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APRESENTAÇÃO

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 presença cristã na diocese, e também de frear
o êxodo de fiéis, hoje estimulado por desafios políticos e econômicos.
O Patriarcado Latino de Jerusalém lidera a missão cristã na Terra Santa, e mantem viva sua presença
através de inúmeras iniciativas e programas como por exemplo: catequese, ministério dos jovens,
pastoral social, da saúde e econômica, e vários programas de suporte e manutenção 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 crianças,
assim como clinicas de reabilitação e programas de ajuda humanitária.

PROJETOS – TERRA SANTA
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Vonluntários

Construção de igrejas

Assistência para idosos
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Centros de estudo e informática

PROJETOS 2013 - 2015

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;
•Instituições Católicas;
•Doadores internacionais e amigos do Patriarcado Latino.
Nas próximas paginas, descrevemos alguns dos projetos na Terra Santa, que requerem de
apoio e patrocínio. A administração do Patriarcado é responsável por prover aos
apoiadores, relatórios financeiros transparentes , e acesso à auditorias quando solicitado.
.

RESUMO DOS PROJETOS
PALESTINA – WEST BANK

Centro Pastoral para a Diocese: $3.000.000,00
A Diocese da Terra Santa precisa com urgência de um Centro Pastoral na Palestina para acolher todas as
iniciativas de trabalho da Igreja.
Não ha um local dedicado às atividades, e todos os anos a diocese enfrenta os mesmos problemas com os
grupos: jovens católicos (colégios, escolas e crianças), os movimento dos escoteiros, os grupos de
mulheres de Maria, a sociedade de São Vicente de Paula, as catequeses e os professores.
O objetivo é criar um centro para abrigar todas estas iniciativas, onde eles podem participar o ano inteiro,
em atividades de retiro, camping de verão, workshops, e cursos de treinamento e profissionalização.
A meta é criar este Centro da Diocese localizado no único vilarejo cristão na Terra Santa, em Efrem, hoje
conhecida como Taybeh ( onde Nosso Senhor descansou antes de iniciar sua Paixão em Jerusalém)
O projeto incluirá uma capela, dormitório, refeitório, cozinha, salas de reunião, um hall e áreas externas
para os jovens.
Aproximadamente 20.000 fiéis de toda Palestina se beneficiarão do Centro Pastoral.
A necessidade mais urgente é de $ 300.000,00 para aquisição de (7 hectares) em Taybeh, de propriedade
de uma família cristã. Possíveis parceiros neste projeto seriam: A conferencia dos Bispos Italianos, A
comissão Internacional dos Escoteiros Católicos e a Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro.

RESUMO DOS PROJETOS

PALESTINA – WEST BANK
Reforma de moradias cristãs na área de Ramallah: $ 300.000,00 a $ 400.000,00
( Ramallah, Bir Zeit, Taybeh, Ein Arik and Aboud), e a parte norte do West Bank ( Jenin, Nablouse,
Zababdeh, Rafidiah), beneficiando um total de 200 casas pelos próximos três anos.
Este programa iniciou-se em Belém, e graças as generosas contribuições dos apoiadores, beneficiou mais
de 400 famílias na Palestina.
As maiores necessidades no momento se concentram na parte norte da Palestina, na região próxima a
Ramallah, onde o Patriarcado tem seis paróquias, e também nas cidades de Nablouse, Rafidia, Zababdeh e
Jenin.
Existem cerca de 200 residências nestas paróquias e vilarejos que precisam de reparos urgentes.
O principal objetivo deste projeto é atender a estas famílias pelos próximos três anos com esta iniciativa.

RESUMO DOS PROJETOS

PALESTINA – WEST BANK
Projeto habitacional na vila de Aboud (próximo a Ramallah) $2.000.000,00
30 apartamentos. A vila de Aboud possui 50% de presença cristã, com aproximadamente 1000 fiéis,
pertencentes a ambas igrejas: Católica e Ortodoxa.
A maior necessidade desta vila é moradias, e existem muitos jovens em idade de casar-se, porém não
conseguem iniciar suas vidas devido a não terem possibilidade de moradia para constituir uma família.
De acordo com as estatísticas, existem 50 jovens em idade de casar-se agora. O projeto é poder atender a
esta demanda, dando a estes jovens a possibilidade de ter uma moradia decente, onde, apos o casamento
eles possam iniciar suas famílias e permanecerem na Terra Santa.
O principal apoiador deste projeto seria Caritas Jerusalém, com seus apoiadores dispostos a doar os
primeiros EU 700.000,00. Existe uma necessidade de angariar um milhão de dólares para iniciar este
projeto. A duração do mesmo é de aproximadamente dois anos.

