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MANCHETES
2020: PRIMEIRO ANO DESTE INFORMATIVO
O Planejamento Estratégico para este informativo
foi concluído no Albergue do Mosteiro de Vairão,
em novembro de 2019. Nem nos piores pesadelos
se imaginou o que ocorreria no ano que iniciaria.
Mas, tínhamos fé de que este material ajudaria a
transformar caminhantes em peregrinos, ou seja,
estimularia a jornada interior.
Sabemos que fé sem ação é inútil (Tiago 2:17).
Então, estabeleceram-se parcerias com diversos
voluntários para desvendar conhecimentos,
filosofia e espiritualidade do Caminho de Santiago.
Esperamos que os textos apresentados tenham
ajudado a superar alguns dos desafios que 2020
nos impuseram.

Série de documentos produzidos em 2020.

NATUREZA E ALEGRIA NA CAMINHADA NO
7º TRECHO DO CAMINHOS DE CARAVAGGIO
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Depois de quase oito meses
trancados, a ACASARGS organizou
esta linda caminhada. Foram incluídos
todos os protocolos de segurança
para desfrutar a paisagem e as
companhias.
A caminhada ocorreu dia 18 de
outubro e percorreu a orla do Rio Caí,
no município de Nova Petrópolis. Foram 19 km em trechos de descida e
plano. De fato, foi um roteiro leve para que o retorno às atividades fosse
mais contemplativo.
Foi escolhido um dos trechos do Caminho de Caravaggio que, como os
demais, contém uma paisagem deslumbrante e com muita paz. Foi um dia
para reencontrar os amigos e desfrutar a natureza. Após a caminhada, os
caminhantes desfrutaram um delicioso Café Colonial na Serra Gaúcha.

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Antonio Machado

EDITORIAL
Cumprimentos peregrinos,
“Cautela e caldo de galinha não fazem mal a
ninguém!” Com este ditado antigo, esperamos
deixar clara a situação no Caminho de Santiago.
Durante o auge do verão europeu, albergues
fechados, voos cancelados e o reaparecimento da
Covid em várias localidades do caminho geraram
incertezas que provocaram a queda de 74% no
fluxo de caminhantes no escritório de peregrinos
em Santiago de Compostela. De fato, em julho e
agosto de 2020 foram emitidos somente 29.564
certificados, em contraste com 116.133 no mesmo
período em 2019.
Para aqueles que desejam informações seguras e
atualizadas, recomendamos o site da Fed. Esp.
das Associações de Amigos. Alguns conselhos
do site da Egeria House são sábios; por exemplo,
que sejam incluídos no planejamento: muitas
máscaras; orçamento extra para despesas
inesperadas (retorno imediato para casa ou
aluguel num local de quarentena); e estratégias
alternativas para possíveis emergências.
Esse volume do EL CAMINO é especial, pois
conclui um ano de sua existência. Com a gama
de assuntos abordadas aqui, esperamos ter
contemplado todas as facetas do Caminho, tais
como: cultural, filosófico, emocional, psicológico e
espiritual (ver Apêndice, p. 17-18).
Um dos relatos (p. 7) apresenta uma alternativa
para desfrutar virtualmente as experiências do
Caminho de Santiago. Inclusive há entrega de
certificado na conclusão da peregrinação virtual.

Os albergues de Grañon (p. 6 e 11) e de Vairão
(p. 5 e 12) continuam bem lembrados neste
volume de EL CAMINO. Alguns colaboradores (p.
4, 6, 7 e 14) relatam que as emoções vivenciadas
no Caminho são semelhantes àquelas do período
natalino. Curiosamente, a nossa erva mate (Ilex
paraguariensis) é parente botânico de uma planta
típica do sul europeu utilizada como enfeite de
Natal, o azevinho (Ilex aquifolium) (p.18).
Cuidado, pois aquelas lindas frutinhas são
venenosas. Além do Natal, também foram
lembradas outras festividades: o dia das bruxas
(p. 12) e um aniversário (p. 11).
Nesse volume de EL CAMINO temos a presença
de dois escritores profissionais (p. 3 e 11) com
contos emocionantes. O primeiro (R. Lucena) nos
brinda com um conto de arrepiar. O segundo (J.
León) nos apresenta o primeiro conto no original
em espanhol, sem tradução. Foi uma decisão do
editor e aguardamos os comentários dos leitores.
Compararam os hiperlinks dos textos com a “toca
do coelho” do livro “Alice no país das maravilhas”.
Ao entrar na toca, acaba-se perdendo num mundo
fantástico de informações adicionais. Caso isso
aconteça contigo, adaptamos o conselho do gato:
EL CAMINO está no site da ACASARGS.
Convidamos os leitores (p. 16) a apresentarem
textos e fotos até 14/março/2021. Para concluir,
gostaríamos de agradecer a TODOS os
colaboradores (p. 15) pelos textos enviados. Em
nome de todos os leitores, desejamos:
FELIZ NATAL & EXCELENTE 2021.
(R.A.V.)

