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“Entre nós deve existir  
uma atitude simples e fraterna” 

 

 “Fico triste em 
ver pessoas que 

psicologicamente 
vivem correndo 
atrás das honras. 
Não devemos de 

modo algum dominar os outros, olhá-los 
de cima para baixo. É uma atitude difusa 
na vida civil, mas também na vida 
eclesiástica. Entre nós deve existir a 
simplicidade”.  
 

Foi o que disse o Papa Francisco no An-
gelus do dia 5 de novembro, condenando 
com força o comportamento farisaico na 
Igreja, encarnado por aqueles, como diz o 
Evangelho, “amarram fardos pesados e 
insuportáveis e os põem nos ombros dos 
outros, mas eles mesmos não querem 
movê-los, nem sequer com um dedo”.  
 

E continuou o Papa: 
“Esta atitude é um mau exercício da 
autoridade, que, em vez disso, deveria 
ter sua primeira força precisamente 
no bom exemplo, para ajudar os 
outros a praticarem o que é correto e 
apropriado, sustentando-os nas pro-
vas que se encontram no caminho do 
bem. A autoridade é uma ajuda, mas 
se for exercitada mal, torna-se opres-
siva, não deixa as pessoas crescerem 
e cria um clima de desconfiança e 
hostilidade. E leva até à corrupção”. 
 

Na sua breve catequese o Papa Francisco 
recordou que no Evangelho de Jesus 
denuncia abertamente alguns comporta-
mentos negativos dos escribas e dos 
fariseus que “gostam do lugar de honra 
nos banquetes e dos primeiros assentos 
nas sinagogas, de serem cumprimentados 
nas praças públicas”. Esta – explicou o 
Papa - é uma tentação que corresponde ao 
orgulho humano e que nem sempre é fácil 
vencer. 
 

E recordou o que Jesus disse aos seus 
discípulos: “não vos façais chamar de 
‘rabi’,- pois um só é vosso Mestre e 
todos vós sois irmãos.  
 

Não deixeis que vos chamem de ‘guia’, 
pois um só é o vosso Guia, o Cristo. 
Quem dentre vós é o maior deve ser 
aquele que vos serve”. 
 

“Nós, discípulos de Jesus, não 
devemos buscar títulos de honra, de 
autoridade ou de supremacia. Eu 
digo a vocês que eu fico triste em 
ver pessoas que psicologicamente 
vivem correndo atrás da vaidade, 
das honras. Nós, discípulos, não 
devemos de modo algum fazer isso, 
pois entre nós deve existir uma 
atitude simples e fraterna. Somos 
todos irmãos e não devemos 
dominar os outros, olhá-los de cima 
para baixo. Nós somos todos 
irmãos”. 
 

Se nós recebemos qualidades do Pai 
Celeste, - continuou o Papa -, devemos 
colocá-las ao serviço dos irmãos e não 
se aproveitar delas para a nossa satis-
fação pessoal.  
 

Não devemos nos considerar supe-
riores aos outros; a modéstia é 
essencial para uma existência que 
deseja se conformar ao ensina-
mento de Jesus, que é gentil e 
humilde de coração. Ele veio não 
para ser servido mas para servir”. 
 

“Que a Virgem Maria, - concluiu 
Francisco -, nos ajude com a sua 
materna intercessão, a fugir do orgulho 
e da vaidade e a sermos dóceis ao amor 
que vem de Deus, no serviço aos 
nossos irmãos para a alegria deles, que 
também será nossa”.  

Papa Francisco 
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Mensagem da Lugar Tenente 
Comendadora Isis Penido 

Natal,	momento	mágico! 

Momento de refletir e descobrir em 
nós os melhores sentimentos e 
potencialidades. 
 
È momento de buscar a mão benfa-
zeja que nos conduzirá à vereda 
luminosa, aquecida pelo fogo do 
Espírito de Cristo, que habita em nós. 
 
