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- APRESENTAÇÃO –
Apresentamos, com enorme satisfação, o presente Relatório anual de atividades da Ordem Equestre do
Santo Sepulcro de Jerusalém Rio de Janeiro Brasil. Trata-se de documento de grande valia que passa a integrar
os anais da Ordem, com um resumo consistente das ações do segundo ano de governo da Dama Comendadora
Isis Penido na Lugar Tenência; Serve ainda o presente Relatório como forma de consignar documentalmente as
atividades dos Cavaleiros e Damas que emprestaram seus dons e talentos, recebidos de Deus, em favor dos
objetivos da Ordem.
De forma inequívoca, como se verá mais adiante, a Tenência Rio de Janeiro Brasil está num viés de
crescimento, graças ao envolvimento de seus Cavaleiros e Damas, à liderança incansável de sua Lugar Tenente,
Dama Isis Penido, o incentivo indispensável de seu Grão Prior, Sua Eminência Reverendíssima Cardeal Dom
Orani João Tempesta e o apoio de seu Prior, Sua Excelência, Monsenhor André Sampaio e seu Cerimonial
Presbítero, Sua Excelência Monsenhor Sergio Costa Couto.
Impossível, como bem afirma a Lugar Tenente, deixar de mencionar Chancelaria e Conselheiro da
Tenência, as Comissões permanentes e Assessorias da Ordem, o Cerimonial Leigo e aqueles que, mesmo não
sendo investidos, são verdadeiros “amigos” de nossa milenar Instituição.
O ano de 2018 termina com a Ordem completando 30 anos de atividades no Rio de Janeiro e, de forma
especial, finda-se com a certeza de que a missão a ela atribuída foi cumprida para o engrandecimento dos ideais
de Godofredo de Bulhões (Fundador) e da Santa Igreja Católica Apostólica Romana.
A Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém completa mais um ano de existência no Rio de
Janeiro sendo certo afirmar que, com as demais Lugares Tenências do mundo, colaborou para a custódia da
Terra Santa, para as obras sociais, filantrópicas e educacionais do Patriarcado Latino de Jerusalém. Deus Lo
Vult.
Sede da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém Rio de Janeiro Brasil, Igreja de Nossa
Senhora do Carmo da Antiga Sé, aos 20 de dezembro do ano de 2018.

Comissão de Comunicação Social São João Paulo II
Cavaleiro Comendador Aristóteles Drummond – Presidente
Cavaleiro Dauro Machado – Assessor de Imprensa da Lugar Tenencia Rio Brasil
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Capítulo I – Da gestão
1 – Lugar Tenente, Conselho, Comissões, Assessorias

A Lugar Tenente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém Rio de Janeiro Brasil, Dama
Comendadora Isis Penido, exerce seu 2º ano de Governo. Em 2018, uma de suas ações mais importantes foi a
valorização do Conselho gestor da Ordem, das Comissões e Assessorias. Com tal valorização, a Lugar Tenente
mantém o Comando, a formatação das diretrizes, a elaboração das metas mas conta com grupo de Cavaleiros e
Damas para lhe auxiliarem na execução das práticas de governança da Ordem. O Conselho, Comissões e
Assessorias estão em comunhão com a Lugar Tenente, compartilhando de seus pensamentos sobre a gestão da
Ordem. Como afirma a Dama Isis Penido, “ninguém faz nada sozinho”.

1.1 – Reuniões Mensais e Reuniões Gerais
Durante o ano de 2018, mensalmente, a Lugar Tenente, Dama
Isis Penido convida os Presidentes das Comissões,
Assessorias e Conselho para reuniões que acontecem sempre
na Arquidiocese do Rio de Janeiro. As reuniões contam
sempre com a presença do Grão Prior, Cardeal Dom Orani
Tempestra, do Prior, Monsenhor André Sampaio e do
Cerimonial Presbítero Monsenhor Sérgio Costa Couto. As
reuniões mensais tem por objetivo avaliar as ações realizadas pela Ordem no mês anterior e planejar as ações
para o mês seguinte. Durante o ano de 2018, as reuniões ocorreram, normalmente, a cada mês. Em cada reunião,
os senhores membros do Conselho recebem da Lugar Tenente uma pauta que, ponto a ponto, vai sendo
analisada e ao final, esgotada, encerra-se a reunião. Trimestralmente, a Lugar Tenente convida todos os
Cavaleiros e Damas para a reunião geral. Durante a reunião geral, a Lugar Tenente e cada Presidente de
Comissão apresenta aos presentes as ações que foram realizadas no trimestre. A Lugar Tenente apresenta as
diretrizes para o próximo trimestre, delega funções e ouve os questionamentos dos Cavaleiros e Damas que
desejam se manifestar.