“Bendito o dia que toda a humanidade estiver unida numa conspiração de amor”. Hamilton W. Mabie
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PONTE PARA O ALÉM
ESTANISLAU RECH (17/02/1940 - 17/09/2020)
Nasceu em 17 de fevereiro de 1940 em Barra
do Ouro, RS. O seu avô havia emigrado da
Itália e, em família, só falavam Italiano.
Quando tinha 5 anos sua mãe foi para Caxias
do Sul e, logo a seguir, Estanislau iniciou
seus estudos sem falar nada de Português.
Teve que aprender a falar e escrever ao
mesmo tempo. Na sua ótica de criança foi um
imenso desafio. Seguindo seus estudos fez o
curso técnico do SENAI em Caixas. Com 14
anos iniciou a trabalhar na indústria
metalúrgica.
Gostava muito de caminhar e, desde a
adolescência, em maio, peregrinava de
Caxias ao santuário do Caravaggio. Outra de
suas paixões era a música clássica e, depois
de anos de estudo do violino, foi admitido na
Orquestra de Caxias do Sul.
Já com a família constituída resolveu fazer
engenharia
mecânica,
cursando-a
na
Unisinos. Nessa época, transferiu-se para
Canoas, onde trabalhava de dia e estudava
de noite. Portanto, teve que “adiar o violino
para quando se aposentasse”.

A paixão pelo trabalho conduziu-o ao exercício
da profissão até que, com a saúde debilitada, foi
obrigado a se afastar, inclusive sem condições
de retornar ao violino.
Fez o Caminho de Santiago Francês em 2002 e,
desde
então,
sempre
participava
das
caminhadas da ACASARGS. Voltou ao Caminho
em 2011, com um grupo da ACASARGS,
quando percorreram o Caminho Português.
Finalmente, em 2012, fez o Caminho do Norte.
Em 2013 viajou para a Austrália e pode realizar
um dos sonhos acalentados desde criança:
conhecer a terra dos cangurus.
De natureza afetuosa, culto e afável encantava
a todos que o conheciam.
Estanislau Rech nos deixou em 17 de setembro
de 2020. Com uma trajetória profissional
brilhante, também lutou bravamente para ser
feliz! Que o Senhor o receba em seus braços!
Homenagem da ACASARGS
redigida por: Maria do Carmo Fajardo

CONTOS & CAUSOS DO CAMINHO DE SANTIAGO
UM DO LADO DO OUTRO
Autor: Ronaldo Albé Lucena (peregrino, escritor)

O silêncio não é amigo do tempo. Não sei
quem já disse isso, mas afinal, quem é dono
de alguma coisa nessa vida? O vazio sem
gestos, sem vozes, é fruto desse mesmo
tempo em que nada mais parece acontecer. O
lembrar alguém, enxergá-lo diante de si, sentir
o toque da mão, da pele enrugada e com
manchas que o sol deixou nela. Esse
silencioso tempo que passou a existir, faz
barulho dentro da gente, e verte oceanos pelos
olhos, herdados, sinceros.
Chovia e aumentava a dor do joelho esquerdo.
Na saída de Triacastela, a encruzilhada me fez
desistir do Mosteiro San Julian de Samos. O
caminho, à direita, por San Xil, me daria uma
manhã de dezoito quilômetros até Sarria.

