Catedral de Sal – A Fé de um povo.
O que iremos conhecer agora trata-se de uma atração subterrânea que já recebeu mais de 13 milhões
de visitantes de todo o mundo. Mensalmente, vêm visitá-la mais de 10 mil turistas estrangeiros e uns 40 mil
colombianos. Sua estrutura mistura uma espetacular engenharia com uma formosa história. Estamos falando
da Catedral de Sal, uma catedral construída no interior das minas de sal de Zipaquirá, na Savana de
Bogotá, na Colômbia, um dos mais célebres santuários católicos do país, que faz memória da Via Crucis de
Jesus Cristo e que foi declarada, no dia 4 de fevereiro de 2007, como a Primeira Maravilha da Colômbia.
A Catedral é um importante patrimônio cultural, religioso e ambiental daquele país, e faz parte do
complexo cultural "Parque do Sal", espaço cultural temático dedicado à mineração, a geologia e aos
recursos naturais.
Conhecendo um pouco sobre a Colômbia
A Colômbia é uma república constitucional do noroeste da América do Sul, que tem por fronteiras, a
leste, com a Venezuela e Brasil; ao sul, com o Equador e Peru; para o norte, com o Mar do Caribe; ao
noroeste, com o Panamá; e a oeste, com o Oceano Pacífico. A Colômbia também tem fronteiras marítimas
com a Venezuela, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Honduras, Nicarágua e Costa Rica.
Por sua privilegiada localização no continente, a Colômbia reúne em suas regiões naturais todos os
ambientes do trópico: glaciais, praias, planícies, selvas e desertos, o que faz perfeito o turismo neste país.
Com uma população de mais de 45 milhões de pessoas, a Colômbia tem a 29ª maior população do
mundo e a segunda maior da América do Sul, depois do Brasil, bem como é o segundo país do mundo em
biodiversidade, ocupando, o Brasil, o primeiro lugar.
Também, a Colômbia é o terceiro país mais populoso com a língua espanhola como idioma oficial
(depois do México e Espanha), e tem a quarta maior comunidade de língua espanhola no mundo depois do
México, Estados Unidos e Espanha.

A palavra Colômbia significa terra de Cristóvão Colombo, e foi concebida por Francisco de Miranda
para se referir a todo o Novo Mundo, especialmente aos territórios sob domínio espanhol e português.
Em 1819, foi adotado nome República da Colômbia (hoje, este período é conhecido como GrãColômbia, para evitar confusões com o atual). Outros nomes que o país já teve foram: República de Nova
Granada (1830-58), Confederação Granadina (1858-63), Estados Unidos da Colômbia, e finalmente, em
1886, o atual República da Colômbia.

