
Maio e Junho de 2019.  

Missas marcaram os aniversários 
da Lugar Tenente e Grão Prior

Aniversário da Lugar Tenente e do Grão Prior foram comemorados com Missas de Ação de 
Graças. Momento de agradecer a Deus pela vida e pela dedicação de nossos Líderes.

Junho é um mês muito especial para nossa Ordem 
quando comemoramos os aniversários de nossa Lugar 
Tenente, Dama Com. Isis Penido e de nosso Grão Prior, 
Sua Eminência Reverendíssima, Cardeal Dom Orani 
João Tempesta. No dia 11 de junho, o Reverendo Prior da 
Ordem, Monsenhor André Sampaio celebrou uma emocio-
nante Missa Solene em ação de graças pelo aniversário 
da Dama Isis Penido, que aconteceu no dia 9 de junho. 
Cavaleiros, Damas e Convidados estiveram presentes na 

Igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus, em Botafogo. 
A Missa contou com o aclamado Maestro Paulo Polillo no 
órgão de tubos acompanhando as belas vozes das cantoras 
Karen Keldani e Joana. No dia 22 de Junho na Matriz de 
São João Batista uma linda Missa de Crisma foi celebrada 
pelo Arcebispo do Rio de Janeiro e Grão Prior da Ordem, 
Cardeal Dom Orani Tempesta. A Missa foi também em 
Ação de Graças ao aniversário do Cardeal Tempesta que 
completou 69 anos de idade. Detalhes nas páginas 4 e 5.
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Mensagem 
da Lugar Tenente
Estejamos unidos e 
fortes no segundo 

semestre
Caros Irmãos e Irmãs de nossa Amada 
Ordem.
A Paz.
O ano segue seu curso. As atribuições 
diárias, os compromissos muitas vezes 
nos fazem imaginar que o tempo passa 
depressa. Encerramos o primeiro semestre 
de 2019 e o segundo já bate à nossa porta. 
Felizmente no semestre que se encerra 
só temos a comemorar as atividades de 
nossa Lugar Tenência, dedicando um 
agradecimeno especial aos Cavaleiros e 
Damas que estiveram participando conosco 
de nossas ações. Estivemos presentes 
em nossas Missas mensais da Antiga 
Sé colaborando de forma efetiva com o 
café da manhã servido após a Eucaristia 
para nossos irmãos em situação de rua 
do centro da cidade; realizamos nossa 
Investidura anual do novos membros, 
lançamos o Selo Postal em homenagem a 
nosso querido Grão Prior; participamos da 
Missa no “Socorrinho” onde duas de nossas 
queridas Damas foram responsáveis por 
reformas em parte das dependências da 
Instituição; estivemos juntos ao nosso Grão 
Prior, Prior e Cerimoniário Eclesiástico nas 
Missas de seus aniversários; reunino-mos 
em Conselho, semanalmente estivemos 
com vários membros de Comissões em 
nossa Sede. Enfim, trabalhamos muito. 
Cumprimos nosso dever maior remetendo 
ao Grande Magistério os devidos trabalhos 
e valores para o co provimento de nossas 
obras na Terra Santa. Com o advento do 
segundo semestre muitos planos e metas 
estão traçadas e iniciaremos sua execução, 
sempre é claro, contando com o apoio de 
nossos queridos Cavaleiros e Damas. 
Espero contar com todos nos meses que 
estão por vir. Que cada Cavaleiro e Dama 
esteja ciente de sua responsabilidade e 
seu juramento e faça de sua participação 
uma prioridade em suas vidas
Deus Lo Vult. 