Ele me encontrou, no meu silencioso interior,
cercado pelo som das botas no asfalto, da
chuva lavando as árvores dos dois lados da
estrada e dos animais que nos espiavam.
Caminhamos morro acima.
O capuz que protegia minha cabeça da chuva,
não impedia de molhar e embaçar os óculos,
mesmo eu sendo forçado a mirar nossos pés,
lado a lado. Conversamos muito, como há
tempos não fazíamos, depois daquele
fevereiro que ele partiu. Naquela manhã
desejei que a ladeira nunca mais terminasse,
que aquela chuva nunca mais parasse, que
nossos pés nunca mais saíssem, um do lado
do outro.
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CONTOS & CAUSOS DO CAMINHO DE SANTIAGO
MAGIA DO NATAL NO CAMINHO PORTUGUÊS
Autora: Odette Guillán (de Baiona, veterana peregrina e hospitaleira)

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-RedondelaPontevedra-Caldas de Reis-Padrón-Santiago. Quando
chegamos à etapa Pontevedra-Caldas de Reis,
desviamos 2 km, tomando a direção dos Muiños do
Rio Barosa.

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.

O Parque Natural, numa descida do rio Barosa, 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.

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, 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.

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.

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!
Tradução R.A.V.
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DICAS & EXPERIÊNCIAS
HOSPITALEIROS VOLUNTÁRIOS: A DOAÇÃO EM QUE TU GANHAS!
Autora: Mercedes Bizotto Nuhrich (Peregrina e hospitaleira)

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. Em
2017, após alguns contatos, descobrimos que
os hospitaleiros brasileiros são bem-vindos no
albergue do Mosteiro de Vairão, no Caminho
Central Português. Assim, 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.
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.
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DICAS & EXPERIÊNCIAS
GRAÑON: UM LOCAL ESPECIAL NO CAMINHO DE SANTIAGO
Autora: Rosana Montano (Presidente da Associação de Amigos do Caminho em Argentina, peregrina e hospitaleira)

Ainda me lembro nitidamente daquele dia em
que eu estava tomando café com meu marido
numa cafeteria em Buenos Aires e recebi um
e-mail de HOSVOL. Eu havia sido designada
como hospitaleira voluntária no Albergue de
São João Batista, em Grañón. Era como um
sonho que se tornava realidade, pois eu sabia,
pelo relato de outros peregrinos, que aquele
era um local especial. Infelizmente, ainda não
havia me hospedado ali nas vezes que
peregrinei na região, pois sempre ficava na
cidade de Santo Domingo de la Calzada,
muito maior e a somente 7 km de distância.
Depois de cruzar o oceano, tomei alguns
ônibus até Grañón. Desembarquei numa
parada à beira da rodovia e pude contemplar
aquele pequeno povoado onde se destacava a
cúpula da “Iglesia de San Juan Bautista”. Eu
sabia que era justamente para lá que eu
deveria caminhar, pois o albergue estava
localizado nos andares superiores da igreja.
Foram dias maravilhosos, com muito
aprendizado, muito trabalho e muitas
aventuras. Rapidamente conheci os meus
companheiros hospitaleiros, aprendi as tarefas
a serem realizadas e, gradativamente, fui
conhecendo os moradores daquela vila. Eram
todos muito amáveis e nos receberam com
muito carinho. A padaria de D. Susana, que
sempre nos orientava sobre a quantidade de
pão a comprar cada dia, pois nunca sabíamos
quantos peregrinos chegariam até a noite para
jantar. Também tínhamos que analisar o
estoque de mercadorias na pousada para
decidir o que preparar para o jantar ou se era
necessário comprar outras coisas.
Em suma, são as mesmas tarefas que se
realiza em uma casa. Mas, alí havia um
acréscimo diferenciado: receber os peregrinos
todos os dias e sempre dispensar umas
palavras de incentivo. Muitos deles chegavam
esgotados pela longa jornada percorrida
durante o dia e, também, pelo calor escaldante
que imperava naquele mês de junho.