O povo colombiano
O povo colombiano apresenta profundas raízes católicas, e sua fé se expressa tanto no esplendor como
no respeito com que celebra suas tradições, que remontam aos séculos coloniais, quanto pela profusão de
obras, como, por exemplo, vários templos e igrejas católicas espalhadas pelo país.
A religião na Colômbia, resultante essencialmente da mestiçagem cultural dos povos nativos com a
influência colonizadora espanhola, tem na comemoração da Semana Santa, por exemplo, um grande
exemplo de devoção. Celebrada desde o Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, durante estes oito
dias o país suspende suas atividades regulares para participar da paixão de Cristo, que se realiza com uma
variedade de interpretações que refletem a história social e cultural de cada comunidade.
Uma fé perseverante, expressa no seu dia a dia, resultado do processo de evangelização e catequização
que se realizou durante a conquista, a Colômbia tem como religião predominante o cristianismo e
essencialmente o catolicismo, este que é seguido por 93% da população, apresentando 4 % de protestantes,
1% outras religiões e, sem credo, 2% da população. Embora a lei proteja a liberdade de culto, a vida social é
fortemente impregnada pela religiosidade tradicional e o clero exerce acentuada influência na sociedade e na
política.
A cidade onde se localiza a Catedral de Sal
Zipaquirá é uma cidade de 100.000 habitantes, localizada a 50 km ao norte de Bogotá. Situada no
departamento de Cundinamarca, faz parte da região metropolitana da capital (Bogotá Grande) e é a capital
dessa mesma província. Com altitude de 2.650m acima do nível do mar, possui uma temperatura super
agradável durante todo o ano, entre 14ºC e 20ºC. A origem do seu nome vem dos indígenas que viviam
nessa região, cujo significado é a “terra de Zipa”, um antigo rei da região – líder do povo Muisca.
Sua arquitetura lembra cidades como Ouro Preto (Brasil) e Colônia Del Sacramento (Uruguai), com
sua história preservada nos seus casarões coloniais. Orgulha-se de ser uma das cidades mais antigas da
Colômbia, onde suas origens são fundamentadas na época da conquista espanhola.
Muito famosa por suas minas de sal, Zipaquirá é responsável por 40% da extração do sal consumido
na Colômbia. O sal também faz parte da ascensão do turismo da região, com duas minas que foram
transformadas em Catedrais (igrejas), atualmente uma delas está aberta para visitação, como veremos a
seguir.
Os espanhóis a declararam “Cidade de brancos” por decreto do vice-rei e posteriormente foi o sal que
financiou as campanhas libertadoras de Nariño e Bolívar que conduziram a independência da Colômbia, do
Equador, do Peru e da Venezuela, há 200 anos. Décadas depois o escritor e Nobel de literatura Gabriel
García Márquez iniciou sua vida nas letras, quando viveu em Zipaquirá.
A cidade conserva muitas edificações de tempos coloniais e uma praça principal (praça maior ou dos
comuneros), protegidos pela prefeitura. A arquitetura se destaca por suas sacadas, janelas e largas paredes.
Numa linha neocolonial com influência morisca está a Hospedaria El Libertador, construída em 1948.

Abaixo, a localização da cidade de Zipaquirá, partindo da capital, Bogotá.

O Complexo da Catedral de Sal
Saindo um pouco da cidade e “caminhando” morro acima, existem duas catedrais de sal. A primeira
foi aberta para visitação em 1954 e fechada em 1992 por razões de segurança. Depois de cinco anos de
escavações e construções, foi inaugurada a segunda catedral de sal, no ano de 1995. Na sua construção
foram retiradas 250.000 toneladas de sal da montanha e sua área principal fica a 300m abaixo da terra. A
catedral faz parte de um grande complexo temático chamado Parque del Sal, ocupando 32ha e construída
dentro de uma linda reserva natural.
História e formação geológica da mina de sal
A exploração desta mina tem uma história que percorre tempos pré-colombianos, passa pela Colônia e
República para continuar fazendo história hoje. Foram os antigos indígenas Muiscas que primeiro se
beneficiaram desta enorme mina de sal e se tornaram uma das sociedades pré-hispânicas mais prósperas de
seu tempo.
Esta acumulação salina no meio da cordilheira oriental colombiana se formou há mais de 70 milhões
de anos quando ainda existia um mar que ocupava toda a região. Ao formar-se a Cordilheira Oriental, esse
mar secou e deixou um enorme depósito de sal sepultado que se solidificou até chegar à formação de rochas
de sal.
Os depósitos de sal das Montanhas de Zipaquirá têm uma datação de 200 milhões de anos, erguidos no
Cenozóico tardio, há 30 milhões de anos, e concentrados no lugar onde hoje se encontram. Sob pressão e
calor, o sal desloca-se de maneira similar aos glaciares, pelo qual se perde o rasto da estratificação e se cria
uma massa homogênea de sal.
A acumulação dos depósitos de sal formou montanhas acima do nível do altiplano, o que facilitou a
escavação de túneis para a sua extração. Evidências de antigas explorações das jazidas datam de tempos
prévios à chegada dos espanhóis durante o século XVI. A antiguidade das salinas de Zipaquirá foi
referenciada por Alexander von Humboldt (1769 - 1859) na visita que este fez ao lugar em 1801. Os estudos
praticados no lugar por arqueólogos e geólogos, mostraram que a exploração das minas ocorria já desde o
século V e que corresponde a uma das principais atividades econômicas e ao desenvolvimento da cultura
muísca no Altiplano Cundiboyacense.
As minas já tinham tradição de santuário religioso dos mineiros antes da construção da Catedral em
1954, a qual foi dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que na religiosidade católica colombiana é a
Padroeira dos Mineiros.