OESSJ
Isis Penido 
Lugar Tenente

Monsenhor Sérgio Costa Couto - 25 anos 
de serviços à Deus e sua Igreja

Aconteceu na noite de 18 de junho de 2019, na Igreja de Nossa Senhora 
da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro a Missa de Ação de Graças pelos 
25 anos de ordenação Sacerdotal do Monsenhor Sérgio Costa Couto. 
O Monsenhor é Capelão da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da 
Glória do Outeiro e Cerimoniário Eclesiástivo da Ordem Equestre do 
Santo Sepulcro de Jerusalém Rio de Janeiro Brasil. A Lugar Tenente 
da Ordem, Dama Com. Isis Penido esteve presente junto de Cavaleiros 
e Damas assim como membros da Irmandade da Glória e de outras 
instituições religiosas. O Monsenhor Costa Couto é um dos mais cultos 
e preparados Sacerdotes da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Vários 
Sacerdotes concelebraram a Missa. A Lugar Tenente da Ordem, Dama 
Com. Isis Penido, pronunciou-se ao final da Missa. Ela agradeceu a de-
dicação do Monsenhor ao Santo Sepulcro, ressaltou suas qualidades de 
Cavaleiro Presbítero e não deixou de frisar que a Ordem mantem-se cada 
vez mais firme em seu propósito de junto das demais Tenencias prover 
as necessidades do Patriarcado Latino na Terra Santa e de promover a 
caridade em ações na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ao Monsenhor 
Costa Couto nossos votos de felicidades em sua caminhada Presbiteral 
por longos anos e nosso agradecimento. Cavaleiros e Damas que não 
puderam comparecer enviaram mensagens ao querido Monsenhor Sér-
gio Costa Couto. Além das fotos da postagem temos também em nossa 
página álbum com mais fotos da bela e inspiradora Missa.
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Mensagem do Grão Prior: Sua Eminência, Cardeal Dom 
Orani Tempesta nos fala sobre o dia do Sagrado Coração 
de Jesus e de oração pelos Padres 

No dia 28 de Junho teremos a graça de celebramos a Solenidade 
do Sagrado Coração de Jesus. A espiritualidade do Sagrado Coração 
de Jesus, nos faz adentrar ainda mais no mistério D’aquele que possui 
um coração puro, humilde e que se compadece da fragilidade humana.

Para este dia todo especial o Papa Francisco, como acontece desde o 
Papa São João Paulo II, convoca a Igreja para rezar pela santificação 
dos padres. Aqui em nossa Arquidiocese, no dia que antecede a so-
lenidade, nós nos reunimos com os padres para um tempo de oração, 
espiritualidade e vida fraterna. Rezemos para que Deus de a nós a 
graça de sempre amar o Senhor com total afinco. Neste ano o tema 
está inserido nas 7 homilias pronunciadas pelo Papa Francisco por 
ocasião das Missas do Crisma desde o início do seu pontificado até 
este ano. As reflexões do Papa Francisco continuam as que os últimos 
pontífices falaram sobre o sacerdócio. São João XXIII - Encíclica so-
bre o Centenário de morte do Cura de Ars: “Falar de São João Maria 
Vianney‚ evocar a figura de um padre excepcionalmente mortificado 
que, por amor de Deus e pela conversão dos pecadores, se privava de 
alimento e sono, se impunha rudes penitências e, sobretudo, levava a 
renúncia de si mesmo a um grau heróico. Se é certo que comumente 
não é pedido a todos os féis que sigam este caminho, a divina Pro-
vidência dispôs que nunca faltem no mundo pastores de almas que, 
levados pelo Espírito Santo, não hesitem em encaminhar-se por estas 
vias, porque tais homens operam com este exemplo o regresso de 
muitos, que se convertem da sedução dos erros e dos vícios para o 
bom caminho e a prática da vida cristã! A todos, o exemplo admirável 
de renúncia do cura de Ars, “severo para consigo e bondoso para com 
os outros”, lembra de forma eloquente e urgente o lugar primordial 
da ascese na vida sacerdotal. (Retirado da Carta: Sacerdotii Nostri 
primordia. N. 10. Retirado do site: http://w2.vatican.va/…/hf_j-
xxiii_enc_19590801_sacerdotii.h…. Último acesso 22/06/2019).

