ORDEM DE CAVALARIA DO SANTO SEPULCRO DE JERUSALÉM
LUGAR-TENENTE
de
PORTUGAL

CONFERÊNCIA
“A SITUAÇÃO DOS CRISTÃOS NO MÉDIO ORIENTE”

Sua Beatitude Mgr. Fouad Twal, Patriarca Latino de Jerusalém e Grão-Prior da
Ordem do Santo Sepulcro,
Sua Eminência Reverendíssima D. Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa e GrãoPrior da Lugar-Tenência de Portugal da Ordem do Santo Sepulcro,
Excelência Reverendíssima D. Rino Passigato, Núncio Apostólico,
Altezas Reais,
Magnífica Reitora da Universidade Católica Portuguesa,
Senhor Director do Instituto de Direito Canónico da UCP, Revmo Cónego João
Seabra
Senhora Drª Aura Miguel,
Senhor General Luís Valença Pinto,
Minhas Senhoras e Senhores,

Coube-me a honra de fazer a apresentação de Sua Beatitude Mgr. Fouad Twal,
Patriarca Latino de Jerusalém, tarefa que, naturalmente, aceitei com especial gosto.
Nas minhas funções de Lugar-Tenente de Portugal da Ordem do Santo
Sepulcro, tive a honra de conhecer Mgr. Fouad Twal em Roma, em 2008, ano em
que Sua Beatitude passou a ocupar o cargo de Patriarca Latino de Jerusalém e, por
inerência, o de Grão-Prior da Ordem de Cavalaria do Santo Sepulcro.
Depois disso, tenho tido o privilégio de me poder encontrar anualmente com
Mgr Twal, quer em Roma quer na Terra Santa, onde, nesta última região, tem vindo
a desenvolver uma notável acção a favor da paz, da promoção dos direitos do
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homem e da defesa da dignidade humana, em condições particularmente difíceis e
com valerosos sacrifícios pessoais.
Numa zona em permanente conflito e tensão, a sua voz corajosa e moderadora é
ouvida pelas partes em conflito, combatendo todos os extremismos e formas de
violência.
Através da sua acção, milhares de projectos sociais, sanitários e educativos têm
vindo a ser erguidos com o apoio, fundamentalmente, da quase milenar Ordem de
Cavalaria do Santo Sepulcro de Jerusalém, com Lugar-Tenências em trinta e cinco
países, designadamente Portugal e que, na última década, contribuiu com cerca de
100 milhões de dólares para o efeito.
A jurisdição do Patriarcado Latino de Jerusalém compreende a própria Cidade
de Jerusalém, os Territórios Palestinianos, Israel, Jordânia e Chipre. É uma Diocese
da Igreja Católica com sessenta e oito paróquias, sendo responsável pela
manutenção e gestão de actividades tais como hospitais, seminários, infantários,
escolas, institutos técnicos e superiores e universidades, com uma assistência
superior a 20.000 alunos, independentemente da sua religião, acompanhados por
mais de uma centena de freiras e cerca de 1000 professores.
Para além disso, Mons. Fouad Twal tem-se revelado desde sempre um grande
amigo de Portugal, cuja língua é uma das poucas que se apresenta oficialmente no
website do Patriarcado Latino (www.lpj.org).
Importante relembrar que a ligação de Portugal à Terra Santa remonta aos
primórdios da formação do Condado Portucalense, em 1095, posteriormente
transformado no Reino de Portugal.
A própria conquista de Lisboa, em 1147, resultou de acções militares
relacionadas com a Terra Santa, pois só foi possível graças ao apoio dos
expedicionários da segunda cruzada do Oriente.
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Numa altura, em que o Próximo Oriente vive uma dramática situação com
repercussões trágicas em centenas de milhares de cristãos, vítimas indefesas dos
conflitos abertos, é de justiça enaltecer e homenagear o papel deste Prelado numa
região com tão fortes ligações culturais e religiosas com Portugal.
Justamente por todos estes motivos, em boa hora, o Estado português não quis
deixar de homenagear o Patriarca Latino de Jerusalém, conferindo-lhe, ontem, por
alvará de Sua Excelência o Chefe do Estado, a condecoração de Grã-Cruz da Ordem
do Mérito.

Vossa Beatitude Mons. Fouad Twal: a vossa presença em Portugal, simboliza a
presença da Terra Santa junto de nós.

Lisboa, Universidade Católica, 14 de Maio de 2014
Gonçalo Figueiredo de Barros
Lugar-Tenente
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