1.2 – Dos despachos na Sede da Ordem
A Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, Rio de
Janeiro – Brasil é uma das poucas em todo o mundo a possuir
uma sede própria. A Sede da Ordem está estabelecida e
estruturada na Sala no segundo andar da histórica Igreja de
Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, uma das mais belas e
importantes igrejas do Rio de Janeiro e do País.
Semanalmente, a Lugar Tenente despacha no horário de
expediente na sede da Ordem. Durante seus expedientes,
Cavaleiros e Damas comparecem ao local para tratar de
assuntos pertinentes à gestão da OESSJ.

1.3 – Das deliberações
Na sede da Ordem, semanalmente, acontece a formatação das deliberações da Lugar Tenente, sempre de acordo
com os critérios do governo local, mas em comum acordo com as instruções e orientações do Grande
Magistério, em Roma. Nos expedientes semanais, a Lugar Tenente se encontra, separadamente, com membros
do Conselho e Comissões para discutir assuntos que deverão, mais adiante, serem alvos de deliberações da
Lugar Tenente, ouvida as Comissões, Grão Prior, Prior e demais membros do Conselho.
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Capítulo II – Do cumprimento da missão da
Ordem
A Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém, Lugar Tenência Rio de Janeiro Brasil,
prossegue fiel no cumprimento de sua missão de, em comunhão as demais
Tenências, remeter recursos para a manutenção das obras do Patriarcado Latino de
Jerusalém, Pátria terrena de Jesus. Para o cumprimento de tão nobre missão, a
Comissão de Finanças da Ordem exorta os Cavaleiros e Damas a cumprirem seus
deveres no que se refere ao pagamento de suas anuidades para que
, ao final, após a devida consolidação contábil, remeter o valor apurado para o Grande Magistério, nos
termos Estatutários da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém e de lá receber a destinação final.

Capítulo III– Da propagação da fé Católica
Um dos objetivos da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém é a propagação da fé Católica e a
consequente defesa da mesma. No ano que se encerra, a Lugar Tenência do Rio de Janeiro Brasil cumpriu
fielmente tal objetivo. Mensalmente, no primeiro domingo de cada mês, graças ao indispensável apoio do Padre
Silmar Fernandes, a Ordem realizada sua Missa Mensal, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no
centro do Rio de Janeiro. Na Santa Missa, os Cavaleiros e Damas, liderados pela Lugar Tenente, participam da
procissão de entrada e também da Liturgia da Palavra.

Missa Mensal na Igreja N.S. do Carmo Antiga Sé

Lugar Tenente da Ordem durante Missa Mensal.