São João Paulo II: “A vocação não é realidade estática: possui 
uma dinâmica própria. Queridos Irmãos no sacerdócio, nós con-
firmamos e realizamos cada vez mais a nossa vocação, na medida 
em que vivemos fielmente o “mysterium” da aliança de Deus 
com o homem e, de modo particular, o “mysterium” da Euca-
ristia; realizamos a vocação, na medida em que, com crescente 
intensidade, amamos o sacerdócio e o ministério sacerdotal, que 
somos chamados a desempenhar. Descobrimos então que é no ser 
sacerdotes que nos “realizamos” a nós mesmos, corroborando 
a autenticidade da nossa vocação, segundo o desígnio singu-
lar e eterno de Deus para cada um de nós. Este projeto divino 
concretiza-se na medida em que é reconhecido e assumido por 

nós, como nosso projeto e programa de vida”. (Carta aos Sacer-
dotes de João Paulo II, 1996. Retirado do site: http://w2.vatican.
va/…/hf_j-xxiii_enc_19590801_sacerdotii.h…. Último acesso: 
22/06/2019). Papa Bento XVI: “se é verdade que o convite de 
Jesus a “permanecer em seu amor” (cf. João 15, 9) se dirige a 
todo batizado, na festa do Sagrado Coração de Jesus, Dia de 
Santificação Sacerdotal, este convite ressoa com maior força 
para nós, sacerdotes, em particular nesta tarde, solene início do 
Ano Sacerdotal, que convoquei por ocasião do 150º aniversário 
da morte do Santo Cura de Ars. Vem-me imediatamente à mente 
uma bela e comovedora afirmação, referida no Catecismo da 
Igreja Católica: “O sacerdócio é o amor do Coração de Jesus” 
(n. 1589). Como não recordar com comoção que diretamente 
desse Coração manou o dom do nosso ministério sacerdotal? 
Como esquecer que nós, presbíteros, fomos consagrados para 
servir, humilde e autorizadamente, ao sacerdócio comum dos 
fiéis? Nossa missão é indispensável para a Igreja e para o mundo, 
que exige fidelidade plena a Cristo e uma incessante união com 
Ele; isto é, exige que busquemos constantemente a santidade, 
como fez São João Maria Vianney. Na carta que vos dirigi por 
ocasião deste ano jubilar especial, queridos sacerdotes, eu quis 
sublinhar alguns aspectos que qualificam nosso ministério, 
fazendo referência ao exemplo e ao ensinamento do Santo 
Cura de Ars, modelo e protetor de todos os sacerdotes, em 
particular dos párocos. Espero que este meu texto vos sirva 
de ajuda e estímulo para fazer deste ano uma ocasião propícia 
para crescer na intimidade com Jesus, que conta conosco, seus 
ministros, para difundir e consolidar seu Reino, para difundir 
seu amor, sua verdade. E, portanto, “a exemplo do Santo Cura 
de Ars, deixai-vos conquistar por Ele e sereis, também vós, no 
mundo de hoje, mensageiros de esperança, reconciliação e paz”. 
(Homilia do Papa emérito Bento XVI na abertura do Ano Sa-
cerdotal. Retirado do site de: http://www.presbiteros.com.br/…/
homilia-do-papa-bento-xvi-…/ Último acesso: 22/06/2019). 
Papa Francisco reiterando a importância da formação humana 
afirmou que um padre em paz consigo mesmo saberá “difundir 
serenidade” até mesmo nos momentos mais difíceis, “trans-
mitindo a beleza do encontro com o Senhor”. “Não é normal 
que um padre seja frequentemente triste, nervoso ou duro de 
caráter; não está bem e não faz bem, nem ao padre, nem a seu 
povo. Nós, sacerdotes, somos apóstolos da alegria, anunciamos 
o Evangelho, a ‘boa nova’”. (Retirado do site: https://noticias.
cancaonova.com/…/papa-francisco-sacerdote…/ Último acesso: 
22/06/2019).