Os peregrinos sempre realizavam um ritual
parecido. Primeiro procuravam um local onde
iriam se acomodar para descansar. Alguns
descansam um pouco e outros iam
diretamente para um banho restaurador.
Depois, registravam suas anotações em
cadernos ou compartilhavam experiências com
seus companheiros de viagem ou conosco, os
hospitaleros.
Era
bonito
observar
a
fraternidade que se desenvolvia entre os
peregrinos à medida que percorriam seu
Caminho.
Eu gosto muito de cozinhar e, todos os dias,
com o coração aberto, exercitava esse dom
preparando alimentos para eles. Obviamente
eu contava com a ajuda de muitos peregrinos
que, ao me ver começar a trabalhar, vinham
voluntariamente oferecer a sua ajuda. Assim, a
preparação do jantar se transformava numa
comunhão de línguas e a linguagem de sinais
auxiliava a comunicação.
Lembro-me nitidamente de cada jantar, da
mesa servida com cada peregrino sentado
esperando o início do mesmo. Invariavelmente
começávamos com o “Rap de la Bendición”
que todos acompanhavam com o rítmo e
cantavam com muita alegria.
Aqueles jantares no albergue me traziam à
memória os jantares de Natal partilhados com
a minha família. Era o mesmo espírito natalino!
Todos estavam receptivos para dar e receber
amor. Essa sensação se tornava ainda mais
sublime ao final do jantar, quando nos
dirigíamos ao coro da igreja. Ali, cada
peregrino tinha oportunidade de refletir sobre
as suas experiências, as suas motivações e,
às vezes, com o seu silêncio (o qual era
respeitado). Sabíamos que estávamos em
comunhão sob a proteção de Deus, de São
João Batista e da Virgem de Carrasquedo, que
nos protegia do altar e nos encorajava a
continuar no Bom Caminho.
Feliz Natal para todos!!!
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Tradução R.A.V.

DICAS & EXPERIÊNCIAS
O CAMINHO TE FISGA
Autora: Virna Fasone (Coordenadora do HOSVOL na Sicília, hospitaleira e peregrina)

Existem coisas que mudam a tua vida. Há coisas
que te obrigam a parar, olhar para dentro e rever
completamente a tua vida, a tua forma de pensar
e de agir... Coisas que te impedem de fazer o que
mais gostarias; ou então, que te possibilitam
fazer tuas atividades de uma forma diferente
daquela que sempre fizestes.
O que realmente transformou a minha vida
radicalmente foi encontrar o Caminho de
Santiago de Compostela. Principalmente depois
de conhecer os hospitaleiros voluntários, essas
pessoas fantásticas que acolhem os peregrinos
no caminho. Eu li num livro que "o Caminho te
fisga" e é a pura verdade. A partir daquele
momento, há muitos e muitos anos, a minha vida
sofreu uma metamorfose profunda. Sobretudo as
minhas férias mudaram, pois nos últimos dez
anos, a cada verão, eu tenho andado um trecho
do Caminho e, depois, concluo com quinze dias
trabalhando voluntariamente em um albergue
diferente. A missão principal é acolher os
peregrinos que aparecem pedindo abrigo. Mas,
sempre se distribui palavras amáveis, conselhos,
abraços peregrinos ou, às vezes, basta apenas
um olhar amigável. Nos jantares que preparei, os
ingredientes principais sempre foram a alegria e
a vontade de compartilhar.
De repente, neste ano, tudo isto já não foi mais
possível. A Covid nos atropelou e nos obrigou a
ficar em casa, com a nossa família, com o nosso
parceiro, ou até sozinhos... Não pudemos sair
viajando. Já não houve mais abraços. Não houve
jantares compartilhados. Sem alegria. Uma
aparente tristeza sem fim.

Eu recém tinha concluído “os exercícios
inacianos” (uma experiência de um ano!) onde fui
acompanhada numa jornada espiritual. Para
minha surpresa e alegria, eu me tornaria
acompanhante de peregrinos virtuais no “Camino
de Santiago Challenge”. Desta vez, a nova
missão utilizaria a internet era acolher e
acompanhar peregrinos. Isso me possibilitou
aprimorar o idioma espanhol num patamar que
eu jamais havia imaginado. Depois, fui ainda
mais longe e ajudei a traduzir tudo para o italiano,
possibilitando levar esta experiência para os
meus conterrâneos. Como no Caminho real,
recebi sorrisos e abraços, mas, desta vez, por emails e videoconferências. Apesar da distância,
sinto aquele calor interior que nos traz, ao
mesmo tempo, alegria (quando se acolhe um
peregrino) e melancolia (ao deixá-lo seguir seu
caminho).
Dizem que o Caminho é mágico. É verdade! Ele
te procura, te chama, te leva para onde ele quiser
e quando ele quiser. E ele sempre te traz alegria
e felicidade. Quando somos hospitaleiros de
verdade, a gente atende este chamado para
sempre. De fato, tenho um amigo que me chama
de “hospitalera forever” (hospitaleira para
sempre). (A propósito, o coração deste amigo
também foi fisgado para sempre pelo Caminho
de Santiago).
E assim, com este mesmo espírito, preparo-me
para acolher Aquele que vem à procura da minha
casa, do meu abraço, do meu sorriso. Tudo
estará pronto no meu coração para recebê-Lo
neste Natal.
Virna, “hospitalera forever”.

