniosa, com
um bosque cheio de pássaros cantando e muitos arbustos floridos.

Ponte Medieval, Ponte de Lima, Portugal. Creative Commons.

Ela  continuou  subindo  até  passar  pelo  Alto  da  Portela  Grande,
atingindo o ponto mais alto nesse dia de caminhada. Estava exausta,
mas muito feliz  por ter suplantado esse desafio.  E quando iniciou a
descida  para  Rubiães  resolveu  se  sentar  um pouco  na  escada  de
entrada da Igreja de São Pedro, onde ficou observando o miliário do
Imperador  Caracalla  –  que  fica  no  átrio  da  igreja  e  sinaliza  a  Via

https://viasromanas.pt/#braga_tui
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Romana XIX –,  itinerário  que ligava  Bracara  com Lvcvs  e  Asturica,
todas “augustas” e logo em seguida adormeceu. 

Igreja de S. Pedro, Rubiães, Portugal. Creative Commons.

Dormiu profundamente e sonhou que passava por ela uma legião de
romanos que vinha de Ponte de Lima. A legião, com diversas centúrias,
era  comandada  pelo  cônsul  romano  Décimo  Júnio  Bruto.  Um  dos
centuriões  sentou-se  ao  seu  lado  e  lhe  contou  que  eles  haviam
acabado  de  atravessar  o  rio  Lima,  confessando  que,  inicialmente,
tiveram  muito  medo  de  atravessá-lo,  pois  apesar  de  já  estarem
caminhando há muito  tempo –  e  já  terem passado pelos  rios  Tejo,
Mondego e Douro –, havia uma lenda de que aquele seria o rio Lete
(Lethes) e, se o cruzassem, esqueceriam de tudo e de todos.

Um dos oficiais  disse:  “– É o rio Lete,  daqui  não passaremos!”.  Foi
quando  o  cônsul,  que  comandava  as  tropas,  tentou  convencer  os
centuriões de que não tinham chegado à fronteira final  e  que,  para

https://viasromanas.pt/#braga_tui
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conquistarem outros territórios, precisavam atravessar o rio, afinal seu
objetivo era chegarem aos confins do mundo. 

Como  não  conseguiu  sensibilizar  seus  comandados,  Décimo  Júnio
Bruto pegou o estandarte da legião com a Águia Imperial,  esporeou
seu  cavalo  e  atravessou  o  rio  Lima.  Chegando  à  outra  margem
começou  a  chamar  todos  os  seus  homens  pelo  nome  e,  então,
convenceu seu exército de que não havia perdido a memória e que
poderiam,  enfim,  atravessar  o  rio  em  segurança  e  continuar  sua
jornada rumo ao fim do mundo. 

Nesse  momento  Alma  acordou  de  seu  sono  profundo  e  ficou
procurando  o  centurião  e  se  perguntando  como  aquele  momento
poderia ter sido tão real! Nos dias seguintes, até chegar a Santiago de
Compostela, caminhou a maior parte do tempo sozinha e introspectiva,
prestando atenção aos sinais que o caminho lhe mostrava. 

Quando chegou a Santiago resolveu caminhar até Finisterra – onde era
o fim do mundo na época romana – e, sentada na pedra em forma de
mesa  quadrada  chamada  Ara  Solis,  rezou  a  São  Tiago  em
agradecimento pela sua vida, e perguntou em silêncio: 

“– O que é realidade e o que é sonho em nossa peregrinação?”

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .

Isla de tres cruceros, ría de Arousa, ruta marítima.
Vars Roman © 2021.
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A VISÃO DO PEREGRINO

LETRA: TOM FRIESEN 
MELODIA:  TRADICIONAL IRLANDESA

Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=qxeUEAVD6OQ 

2021, CC-BY-NC-SA. Tradução: Ribas Vidal, Ana Desimone. Partitura musical: José Lee.

https://www.youtube.com/watch?v=qxeUEAVD6OQ
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QUEIMADA GALEGA

AUTORA: CARLA SILVA 
Coordenadora do Albergue do Mosteiro de Vairão

A  queimada  galega  é  uma  das  bebidas  mais  apreciadas  nas
festividades  do  Albergue  do  Mosteiro  de  Vairão,  no  Caminho
Português. A origem dessa bebida lembra as cocções de frutas feitas
pelos Celtas, há alguns milênios. Como a destilação, o açúcar e o café
somente  chegaram  à  Península  Ibérica  com  os  árabes,  pode-se
deduzir que a receita original surgiu após o século VIII. A receita atual
evoluiu em meados do século XX.