Abaixo, a entrada das galerias subterrâneas do Santuário, presidida por um alto-relevo que faz
homenagem aos mineiros do sal, os responsáveis de fazer desta velha mina um espaço religioso e cultural.

Ao entrar na Catedral se sente o cheiro do mineral e a escuridão toma conta de tudo. Depois, um jogo
de luzes mostra a rocha talhada e os túneis que hospedam as estações da via-crúcis. No final há acesso a três
naves: a do nascimento e batismo, a da vida e da morte e a da ressurreição, cada uma com um altar.

Cruz do átrio central da Catedral de Sal.

Estação da via-crúcis.

Em 1995 se inaugurou a nova sede da Catedral de Sal, dada a instabilidade da primeira mina. Para
construí-la se extraíram 250 mil toneladas de rocha de sal. Esta mina é a maior reserva de rocha salina do
mundo.

Em todas as minas, conforme elas são escavadas, vão sendo criados altares como forma
de culto e proteção para os que ali trabalham e vivem por logos dias e horas.

Escultura em honra dos mineiros.

“A Criação do Homem”, de Carlos Enrique Rodríguez. Obra talhada em puro mármore branco situada ao fundo da Nave Central
da Catedral. Todos os detalhes das obras ali encontrados foram todos esculpidos a mão na própria rocha.

Detalhe da obra "A Criação de Adão".
A obra faz memória do trabalho de Michelangelo na Capela Sistina.

A iluminação é uma atração a parte, conforme você vai descendo, o azul das luzes vai se tornando mais “dark”,
misturando com o branco das paredes de sal, acentuando ainda mais as sensações.

Ao longo da galeria de acesso encontram-se as estações do Via Crucis. Um anjo no coro com a trompete,
anuncia a ressurreição de Jesus Cristo. Ao fundo o Altar da Catedral precedido pela grande Cruz.

História da Catedral
A catedral antiga
A Catedral inicial tinha três naves grandes com colunas improvisadas dominadas por uma grande cruz
iluminada. Com o passo dos anos essa primeira Catedral tornou-se insegura e foi fechada em 1990. Em
dezembro de 1995 foi inaugurada a atual Catedral.
A construção da catedral antiga começou a 7 de Outubro de 1950 e foi inaugurada a 15 de Agosto de
1954 nas antigas galerias cavadas pelos muiscas dois séculos antes. Em 1932, Luis Ángel Arango teve a
idéia de construir uma capela subterrânea levado pela devoção que os operários demonstravam antes de
iniciar a sua jornada de trabalho. Estes enfeitavam os socavões com imagens religiosas dos seus santos a
quem pediam benção e proteção.
A mina possuía então quatro níveis de escavação, cada um deles com um comprimento de 80 m. A
Catedral Salina estava situada no segundo nível da montanha.
A Basílica tinha um comprimento de 120m, uma superfície habitável de 5.500 m² e uma altura de 22
m . No seu interior podia albergar 8.000 pessoas.
Ao fundo da basílica localizava-se uma grande cruz de madeira, iluminada desde a sua base e que
projetava sobre o teto uma sombra que simbolizava a Cristo com os braços abertos.
Na nave direita encontravam-se o coro e as estações do Via Crucis decoradas com grandes números
romanos dourados. No fundo desta nave situava-se a capela da Virgem do Rosário, em cujo altar lavrado na
rocha estava a imagem da Virgem, moldada por Daniel Rodríguez Moreno. A imagem, que tem uma
dimensão de 70 cm de altura, foi transladada para a nova Catedral.
A nave esquerda possuía uma gruta que simbolizava o nascimento de Jesus; este espaço conduzia ao
Batistério que era representado por uma cascata, símbolo do batismo de Jesus Cristo.
A antiga Catedral foi fechada em 1990 devido à falta de segurança para os visitantes e à falhas
estruturais da mesma.