Momento de entrega, celebração, 
compaixão, perdão e sobretudo amor, 
cientes de que nossas ações são 
capazes de mudar o mundo, como 
Jesus o fez. Estamos na hora ideal de 
escolher girar a manivela da vida na 
direção certa, produzindo bons frutos. 
 
Natal é época de presentear as 
pessoas com carinho, sinceridade, 
reconhecimento, lembrando que 
Jesus não veio a este mundo “em 
Palácio”, mas na Manjedoura para 
nos dar exemplo do mais simples e 
humilde nascimento. 
 
Afinal, a felicidade e alegria natalinas 
nos mantém doces, os desafios nos 
mantem fortes e as dores nos fazem 
sentir humanos. 
 

O que precisamos, não apenas nesta 
época, para nós sagrada, mas  sempre, 
é viver, caminhar com humildade e 
amar genuinamente. 
 
Este é o mandamento principal... 
“Amar ao Próximo”... 
 
Agradeçamos ao Menino – Deus, que 
veio ao mundo para nos salvar e 
redimir nossos pecados, ajudando e 
trabalhando pelo próximo com 
empenho, honrando  a missão que 
assumimos quando de nossa 
Investidura na Ordem Equestre do 
Santo Sepulcro de Jerusalem.  
 
“Só a Fé nos mantem vivos.” 
 
Um Santo Natal a todos os irmãos de 
nossa amada Ordem, com Cristo no 
coração. 
 
 

Deus Lo Vult 
 

Isis Penido 
Lugar Tenente 
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A LUGAR TENÊNCIA DO RIO DE JANEIRO 
RECEBE DUAS PROMOÇÕES 

Comendador	Cav.	
Presbítero	Monsenhor	

André	Sampaio 

Comendadora		
Dama		Gisela	Amaral		

do	Amaral 

Gisela	Amaral	
Investidura	25/10/1997	

	

Dona	 de	 um	 sorriso	 simples	 e	 sincero,	
Gisella	 Amaral	 se	 destaca	 na	 Ordem	 do	
Santo	 Sepulcro	 trabalhando	 na	 Comissão	
Madre	 Teresa	 de	 Calcutá,	 que	 se	 preocupa	
com	 as	 ações	 sociais	 e	 assistenciais	 da	
Ordem.	 Trabalhou	 dedicadamente	 para	 o	
Rio	de	Janeiro	receber	o	Papa	João	Paulo	II,	
em	1997,	e	o	Papa	Francisco,	em	2013.	Ela	
já	 chegou	 a	 estar	 envolvida	 com	 39	
instituições	 de	 caridade	 ao	 mesmo	 tempo,	
mas	hoje,	por	motivos	pessoais,	diminuiu	o	
ritmo.	Ainda	assim,	não	abre	mão	de	alguns	
compromissos,	 entre	 eles	 o	 de	 organizar	 a	
festa	 dos	 aniversariantes	 do	 mês	 da	 Casa	
São	Luiz	para	Velhice	e	o	trabalho	no	Banco	
da	Providência. 

Monsenhor	André	Sampaio	
Investidura	25/10/2004	

	

Foi	ordenado	sacerdote	em	28	de	Junho	de	1997,	
e	 está	 incardinado	 na	 Arquidiocese	 de	 São	
Sebastião	do	Rio	de	Janeiro.	Em	1998,	ingressou	
na	Escola	Diplomática	da	Santa	Sé,	e	em	2001	foi	
enviado	para	 realizar	o	 seu	Diplomatic	Training	
na	Nunciatura	Apostólica	da	Tailândia.	Entrou	no	
serviço	 diplomático	 da	 Santa	 Sé	 em	 Julho	 de	
2002	 e	 foi	 nomeado	 pelo	 Papa	 João	 Paulo	 II,	
como	 Secretário	 da	 Nunciatura	 Apostólica	 na	
Nigéria	 onde	 serviu	 até	 Junho	 de	 2005.	 Foi	
secretário	da	Nunciatura	Apostólica	na	Lituânia,	
Letônia	 e	 Estônia,	 e	 Secretário	 da	 Nunciatura	
Apostólica	na	Colômbia.	Foi	observador	da	Santa	
Sé	junto	à	Comissão	Interamericana	de	Combate	
ao	Terrorismo	-	CICTE,	órgão	da	OEA.	Em	2004,	
ingressou	na	Ordem	Equestre	do	Santo	Sepulcro	
de	 Jerusalém	como	 Cavaleiro	 Presbítero	 sendo	
investido	 por	 Sua	 Excelência	 Dom	 Filippo	
Santoro. 
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Boas Vindas aos Novos Comendadores 