RESUMO DOS PROJETOS

PALESTINA – WEST BANK
Projeto da Rádio em Taybeh: $ 130.000,00 por ano.
Radio Terra Santa será a primeira radio católica em idioma árabe em toda Terra Santa. Estará sob a supervisão da
Conferencia dos Bispos da Terra Santa. A propriedade e responsabilidade direta será do Patriarcado Latino de
Jerusalém.
A radio cobrirá todos os territórios da Palestina, Israel e Jordânia (Diocese de Jerusalém). O estúdio, todos os
equipamentos e maquinas já foram instalados, somente faltando o patrocínio para iniciar a sua operação.
Benefícios deste projeto:
• Fortificar a vida espiritual de nossos cristãos.
• Aumentar a cultura eclesiástica e religiosa entre os cristãos.
• Fortalecer o espirito de nossos cristãos para que permaneçam na Terra Santa.
• Promover uma imagem bem clara da Igreja e seu trabalho na sociedade Palestina.
• Dar uma boa e clara imagem dos palestinos aos cristãos do mundo.
• Diálogo e colaboração entre cristãos e muçulmanos.
• Divulgar a mensagem dos santuários para os cristãos do mundo, rezando ao vivo o rosário sagrado em muitos
idiomas, assim como outras celebrações desde a Igreja do Santo Sepulcro e Natividade.

RESUMO DOS PROJETOS

PALESTINA– WEST BANK
Taybeh - Beit Afram, Hospedaria e Escola de Liderança : $ 380.000,00

Este projeto contempla a aquisição de (1000 m2) de terreno, localizado ao lado da atual hospedaria (13
quartos), estendendo sua capacidade para um total de 50 quartos. Esta capacidade permitirá receber até
100 peregrinos ao mesmo tempo em Taybeh.
O novo edifício terá um espaço para conferências, refeitório e varias áreas para atividades. Os recursos
provenientes dos grupos de peregrinos, contribuirão para a manutenção da escola de liderança e do abrigo
de idosos, localizado bem em frente ao novo edifício.
Este projeto tem o objetivo de beneficiar de forma direta aos jovens cristãos de todas as Igrejas (Católicas e
Ortodoxas) e a todas as paróquias da diocese.
A principal intenção é oferecer um programa completo de preparação dos novos lideres cristãos, para o
trabalho pastoral na Terra Santa, e também incrementar a visita e estadia de peregrinos em Taybeh.

RESUMO DOS PROJETOS
PALESTINA – WEST BANK

Colônia de férias para crianças: $ 10.000,00 por paróquia.
O verão é um desafio para nossas paróquias, e ao mesmo tempo um risco, já que nossas paróquias e
vilarejos não possuem nada para oferecer às crianças durante as longas ferias de verão. O risco é perder o
contato com nossas crianças e famílias cristãs, devido aos inúmeros perigos e tentações encontradas nas
ruas, o vazio, a desesperação e frustação, violência urbana, etc.
O maior desafio para nossas paróquias e religiosos, é de encontrar novas maneiras de atrair os jovens,
oferecendo atividades criativas e produtivas. As colônias de férias e campos são a melhor maneira de
continuar com o trabalho da pastoral da Igreja com nossos jovens e crianças.
Estas atividades permitem as paróquias continuar com seus programas de catequese, oferecendo as
crianças uma oportunidade de crescer dentro do ambiente de sua comunidade, com inúmeras atividades
educacionais e sociais. Algumas destas atividades incluem: serviço social, programas voluntários, arte,
musica, dança esportes e jogos.
No West Bank existem 12 paróquias ( Zabadeh, Jenin, Rafidia, Ramallah, Jifna, Bir Zeit, Taybeh, Aboud,
Ein Arik, Beit Jala, Beit Sahour e Gaza). O apoio necessário para cada paróquia organizar sua colônia de
férias e oferecer programas de trabalho é de: $ 10.000,00 por paróquia. O total necessário para todas as 12
paróquias por ano é de: $ 120.000,00 . O maior desafio é obter este apoio com 6 meses de antecedência,
pois as colônias de férias iniciam-se no mês de julho. (A diocese também conta com 25 paróquias na
Jordânia e 4 em Israel).