A Ordem também participa de Missas e Eventos religiosos na Catedral do Rio de Janeiro, a convite do Grão
Prior, Cardeal Dom Orani Tempesta, além de participar da organização de Missas especiais em ação de graças
aos Santos e Beatos pelos quais a Ordem especial devoção e direta ligação. Assim como em anos anteriores, a
Lugar Tenência Rio de Janeiro Brasil participou da Missa pelo Dia de Nossa Senhora Rainha da Palestina,
Padroeira da Ordem do Santo Sepulcro. Cavaleiros e Damas também estiveram presentes com a Lugar Tenente
em solenidades importantes da Igreja, como a Liturgias da Semana Santa, Corpus Christi, Festa da Unidade na
Catedral, entre outras. Estando presente, devidamente vestidos com seus trajes próprios, Cavaleiros e Damas
propagam a fé Católica e tornam a Ordem do Santo Sepulcro Rio Brasil visível e presente como parte da Santa
Igreja Católica.
Damas e Cavaleiros
da Ordem Equestre
do Santo Sepulcro de
Jerusalém Rio de
Janeiro Brasil na
procissão de Corpus
Christi no centro do
Rio de Janeiro, em
2018. Momento de
propagação da fé e
de manutenção da
tradição
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Capítulo IV – Da prática da caridade
Sem perder o foco em seu objetivo principal, que é o provimento do Patriarcado Latino de Jerusalém para que
este possa sustentar as diversas obras sociais, educacionais e filantrópicas na Terra Santa, a Lugar Tenência da
Ordem no Rio de Janeiro participa de diversos projetos caritativos no Rio de Janeiro. Trata-se de uma
deliberação da Lugar Tenente, Dama Com. Isis Penido e a participação da Ordem se dá através das doações de
alguns de seus Cavaleiros e Damas; Tais doações são extraordinárias e espontâneas, sem isenção ou redução da
quitação da anuidade que tem destinação exclusiva à Terra Santa. Em 2018, a Ordem Equestre do Santo
Sepulcro de Jerusalém Rio de Janeiro Brasil esteve presente em diversos projetos de filantropia, vejamos
algumas ações caritativas relevantes:
* Café da manhã com os moradores de rua do centro do Rio de Janeiro
Mensalmente, no primeiro domingo de cada mês, a Ordem Rio
Brasil participa da realização e distribuição de café da manhã
para os moradores de rua do centro da cidade, que vivem no
entorno da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. O
Projeto foi idealizado pelo Padre Silmar Fernandes, Pároco da
“Antiga Sé” juntamente com a Pastoral dos Moradores de Rua
na Igreja; A Pastoral Toca de Assis (entidade ligada a Ordem
dos Franciscanos) e a Ordem, a convite do Padre Silmar,
tornaram-se parceiras neste grande projeto. O café da manhã é
servido a cerca de 300 moradores de rua, sempre após a Missa
das 11 horas, nos primeiros domingos de cada mês. Damas e
Cavaleiros espontaneamente fazem doações de itens que são
usados para o café. A Lugar Tenente, além de apoiar o projeto,
contribui com ele, participando, junto de outras Damas, da
distribuição que ocorre numas da portas laterais da Igreja, na
Rua Sete de Setembro, no centro do Rio de Janeiro. Os
Cavaleiros e Damas, que participam da distribuição são aqueles
que comparecem à Missa, e podem ser identificados pelo uso
das camisas oficiais da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de
Jerusalém, que traz ao centro, a Santa Cruz potenciada, símbolo
da instituição.
* Participação na Pastoral Carcerária com visitas e Ações em unidade do sistema penitenciário do Estado
Com autorização da Lugar Tenente, a Dama Eliana Moura
tem participado ativamente das ações de apoio a detentos
realizada pela Pastoral Carcerária da Igreja Católica.
Mensalmente a Dama, uniformizada com a camisa da
Ordem, comparece a Penitenciária Evandro Lins e Silva,
no Rio de Janeiro. A Pastoral Carcerária faz um trabalho
religioso e, dentro do possível, auxiliando materialmente
as necessidades dos detentos.
* Apoio a entidades filantrópicas de outros Municípios onde existam Cavaleiros e Damas residindo
A Lugar Tenência Rio de Janeiro Brasil,
através de sua Lugar Tenente, Dama Isis
Penido, da Dama Eliana Moura e do
Cavaleiro Dauro Machado apóiam o Asilo
Ana Carneiro de Além Paraíba com
periódicas doações de fraldas e alimentos.
Também em Além Paraíba, o Hospital São
Salvador recebeu a doação de um forno de
micro ondas para uso em sua cantina.
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* Missa mensal e apoio ao Hospital do Socorrinho