Mas, o espírito do Caminho (ou outro Espírito,
quem sabe...) sopra forte, levando-nos para onde
quer e, ao mudar a minha vida, reinventou-a à
sua maneira. Foi assim que eu encontrei o
“Camino
de
Santiago
Challenge”,
uma
peregrinação virtual à procura de hospitaleiros
virtuais. Pronto, eu fui fisgada de novo! Eu estava
novamente na ativa de uma forma totalmente
inesperada!
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Tradução R.A.V.

O CAMINHO DE SANTIAGO COMO ESCOLA ...
… DE ARQUITETURA

2. ROMÂNICO: IGREJA DE SÃO MARTINHO, EM FROMISTA
Autora: Ana Laura Desimone (Arquiteta, peregrina e hospitaleira)

A arquitetura românica (séculos VIII-XII) teve uma
grande extensão 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.

Com estas características, a igreja de São Martinho de
Fromista (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 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 cume 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.

Igreja de San Martin de Tours, em Fromista. © 2017 Desimone.
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O CAMINHO DE SANTIAGO COMO ESCOLA …
… DE HISTÓRIA

NARRATIVAS SOBRE AS ORIGENS DO CAMINHO – 2. GREGA
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

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.

abaixo cópia dos: Trabalhos Menores, de Aristóteles).
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O CAMINHO DE SANTIAGO COMO ESCOLA...
… DE FILOSOFIA

DONATIVO

OU

ESMOLA?

Autor: Toni Parnaso (Peregrino, hospitaleiro)

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.

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 nível, tanto doador
como receptor são anônimos.

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.

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. Muitos peregrinos não
percebem que esta é uma oportunidade para refletir
sobre o trinômio Avareza-Liberalidade-Esbanjamento.
Assim, 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.

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 (11351204 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.
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.

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.

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 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!!!
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ESPAÇO DA CRIATIVIDADE
CUMPLEAÑOS EN GRAÑON
Autor: José Javier León Gómez (Peregrino, hospitaleiro e escritor)

Siento una extraña emoción mientras contemplo desde
la ventana la increíble manifestación de la vida. Una
alegría que se mece junto a los inmensos árboles que
contemplo ahí fuera, ante el chaparrón de lluvia y el
aluvión de viento. Aquí dentro veo la ventana gótica
que da a la Iglesia de San Juan Bautista. O sería más
correcto decir que estoy ubicado en una de sus alas,
donde hoy dormiremos humildemente en el suelo,
encima de una colchoneta, a la vieja usanza. Por fin he
encontrado un verdadero albergue de peregrinos.
Las inmensas piedras que nos dan cobijo se pierden
entre túneles y pasadizos que puedes explorar si la
curiosidad te permite seguirlos, abriendo y cerrando
puertas sin pudor, sumergiéndote en la historia y en las
señales de los canteros que marcaban cada piedra.
Las toco y escucho su rumor, su susurro, porque las
piedras también hablan, a su manera, y es fácil poder
acercar la mano suave, acariciar su textura y dejarte
llevar por su propia historia. Toda piedra tiene una
historia que contar. Solo hay que acercar la mano,
cerrar los ojos y ser piedra.
Y eso hacía asombrado nada más ducharme tras un
día duro de lluvia, viento, frío y algo de nieve al final
del camino. Envolverme en la historia del lugar, tocar
un poco el piano que acompaña al cálido salón
decorado de gótico, de muebles antiguos y de una
inmensa chimenea que espera ser encendida. También
toqué un poco la guitarra. Suave, muy suave, como
cuando tocas la fina piel de tu amante, sintiendo cada
pulsación, cada armónico como si fuera el mismísimo
ocaso de los dioses. Hacía tanto tiempo que no tocaba
esas suaves y delgadas líneas. Hacía tanto tiempo que
no me dejaba llevar por el baile sigiloso de sus
cuerdas.
Este lugar está fuera de la ruta turística de aquellos
peregrinos que buscan todo tipo de comodidades a
bajo coste. Aquí no hay camas, solo un contagioso
calor humano. Seguramente seremos pocos los que
pasemos aquí la noche. Disfrutaremos a las ocho de la
cena comunitaria y a las siete de una misa en familia.
Cuando llegas a este lugar no hay nadie. La puerta
está abierta y te reciben dos carteles. El primero dice
lo siguiente con respecto al donativo a ofrecer: “deja lo
que puedas o coge lo que necesites”. Esta forma de
obrar lo he podido ver en otros rituales, en otras
enseñanzas. El apoyo mutuo en su máxima expresión.
Un ritual propio de las antiguas logias de
constructores, donde existía una caja común y de...