RESUMO DOS PROJETOS

JORDÂNIA
O Local de Batismo de Jesus, Convento e Hospedaria: $ 500.000,00
Em 2009, o Patriarcado teve a honra de receber a benção da pedra fundamental do local de Batismo de
Jesus, pelo Santo Padre, no Rio Jordão.
A nova igreja encontra-se em construção, sendo o maior apoio proveniente de um doador local: a família
católica Mu’asher, da Jordânia. Agora o Patriarcado deve honrar com a sua parte, e aportar com a
construção de um convento e uma hospedaria, convidando uma congregação religiosa para viver no local
e administrar a visitação de peregrinos de todas as partes do mundo, para conhecer o local sagrado do
batismo de Jesus.
Neste momento já temos dois grupos de religiosos interessados em morar no local e encarregando-se pela
gestão deste santuário. É necessário a construção de dois conventos para estas comunidades, e o total
estimado para a construção dos conventos e da hospedaria é de: $ 500.000,00 .

RESUMO DOS PROJETOS

JORDÂNIA
Centro para a juventude na Vila Smakieh no sul da Jordânia: $ 400.000,00.

Um centro para atender uma população de 2.500 fieis, de uma vila cristã de beduínos, em sua maioria
jovens. O sul da Jordânia é classificado como uma das áreas mais pobres do país.
A vila de Smakieh no distrito de Kerak é o ultimo local 100% cristão da Jordânia.
A sociedade árabe é bastante jovem, com 60% de sua população abaixo dos 30 anos de idade, o que
significa que na vila de Smakieh, temos mais 1.500 adolescentes, casais jovens e crianças.
A vila não oferece nenhum tipo de serviço, o único espaço para atividades, é um jardim na paróquia.
Existe uma forte presença do ministério da juventude em Smakieh, e a paróquia local é bastante ativa.
Existe uma necessidade de criar um Centro para a Juventude na vila, para atender as necessidades de
ajuda humanitária destes jovens, oferecendo um local para convivência cristã, um centro esportivo,
educacional, cultural e social. O custo total estimado para este projeto é de $400.000,00. O terreno é de
propriedade da paróquia.

RESUMO DE PROJETOS
JORDÂNIA
Igreja em Amam - Jebieha: $ 1.400.000,00 e Marj El Hamam (arredores de Amam ): $ 700.000,00.
Estamos buscando apoio para a construção de novas igrejas em Amam, na Jordânia.
Amam é a capital do país, e esta crescendo muito rapidamente, o que se faz necessário a construção e
implantação de novas paróquias. Temos paróquias estabelecidas há mais de 10 anos e ainda sem suas
igrejas! No ano passado se iniciaram as obras das duas igrejas deste projeto, por intermédio de doadores
locais. Porém, apoio e doadores são necessários para terminar as construções e mobiliar as duas igrejas.
Marj El Hamam necessita de $ 200.000 ,00 para conclusão, e Jebieha $ 1.000.000,00.

Colônia de férias para crianças: $ 7.000,00 por paróquia.
Na Jordânia existem 27 paróquias aguardando apoio financeiro para organização de suas colônias de
férias de verão. Aqaba, Kerak, Smakieh, Ader, Madaba, Na’our, Fuheis, Salt, Amam com “Marka, Misdar,
Jubeiha, Hashimi, Weibdeh, Jabel al Hussain, Sweifieh, Tela el Ali, Jabel Amman, Jabel Husein”, Zerka
North, Zerka South, Ajloun, Anjara, Wahadneh, Mafrak, Irbid, Hoson and Shatanah).
O montante necessário para que a paróquia possa organizar a colônia de férias, e oferecer a oportunidade
de uma experiência construtiva e produtiva para os jovens, é de $ 7.000,00 por cada paróquia na Jordânia.
O total necessário para as 27 paróquias organizarem estas atividades por ano é de: $ 189.000,00. O maior
desafio é obter este apoio com 6 meses de antecedência, pois as férias de verão começam em julho.

SUMMARY OF PROJECTS

JORDÂNIA
Universidade Católica de Madaba: EU 70 Milhões
Com a benção do Santo Padre durante sua visita a Terra Santa, a Universidade de Madaba teve sua pedra
fundamental abençoada, para o início deste novo projeto na Jordânia.
A nova universidade tem uma grande importância para a missão da Igreja Católica na Jordânia, no Meio
Oriente e em todo o mundo árabe. Tal como na Universidade de Belém, a Universidade de Madaba,
oferecerá aos católicos novas dimensões e horizontes para os futuros profissionais.
O orçamento total para este projeto ultrapassou os EU 70 milhões, sendo a Santa Sé o maior apoiador
financeiro desta iniciativa. No momento, estamos em busca de doadores interessados em apadrinhar
sessões, departamentos ou faculdades da Universidade, nomeando-as conforme seu desejo.

Deus Lo Vult

Para mais informações:
Favor contatar Padre Humam Kzhouz
ceo@lpj.org