A catedral nova
A Catedral atual foi começada em 1991, 60m por baixo da Catedral antiga, e foi inaugurada em
dezembro de 1995. O "Instituto de Fomento Industrial", a "Concessão Salinas" e a "Sociedade de

Arquitetos" abriram o concurso de arquitetura para a nova Catedral de Sal de Zipaquirá em substituição da
antiga.
O projeto do arquiteto Roswell Garavito Pearl, que ganhou o concurso, compreendeu câmbios estruturais no
túnel de ingresso, na cúpula e na sacristia. O desenho compreende as seguintes três seções principais:
• O Via Crucis: A porta de ingresso conduz ao túnel, ao longo do qual se encontram as estações do Via
Crucis, que consistem em pequenos altares talhados em rocha de sal. O túnel conduz para a Cúpula.
• A Cúpula, a rampa de descenso e as varandas: Chega-se então à rampa do descenso principal. A
seção intermédia parte desde a Cúpula, desde a qual se pode observar a cruz em baixo-relevo. Desde aí se
pode descer para as varandas sobre as câmaras, o coro e as escadas do labirinto do Nártex.
• As naves da Catedral: O trecho final conduz ao centro da Catedral em onde se dividem as estruturas
espaçais da mesma. Estas estruturas estão intercomunicadas por uma fenda que simboliza o nascimento e
morte de Cristo. Na nave central está a cruz de 16m, o altar-mor e o comungatório que separa o santuário da
Assembléia; na profundeza da nave encontra-se "A Criação do Homem", homenagem a Michelangelo, obra
talhada em mármore do escultor Carlos Enrique Rodríguez Arango. Quatro imensas colunas cilíndricas
simbolizam os quatro evangelistas e estas estão atravessadas por uma fenda que simboliza a Natividade.

Embora subterrânea, não há Catedral sem cúpula.
Após passar o Via Crucis, encontra-se a cúpula da Catedral.

Atrações e instalações dentro da mina:
• Passeio dentro da Catedral de Sal de Zipaquirá: duração de 60 minutos. Na catedral também se
realizam casamentos.
• Rota do mineiro: ao longo da qual os turistas podem viver como um mineiro, através de uma visita
guiada à mina, com equipamentos de trabalho e de segurança. Duração de 30 minutos.
• Museu da Salmoura: passeio nas antigas estruturas para o processamento do sal. Duração de 20
minutos.
• Vídeo em terceira dimensão: “Guasa, tesouro de um povo”, que faz uma viagem pelas diferentes
etapas geológicas para mostrar aos turistas as dinâmicas da mineração do sal. Duração de 15
minutos.
• Praça de alimentação com capacidade para 300 pessoas.
• Auditório e centro de convenções, com capacidade entre 260 e 800 pessoas. Perfeito para
seminários, lançamentos, eventos, encontros corporativos, etc.
• Câmara de café: com música ambiental e um delicioso café colombiano.

Auditório da Catedral, um espaço para reuniões sob terra com todas as comodidades
de qualquer outro auditório moderno.

Diante de tamanha expressão de fé, como não lembrar do que foi dito por Jesus:
“13 Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada
mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. 14 Vós sois a luz do mundo. Não se pode
esconder uma cidade situada sobre uma montanha 15 nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do
alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. 16
Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai
que está nos céus.” (Mt. 5, 13-16)
Nota: Realmente, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, como diz Jesus na Sagrada Palavra.
Curiosamente, Zipaquirá, na Colômbia, está a 2.650m acima do nível do mar, e contém a maior reserva de rocha salina do mundo.