... apoyo al que lo necesitaba. Esa debería ser la
consigna de nuestra sociedad: ayuda al que puedas y
solicita ayuda si lo necesitas.
El segundo cartel te recibe con frutos secos y una gran
tableta de chocolate, dándote la bienvenida:
“bienvenido peregrino, esta es tu casa”. Realmente así
nos sentimos. La nevera está llena de comida que se
puede utilizar, un ajedrez para relajar la mente, las
piedras y sus susurros, el piano, la guitarra, la
chimenea, libros por todas partes, peregrinos amables
que llegan y se asombran de la belleza y el
espectáculo del lugar.
Y la extraña emoción tiene que ver con un día muy
luminoso que empezó hace unas jornadas en Estella.
Pasé todo el día caminando junto a una hermosa
peregrina que me empujó a subir las interminables
escaleras de la Iglesia de San Pedro de la Rúa. Casi
no pude llegar hasta el final, pero mereció la pena,
porque diez minutos antes de que cerraran, nos
atendió muy amablemente Javier, el hombre que
cuidaba de aquel santo lugar. Empezamos a hablar y
nos enseñó alguno de sus secretos. Al final de la
conversación, con una convicción profunda nos dijo:
“haced lo posible por pasar una noche en Grañón, es
un lugar muy especial.”
Lo que nunca imaginé es que de forma inconsciente,
los pasos se hayan adaptado para que justamente hoy
cayera rendido en Grañón. Y digo justamente hoy
porque hoy, a eso de las dos de la madrugada, entraré
en una nueva revolución solar, dejando atrás la década
de la treintena y entrando de lleno en los cuarenta. Y el
destino no podía haber elegido un lugar tan increíble
como este para nacer de nuevo. Una Iglesia, la de San
Juan Bautista, cargada de susurros que puedo
escuchar en sus piedras y en su misterio. Precioso
regalo de cumpleaños, precioso momento poético.

Texto original em: https://creandoutopias.net/2013/04/27/dia-8-granon/
Este artigo deu origem ao livro “Practica los Caminos” e, também ao
Proyeto O Couso, localizado na cidade de Samos, Espanha.
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ESPAÇO DA CRIATIVIDADE
QUEIMADA GALEGA
Autora: Carla Silva (Coordenadora do Albergue do Mosteiro de Vairão, hospitaleira e peregrina)

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”).

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.
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.
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SÍMBOLOS DO CAMINHO
SIMBOLOGIA – PARTE 2
Autor: P. Schmitt (Simbologista)
(...Continuação da Parte 1: El Camino n.1, v.2, p.13)