Em algumas localidades, prepara-se esta bebida no dia das bruxas,
pois durante a sua cocção recita-se o esconjuro (uma “ladainha para
espantar bruxas, ciúmes, cobiça, inveja, mau-olhado, etc”). Quando o
fogo começar a arder, os participantes podem pensar nos hábitos e
costumes  que desejam eliminar.  E  antes  de  beber,  podem-se fazer
pedidos daquilo que se queira atrair para as suas vidas.

A teatralidade  do  preparo  e  o  sabor  característico  da  bebida  são
justificativas para reunir peregrinos e amigos numa atividade divertida.
Para tanto, não há necessidade de se esperar  pelo dia das bruxas.
Mesmo porque, embora digam que existam, hoje em dia ninguém mais
acredita em fadas e bruxas (ou como dizem os galegos: 

“eu non creo nas meigas, mais habelas, hainas”).

https://www.facebook.com/mosteirodevairao
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Ingredientes:

1 litro de aguardente,
125 g de açúcar,
1 casca de limão,
1 casca de laranja,
1/2 maçã,

8 grãos de café.

Utensílios:

Caldeirão de barro vidrado ou porcelana,

Concha de porcelana,

Copos ou taças de barro ou porcelana.
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Modo de fazer:

- Colocar a aguardente no caldeirão apropriado.

- Adicionar o açúcar, as cascas de limão e de laranja e a maçã cortada
em pedaços grandes.

- Juntar-se os grãos de café.

- Retirar uma porção de aguardente com uma concha, coloca-se fogo
e, uma vez que esteja a arder, junta-se à mistura.

- Deixar a queimada arder entre 15 e 20 minutos. Quanto mais tempo
arder, mais álcool será queimado e mais suave será o licor.

-  Durante  a  queima  pode-se  tirar  conchas  cheias  do  líquido
incandescente,  levantá-la  no  ar  e  despejar  o  líquido  de  volta  ao
caldeirão.

-  Por  diversão,  pode-se  recitar  o  esconjuro  ou  outra  ladainha  para
espantar bruxas. 

- Depois de ter queimado o tempo suficiente, apague o fogo com uma
tampa.

- Servir ainda quente em taças pequenas.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 
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UM PEREGRINO NO CAMINHO

LETRA: TOM FRIESEN 
MELODIA: (KINGSSFOLD) TRADICIONAL IRLANDESA

Video:   https://youtu.be/hl9W3irKaOo 

Cantores: Ribas Vidal, João Lazzarini, Erika Collischonn.
2022, CC-BY-NC-SA. Tradução: Ribas Vidal, Ana Desimone. Partitura musical: José Lee.

https://youtu.be/hl9W3irKaOo
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MADRIGAL Á CIBDÁ DE SANTIAGO
AUTOR: FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936)

Chove en Santiago
meu doce amor.

Camelia branca do ar
brila entebrecida ô sol.

Chove en Santiago
na noite escura.

Herbas de prata e de sono
cobren a valeira lúa.

Olla a choiva pol-a rúa,
laio de pedra e cristal.
Olla no vento esvaído

soma e cinza do teu mar.

Soma e cinza do teu mar,
Santiago, lonxe do sol.

Ágoa da mañán anterga
trema no meu corazón.

Tradução do Galego para o Português

Madrigal à Cidade de Santiago

Chove em Santiago
meu doce amor.

Camélia branca do ar
brilha sombria ao sol.

Chove em Santiago
na noite escura.

Ervas de prata e de sonho
cobrem a lua vazia.

Olha a chuva pela rua,
queixa de pedra e cristal.

Olha no vento esvaído
sombra e cinza do teu mar.

Sombra e cinza do teu mar
Santiago, longe do sol;
Água da manhã antiga
treme no meu coração.
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BREVE BIOGRAFIA E OBRA DE GARCÍA LORCA

García Lorca foi um poeta da Espanha que começou suas obras literárias
em 1918, quando tinha 20 anos de idade. Residiu certo período na Galícia
onde  compôs  a  obra  intitulada  “Seis  poemas  galegos”.  Esses  poemas
eram: “Madrigal à cidade de Santiago”, “Romaria de Nossa Senhora da
Barca”,  “Cantiga  do  menino  na  loja”,  “Noturno  do  adolescente  morto”,
"Canção  de  ninar  para  Rosália  Castro,  morta”  e  “Dança  da  lua  em
Santiago”. Os originais destes poemas estão na Biblioteca da cidade de
Ourense. 