Abaixo, transcrevemos algumas mensagens transmitidas a ENOC (Colômbia). Nesses textos, Jesus se
refere à Colômbia como terra escolhida para ser luz para as nações.
Vendo a religiosidade daquele povo fica fácil entender o grande amor que Jesus tem por aquela terra.
As mensagens destacadas pertencem à obra “Mensagens de Salvação de Jesus, o Bom Pastor”, e estão
divulgadas na Internet nos sites: www.mensajesdelbuenpastorenoc.org , www.jesusbompastor.net.br/ e neste
site (www.mariamaedaigreja.net).
(Obs.: Os grifos abaixo são nossos.)

DA COLÔMBIA SAIRÁ O GRITO DE LIBERDADE! (24-04-2011)
Chamado urgente à humanidade.
Filhos Meus, que Minha paz esteja convosco!
Escolhi Colômbia, a manchada, a criticada, a injuriada, a chamada violenta pelo mundo, mas grande
na fé e esperança. Terra grata a Meus olhos. Desde aqui farei soar o grito de liberdade que estremecerá
os confins da terra e fará voltar Meu rebanho disperso ao Meu redil.
Ó, Minha Colômbia: Estou te purificando como se purifica o ouro no fogo! Quero que sejas luz para
as nações e guia para a humanidade. Necessito-te purificada para que possas levar a cabo Meus desígnios.
Lembrai-vos do que diz Minha Palavra: “Onde abunda o pecado, também floresce a graça.” E Eu, vosso Pai,
glorifico-Me mais abundantemente nas duras e secas pedras, delas faço brotar correntes de água viva.

Que Minha paz e a luz de Meu Espírito estejam contigo, Minha amada Colômbia.
Sou vosso Pai: Jesus, o Bom Pastor.
Dai a conhecer esta Mensagem em todos os confins da terra.
COLÔMBIA, MEU NOVO ISRAEL. (06-08-2008)
Muito em breve, Minha escolhida voltará a Mim, dando exemplo de conversão às demais nações. Ó,
Minha Colômbia, os dias de vossa escravidão e exílio estão contados! Já não temerás mais pelo seqüestro de
teus filhos, nem pela desolação. Vou quebrar as cadeias de pecado que te têm oprimido, vou soltar as cordas
que te têm aprisionado para que sejas nação livre e teu grito de liberdade chegue até os extremos da terra.
Verás como te transfigurarei para que sejas digna de Mim e possas levar a cabo Meus desígnios; necessito
de vossa conversão e disposição para despertar as demais nações.
Ó Colômbia, és Meu novo Israel, te tenho purificado na fornalha da dor e da tribulação; já não te
chamarão mais a rejeitada, a violenta, a esquecida; ponho Meus olhos em ti, terra da esperança, terra de
provisões, daqui levarei a cabo Minha obra de salvação para estes últimos tempos.
Levantai-vos, filhos e filhas de Minha amada Colômbia, escutai Minha voz, porque venho restabelecer
a ordem e o direito! Venho dar liberdade aos cativos, venho soltar as correntes dos seqüestrados, venho
saciar a fome da viúva e do órfão, amparar o ancião e devolver o sorriso e a esperança ao desterrado.
Ó, Minha Colômbia, pelo muito que tens sofrido, pelo sangue de teus filhos derramado, pelo pranto e
gemido de teus exilados, pelo abandono de teus filhos inocentes, pela injustiça e pela miséria, eis que venho
para dar-te a liberdade. Quero que teu grito de emancipação chegue além do sol. Necessito-te livre e
convertida, Minha terra de fé e esperança, para que aplaines o caminho de Minha próxima vinda.
Que a paz de Meu amoroso Coração esteja com todos os teus filhos, Minha amada Colômbia.
Sou vosso Libertador: O Sagrado Coração de Jesus.
Dai a conhecer esta mensagem em todos os rincões de Minha amada Colômbia, filhos Meus.
COLÔMBIA: LUZ PARA AS NAÇÕES! (26-12-2008)
Filhos Meus: a Colômbia será o último lugar de onde apartarei o Meu Espírito, por isso, quando
ouvirdes falar de caos, tribulações, catástrofes e guerras em diferentes lugares, sabei que ali já não estou e
que tem começado a tribulação para essas nações. Ir-Me-ei paulatinamente e será a Colômbia a última nação
que deixarei. A tribulação será sentida mais forte naquelas nações que me têm dado as costas. Mas, em
verdade vos digo, que antes que tudo isto aconteça, a Colômbia se converterá e iluminará a escuridão de
muitas nações que vagam nas trevas e no erro.
Manifestar-Me-ei com sinais e prodígios desde aqui para despertar aquelas nações que se encontram
adormecidas pelo pecado; será, pois, a Colômbia a nação de onde brilhará o sol da esperança, que
moverá a conversão a outras nações. Minha Colômbia jogará um papel importante em Meu plano de
salvação para estes últimos tempos. Desta terra sairá o grito de emancipação que despertará as nações
adormecidas espiritualmente.
A Colômbia será exemplo de paz, luz para a humanidade, manancial de água viva, terra de fé e
esperança, de onde voltará a brilhar a justiça, a harmonia e a liberdade. Será esta a Minha escolhida,
o refúgio onde muitos encontrarão repouso e consolo nos dias da grande tribulação.
Digo-vos, amada Minha, que virão a ti muitas nações, gentes de outras raças se colocarão em teu solo
buscando paz e consolo para suas vidas. Suscitarei Mananciais de Água Viva, que acalmarão a sede
espiritual de muitos. Então as nações saberão que és Minha escolhida, Minha terra de provisões, onde tenho
colocado Meus olhos para levar a cabo Meu plano de salvação.
Bendigo-vos, filhos e filhas de minha amada Colômbia.
Bendigo vossa terra, vossas famílias e vossa herança. Que Minha paz vos acompanhe e a luz de Meu
Espírito vos guie. Sou vosso Pai: Jesus, Javé, Senhor das nações.
Dai a conhecer Minhas mensagens e propagai-as, filhos Meus.
Não fiqueis parados, o tempo é curto e a salvação das almas está em jogo.