Neste tempo de tantas dificuldades, mas também de muitas 
alegrias e esperanças convido-vos a rezar pelos padres, não 
somente nesta sexta-feira, mas, sempre. Precisamos de muitas 
orações e a oração é o nosso sustendo. Rezemos para que o 
Senhor nos dê a graça de sempre amá-lO e servi-lO com todo 
ardor. Rezemos pelas vocações sacerdotais em nossa Arquidio-
cese, particularmente neste Ano Vocacional. Para que o Senhor, 
dono da messe, envie inúmeras e santas vocações.Orani João, 
Cardeal Tempesta, O. Cist.

Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, 
RJ Grão Prior da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jeursa-
lém  Rio Brasil
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Tradicional Missa de Aniversário da Lugar Tenente reuniu 
Cavaleiros e Damas na Igreja de Santa Terezinha, em Botafogo 
contou com a presença do Lugar Tenente da Itália/Sardenha e 
dos aclamados Maestro Paulo Polillo, Karen Keldani e Joana

A tradicional Missa anual de Ação de Graças pelo aniversário da 
Lugar Tenente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
Rio Brasil, Dama Comendadora Isis Penido, aconteceu na tarde 
de terça feira 11 de junho na Igreja de Santa Teresinha do Menino 
Jesus, na Avenida Lauro Sodré, em Botafogo. A Lugar Tenente é 
devota de Santa Teresinha e anual a Missa é realizada numa Igreja 
a ela dedicada. 

Cavaleiros e Damas estiveram presentes na bela Cerimônia oficia-
da pelo Prior da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
Rio Brasil, Monsenhor André Sampaio. A Missa contou a presença 
da Cantora Karen Keldani, uma das mais importantes cantoras Ca-
tólicas que emprestou sua bela voz para os cantos da celebração. 
Karen foi acompanhada pelo Maestro Paulo Polillo, um dos mais 
importantes músicos Brasileiros, reconhecido internacionalmente. 
Polillo que recentemente foi um dos Organistas convidados a se 
apresentar em um concerto em homenagem a Catedral de Notre 
Dame que passou por um incêndio, tocou na Missa da Lugar Tenente 
no órgão de tubos da Igreja de Santa Teresinha, considerados um dos 
melhores do País. Um momento de grande surpresa e felicidade para 
a Lugar Tenente foi a chegada da cantora Joana, uma das maiores 
vozes da Música Popular Brasileira e música Católica. Joana cantou 
“A Padroeira” no momento dedicado ao louvor a Santa Teresinha e a 
Nossa Senhora da Palestina, protetora da Ordem do Santo Sepulcro. 
Não houve quem não se emocionasse com a bela voz de Joana. O 
Lugar Tenente da Itália Sardenha, Cavaleiro Grande Oficial, Marco 
Cantori, acompanhado da esposa que também é Dama da Ordem e 
da filha estiveram presentes na Missa para homenagear a Dama Com. 
Isis Penido. Ao final da Missa foram lidas mensagens de Autoridades, 
Cavaleiros e Damas, do Consul Geral do Reino da Espanha, do Grão 
Prior da Ordem, Cardeal Orani Tempesta e de Lugares Tenentes de 
Vários Países. Após a leitura das mensagens, o Cavaleiro Chanceler 
Comendador Aristóteles Drummond proferiu um belo discurso em 

homenagem a Dama Isis Penido por seu aniversário. O Chanceler 
ressaltou a importância que a Ordem alcançou no Rio tendo a Dama 
Isis Penido como Lugar Tenente. O Cavaleiro Vitor Pereira também 
discursou saudando tanto a Dama Isis Penido quanto o Lugar Tenente 
da Itália Sardenha que se encontrava presente. A Dama Manoela Fer-
rari discursou em nome das Damas prestando homenagens a ilustre 
aniversariante; Manoela ressaltou a dedicação de Isis Penido e amor 