O  estilo  literário  de  García  Lorca  caracteriza-se  pela  utilização  de
metáforas com vários símbolos, destacando-se:

•  Lua:  seu símbolo  mais  usual  e  que representa,  geralmente,  a  morte;
também pode simbolizar erotismo, fertilidade, esterilidade ou beleza;

•  Água:  em movimento representa vitalidade;  mas,  na forma de chuva,
simboliza a morte;

•  Sangue: representa a vida,  o erotismo e a sexualidade;  mas,  sangue
derramado simboliza a morte;

• Ervas e metais: simbolizam a morte.

A ordem dos poemas não foi ao acaso; nos dois primeiros predominam a
esperança  (apesar  de  alguns  elementos  simbólicos  tendendo  ao
pessimismo).  O  primeiro  poema  (Madrigal  á  cibdá  de  Santiago)  foi
publicado isoladamente em 1932-1933, nas revistas Yunque (de Lugo) e
Resol (de Santiago) e nos jornais El Pueblo Gallego (de Vigo) e El Sol (de
Madri). 

Em 1935, Lorca entregou todos originais ao seu amigo e escritor Blanco-
Amor, que o ajudou a publicar o livro “Seis poemas galegos” pela Editora
Nós. Esta obra encerrou a fase poética do autor.

Nesta obra, Frederico García Lorca utilizou palavras  (através do som das
mesmas na leitura dos poemas) para transmitir vários aspectos da Galícia,
incluindo:  o  aroma,  as  cores,  as  crendices,  o  misticismo,  as  tradições
religiosas, as pedras, a chuva, o mar e as saudades. Lorca, com 38 anos
de idade, foi uma das primeiras vítimas da guerra civil espanhola (1936-
1939).

(A.V.A.)

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .



 

PARTE 7

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Texto 1 – Ano Santo ou Ano Jubilar.

Texto 2 – Bendições aos peregrinos.

Texto 3 – Varal de orações.



 

Estátua do apóstolo Santiago.
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ANO SANTO OU ANO JUBILAR

AUTOR: RIBAS VIDAL

O  Ano  Santo,    também  chamado  Ano  Jubilar   Compostelan  o,   é
celebrado naqueles anos em que o dia  de São Tiago (25 de julho)
ocorre num domingo. A comemoração normalmente vigoraria apenas
em 2021; mas foi prolongada até o final de 2022 devido à condição
sanitária pela qual passa a humanidade.

Segundo a tradição católica, há indulgências (remissão dos pecados)
especiais aos fiéis que visitarem a Catedral de Santiago durante o Ano
Jubilar. Conforme o prof. Lopez Alcina, da Universidade de Santiago de
Compostela,  há evidências da celebração do Ano Santo a partir  de
1434.

Convém  alertar  aos  leitores  que  a  partir  de  1993  há  um  projeto
publicitário denominado “Ano Xacobeo”, que consiste num programa de
marketing da Galícia para incentivo de atividades de lazer, de turismo e
de  cultura  durante  os  Anos  Santos.  Assim,  alguns  confundem    Ano  
Santo   (de motivação religiosa)     com Ano J  acobeo   (de cunho turístico)  ,
mas são duas coisas diferentes e complementares e que podem ser
desfrutadas no mesmo período.

A cerimônia  simbólica  de  início  (e  de  final)  desta  celebração  é  a
abertura (e o fechamento) da Porta Santa da Catedral de Santiago de
Compostela. Esta porta, também chamada Porta do Perdão, localizada
na parte traseira da igreja, dando acesso à Praça de Quintana.

https://www.gronze.com/articulos/ampliacion-2022-ano-santo-que-hay-detras-21272
https://www.gronze.com/articulos/ampliacion-2022-ano-santo-que-hay-detras-21272
https://www.gronze.com/articulos/ampliacion-2022-ano-santo-que-hay-detras-21272
https://www.gronze.com/articulos/ampliacion-2022-ano-santo-que-hay-detras-21272
https://www.gronze.com/articulos/ampliacion-2022-ano-santo-que-hay-detras-21272
https://www.gronze.com/articulos/ampliacion-2022-ano-santo-que-hay-detras-21272
https://www.gronze.com/articulos/ampliacion-2022-ano-santo-que-hay-detras-21272
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jubileu_Compostelano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jubileu_Compostelano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jubileu_Compostelano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jubileu_Compostelano
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BENDIÇÕES AOS PEREGRINOS

Deus Pai:

Rezamos  por  estes  peregrinos  ………………  (nomes)  que  se
preparam para  peregrinar  ao  Túmulo  de  Santiago  “el  Maior”  em
Santiago  de  Compostela.  Assim,  homenagearão  o  Apóstolo
Santiago, amigo de Jesus e o primeiro mártir de sua fé.