Caríssimos  Comendadores, 
 
Cavaleiro Presbitero Monsenhor 
André Sampaio e Dama Gisella 
Amaral... amados. 
 
A escolha para receberem esta 
Comenda honrosa de nossa 
amada Ordem, não aconteceu 
pelo tempo em que estão se 
dedicando a este belo trabalho, 
mas sim, pela lealdade, 
capacidade, comprometimento e 
amor que dedicam à Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro de 
Jerusalém.  
 
Aconteceu por méritos  e cresci-
mento de alma... 
 
Fico imensamente feliz, que a 
proposta de nossa Lugartenencia 
tenha sido aprovada pelo Grande 
Magistério, pois estamos apenas 
realizando a Justiça. 
  
Parabéns aos nossos novos 
Comendadores! Nossa Senhora 
da Palestina os proteja e  guarde! 
 

Deus Lo Vult 
 

Isis Penido 
Lugar Tenente 
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Um antigo sonho do Monsenhor Sergio 
Costa Couto, a proposta do Prêmio 
“Amigos da Ordem” tem como objetivo 
homenagear personalidades e institui-
ções que se destacaram na colaboração à 
Ordem Equestre do Santo Sepulcro de 
Jerusalém, a ser entregue todos os anos, 
no jantar de confraternização com a 
presença do Cardeal Orani João 
Tempesta.  
 

A edição 2017 do Prêmio “Amigos da 
Ordem” terá entre seus agraciados o 
Padre Silmar Fernandes, pároco da 
Igreja Nossa Senhora do Carmo da 
Antiga Sé, na Sede da Ordem, na 
categoria “Divulgação da Fé”.  
 

Concedido pela OESSJ Brasil - Rio de 
Janeiro, o prêmio criado na Lugar 
Tenência Brasil – Rio de Janeiro 
2012/16 sob o comando da Dama de 
Comenda Isis Penido, é uma iniciativa 
da Comissão de Comunicação Social 
São João Paulo II, sob a presidência do 
Cavaleiro Comendador Luiz Carlos 
Pugialli, inspirado num antigo sonho do 
Monsenhor Sergio Costa Couto. 

Em 2018 buscaremos em nossa Socie-
dade, Benfeitores que possam contribuir 
com a Ordem, ajudando sem a obriga-
ção e o compromisso de ser Cavaleiro 
ou Dama.  
 
A indicação dos homenageados pelos 
Cavaleiros e Damas será através de 
critérios que o Conselho irá aprovar em 
reunião, e os selecionados serão apro-
vados por categoria. 

Prêmio “Amigos da Ordem” 

Cav. José Paulo 
Cavaleiro 

Dama Eliana Moura 
Dama 

Dama Dulce Pugliese 
Benfeitoria 

Dama Gisela Amaral 
Ação Social 

Pe. Silmar Fernandes 
Divulgação da Fé 

Homenagem Especial  
Cardeal Orani João Tempesta 

Cav. Gustavo Capanema 
“In Memorian” 

2018 
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Neste Natal  
“Dê um Sorriso de Presente” 

Neste Natal você é convidado a participar da Campanha “Dê um Sorriso 
de Presente” da Comissão de Comunicação Social da OESSJ São João 
Paulo II. 
 