O Hospital Nossa Senhora do Socorro, conhecido como “Socorrinho”, é uma entidade filantrópica ligada
a Santa Casa do Rio de Janeiro. É uma entidade que ampara e abriga cerca de 30 pacientes idosos, alguns
deles com doenças degenerativas, como Alzheimer. O Grão Prior da Ordem no Rio, Cardeal Dom Orani
Tempesta, solicitou, no inicio de 2018, que a Ordem, dentro de suas possibilidades, ajudasse a instituição
que passa por momentos difíceis. A Lugar Tenente acionou a Comissão de Assistência Social Madre
Tereza de Calcutá, presidida pela Dama Vera Botrel Tostes (foto acima). A Comissão Madre Tereza é uma
das comissões permanentes da Ordem. Vera Botrel Tostes e os membros da Comissão visitaram o
Hospital Socorrinho e, hoje, a Ordem Lugar Tenência Rio está presente na Instituição. Mensalmente, um
dos Cavaleiros Presbíteros da Ordem celebra uma Missa no Hospital, com a presença de Damas e
Cavaleiros. A Ordem também destinou, em 2018, medicamentos, fraldas geriátricas e insumos médicos,
adquiridos com receita superavitária da venda de ingressos de uma “feijoada”, realizada em parceria com a
Arquidiocese Rio de Janeiro. Vera Tostes, Cavaleiros e Damas da Comissão, com o apoio da Lugar
Tenente, estão executando algumas melhorias nas dependências do Hospital e pretende-se prosseguir neste
importante trabalho de caridade, no ano de 2019. Os internos do Hospital do Socorrinho participam das
Missas e demonstram receptividade e alegria pela atenção que recebem da Ordem Eqüestre do Santo
Sepulcro de Jerusalém – Lugar Tenência Rio de Janeiro – Brasil.
* Ações de caridade realizadas pelos Cavaleiros e Damas de forma voluntária e pessoal.
Os Cavaleiros e Damas da Ordem Equestre do Santo
Sepulcro de Jerusalém são instados pelo próprio
juramento que fazem em suas Investiduras a
praticarem a caridade. Muitos deles praticam tão
nobre atividade de forma individual, avaliando onde
tal missão se faz necessária. Cavaleiros e Damas são
constantemente exortados a abraçarem o trabalho
caritativo como forma de completo cumprimento de
seus deveres de investidos, cientes que são que a
filantropia é uma dos objetivos de nossa instituição.
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Capítulo V – Da Investidura

A partir de 2018, as solenidades de Investidura de novos Cavaleiros e Damas passou a ser
realizada no mês de maio. Assim, ocorreu no dias 21, quando aconteceu na Vigília D´Armas
Velada (cerimônia que acontece na véspera da Investidura) este ano realizada na Capela do
Palácio São Joaquim, residência oficial do Cardeal Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do
Rio de Janeiro e Grão Prior da Ordem; A Investidura foi realizada no dia 22 de maio de 2018, na
Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no centro do Rio. A Igreja é uma das mais
antigas e importantes da cidade e é a “Igreja da Ordem”, onde está localizada sua sede e onde as
principais cerimônias acontecem. A Investidura de 2018 foi muito especial para todos os
Cavaleiros e Damas, já que foi presidida pelo Cardeal Edwin O´Brien, Grão Mestre da Ordem
Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém que junto do Grande Magistério visitou pela primeira
vez o Brasil. A visita fez parte das comemorações pelos 30 anos de atividades da Lugar
Tenência do Rio de Janeiro. Foi uma cerimônia cheia de simbolismo e tradição, mantendo-se
idênticas as primeiras realizadas quando da fundação da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de
Jerusalém.
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Capítulo VI – Da reunião dos
Lugares Tenentes na Argentina
Entre os dias 15 a 18 de maio de 2018, aconteceu em Buenos Aires a primeira cúpula de Lugares Tenentes
da Ordem Equestre do Santo Sepulcro da América do Sul, Portugal e Espanha. O encontro foi um dos
eventos em comemoração aos 130 anos de atividades da Ordem na Argentina, mas será realizado a cada 4
anos, sendo a próxima reunião em São Paulo, Brasil. O Grande Magistério esteve reunido com os Lugares
Tenentes da Argentina, Brasil (Rio e São Paulo), Colômbia, Portugal, Espanha Ocidental e Espanha
Oriental. A delegação do Rio de Janeiro, liderada pela Lugar Tenente, Dama Com. Isis Penido foi a maior,
excetuando a Argentina, Tenência Anfitriã. A reunião serviu para a discussão das particularidades da
Tenências Sul Americanas, contanto com a presença de Portugal e Espanha em razão dos laços que unem os
dois Países, maiores colonizadores do continente sul americano. A Lugar Tenente, Dama Isis Penido
participou ativamente das reuniões, dos eventos sociais, de audiência especial com o Embaixador do Brasil
na Argentina e por fim da Cerimônia de Investidura de novos Cavaleiros e Damas da Ordem na Argentina.
Os Lugares Tenentes do continente voltaram a se encontrar com os demais, na Consulta, evento que reuniu
em Roma os Superiores da Ordem em todo o mundo, como se verá mais adiante.

