


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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As Catedrais e Igrejas foram os centros de encontro de caravanas 
vindas de vários lugares. A frente das catedrais contam a passagem dos 
Ciganos pela França.

Apesar de a França ser hoje em dia um país laico, ela foi, durante 
muitos séculos, um país católico. Muito enraizada na sociedade, a reli-
gião católica deixou a sua marca no dia-a-dia dos franceses (os feriados 
católicos são feriados nacionais em França), mas também na arquitetu-
ra.  Os vários séculos de religião católica deram cerca de 50.000 igrejas 
ao território francês. 
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Catedral Notre-Dame

Um dos emblemas da capital francesa, a Catedral Notre-Dame, situa-se na Ilê de la 
Cité, no 4° distrito de Paris. 

A sua construção durou quase 200 anos e foi durante muito tempo o maior edifício de 
Paris. Foi aqui que Napoleão I e a sua esposa Josephine de Beauharnais foram coroados, 
e este evento inspirou o quadro do famoso pintor Jacques Louis David: A Coroação de 
Napoleão. 

A Catedral de Notre-Dame teve também um papel importante na aclamada obra de 
Victor Hugo. No seu livro, Quasímodo, um corcunda órfão que vivia na catedral e se ocu-
pava de guardar os sinos, apaixona-se pela bela Esmeralda, uma jovem cigana que dança 
nas ruas da capital.
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A Basílica do 
Sagrado Coração

Do alto da colina Montmartre, a Basílica do Sagrado Coração tem vista sobre a capi-
tal e vela pelos parisienses. Construída após a guerra franco-alemã de 1870, era um lugar 
onde os soldados iam confessar os seus pecados cometidos durante a guerra. 

Construída em pedra de travertino, tem o maior sino de França, oferecido pela região 
de Savoie, e mede 3 metros. 

O interior da igreja é particularmente belo, com a sua pintura de Jesus Cristo no cen-
tro. Desde a sua construção em 1885, os fiéis revezam-se noite e dia, sem nenhuma inter-
rupção, para recitar uma oração contínua, pois a basílica é dedicada à adoração perpétua 
do Santíssimo Sacramento. Do pátio, a vista de Paris é de tirar a respiração.
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Camargue: 
Sainte Maries De La Mer
A Maior Festa Cigana do Mundo em Homenagem à Santa Sara Kali

CAMARGUE: Região conhecida pela criação de cavalos. Indústria de sal e plantio de 
arroz. A cidade nasceu na época dos romanos com o nome de Saintes-Maries-de-la-Bar-
que. Entretanto, uma história de Sara atravessa os séculos e nos conta o porquê de as Ma-
rias serem do Mar e a cidade ter mudado de nome.

Dentre todas, uma chama atenção: Sara Kali teria sido colocada em uma barca sem 
remos e sem mantimentos junto com Maria Jacobina, Maria Salomé, Maria Madalena (e 
ainda Marta, Lázaro e Maximinio) e lançada ao mar para morrerem.

Cidade muito antiga, mencionada em um documento do século IV como Sainte Marie 
de la Ratis. Seu nome mudou para Sainte Marie de la Barque, ou Notre Dame de la Barque, 
quando a localidade foi herdada pelo bispo de Arles, César de Arles. Canonizado como 
santo, tornou-se o padroeiro contra incêndios.
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Caminhando em direção à Igreja de Saint Michel, onde a imagem de Santa Sara Kali 
reina absoluta. Ao fundo, aparece uma pequena parte do poderoso templo.
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A Igreja de Sainte Michel
Na cripta desta igreja é onde se encontra a imagem de Santa Sara Kali e onde foram 

depositados seus ossos.

Durante a travessia, Sara prometeu em suas orações que, caso se salvassem, ela usaria 
um lenço na cabeça até o final de seus dias. Mulheres que cobriam suas cabeças com lenço, 
significava voto de castidade.
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Edifício construído no estilo românico. No século XIV a parte superior foi devida-
mente fortificada, dotada de ameias (aberturas no alto do edifício por onde se mirava o 
inimigo).  O telhado é cercado por uma passarela e servia como torre de vigia.
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As Marias Jacobé e 
Salomé, dentro de 
uma barca. 

