
ACTO DE CONSAGRAÇÃO DA LUGAR-TENÊNCIA DE PORTUGAL 

A NOSSA SENHORA DA PALESTINA 

 

[INTRODUÇÃO] 

 

Ao fazermos hoje a consagração da Lugar-Tenência portuguesa da Ordem de 

Cavalaria do Santo Sepulcro a Nossa Senhora da Palestina, queremos pedir em especial 

pela Igreja e pela Terra Santa, pelo Santo Padre e pelos frutos apostólicos da sua 

iminente peregrinação a Jerusalém, pelos nossos Bispos e pastores e por todos os 

membros da nossa Ordem. Queremos também consagrarmo-nos e consagrar as famílias 

de todos os Cavaleiros e Damas da nossa Ordem e todas as famílias cristãs a Nossa 

Senhora da Palestina, nossa Rainha e Padroeira. 

 

[ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA PALESTINA] 

 

«Ó Maria Imaculada, bendita Rainha do Céu e da Terra, olhai para nós aqui 

prostrados diante do Vosso trono, cheios de confiança na Vossa bondade e infinito 

poder.  

Lançai um olhar de piedade sobre a Palestina, que mais do que qualquer outro 

país vos pertence, porque Vós a abençoastes com o Vosso nascimento, as Vossas 

virtudes e as Vossas dores e foi lá que oferecestes ao mundo o Redentor. 

Lembrai-vos que foi lá que Vos tornastes a nossa Mãe carinhosa, que nos 

concede todas as graças. Concedei, por isso, a Vossa protecção à Vossa Pátria na 

Terra, dissipai as sombras do erro que pairam sobre ela, porque foi ali que nasceu o 

Sol da Justiça Eterna. 

Fazei cumprir a promessa transmitida pela Voz do Vosso Divino Filho, de que 

haverá um só rebanho e um só Pastor. 



Ajudai-nos a todos a servir o Senhor em santidade e justiça durante toda a 

nossa vida, para que, pelos méritos de Jesus e com a Vossa protecção maternal, 

possamos passar desta Jerusalém terrena aos esplendores do Céu. Amén». 

 

 [PETIÇÃO DE PERDÃO E DE DESAGRAVO] 

 

- Do ateísmo, do agnosticismo, da idolatria, da superstição e da indiferença 

religiosa, livrai-nos! 

- Da blasfémia, do perjúrio e da infidelidade aos nossos compromissos cristãos, 

nomeadamente como Cavaleiros e Damas da nossa Ordem, livrai-nos! 

- Do desrespeito pelo dia do Senhor e festas de guarda ou da omissão do 

sagrado preceito da Eucaristia dominical, livrai-nos! 

- Do divórcio e de todos os flagelos que ferem a unidade da família cristã, 

livrai-nos! 

- Dos pecados contra a vida humana, desde a sua concepção e até ao seu termo 

natural, livrai-nos! 

- Do adultério, da pedofilia, da sodomia e de tudo o que ofende a dignidade do 

corpo humano, chamado a ser templo do Espírito Santo, livrai-nos! 

- Do roubo, da fraude e de todas as injustiças que envenenam as relações 

familiares, sociais e entre as nações, livrai-nos! 

- Do falso testemunho e da mentira, do veneno da calúnia e da maledicência, 

livrai-nos! 

- Da concupiscência e dos maus pensamentos e desejos, livrai-nos! 

- Da cobiça, da inveja e de todos os pecados contra o Espírito Santo, livrai-nos! 

     

 



[ORAÇÃO FINAL] 

Ó Nossa Senhora da Palestina, nossa Rainha e Mãe, nós Vos oferecemos as 

nossas vidas e Vos oferecemos também as nossas famílias para que, em Jesus, 

encontrem a alegria e a paz e, por vossa graça, se mantenham sempre unidas a Deus e 

entre si.  

Oferecemos tudo o que somos e temos, oferecemos os nossos trabalhos, as 

nossas orações e sacrifícios, oferecemos as nossas doenças e as nossas dificuldades, 

oferecemos as nossas preocupações e as nossas alegrias, para que em tudo sejamos 

sempre vossos, ó bendita Rainha do Céu e da Terra!  

E, porque nada podemos sem Vós, humildemente Vos pedimos que alcanceis 

do Vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo o dom da divina graça e a salvação eterna, 

por vossa misericordiosa intercessão.  

Acolhei, ó Maria, a consagração que agora vos fazemos, para que a Vossa 

Pátria na Terra, a Palestina, e todas as nações do mundo vivam em paz e sejam imagem 

e semelhança do amor que Deus é na comunhão das Três Pessoas divinas. 

Atendei, ó Rainha do Céu e da Terra, a nossa prece, para que as nossas famílias 

e todas as famílias cristãs se inspirem sempre na Sagrada Família de Nazaré e sejam, na 

caridade, um testemunho vivo da santidade da Igreja. 

Ó Santo Condestável, que alcançastes a bem-aventurança celestial através do 

cumprimento heróico dos vossos deveres como soldado de Cristo no meio do mundo, 

fazei que também nós, Cavaleiros e Damas da Ordem de Cavalaria do Santo Sepulcro, 

saibamos servir a Igreja, a Palestina, nossa Pátria espiritual, e esta nossa Terra de Santa 

Maria, com a mesma terna devoção e heróica humildade de São Nuno, para que o 

mundo creia em Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus com o Pai na unidade do 

Espírito Santo! Amén. 

 

   

 