O Brasil e a Espanha possuem duas
Tenências. No caso da Espanha as
províncias
de
dividem
em
Ocidental e Oriental; No Brasil as
Tenências estão no Rio de Janeiro
e São Paulo. O Lugar Tenente de
São Paulo, Cav. Manoel Tavares
de Almeida é um amigo da
Tenência Rio de Janeiro e, assim
como a Lugar Tenente do Rio de
Janeiro, Dama Com. Isis Penido, é
um Cavaleiro comprometido com
os ideais da Pontifícia Ordem
Equestre do Santo Sepulcro.
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Capítulo VII
Da visita do Grande Magistério
O ano de 2018 marca os 30 anos de atividades da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém no Rio de Janeiro –
Brasil. Durante o ano em curso aconteceram momentos e eventos de grande significado para marcar este aniversário.
Um dos históricos momentos de 2018 foi a visita inédita do Grande Magistério ao Brasil, especificadamente a Lugar
Tenência do Rio de Janeiro. Sua Eminência Reverendíssima, Cardeal Edwin O´Brien, Grão Mestre da Ordem,
acompanhado do Governador Geral, Cavaleiro Com. Leonardo Visconti di Modroni, do Chanceler Geral, Cavaleiro
Com. Alfredo Bastianelli e do Secretário do Grande Magistério, Cavaleiro Presbítero Rev. Batman estiveram em visita
oficial ao Rio de Janeiro 20 a 24 de maio de 2018. Uma extensa agenda foi cumprida pelo Grande Magistério com a
Lugar Tenência. O Cardeal O´Brien visitou pontos importantes da cidade como o Cristo Redentor, a Escola Americana
Our Lady Of Mercy, cujo Pároco é o Prior da Ordem Rio, Cav. Presbítero Monsenhor André Sampaio; Na Escola
Americana, o Grão Mestre celebrou a Missa em Inglês, seu idioma Pátrio. O Cardeal Edwin O´Brien e a delegação do
Grande Magistério estiveram reunidos com o Cardeal do Rio de Janeiro e Grão Prior da Ordem, Dom Orani Tempesta.
O Grão Mestre também participou ativamente das solenidades de Investidura, estando presente na Vigília D´Armas
Velada e Missa de Investidura. O Grande Magistério ainda participou do lançamento do livro sobre a Ordem de autoria
do Prior, Monsenhor André Sampaio. Foram realizadas ainda reuniões de trabalho com a Lugar Tenente e, por fim, um
almoço de trabalho e despedidas na residência da Dama Eliana Moura, na manhã de 24 de maio de 2018. Os Cavaleiros
e Damas da Ordem tiveram ainda encontro com o Grão Mestre, Cardeal O´Brien que o instou a cumprir seus sagrados
deveres de integrantes de tão conceituado organismo da Igreja. Foram momentos marcantes na história da Ordem no Rio
de Janeiro e de seus 30 anos de atividades.
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Capítulo VIII – Da comunicação social
Conforme diretriz do Grande Magistério, o ano de
2018 foi o ano de valorização da comunicação na
Lugar Tenencia Rio Brasil e nas Tenencias em todo o
mundo. A Dama Isis Penido já havia percebido a
força da comunicação social, das relações com a
imprensa, das redes sociais e dos meios digitais como
ferramentas para divulgação do trabalho da Ordem e
da propagação de sua nobre missão. Tal percepção foi
confirmada com a orientação do Grande Magistério
nesse liame. Em 2018 a Ordem Rio Brasil passou a
ter um novo site na internet (www.oessjbrasil.org.br),
uma página ativa na rede Facebook com atualizações
diárias, canal de TV no Youtube, perfil no Instagran e
Twitter. A news letter da Ordem passou a ser
denominada “Pedras Vivas”, em homenagem aos
Cristãos que vivem na Terra Santa. Bimestralmente e,
a partir de janeiro de 2019 novamente mensal, o
informativo News Letter é distribuído digitalmente
para um mailing com mais 900 destinatários.
Semestralmente, além de digital, o Pedras Vivas é
impresso, em 2 dois idiomas (português e inglês) e
distribuído para vários destinos no Brasil, para
Tenências de outros Países, veículos de comunicação
e Grande Magistério. Em 2018, comunicar foi a
ordem.