1. Escolha um brinquedo, 
2. Traga no dia da Confraternização de Natal 
3. Coloque na arvore  
 

Os brinquedos doados serão  
entregues às Irmãs da  
Comunidade Semente do Verbo  
que irão distribuir entre crianças  
carentes das comunidades por elas  
assistidas. 
 

PARTICIPE!  
 

“De um Sorriso de Presente”. 
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FESTA DE N.SRA. DESATADORA DO NÓS 
A Comunidade da Capela de Nossa Senhora Desatadora do Nós, convida a todos 
Cavaleiros e Damas para a Festa da comemoração dos 16 Anos da Capela: 
 

8, 9 e 10 de Dezembro 
 

Dia 08 – 20h – Show com Pe. Ricardo Whyter 
 

Dia 09 – 18h – Missa na Capela de N. Sra. Desatadora do Nós 
 

Dia 10 – 11h30 – Cerimônia das Bandeiras no Pátio da Capela 
12h – Missa de Ação de Graças pelos 16 anos da Capela 

 
 
Maria Desatadora de Nós é uma das mais antigas devoções de Nossa Senhora, uma vez que começou na 
Alemanha, em 1700, quando foi encontrado um quadro milagroso inspirado em uma meditação de Santo 
Irineu, retratando a Virgem. Posteriormente, foi colocado na Igreja de S. Peter am Perlack, em Augsburg. 
Os milagres espalharam-se pela Europa e Argentina, entretanto, os santuários limitavam-se apenas a um 
altar dedicado a Ela. A Capela da cidade de Búzios foi erguida e dedicada exclusivamente à Nossa 
Senhora Desatadora dos Nós, diferente de outras igrejas no Brasil e no mundo. A capela, em Geribá, foi 
construída graças à devoção de Isis Penido, que arcou com todas as despesas para ver seu sonho realizado. 
O terreno foi cedido pelo pároco de Sant'Anna e Santa Rita, Padre Ricardo Whyte. As obras tiveram 
início em 12 de março de 2001 e a inauguração aconteceu no dia 8 de setembro do mesmo ano. "A pequena 
grande obra de arte", como a apelidou Isis Penido, recebeu a Benção Apostólica de Sua Santidade Papa 
João Paulo II. Um detalhe interessante é o uso de cadeiras - ao invés de bancos – são 33, em homenagem à	
idade	de	Cristo.	Este	ano,	excepcionalmente,	a	comemoração	será	em	dezembro. 
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A Diocese do Patriarcado Latino de Jerusalém é formada por: Jordânia, Palestina, 
Israel e o Chipre. Atualmente o numero de fiéis católicos na diocese é de 90.000. A 
missão e trabalho do Patriarcado Latino de Jerusalém é, em grande parte, de 
preservar a presenca cristã na diocese, e também de frear o exodo de fiéis, hoje 
estimulado por desafios políticos e economicos.  

O Patriarcado Latino de Jerusalém lidera a missão cristã na Terra Santa, e mantem 
viva sua presenca através de inúmeras iniciativas e programas como por exemplo: 
catequese, ministério dos jovens, pastoral social, da saúde e economica, e vários 
programas de suporte e manutencão das famílias cristãs. As paróquias e escolas 
implementam estas estratégias e planos para toda a diocese.  

O Patriarcado também é responsável por inúmeros centros de acolhimento a idosos 
e criancas, assim como clinicas de reabilitacão e programas de ajuda humanitária.  

As atividades e projetos do Patriarcado Latino de Jerusalém na Diocese, 
são mantidos através da ajuda e suporte de quatros canais:  

•A Igreja Católica, através da Santa Sé; 
•A Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro de Jerusalém;  
•Instituicões Católicas; 
•Doadores internacionais e amigos do Patriarcado Latino.  

