
CARTA ABERTA AO EMBAIXADOR DE ISRAEL NA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL.


Prezados leitores, são gradualmente mais e mais os apoios abonatórios  
ao Dr. André Henrique Gomes da Fonseca, para ocupar a nobre tarefa  
de servir a sua Pátria na qualidade de Embaixador do Brasil na 
Lusitânia, terra de Viriato e de Luís de Camões, digo, esse país Irmão 
de nome Portugal. 




O Dr. André Henrique Gomes da 
F o n s e c a t ê m s i d o b a s t a n t e 
referenciado pelas mais distintas 
Instituições, Órgãos Governamentais , 
como também no meio Evangélico do  
Brasi l e dos países i rmãos de 

expressão portuguesa entre outros, como sendo conhecido como o 
Amigo de Israel. 


“…mas na multidão de conselhos há segurança…” Provérbios 11:14B


“…e há vitória na multidão dos conselheiros…” Provérbios 24:6B


O Dr. André Henrique Gomes da Fonseca, também conhecido como 
um homem temente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é também 
referenciado numa missiva Da Hagana Consulting ao Embaixador Yossi 
Avraham Shelly, na procura de um conselho estratégico para um maior 
e mais forte enlace entre o Brasil, Israel, Portugal, EUA e a UE.




Prezado leitor, eis aqui, uma referência de alto gabarito à pessoa e ao 
caráter do Dr. André Henrique Gomes da Fonseca.


07 / 03 / 2021


Carta Aberta ao Embaixador de Israel na República Federativa do Brasil




“ S u a E x c e l ê n c i a o 
Embaixador Sr. Yossi 
Avraham Shelley,


Shalom. 


Da Hagana Consulting, 
s u b s i d i á r i a d a 

Organização global Hagana, serve esta missiva para expressar o nosso 
maior apoio ao Sr. André Henrique Gomes de Fonseca, como iminente 
Embaixador da República Federativa do Brasil em Portugal. 


O Sr. André Henrique Gomes da Fonseca é um grande amigo de Israel 
e faz parte do Likud Sérvia, sempre sendo um promotor de tudo que é 
positivo em relação a Israel, sua soberania territorial, bem como um 
fervoroso defensor do pleno direito de Israel à localização das 
embaixadas em Jerusalém. Tudo isso é algo que se mostra aberta e 
ativamente.



O Sr. André Henrique Gomes da Fonseca é um ilustre advogado 
brasileiro, com delegações em todo o seu território, com forte 
orientação nas áreas internacional e empresarial e cuja carreira 



profissional também se manifesta 
em outros setores empresariais 
como a agr icu l tura . É uma 
referência na sua área, para além 
de ter recebido prémios na área 
dos direitos humanos e inúmeros 
prémios e menções pela sua 
actividade multidisciplinar. 


Além disso, devemos ressaltar que você já tem experiência diplomática 
com tarefas consulares do Peru e Gana.


Da Hagana apoiamos esta nomeação na certeza de que o Dr. André 
Henrique Gomes da Fonseca será também um bom “embaixador” de 
Israel em Portugal, como já demonstrou activamente no seu dia-a-dia. 


Esta nomeação também será um impulso inestimável para as relações 
Brasil-UE-Israel-EUA. Por tudo isso, seria desejável a sua mediação e 
as suas melhores referências sobre o senhor  Dr. André Henrique 
Gomes da Fonseca a Sua Excelência, o Senhor Presidente Jair 
Messias Bolsonaro, o que sugerimos com respeito e honra.


De Hagana consideramos que seria 
muito importante e necessário que Vossa 
Excelência pudesse conceder uma 
audiência especial ao Dr. André 
Henriques Gomes da Fonseca, antes da 
sua iminente incorporação na embaixada 
de Lisboa.




Por isso, aproveitando a audiência que Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República do Brasil Jair Bolsonaro concederá em Brasília 
entre os dias 15 e 18 de março, dias em que permanecerá em Brasília 
DF. 


Sabemos da vossa agenda ocupada e intensa, mas seria uma honra 
para Da Hagana se nos apoiasse nesta posição, para podermos 
realizar essa reunião, trocar impressões importantes para as relações 
bilaterais e o importante papel que o Dr. André Henrique Gomes da 
Fonseca pode desempenhar no âmbito do um país membro da UE e 
dadas as conotações do novo embaixador de amizade com Israel.


Agradeço desde já a sua atenção e aguardamos a sua resposta,


Fran Pérez

Hagana”


O Dr. André Henrique Gomes da Fonseca, sempre esteve alinhado com 
o Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias 
Bolsonaro, que apoiou desde o início da sua campanha para as 
presidenciais, quando este, ainda possuía apenas três por cento das 
intenções de votos. Segue-o, até aos dias de hoje, dando-lhe todo o 
seu apoio. 

Amante e conhecedor de Portugal, de onde têm origem ancestral e 
parentes, é também aliado dos Estados Unidos da América na linha 
patriots. É amigo do povo de Israel, seguindo à risca as doutrinas do 



Primeiro Ministro Netanyahu, tendo como tal sido convidado para 
conselheiro do maior partido político da Direita do Estado de Israel. O 

Certificate Honor to Merit, as a Member of the Advisory Board Likud 
Serbia. A nomeação foi formalizada pela presidente do Partido, Jelena 
Pereira. À frente do Advisory Board, o Dr. André Fonseca terá como 
objetivo as relações políticas, comerciais, culturais e diplomáticas entre 
o Brasil e Israel. 

Esperamos que este artigo com a respetiva Carta Aberta incluída, 
possa continuar a contribuir para a promoção do Dr. André Henrique 
Gomes da Fonseca a Embaixador do Brasil em Portugal.



Bem haja.


Davide Pereira.

AD. Pastor Evangélico.

INISEG / Grupo de Investigação Académico 
Internacional.

OCATRY / Investigador do Observatório 
OCATRY. 

Conselheiro Político. 

Escritor

Finlândia.