que ela tem pela Ordem do Santo Sepulcro. A Dama Eliana Moura, 
Assessora da Lugar Tenente entregou rosas a Dama Isis Penido 
agradecendo a pelo tanto que se dedica ao Governo da Ordem no 
Rio de Janeiro. O Lugar Tenente da Itália, Sardenha discursou falan-
do a Universalidade da Igreja e da importância da Ordem do Santo 
Sepulcro. O Cavaleiro Grande Oficial Marco Cantori ainda destacou 
o quanto a Dama Isis Penido é reconhecida e respeitada no Grande 
Magistério por seu trabalho na Ordem. O discurso foi feito em Italiano 
e traduzido simultaneamente pelo Monsenhor André Sampaio, Prior 
da Ordem e fluente em vários idiomas. O Cavaleiro Dauro Machado 
também discursou representando os demais Cavaleiros. Com emoção, 
o Jornalista que é Assessor de Imprensa da Lugar Tenência agradeceu 
a Dama Isis Penido por sua perseverança e por inserir a Ordem do 
Rio de Janeiro como uma das mais importantes do mundo. Ao final, 
Dauro Machado ofertou um arranjo de girassóis para a Dama Com. 
Isis Penido. O Monsenhor André Sampaio, Prior da Ordem fez uma 
linda homilia sobre a liturgia o dia e também dedicou parte de sua fala 
a ressaltar as qualidades da Dama Isis Penido e das ações caritativas 
e sociais que através dela a Ordem do Santo Sepulcro realiza no Rio 
de Janeiro, sem deixar de ter como foco principal seus deveres com 
a Terra Santa. Tudo foi perfeito. A Lugar Tenente, Dama Isis Penido 
agradeceu emocionada a presença de todos, as palavras que a ela 
foram dirigidas sem deixar de agradecer a Deus a Santa Teresinha 
pelas graças alcançadas em mais um ano de vida. Confira mais fotos 
na página seguinte
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Momentos marcantes da Missa de Anivesário da Lugar 
Tenente Dama Com. Isis Penido

Dom Orani Tempesta comemorou mais um ano de vida com 
Missa na Matriz de São João Batista, Botafogo

22/06/2019: A Missa de Crisma realizada na Igreja Matriz de São 
João Batista, no bairro Botafogo, Rio de Janeiro, também teve como 
intenção, Ação de Graças pelo aniversário do Cardeal Arcebispo 
Dom Orani Tempesta, Grão Prior da Ordem Equestre do Santo Sepul-
cro. A Missa também marcou os aniversários do Padre Marcio (Chefe 
de Gabinete do Cardeal) e Dom Roque (Ordenação Sacerdotal). A 
Lugar Tenente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro, Dama Com. 
Isis Penido esteve presente na celebração assim como o Prior da 
Ordem, Monsenhor André Sampaio que foi um dos concelebrantes. 
Todas as felicidades ao nosso Grão Prior.
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Palavra do Prior - Cav. Com. Monsenhor André Sampaio sobre seus 
22 anos de Ordenação Sacerdotal

Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa 
serva; mas me que brastes os grilhões da escravidão: Por isso oferto um 
sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor.
Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu 
favor?É com muita alegria que desejo hoje, louvar a Deus, pelo imenso dom 
do Sacerdócio, de modo especial, pelos meus 22 anos de sacerdócio.O 
nosso amado Papa João Paulo II, no seu livro “Dom e Mistério”, disse: 
“Deus nos seus desígnios mais profundos, conhece cada vocação, na 
qual o sacerdócio é o grande mistério, é um dom que supera infinitamente 
o homem”. Cada um de nós, sacerdotes, o experimenta em sua vida, e 
diante deste imenso dom, sentimos o quanto somos frágeis, inadequados. 
Assim, portanto a vocação é um mistério da eleição divina “Não fostes vós 
que Me escolhestes, mas Eu que vos escolhi, para que vades e produzais 
fruto, e o vosso fruto permaneça”, E, como nos diz o autor do livro dos 
hebreus, “ninguém pode atribuir-se esta honra, se não aquele que é cha-
mado por Deus”. Sabemos que Deus nos chamou, configurando-nos a sua 
semelhança, confiando a cada sacerdote uma missão. Jeremias, o grande 
profeta nos diz: “Antes de formar-te no seio materno te conhecia, antes 
de nascer, eu já te havia consagrado, e te estabeleci profeta das nações. 
Estas palavras fazem tremer a alma sacerdotal, pois Deus nos chamou 
para uma vocação santa, não devido as nossas obras, mas segundo o seu 
propósito e a sua graça”. A mãe Igreja nos ensina que, embora pequeninos 
e insignificantes, na imensidão do cosmos, como sacerdotes, somos seres 
capazes de agir com liberdade. Liberdade que faz destes seres pequenos 
e minúsculos que somos, seres capazes de amar com o mesmo amor de 
Deus, de dar amor, assim, sabemos que o sacerdócio é fonte de vida, e 
que certas vidas possuem a verdadeira vida de Deus, a causa da cura de 
uma alma sacerdotal, que tem por missão dar o perdão, a paz, o amor, e 
a sua vida, como Cristo a deu. Não podemos celebrar um aniversario de 
ordenação sacerdotal, sem antes elevar os nossos olhos ao primeiro, e 
supremo sacerdote, Nosso Senhor Jesus Cristo, que com a sua beleza, 
e proposta nos arrasta em seu amor, também nos conduzindo a oblação 
de nossas vidas por amor. Assim, o nosso sacerdócio, brota do amor de 
Cristo que nos ofertou a Sua vida, e do amor misericordioso do Pai, que 
quis salvar todos os homens.Podemos observar como a graça da ordena-
ção sacerdotal nos transforma, nos capacitando a agir in Persona Christi, 
e assim sendo tomados por Cristo, ser dispensadores dos mistérios da 

salvação. Podemos afirmar que comemorar o aniversario de ordenação é 
comemorar a vida, pois o sacerdote não é apenas o homem da liturgia, mas 
faz da sua vida um culto litúrgico, uma entrega uma doação, identificando-
se com a realidade da cruz, que é doação e entrega, se entregando aos 
irmãos e a Igreja, fazendo de sua vida um sacramento intenso e fecundo.
O Sacerdote é Sacerdote para a Igreja, e para o mundo, aberto as realidades 
de uma Igreja que caminha no mundo, e não fechada em si mesma, mas 
é sacerdote também para uma Igreja que supera as suas barreiras, que 
caminha à frente, que não fecha os olhos a escuridão do mundo, mas que 
mostra a sua força libertadora, dizendo aos que estão nas trevas “Vinde 
a Luz”. Assim o sacerdote é um homem separado por Deus, mas que 
ao mesmo tempo é totalmente imerso na realidade do mundo. Para nós 
sacerdotes, homens da Igreja, o mundo não é o resto dos rejeitados pela 
Igreja, dos excluídos, dos que estão no inferno, dos amaldiçoados, como 
também não é aquele que tira o braço de ferro com a Igreja, rival da mes-
ma, mas é o final, a meta da Paixão de Cristo, que amou tanto o mundo, a 
ponto de dar a sua vida por ele, e por isso é também a meta final da paixão 
que existe em um coração sacerdotal, em busca do projeto de salvação e 
libertação do homem, pois o sacerdote como diz alguns escritos antigos, é 
o homem de Deus, como também, o Homem-Deus, configurado a Cristo, 
que possui em seu coração todo o desejo e o ardor da salvação das almas, 
e que ama de modo particular aquelas que estão mais distantes do coração 
do Pai, deste modo o sacerdócio que ministramos, não nos pertence, mas 
vos pertence, somos padres para a vossa santificação, para o serviço, 
e juntamente convosco somos fiéis. Nós padres, somos chamados não 
somente a consagrar a eucaristia, através da imposição de nossas mãos 
ungidas e consagradas, mas também a tocar este mundo com as nossas 
mãos, para transforma-lo, para consagra-lo e oferece-lo ao Pai, para que 
ele também se torne ação de graças.
Neste momento dentro do meu coração vibra as palavras do amado Papa 
João Paulo II, e quero com elas, consagrar o meu sacerdócio nas mãos de 
Maria, como também o sacerdócio dos meus irmãos dizendo: “Totus Tuus, 
ego sum, Maria” Todo teu Maria, completamente teu ò Maria.
Obrigado aos meus pais pelo dom da vida e o apoio constante, Adelmo Silva 
de Oliveira e Edelmar Sampaio de Oliveira, ao querido Cardeal Eugenio de 
Araujo Sales, por me acolher nesta Arquidiocese e me ordenar sacerdote. 
Ao meu irmão Alexandre e família e a todos aqueles que me apoiaram e 
paassaram pela minha vida, meu muitíssimo obrigado!
E a vós povo fiel, assembléia santa, povo sacerdotal, irmãos no Senhor, 
peço as vossas orações, para que eu saiba sempre servi-los, com o coração 
despojado, para que saiba também seguir sempre o Senhor em santidade e 
fidelidade. Termino com a oração composta pelo teólogo Dom Bruno Forte: 
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e redentor do homem, Manda sobre nós 
o teu Espírito Santo, Para nos ajudar a viver com fidelidade e liberdade a 
nossa vocação, Seguindo a ti luz da vida, Purifica o nosso coração.
Seguindo a ti luz da vida, Faz-nos compreender a vontade do Pai.
Seguindo a ti luz da vida, Faça uma obra nova em nós. Seguindo a ti luz da 
vida, Ajuda-nos a sermos as tuas testemunhas. Seguindo a ti luz da vida, 
Leva-nos a contemplar a beleza eterna. Somente Tu és a luz dói mundo! 
Somente Tu és a luz da nossa vida, no tempo, na peregrinação da nossa 
vida e para sempre. Glória a Ti Senhor pelo imenso dom do sacerdócio, 
e que nós também possamos dizer como Paulo: “Eu vivo, mas não eu, é 
Cristo que vive em mim”.