MINHA AMADA COLÔMBIA, ESPERO POR TI! (16-09-2011)
Chamado do Sagrado Coração de Jesus à Colômbia.
Minha amada Colômbia, coloquei Minhas complacências em ti; antes que existisses já tinha te
escolhido como luz para as nações. Quero, amada Minha, que de ti saia o grito de liberdade que despertará
da letargia espiritual as nações. Necessito o quanto antes que te afastes do pecado, que cubras tua nudez e
voltes a Mim. Ampara-te em Meu amor e em Minha misericórdia e te prometo que não voltarei a recordar
teu passado. Necessito-te limpa de toda maldade e de todo pecado para que possas levar a cabo Meu plano
de salvação para a humanidade.
Se voltares a Mim com um coração contrito e humilhado, te vestirei de noiva para que sejas Minha
esposa; mas se continuares pecando, terei que purificar-te para que sejas digna de Mim.
Apressa-te, amada Minha, em dar-Me teu sim, para que Eu possa fazer brotar de tuas entranhas
correntes de Água Viva que acalmem a sede de muitas nações.
Minha amada Colômbia, estou te esperando para que te cases Comigo; o tempo encurta, apressa-te.
Meu Coração se alegra, te espero, não tardeis. Que as nações saibam que és Minha escolhida, para que não
voltem a chamar-te a violenta. Vou trocar teu nome por o de Esposa Minha, para que não voltes a ser
ultrajada. A liberdade darei a teus filhos; é uma promessa, e em Meu Coração Amante para sempre gravarei
teu nome.
Quero, Minha amada Colômbia, que de ti brote a semente de salvação para o mundo inteiro.
Não demores, Minha amada Colômbia, porque o tempo já não é tempo. Veste-te de noiva, porque teu
amado já espera por ti; para dar-te o Sim e encher-te de glória.
Minha amada Colômbia, espero por ti!
Que Minha paz e Meu amor estejam contigo, amada Minha.
Sou teu Noivo que te espera: O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Dai a conhecer esta mensagem a todas as nações.
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