Nas próximas paginas, descrevemos alguns dos projetos na Terra Santa, 
que requerem apoio e patrocínio. A administracão do Patriarcado é 
responsável por prover aos apoiadores, relatórios financeiros 
transparentes , e acesso à auditorias quando solicitado. 

Veja onde são realizados os investimentos das doações dos Cavaleiros e 
Damas na Terra Santa:  

PROJETOS – TERRA SANTA 

Veja onde são aplicadas as contribuições anuais dos Cavaleiros e Damas da OESSJ 
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PROJETOS – TERRA SANTA 
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PROJETOS – TERRA SANTA 
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PROJETOS PARA 2018 

TERRA SANTA 
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Maria	Imaculada,	Bendita	Rainha	do	Céu	e	da	Terra,	
olhai	para	nós	aqui	prostrados	aos	vossos	pés,	

cheios	de	confiança	no	Vossa	poder.	
Dignai-vos	lançar	um	olhar	de	proteção	

sobre	a	vossa	pátria	terrestre,	
e	dissipar	as	trevas	e	o	erro,	

para	que	nela	brilhe	
o	sol	da	eterna	justiça	
e	se	cumpra	a	promessa,	

vinda	dos	lábios	do	vosso	Divino	Filho,	
de	formar	um	único	rebanho	
conduzido	por	um	só	Pastor	

	
	(Excerto	da	oração	a	Nossa	Senhora	da	Palestina)	
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Nossa Homenagem ao Cavaleiro  
Gustavo Affonso Capanema 

 O Lugar Tenente da Ordem Equestre do Santo 
Sepulcro de Jerusalém do ano de 2004 até 2012, 
Gustavo Affonso Capanema, empresário do 
ramo de seguros, foi presidente do Grupo 
Federal Seguros. 
 

Filho do Ex-Ministro da Educação, Gustavo 
Capanema que mais tempo ficou no cargo em toda 
a história do Brasil (1934 a 1945, aproximada-
mente 11 anos contínuos), que no Rio de Janeiro 
recebeu a homenagem com um palácio dedicado 
ao seu pai, Palácio Gustavo Capanema, no centro.  
 

Um dos mais marcantes Lugar Tenente da 
Ordem do Santo Sepulcro no Rio de Janeiro, 
personagem elegante, empreendedor, culto e 
querido, principalmente na cidade carioca, onde 
vivia com a família. Casado com Ana Luisa, e pai 
de 3 filhos, Gustavo, Luciana e Eduardo, além de 
dois netos. 
 

“A morte de Gustavo Capanema é uma grande 
perda pro Rio de Janeiro – de um intelectual, de 
um religoso e de um grande empreendedor. Foi 
muito difícil vê-lo com tanto sofrimento, sem nada 
poder fazer. Um grande golpe na minha vida”, diz o 
embaixador Paulo Pires do Rio, de quem era 
amigo da vida toda. 
 

Capanema foi síndico do prédio na Avenida Rui 
Barbosa até dois mêses antes de falecer: 
“Estamos tristíssimos! O Gustavo era uma pessoa 
maravilhosa, alegre, sensível e muito querida. Foi 
um grande homem!”, diz Beth Fonseca e o 
marido, o advogado Luiz Eduardo Fonseca, 
vizinhos de Gustavo por muitos anos. 
 

Carmem Mayrink Veiga comenta: “Estou muito 
triste, são 50 anos de amizade. A sociedade 
perdeu um homem muito importante”. 
 
A homenagem de hoje é também a sua família, de 
modo especial a Ana Luisa que sempre esteve ao 
lado do Gustavo, apoiando e incentivando!  