A psicanálise, uma ciência moderna, estuda a
psiquê humana e suas interações e, também,
debruça-se sobre a interpretação do significado
dos sonhos. Assim, busca entender as conexões
das imagens, animais, objetos, locais e situações
apresentadas nos sonhos, para a interpretação
destes.
Os sonhos passaram a ter um novo significado
quando a psicanálise passou a estudá-los. Em
1900, Sigmund Freud publicou o livro “A
interpretação dos sonhos”. O livro é considerado
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 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. Os sonhos são os
meios de conexão do inconsciente com este
mundo.
“*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.”
Assim, o estudo dos humanos e dos seus
símbolos é, efetivamente, uma análise da relação
das pessoas 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 imagem é simbólica quando implica alguma
coisa além do seu significado manifesto e
imediato. 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 duas mensagens:
a) de gratidão e b) de oração. Mas, em
determinadas tradições orientais este mesmo
gesto representa “O Deus que habita o meu
coração reverencia e reconhece o Deus que
habita o teu 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 com vários significados.
Exemplifico com 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 também possui cinco significados: 1com boa sorte; 2- próspero, feliz; 3- fecundo,
fértil; 4- louvado, elogiado, glorificado; 5- que tem
proteção ou amparo. Já a palavra sorte
apresenta seis significados: 1- força motora da
vida, destino; 2- quem consegue o que quer; 3acaso feliz e raro; 4- coincidência feliz; 5- modo
de viver (com este recurso, a sorte deles vai
mudar); 6- sorteio bem sucedido.
Desde os primórdios da civilização, utilizamos as
técnicas arquetípicas e simbológicas para formar
nosso (in)consciente coletivo e individual.
Entendo que ainda não conseguimos reconhecer
todo potencial do nosso eu interior para buscar a
evolução física, mental e espiritual. Os símbolos
são meios de busca para a elevação mental. Eles
agem por mecanismos psicológicos, moldando a
nossa mente para avançarmos e alcançarmos a
plenitude da evolução espiritual.
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NAMASTÊ.

REFLEXÃO DE NATAL
O PONTO ÔMEGA E O ESPÍRITO DO CAMINHO
Autor: Ribas Antônio Vidal (Peregrino e hospitaleiro)

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.
Vestígios de ancestrais humanos datados de 800
mil anos encontrados próximo de Burgos
(Caminho Francês), no Sítio Arqueológico de
Atapuerca, evidenciam a evolução física da
nossa espécie. Mas, o entendimento da evolução
da consciência humana só começou a ser
elucidado por Chardin. Em 1913, Chardin e o
padre Henri Breuil (paleontólogo) (ambos
pesquisadores do Instituto de Paleontologia
Humana de Paris) analisaram a arte rupestre (de
32 mil anos) nos sítios arqueológicos do
Caminho da Costa, especialmente na Gruta de
Altamira e nas Cavernas de Monte Castilla.
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.
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
Espírito do Caminho? Não seria esse o mesmo
espírito das pessoas na época do Natal? Será
que isso explica a Espírito do Natal? Será que
isto é o Ponto Ômega? Seria possível deixar este
espírito ser parte do nosso cotidiano?

“A possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a vida interessante” . Paulo Coelho
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FELIZ NATAL & PRÓSPERO ANO NOVO!

Monumento aos peregrinos. Creative Commons.

INFORMAÇÕES FINAIS
MATÉRIAS E FOTOS PARA O PRÓXIMO NÚMERO
Textos com conteúdos pertinentes para El Camino podem ser enviados até 14/março/2021.
Eles podem ser enviados ao e-mail: editor.acasargs@gmail.com.
Dimensões: textos com 350 a 500 palavras.

PAGINAS DA ACASARGS
https://acasargs.com.br/

https://www.facebook.com/acasargs

Próximos eventos, novidades, informações, instruções e dicas
sobre os preparativos para fazer o Caminho de Santiago de
Compostela.
Dicas e os mapas sobre os Caminhos de Caravaggio.
Também estão disponíveis as diretrizes para elaboração dos
textos para EL CAMINO.

Aqui estão as Lives e outras notícias de última hora.
Aprecie as fotos dos peregrinos que estão percorrendo o
Caminho de Santiago de Compostela ou de Caravaggio.
Envie uma mensagem de apoio às experiências e “aventuras”
de outros caminhantes.
Os que estão nos Caminhos podem postar suas fotos e
compartilhar suas experiências “ao vivo”.

Ponte romana em Molinaseca. Creative Commons.