Capítulo IX – Da Consulta em Roma

A Consulta é o “órgão” soberano e deliberativo da Ordem Eqüestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. A cada 5 anos
os Lugares Tenentes de todo o mundo se reúnem com o Grande Magistério em Roma. Este ano aconteceu a consulta
e entre os dias 12 a 16 de novembro reuniões e encontros diários com a alta cúpula da Ordem traçou as metas da
instituição para os próximos 5 anos, como se verá detalhadamente no Informativo Pedras Vivas de dezembro de
2018. A Lugar Tenente da Ordem Rio Brasil, esteve presente na grande acontecimento e retornou de Roma com
novas diretrizes, mas com os ideais primários da Ordem ainda mais avivados. No final da “Consulta”, nossa Lugar
Tenente foi recebida pelo Santo Padre, Papa Francisco, que na foto aparece junto dela tendo ao fundo o Grão Mestre
da Ordem, Cardeal Edwin O´Brien.
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Capítulo X - Das comemorações pelo
trintenário da Ordem no Rio de Janeiro
O ano de 2018 foi sobremodo
importante para a Ordem Eqüestre
do Santo Sepulcro de Jerusalém Rio
de Janeiro Brasil. A Lugar Tenencia
completa 30 anos de atividades. Tão
significativa data foi comemorada
durante todo o ano. Tivemos a
primeira
visita
do
Grande
Magistério
ao
Brasil
e
especialmente ao Rio de Janeiro,
tivemos o lançamento do livro do
Monsenhor André Sampaio, mais
importante obra em nosso idioma
relatando as origens, história e
missão de nossa Ordem (livro
publicado também em inglês.
Tivemos ainda o lançamento de 2
Selos Postais para eternizar três
décadas de serviço à Deus e a Pátria
Terra de Nosso Senhor, a terra
Santa,
tivemos
Investidura,
Peregrinação a Aparecida/SP, retiro
anual,
Missas,
celebrações.
Festejamos mas não perdemos o
foco em nossa missão.
Deus lo vult.

Capítulo XI – Da espiritualidade e formação de
novos Cavaleiros e Damas

Durante o ano de 2018 a Lugar Tenencia Rio de Janeiro Brasil valorizou a espiritualidade da Ordem Eqüestre do
Santo Sepulcro de Jerusalém procurando proporcionar momentos de união, convivência e fé entre os Cavaleiros e
Damas. Realizou-se, sob a organização do Cerimoniário Leigo, Cav. Com. Luiz Carlos Pugialli uma inesquecível
Peregrinação que se no passado foi à Terra Santa este ano foi à casa da Virgem Aparecida, Padroeira do Brasil.
Implantou-se o Postulantado. Através de Comissão presidida pela Dama Almerinda Mendes os postulantes a
Cavaleiros e Damas que deverão ser Investidos em 2019, desde junho estão participando do Postulantado onde
recebem ensinamentos históricos sobre a Ordem, exercitam a fé e se preparam para, se considerados aptos, tornarem
se verdadeiros Cavaleiros e Damas de fato comprometidos com a Ordem Eqüestre do Santo Sepulcro. Realizou-se
também em outubro dois dias de Retiro para Cavaleiros e Damas que tiveram palestras, Missas, recitação do Rosário
além de encontros com a Lugar Tenente, Grão Prior Dom Orani Tempesta e Prior, Monsenhor André Sampaio.
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Capítulo XII – Da Conclusão Mensagem de
encerramento da Lugar Tenente