Próximas Missas da Ordem na Antiga Sé
Venha partiipar das Missa Mensais da Ordem na Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo da Antiga Sé. Todo primeiro domingo de cada 
mês. Celebradas pelo Padre Silmar Fernandes na Igreja onde 
está a Sede da Ordem as próximas Missas serão dia 7 de Julho 
e 4 agosto; sempre as 11 horas. Após a Missa a Ordem participa 
e é uma das realizadoras da distribuição de café da manhã para 
os moradores em situação de rua do centro da cidade do Rio de 
Janeiro. É uma experiência única, de fé, de confraternização entre 
os membros da Ordem e de amor com nossos irmãos necessitados.
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Informações a Cavaleiros e Damas
Tenência Rio terá Regimento Interno
Seguindo as orientações da “Consulta” realizada em Roma no 
ano passado, a Lugar Tenência do Rio de Janeiro, dentro das 
prerrogativas locais de cada provincia da Ordem está preparan-
do um detalhado Regimento Interno para entrar em vigor ainda 
esta ano. As bases do Regimento são prerrogativas da Lugar 
Tenente. O documento será submetido ao Grão Prior, Cardeal 
Dom Orani Tempesta, ao Prior Monsenhor André Sampaio e 
ao Grande Magistério. Após sua ratificação tornará Regra na 
Tenência.  O documento tratatá de todos os assuntos, posturas 
e procedimentos que devem ser seguidos pelos Cavaleiros e 
Damas tanto do ponto de vista Litúrgico quando comportamental, 
sempre respeitando a hierarquia.

 

Quando a presença dos Cavaleiros e 
Damas é indispensável

Segundo o Estatuto mundial da Ordem os deveres dos Ca-
valeiros e Damas são muitos, no entanto merece destaque 
os momentos em que os membros do Santo Sepulcro devem 
estar fisicamente presentes. Claro que  em todos os eventos 
da Ordem se espera a presença do maior número de Ca-
valeiros e Damas, salvo se por motivo justo puderem não 
comparecer. No entanto as Solenidades de Vigília D´Armas, 
Investiduras, Visitas Oficiais de Delegações Internacionais, 
convocações extraordinárias feitas pela Lugar Tenente, 
reuniões gerais a presença de todos é imprescindível.

