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No âmbito do Retiro Espiritual para dos Ranchos 

de Romeiros da ilha de São Miguel, que decor-

reu a 17 de janeiro de 2016, na cidade da Ribei-

ra Grande, foi realizada uma intervenção pelos 

irmãos Francisco Wallenstein e Duarte Toubar-

ro, sobre a abordagem científica da Encíclica 

Papal "Laudato Si". 

Editada pelo Papa Francisco, no dia 25 de maio 

de 2015, a Encíclica Papal "Laudato Si" significa 

"Louvado seja", que é a primeira linha de um 

cântico por São Francisco que louva a Deus 

com toda a sua criação. 

Esta Encíclica tem como OBJETIVO “entrar em 

diálogo com todas as pessoas sobre a nossa 

casa comum" e apela á REFLECÇÃO sobre 

“Que tipo de mundo queremos nós deixar a 

quem nos vai suceder, às crianças que estão a 

nascer”. 

DIRIGE-SE a “cada pessoa que habita neste 

planeta”, “aos cristãos, em particular”, e faz um 

“convite urgente a renovar o diálogo sobre a 

maneira como estamos a construir o futuro do 

planeta”, “uma conversa que inclua todos”. 

ALERTA para destruição que o homem está a 

causar ao meio ambiente e salienta que “alguns 

cristãos são passivos, não se decidem a mudar 

os seus hábitos e tornam-se incoerentes”. E 

CONSTATA que “cresce uma ecologia 

superficial ou aparente”.  

É necessário alterarmos os nossos hábitos e 

todos nos podemos contribuir para esta 

Promovida pela Equipa da Cultura do Movimento de 

Romeiros de S. Miguel, está a decorrer nos 6 Conce-

lhos da Ilha de S. Miguel a Exposição dos Símbolos 

Identitários dos Romeiros. 

Esta exposição denominada como a primeira, centrali-

za-se em dois dos símbolos; o Bordão e a Cevadeira, 

ficando para futuras exposições os restantes símbolos 

e características dos Romeiros de S. Miguel. 

Estão expostos cerca de 120 Bordões, vários com 

mais de 100 anos e 60 Cevadeiras, estando represen-

tados a quase totalidade dos Ranchos de S. Miguel. 

A Cevadeira ou Saca de Romeiro, tradicionalmente é 

feita de pano, sendo as mais tradicionais feitas de 

retalhos de variadas cores e padrões e, servem 

essencialmente para os Romeiros transportarem a 

roupa e comida para os 8 dias de caminhada. 

O Bordão, tradicionalmente é feito de madeira e 

envernizado, tem sempre duas terminações em metal, 

a de baixo que fica em contato com o solo, Ponteira, 

tem uma forma pontiaguda para ajudar na caminhada 

e a terminação superior, o Contra, que tem diversas 

formas. Tradicionalmente o Bordão tem a base mais 

grossa e estreitando no cimo, a sua forma cônica per-

mite um melhor apoio para o Romeiro, não deixando a 

mão escorregar quando se apoia no mesmo.  

A Exposição tem tido um grande apoio e acolhimento 

por parte das Autarquias da Ilha, recebendo centenas 

de visitantes, quer de locais, quer de turistas em visita 

a S. Miguel. 

A intenção deste evento é proporcionar uma maior 

proximidade entre o Movimento e a Comunidade, 

assim como facultar a quem nos visita, um melhor 

conhecimento das nossas Romarias. 
 

Equipa da Cultura 

O CUIDADO COM A NOSSA CASA COMUM 

mudança. Quando partilhamos o carro para 

reduzir os gazes poluentes, quando  fechamos a 

torneira enquanto lavamos os dentes, quando 

reciclamos o nosso lixo.  

Esta Encíclica é também uma reflexão jubilosa e 

REPLETA DE ESPERANÇA, uma mensagem de 

que “nem tudo está perdido, porque os seres 

humanos, capazes de tocar o fundo da degrada-

ção, podem também superar-se, voltar a esco-

lher o bem e regenerar-se”. 

APELA a uma “conversão ecológica”, a “mudar 

de rumo”, a “um compromisso” para o “cuidado 

da casa comum” e à “união de toda a família 

humana na busca de um desenvolvimento 

sustentável e integral”. Faz um “apelo urgente” à 

aceitação de “compromissos graduais 

vinculativos” pedindo que “nós, cristãos, 

saibamos assumir os compromissos para com a 

criação que o Evangelho de Jesus nos propõe”. 

Que o encontro com Deus se torne evidente na 

nossa relação com os outros e com o ambiente. 

CONVIDA a “uma profunda conversão interior” e 

a recuperar os “diferentes níveis de equilíbrio 

ecológico”: ao interior, consigo mesmo; o solidá-

rio, com os outros; o natural, com todos os seres 

vivos; o espiritual, com Deus”. E Diz-nos que 

“pode-se necessitar de pouco e viver muito”.  

O Papa Francisco CONVIDA “todos a abraçar 

com os corações abertos esta Encíclica que está 

em consonância com a doutrina social da Igreja". 

EXPOSIÇÃO: A PRIMEIRA  

ROMARIA QUARESMAL DE 2016 

Já se encontra disponível no sitio da internet do 

nosso Movimento - www.mromeirossm.pt - as 

habituais e necessárias informações  para a 

Romaria Quaresmal deste ano. 

Neste nosso endereço, os interessados podem 

consultar, os contactos dos Ranchos, o Mapa 

das Pernoitas, as Recomendações, as Intenções 

do nosso Bispo e o Guia de Espiritualidade. 

Nunca é demais recordar, que quem tiver outras 

informações ou noticias pode e deve partilhar 

connosco, porque o sitio é de todos os Ranchos 

e Romeiros. 
 

Equipa da Comunicação 