As imagens 
simbolizam a barca 
desprovida de remos 
e leme que aportou 
na cidade de Saintes 
Maries de la Mer, 
nome adotado a 
partir do século XII.
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A imagem de Santa Sara, na cripta, 
à direita do altar. Sua imagem é coberta 
de lenços trazidos por pessoas que al-
cançaram graças.
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Poço de água doce cavado na igreja na época em que a igreja fortificada serviu de 
abrigo contra ataques de piratas.  Esse poço data da época de sua construção, nos séculos 
XI e XII.

Relíquias encontradas na igreja, em 1448, 
em escavações encomendadas pelo Rei René.

A festa em homenagem à Santa Sara 
acontece nos dias 24 e 25 de Maio, ocasião 
em que a cidade recebe ciganos do mundo 
inteiro por uma semana – entre 25.000 e 
40.000 pessoas. 

E como não há alojamento para essa 
multidão, eles acampam onde encontram lu-
gar (ruas, praças e areia da praia) ou dormem 
em seus veículos. 
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CAMARGUE

É a região pantanosa no delta do Rio Rhône (Boca do Ródano), no Mar Mediterrâneo. 
Trata-se da localidade que mais abastece a França de arroz e sal. 

É na região da Camargue onde ficam a maior industria salineira e a maior população 
de flamingos dazoropa. O que um tem a ver com o outro? Nada! A não ser a água…

NO BRASIL,

desde 2006 os ciganos podem homenagear sua padroeira em uma gruta junto à Lagoa 
da Saudade, no alto do Morro da Nova Cintra, em Santos, SP.

La Sainte Baume, a gruta de Maria Madalena na Provence

Padroeira da Provence, Maria Madalena chegou no litoral francês numa jangada sem 
remos, em companhia de Máximo, santa Maria Jacobé e santa Maria Salomé, assim como 
Sara (santa padroeira dos ciganos), fugidos da Palestina depois da morte de Jesus.  

Eles desembarcaram na cidade de Saintes-Maries-de-la-Mer.

Em companhia de são Máximo, Maria Madalena percorreu a região provençal num 
trabalho de evangelização, e recolheu-se no coração colina da Sainte Baume (baoumo, em 
provençal, significa gruta), onde viveu seus últimos anos de vida.

Vista da Sainte Baume, onde fica a gruta de Maria Madalena
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O monte que abriga a gruta é localizado a 21km ao sul da cidade de Saint-Maximin
-la-Sainte-Baume, onde fica a basílica de Maria Madalena na Provence, local considerado 
como terceiro santuário do cristianismo e importante lugar de peregrinação. 

É na basílica que fica o relicário de Madalena contendo os restos mortais, datando 
do século I: crânio e pele da fronte, que teria sido tocada por Jesus após sua ressurreição, 
quando ele teria dito “noli tangere me” (não me toques). 

Uma vez por ano, no dia 22 de julho, dia de Maria Madalena, o relicário sai da basílica 
numa procissão pela cidade, e na gruta é celebrada a missa em homenagem à Madalena.
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Basílica de Maria Madalena
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Entre sarcófagos, repousam os restos mortais que seriam de Maria Madalena e que 
foram encontrados após escavações realizadas no século XIII sob ordens de Carlos II.

SEGUINDO OS PASSOS ATÉ A GRUTA DE 
MARIA MADALENA NA PROVENCE

A trilha passa pela floresta que é protegida desde o século XIII, no verão garante o 
abrigo perfeito do calor e sol durante a caminhada, e a cada passo, mergulhamos no refú-
gio de paz escolhido pela santa.
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No século V, um oratório foi construído na base do pico de Béguines, tendo sido des-
truído na ocasião das invasões árabes que aconteceram no século VIII, e somente no final 
do século XIII seria construída a capela que abriga a gruta, e sua administração foi confia-
da aos monges dominicanos. 

O caminho até a gru-
ta é sinalizado e balizado, 
mas como trata-se de uma 
trilha é melhor ir com tê-
nis confortáveis e levar 
uma garrafinha d’água, 
que pode ser abastecida 
na fonte que fica no meio 
da trilha.  A gruta é calma 
fresca, lugar de recolhi-
mento e oração. 

Seja por curiosida-
de antropológica, seja por 
motivações religiosas e 
espirituais, o passeio na 
Sainte Baume e em Sain-
t-Maximin é um convite à 
descobrir outros aspectos 
culturais da região e a des-
frutar de uma paisagem na-
tural protegida há séculos.
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