Essa fé tem uma longa tradição de peregrinações, e milhares de
fiéis viajam a este lugar sagrado por motivos religiosos. 

A própria palavra "peregrinus" vem do latim peregrino, que significa
estrangeiro;  alguém  que  viaja  pela  fé  para  um  lugar  em  uma
experiência  distante  de  sua  vida  normal.  Por  isso,  Abraão  é
reconhecido como o primeiro peregrino descrito nas escrituras, pois
foi chamado a viajar à terra escolhida por Deus.

Séculos depois, os descendentes de Abraão embarcaram em sua
peregrinação à terra prometida do Egito. 

O nascimento do próprio Jesus é marcado pela peregrinação dos
Magos, que seguiram a estrela para homenagear o Messias e está
registrado  que  o  próprio  Jesus  viajou  em  peregrinação  muitas
vezes. Primeiro indo (fuga) e voltando do Egito. Depois foram várias
peregrinações à Jerusalém.

Oramos para que (nomes) ……………… sejam inspirados por estes
exemplos  de  peregrinação  que  são  descritos  nas  Sagradas
Escrituras.

https://oficinadelperegrino.com/preparacion/preparacion-espiritual/

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 
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Deus Pai, 

pedimos-te que abençoes estas vieiras, símbolos tradicionais dos
peregrinos  a  Santiago  de  Compostela.  Rogamos  que  (nomes)
………… cheguem ao seu destino no Túmulo do Apóstolo. Pedimos
que abençoe essas bengalas e mochilas,  símbolos do apoio que
………………. (nomes) eles receberão de seus amigos e daqueles
que encontrarão ao longo do caminho.

E  abençoe  (nomes)  ………………  para  que  possam  viajar  com
segurança e desfrutar de dias de feliz convivência, uma caminhada
orante e noites de sono reparador até o final de sua jornada.

Juntos, agora fazemos a oração dos peregrinos:

Apóstolo Santiago, escolhido entre os primeiros, foste o primeiro a
beber o cálice do Senhor e és o grande protetor dos peregrinos;
torna-nos fortes na Fé e alegres na esperança no nosso caminho de
peregrinação pelo caminho da vida cristã, e encoraja-nos a chegar
finalmente  à  glória  de  Deus  Pai.  Uma  pessoa  (Nomes)
……………… enquanto parte em uma peregrinação deste lugar, que
o seu coração se encha de amor e que os bons votos de todos que
o conhecem o acompanhem.

Que  a  terra  abra  caminho  antes  de  seus  passos;  que  o  vento
sempre sopre nas suas costas, deixe o sol brilhar quente em seu
rosto; deixe a chuva cair suavemente em seus campos e; até nos
encontrarmos novamente, que Deus o mantenha na palma de suas
mãos

Nós te imploramos por Jesus Cristo nosso Senhor.

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . . 

“O SENHOR disse a Abraão: Sai-te da tua terra...
 e se encaminhe para a terra que eu te mostrarei.”

Gênesis 12:1
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VARAL DE ORAÇÕES

AUTOR: TONI PARNASO

As atividades dos hospitaleiros podem ser divididas, para fins didáticos,
em  três componentes:  trabalho  físico,  desenvolver  ambiente  de
comunidade e criar oportunidades de introspecção e de reflexão. Essa
divisão é apenas didática, pois uma mesma atividade pode ter mais de
uma função.

O trabalho físico são  as tarefas rotineiras, árduas  e  incluem:  varrer e
passar  pano  úmido  com  desinfetante  em  todos  os  pisos; passar
desinfetante nos colchões e verificar presença de insetos em costuras
e  zíperes dos mesmos;  passar “vaporeto” nas camas e em todas as
frestas de pisos e paredes; lavar toaletes e desinfetar pias, torneiras e
maçanetas; lavar e secar lençóis, fronhas e toalhas e, posteriormente,
dobrar  e guardá-los;  tirar  o pó  dos  tapetes;  fazer  o  inventário  do
estoque  de  comida  e  de  produtos  de  limpeza;  fazer  as  compras;
organizar o albergue para receber os peregrinos.