 “Fiquei muito triste com a morte 
do Gustavo. Um amigo muito 
querido, foi meu padrinho quando 
ingressei na Ordem. Já trabalhava 
pela OESSJ no Rio de Janeiro 
desde 1996, como colaborador 
voluntário. Ainda Lugar Tenente 
fez questão de apradinhar meu 
ingresso na Ordem pagando a jóia 
e as anuidades. Sou muito grato a 
ele, não só por isso, mas, pelo 
reconhecimento do meu trabalho. 
Fez a indicação do meu nome 
para Chanceler da Ordem em 
2012. Hoje registro aqui não só 
uma homenagem, mas meu 
eterno carinho a este grande 
exemplo de Cavaleiro da Ordem.” 
 

Luiz Carlos Pugialli 
Comendador 
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MISSA DO PRIMEIRO DOMINGO DO MÊS NA IGREJA DE 
NOSSA SENHORA DO CARMO DA ANTIGA SÉ,                 

SEDE DA ORDEM -  5 Novembro de 2017 

Próxima 

Missa 3 

de Dez 
11h 
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LUGAR TENÊNCIA DO RIO DE 
JANEIRO PARTICIPA DA 

INAUGURAÇÃO DA CAPELA DE  
NOSSA SENHORA DA PALESTINA  



 

 

17 

Missa Solene marcou inauguração da Capela 
Velário de Nossa Senhora da Palestina. Ordem 
do Santo Sepulcro apresentou, oficialmente, à 
Comunidade o Cavaleiro Dauro Machado. 
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LUGAR TENÊNCIA DO RIO DE JANEIRO 
VISITA ALÉM PARAÍBA, MG  

Cavaleiros e Damas da Ordem visitaram o Lar de Idosos Asilo Ana Carneiro e foram recebidos pela Presidente da 
entidade, Doutora Maria Helena Barbosa de Oliveira que mostrou todas as dependências. 

Cav. Dauro Machado, Dama Andréa Caldas, 
Comendadora Isis Penido, Pe. Antonio Márcio e 
Dama Eliana Moura. Isis Penido com o Prefeito e 
Presidente do Legislativo de Além Paraíba, MG 
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Almoço oferecido pelo Prefeito de Além Paraíba, MG, Miguel Belmiro aos membros da 
Ordem em visita a cidade, port ocasião da inauguração da Capela de N. Sra. da Palestina. 

Entrevista na Rádio CPN no programa Roda Viva, conversando com o apresentador Reinaldo sobre 
a história, finalidade e objetivos da Ordem. Abaixo momento da despedida do Prefeito e Primeira 
Dama, na Igreja de São José e com o Padre Antônio, pároco da matriz 

Para saber mais sobre esta visita acesse: 
http://blogdojornalagazeta.blogspot.com.br 



 

 

SEDE DA OESSJ 
 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
da Antiga Sé 
 
Rua Sete de Setembro, 14 – Centro 
Rio de Janeiro – 20050-009 – BR 
Tel + 55 21 2080-9662  
@ e-mail: oessjbrasil@gmail.com 

HORÁRIOS DE  
MISSAS NA IGREJA 

Segunda a Sexta: 08h00  
Quarta: 09h00 

  
DOMINGO: 09h00 e 11h00 

 
MISSA DA ORDEM SEMPRE NO 

PRIMEIRO DOMINGO  DE CADA MÊS, 
ÀS 11h PARTICIPE! 

Agenda de Dezembro 2017 e 
 Janeiro 2018  

02 de Dez – 8h – Festa da 
Unidade Arquidiocesana com o Cardeal 
Orani João Tempesta na Catedral do Rio, 
na Avenida República do Chile, 245. 

15 de Dez – 19h – Palácio 
São Joaquim, Missa e Confraternização 
de Natal, na Glória. TODOS OS MEMBROS 
LEVAR CAPA E INSÍGNIAS. 
 

06 de Janeiro de 2018 – 
8h Ordenação Episcopal do novo Bispo 
Auxiliar do Rio de Janeiro na Catedral de 
São Sebastião - Rio de Janeiro – Dom 
Paulo Celso, presidida pelo Cardeal Orani 
João Tempesta – na Avenida República 
do Chile, 245 – Centro.  
 