Presidente da Comissão de Comunicação:
Cavaleiro Com. Jornalista Aristóteles Drummond
Redação e Assessoria de Imprensa:
Cav. Jornalista Dauro Machado
Revisão:
Dama Jornalista Manuela Ferrari

Este Relatório é um documento destinado a
Cavaleiros e Damas da Ordem Eqüestre do Santo
Sepulcro de Jerusalém, Rio de Janeiro Brasil, a seus
Superiores e ao Grande Magistério, logo as
expressões e todo seu conteúdo são de fácil
compreensão para seus destinatários. Por uma
questão de transparência, como nos orienta nossa
Lugar Tenente, o presente Relatório é tornado
público. Trata-se na verdade de um resumo dos
acontecidos no ano de 2018, que foram vivenciados
pela maioria dos Cavaleiros e Damas da Ordem. A
proposta do presente Relatório é sintetizar o trabalho
da Ordem Eqüestre do Santo Sepulcro Rio Brasil, o
que não é tarefa fácil, dada a grandiosidade com que
ele se realiza mês a mês. O maior detalhamento de
tudo que consta neste Relatório pode ser encontrado
em nossos informativos, digital ou impressos. A
Comissão de Comunicação da Lugar Tenencia Rio
Brasil agradece a confinça da Lugar Tenente, Dama
Isis Penido e a ela submete o que aqui está relatado.
Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, Rio
de Janeiro, sede da Ordem Eqüestre do Sepulcro de
Jerusalém, RJ/Brasil, aos 20 de dezembro de 2018.
OESSJ Rio Brasil
Comissão de Comunicação São João Paulo II

Mensagem da Lugar Tenente
Caros Irmãos e Irmãs. A Paz.
Com enorme satisfação recebi e aprovei o presente relatório que como já afirmado
trata-se de um resumo das atividades de nossa Amada Ordem no ano de 2018 que se
encerra.
Faz-se necessário que tenhamos nosso Relatório anual dentre outras razões para a preservação da memória
de nossa Ordem e de tudo que realizamos ao longo de mais um ano. Em 2018, pela graça de Deus e as
bênçãos de Nossa Senhora Rainha da Palestina, nossa Lugar Tenencia completou 30 anos de atividades no
Rio de Janeiro.
Para nós, Cavaleiros e Damas é um motivo de júbilo e honra fazer parte desta Ordem, tutelada pela
Santa Sé ao longo de seus 1.000 anos de fundação. Manter-se firme nos ideais de nosso fundador é e será
sempre nosso grande propósito. Estarmos inseridos na Arquidiocese do Rio de Janeiro e onde mais pudermos
para propagar nossa fé e ajudar nosso semelhante, é também o que nos move.
Em 2018 completo 21 anos como Dama Investida em nossa Amada Ordem. Tive a felicidade de
ocupar cargos de Chanceler, Cerimoniária e agora, Lugar Tenente. Agradeço a Deus por tudo que vivi, rogo a
Nossa Senhora por todos os que me antecederam, ciente de que cada um que ocupou esta Tenencia, ao longo
de três décadas fez o melhor que pôde, para levar adiante tão sagrada missão: Ajudar a manter as obras do
Patriarcado Latino de Jerusalém, difundir a fé Católica e prover meios de sustento, custódia e proteção dos
lugares Santos da Pátria Terrena de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Tenho certeza que a proposta deste Relatório Anual foi mais uma vez alcançada: Registramos para a
posteridade o 30º ano de muito trabalho e devoção da Lugar Tenência da Ordem Eqüestre do Santo Sepulcro
de Jerusalém, Rio de Janeiro/Brasil.
Agradeço o apoio de Cavaleiros e Damas e de forma especial a Comissão de Comunicação e
Assessoria de Imprensa da Lugar Tenencia Rio/Brasil, pelo zelo e carinho com que confeccionaram o presente
Relatório.

Deus lo Vult.
OESSJ Rio/Brasil
Isis Penido
Lugar Tenente