DIREITOS AUTORAIS E LICENCIAMENTO DESTA OBRA
Todas as matérias desta obra são de propriedade intelectuais de seus respectivos autores e estão sob a Licença de:
Creative Commons. CC BY-NC - Atribuição: Não Comercial - “Voluntariamente feito por humanos para a humanidade”.
https://br.creativecommons.org/licencas/
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APÊNDICE – DESCRIÇÃO DOS ITENS DESTE BOLETIM
Autor: Ribas Antônio Vidal

Os principais partes em que são divididas este informativo, são apresentadas abaixo.
Ponte para o Além
Pequeno relato da vida de algum associado* caminhante falecido no período.
* Ou algum ex-associado que tenha no passado contribuído com a ACASARGS, também pode ser
homenageado.
Contos & Causos
Conto: Narrativa curta, com poucos personagens, com um único objetivo, ou clímax, ou foco de
atenção. Podem conter passagens fictícias ou fantasiosas. Lendas e tradições orais ocorridas com
ou ouvidas pelos caminhantes ou hospitaleiros.
Causos: narrativas curtas de aventuras ou acontecimentos aprendidas durante as caminhadas, ou
no preparo para as mesmas ou, ainda, no decorrer de atividades de hospitaleiros. Este tipo de
texto se caracteriza pelo humor ou por descrever histórias de tradição popular. Algumas façanhas
são de natureza fantástica, quase irreal, mas, que são factíveis de terem ocorrido.
Dicas & Experiências
Dica: Conhecimento informal de caminhantes ou hospitaleiros. Instruções preferencialmente
apresentadas como conclusão de alguma vivência ou observação pessoal.
Experiência: descrição das aventuras singulares, inesperadas e surpreendentes vivenciadas pelos
caminhantes ou hospitaleiros. Preferencialmente que tragam algum aprendizado.
O Caminho como Escola…
… de filosofia: síntese do conhecimento formal (ou informal) que pode ajudar outros peregrinos a
desfrutarem mais intensamente o seu crescimento pessoal.
… de história: síntese do conhecimento formal que enriquecerá a caminhada, permitindo entender
o contexto social, econômico, político e cultural nas épocas de implementação do Caminho.
… de arquitetura: síntese do conhecimento formal que facilitará apreciar melhor as construções do
Caminho.
… de pintura etc: idem para obras artísticas.
Espaço da Criatividade
Tudo que tiver fora da caixa. Aqui está destinado a textos que não se enquadram nos anteriores,
como músicas, poesias, receitas, análise de livros sobre o Caminho de Santiago (e também de
outros caminhos).
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Símbolos do Caminho
Um símbolo pode ser interpretado de diversas formas. Esta interpretação é uma experiência
pessoal e depende do estado emocional, do conhecimento e da atenção para detalhes (muitas
vezes subjetivos). Para cada símbolo, é possível vários textos com uma ou mais interpretações
diferentes. É útil conhecer as diversas interpretações de um símbolo para estar preparado para
alcançar um nível superior de interpretação. O símbolo é apenas o mensageiro; as mensagens
transmitidas pelo símbolo é que enriquecem a experiência emocional, intelectual, psicológica e
espiritual da caminhada, transformando-a numa peregrinação. O símbolo pode ser o portal para o
mundo emocional, psicológico e, também, espiritual.
...o0o..o0o..o0o…
O QUE NÃO PODE SER ACEITO:
- Publicidades, promoções ou anúncios (exceto* livros dos Caminhos).
- Fotos com pessoas (exceto* situações específicas).
* Contactar o editor para esclarecer alguma necessidade de exceção. Exceções são bem evidentes nesse volume (Livros p. 3 e 11; Fotos p. 12).

Direitos autorais e licença para publicação:
Todas as matérias desta obra são de propriedade intelectual de seus respectivos autores e estão
sob a Licença de Creative Commons: CC BY-NC <https://br.creativecommons.org/licencas/>.
Este é o mesmo tipo de licença utilizado pela Wikipedia (a enciclopédia virtual). O espírito dessa
obra é: “Voluntariamente feito por humanos para a humanidade”. Exatamente o espírito peregrino.
Para os autores amadores, este Informativo é uma oportunidade de compartilhar as emoções
vivenciadas no caminho. É “fazer o Caminho” de outra forma.
Para os profissionais, é uma amostra grátis de sua obra para deixar seu trabalho mais conhecido.
Bom Caminho!

Azevinho (Ilex aquifolium). (CC) Wikipedia.
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