Cavaleiros e Damas, por favor chegar as 
7h45.  

03 de Dez – 11h – Missa de 
Mensal dos Cavaleiros e Damas da OESSJ 
na Igreja de N Sra do Carmo da Antiga 
Sé, Centro e entrega do café da manhã 
aos pobres. 

20 de Jan – 9h – Missa em 
homenagem ao dia do Padroeiro São 
Sebastião – Basílica Menor na Tijuca, Rua 
Haddock Lobo.  
 

Informativo da O.E.S.S.J – Brasil – Rio de Janeiro  

 
 

Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
 

Cardeal Orani João Tempesta  
Grão-Prior 

 

Dama de Comenda Dra. Isis Penido 
Lugar Tenente Brasil – Rio de Janeiro 

 

Comendador Presb. Monsenhor André Sampaio 
Prior 

 

LUGAR TENÊNCIA BRASIL - RIO DE JANEIRO 
 

Comissão de Comunicação Social 
São João Paulo II 

 

Comendador Luiz Carlos Pugialli  
Presidente 

 

Dama Manoela Ferrari, Escritora e Jornalista 
Dama Andrea Caldas, Escritora e Revisora 

WWW.OESSJBRASIL.ORG oessjbrasil@gmail.com 

Entre em contato conosco através do e-mail: 
oessjcomunicacao@gmail.com 
N. 17 / Dezembro – Ano 2017 

 “Servite Deo in gaudium et in Ecclesia” 



 

 

21 

L'Ordine nel Mondo 

DEIR	RAFAT	–	No	domingo	29	de	Outubro	de	2017,	uma	multidão	vinda	dos	quatro	cantos	da	
Palestina	e	de	Israel,	mas	também	de	outros	 lugares	do	mundo,	 juntou-se	para	festejar	Nossa	
Senhora	da	Palestina.	Momentos	de	alegria	e	de	emoção	para	todos	os	peregrinos	no	Santuário	
Mariano	de	Deir	Rafat.	
	
Para	 celebrar	Nossa	 Senhora	 da	 Palestina,	 no	 passado	 domingo,	 dia	 29	 de	Outubro,	
Mons.	 Pierbattista	 Pizzaballa,	 Administrador	 Apostólico	 do	 Patriarcado	 Latino	 de	
Jerusalém,	 estava	 acompanhado	 pelos	 Vigários	 Patriarcais,	 Mons.	 Giacinto-Boulos	
Marcuzzo,	Padre	Hanna	Kildani	 e	Padre	Raficq	Nahara	 assim	como	por	Mons.	Kevin	
MacDonald,	Arcebispo	Emérito	de	Southwark,	pelo	Grão-Prior	da	Lugar-Tenência	da	
Inglaterra	e	do	País	de	Gales	e	por	Mons.	Jean-Pierre	Delville,	Bispo	de	Liège.	
	
A	missa	celebrada	em	árabe,	inglês	e	italiano	foi	também	concelebrada	pelos	padres	e	
religiosos	que	acompanharam	os	fiéis	vindos	celebrar	Maria	Rainha	da	Palestina.	
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Na	 sua	 homilia,	 o	 Padre	 Hanna	 Kildani	
lembrou	a	compaixão	de	Maria,	nas	bodas	de	
Caná	 quando	 implorou	 a	 Jesus:	 “Eles	 não	
têm	 mais	 vinho”	 (João,	 2,3).	 “Que	 diria	 ela	
hoje?	 “Eles	não	 têm	mais	 paz,	 eles	 não	 têm	
mais	 esperança,	 eles	 continuam	
desesperadamente	 à	 espera	 de	 terem	 um	
estado	internacionalmente	reconhecido,	eles	
não	 têm	 mais	 azeite	 nem	 oliveiras,	 eles	
foram	pilhados	e	despojados”.		
	