A acolhida que desenvolva um ambiente aconchegante, seguro e com
sensação de comunidade  incluí:  recepção  fraterna/calorosa  e
despedida otimista; atenção aos enfermos; criar períodos para partilha
de experiências, música, canto; ser um ouvido amigo.

Para  criar  oportunidades  de  introspecção  e  de  reflexão  pode-se:
questionar,  ouvir  e  calar.  Caso  seja  percebida  a  expectativa  de
conselho,  talvez  seja  sábio fazê-lo através  de questionamento,  pois
criaria oportunidade de reflexão, para que o próprio peregrino encontre
as  respostas  que  necessita  (“Peçam,  e  lhes  será  dado;  busquem,  e

encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta”. Mateus 7:7). A introspecção
parece fundamental no caso de perguntas como angustias emocionais
e  questionamentos  existenciais,  porque  as  respostas  dependem de
circunstâncias particulares de cada indivíduo;  portanto, cada um deve
achar as suas próprias respostas. Enfim, após questionar e ouvir,  a
reflexão (ou oração)  silenciosa  pode favorecer o  peregrino  (“Quando
orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está

em secreto”. Mateus 6:6). 
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Bandeiras de orações são pedaços de tecido contendo preces escritas
e que são penduradas num varal para tremular ao vento.

Varal de orações. Creative Commons.

O varal de orações pode criar um ambiente que leve à introspecção e à
reflexão. Em papel, tenho imprimido orações como: Preces a Santiago,
Sermão da Montanha, Oração da Paz, e Oração da Serenidade. Tenho
pendurado o varal no interior de salas, corredores ou lavanderias.

ORAÇÃO A SANTIAGO 1

Ó Deus, que a vossa Igreja  exulte  sempre no constante louvor  do
Apóstolo São Tiago, Maior, para que, sustentada por sua doutrina e
intercessão, seja fiel a seus ensinamentos. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

São Tiago Maior, rogai por nós!

ORAÇÃO A SANTIAGO 2

Apóstolo Santiago, escolhido entre os primeiros, tu foste o primeiro a
beber no cálice do Senhor, e és o grande protetor dos peregrinos; faz-
nos  fortes  na  fé  e  alegre  na  esperança,  em  nosso  caminhar  de
peregrino seguindo o caminho da vida de Cristo e alenta-nos para que
finalmente, alcancemos a glória de Deus Pai. 

Que Assim seja.
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SERMÃO DA MONTANHA (Mateus 5: 3-16)

Bem-aventurados os pobres em espírito,  porque deles é o reino de
Deus!

Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados!

Bem-aventurados os calmos, porque herdarão a terra!

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão
saciados!

Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia!

Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus!

Bem-aventurados  os  defensores  da  paz,  porque  serão  chamados
filhos de Deus!

Bem-aventurados  os  que  são  perseguidos  por  causa  da  justiça,
porque deles é o reino dos céus!

Bem-aventurados  sereis  quando  vos  caluniarem,  quando  vos
perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa
de mim.

Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa, pois
assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.

ORAÇÃO DA PAZ (Oração de S. Francisco)

Senhor,

Fazei de mim um instrumento de vossa paz.

Onde houver ódio, que eu leve o amor,

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.

Onde houver discórdia, que eu leve a união.

Onde houver dúvida, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade.

Onde houver desespero, que eu leve a esperança.

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.

Onde houver trevas, que eu leve a luz!

Ó mestre,

Fazei que eu procure mais:

Consolar, que ser consolado;

Compreender, que ser compreendido;

Amar, que ser amado.

Pois é dando, que se recebe.
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Perdoando, que se é perdoado e

É morrendo, que se vive para a vida eterna!

Que assim seja!

ORAÇÃO DA SERENIDADE

Senhor,

Conceda-me a serenidade

Para aceitar aquilo que não posso mudar,

A coragem para mudar o que me for possível

E a sabedoria para saber discernir entre as duas.

Vivendo um dia de cada vez,

Apreciando um momento de cada vez,

Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz.

Aceitando este mundo como ele é, e não como gostaria que ele fosse;

Confiando que o senhor fará tudo dar certo caso eu me entregar à sua
vontade.

Pois assim poderei ser feliz.

Que assim seja!

. . .   o o o   0 0 0   o o o   . . .

“Ora et Labora.” (Orai e trabalhai). 

"Ore como se tudo dependesse de Deus 
e trabalhe como tudo dependesse de você".

Lema Beneditino.