O	 Vigário	Patriarcal	 continuou	 a	 implorar	 à	
Rainha	 do	 Céu	 e	 da	 Terra	 “que	 não	 se	
esquecesse	da	sua	pátria	terrestre	e	dos	seus	
filhos	 e	 que	 os	 ajudasse	 a	 construir	 uma	
Igreja	 de	 todos	 apesar	 das	 diferenças	 na	
procura	do	Reino	de	Deus”.	
	
Os	 fiéis	vindos	de	 toda	a	diocese	acolheram	
os	celebrantes	ao	som	de	cânticos	entoados	
pelo	 coro	 do	 Seminário	Menor	 de	 Beit	 Jala.	
Para	 festejar	 a	 solenidade,	 as	 paróquias	
fretaram	 vários	 táxis	 e	 as	 autorizações	 os	
vistos	 dados	 para	 as	 festas	 do	 Natal	
facilitaram	a	vinda	dos	fiéis	da	Cisjordânia	a	
este	 Santuário,	 situado	 em	 Israel,	 entre	
Jerusalém	e	Telavive.		
	
Mas	 os	 cristãos	 locais	 não	 eram	 os	 únicos	
presentes,	assistiam	à	solenidade	um	grande	
número	 de	 peregrinos	 e,	 entre	 eles,	 nume-
rosos	 Cavaleiros	 da	 Ordem	 de	 Cavalaria	 do	
Santo	 Sepulcro	 de	 Jerusalém	 que	 vieram	
confiar	a	Palestina	à	Rainha	do	Céu.	
	

Para	alguns,	 como	Stephan	e	Renetta	Torres,	
esta	 foi	primeira	vez	que	se	 juntaram	à	 festa	
de	 Nossa	 Senhora	 da	 Palestina.	 Para	 este	
casal,	membros	da	Ordem	do	Santo	Sepulcro,	
originários	do	Novo-México,	 tudo	 era	novo	 e	
inacreditável.		
	

Esta	estada	na	Terra	 Santa,	 sonhada	há	mais	
de	doze	anos	é	para	eles	uma	enorme	dádiva	
de	 Deus:	 “Estamos	 muito	 impressionados.	
Sinto-me	 ao	 mesmo	 tempo	 extremamente	
emocionado	 e	 particularmente	 orgulhoso”	
declarou	 Stephan	 Torres	 e	 a	 sua	 mulher	
acrescentou:	esta	peregrinação	à	Terra	Santa	
é,	a	cada	dia	que	passa,	mais	comovente,	a	um	
ponto	 que	 nunca	 imaginámos.	 	 Estar	 nos	
lugares	em	que	Jesus	viveu	nos	passos	de	Sua	
Santa	Mãe:	é,	na	realidade	uma	viajem	muito	
comovente.	 Estar	 hoje	 aqui	 com	 a	 Diocese	 e	
envergando	a	nossa	capa	do	Santo	Sepulcro	é	
uma	verdadeira	dádiva	de	Deus”.	
	

Como	 cada	 ano,	 a	missa	 foi	 seguida	por	uma	
procissão	 em	 oração	 atrás	 da	 imagem	 de	
Maria,	protectora	da	Palestina.	A	novidade?	A	
imagem	 chegada	mesmo	 a	 tempo,	 depois	 de	
inúmeros	 controlos	 da	 alfandega	 israelita	 e	
oferecida	 por	 uma	 artista	 italiana,	 amiga	 da	
família	 monástica	 de	 Belém,	 que	 zela	 pelo	
Santuário	de	Der	Rafat.	
	

A	 Solenidade	 de	Nossa	 Senhora	 da	 Palestina	
aprovada,	em	1933,	pelo	Papa	Pio	IX	continua	
a	ser	um	momento	alto	para	os	fiéis	da	Terra	
Santa	que	aspiram	por	uma	paz	duradoura	na	
Palestina.	