Damas e Cavaleiros em Ação
Dama Eliana Moura faz entrega da toalha para 
Capela do Servo de Deus Guido Schäffer.

A Dama Eliana Moura, representando a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de 
Jerusalém e com autorização da Lugar Tenente fez a entrega em doação de 
uma toalha para o altar da Capela do Memorial do Servo de Deus Guido Schäffer 
na Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. Guido está em processo de 
canonização já sendo considerado Servo de Deus pela Santa Sé. Seu memorial 
possui uma série de placas de agradecimento por graças alcançadas. A entrega 
da toalha aconteceu na Igreja de Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro. 
O Cavaleiro Presbítero Cônego Jorjão participou do emocionante momento 
quando a Dama Eliana Moura fez a entrega da peça para a Senhora Nazaré 
Schäffer ( mãe do Servo de Deus Guido Schäffer). Um momento importante 
em que a Ordem esteve muito bem representada pela Dama Eliana Moura.

Exposição de fotos inspiradoras de Dom Orani 
Tempesta nos Estados de Minas e Rio

Com o apoio da Lugar Tenente da Ordem, Dama Com. Isis Penido, do Mon-
senhor André Sampaio e da Tenência Rio, o Cavaleiro Dauro Machado está 
realizando exposições com 50 fotos inspiradoras de nosso Prior, Cardeal Dom 
Orani Tempesta. A exposição das todos de Gustavo Oliveira (Arqui Rio) está no 
momento visitando as Igrejas de Além Paraíba, MG mas segue para Igrejas do 
Estado do Rio de Janeiro e Colégios Regliosos e outros locais. Salve Dom Orani!

Os Cavaleiros Hugo de Castro e José Lira estiveram no Rio de Janeiro partici-
pando do Seminário de Preservação do Patrimônio Religioso e aproveitaram 
a ocasião para visitarem a Sede da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de 
Jerusalém Rio Brasil. A Sede fica localizada no segundo andar da Igreja de 
Nossa Senhora do Carmos da Antiga Sé, uma mais importantes igrejas histó-
ricas, localizada no Rio de Janeiro. Os Cavaleiros manifestaram seus elogios 
a estrutura da Sede da Ordem. O local é onde a Lugar Tenente despacha se-
manalmente e onde acontecem reuniões revelantes para a instituição. Dotada 
de toda a estrutura, a Sede guarda também os arquivos da Lugar Tenência. 
A Sala tem o nome de São João Paulo II e no interior da Sede uma Escultura 
em mármore do Papa São João Paulo II, de autoria do consagrado escultor 
Hildebrando Lima protege e inspira a todos que conhecem o local. Importante 
ressaltar que a Lugar Tenência do Rio de Janeiro foi a primeira a ter uma 
Sede própria e atualmente só mais uma Tenência em todo o mundo pos-
sui um espaço semelhante. Em visita ao Rio de Janeiro em maio do ano 
passado, o Grão Mestre da Ordem, Sua Eminência Cardeal Edwin O´brien 
também teceu grandes elogios ao espaço criado pela Lugar Tenente Dama 
Com. Isis Penido.

Cavaleiros Hugo de Castro e José Lira 
participaram do Seminário de Preservação 
do Patrimônio Religioso e visitaram a Sede 
da Ordem

Cavaleiro Presbítero Padre Omar comemorou 
aniversário

22/06/2019: Aniversário do nosso 
querido Cavaleiro Presbítero, Padre 
Omar Cardoso, investido em  nossa 
amada Ordem no dia 21 de maio de 
2018. Além de Pároco na Igreja de São 
José da Lagoa (Rio de Janeiro), Padre 
Omar é também Reitor do Cristo Re-
dentor, símbolo maior do Brasil. Ao 
Padre Omar nossos melhores votos 
de felicidades hoje e sempre. A come-
moração aconteceu no Clube Piraquê. 



Conheça, visite,          
navegue e divulgue a 
página oficial da Or-

dem na Internet 
www.oessjbrasil.org.br
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Maria luta conosco, 
sustenta os cristãos no combate 

contra as forças do mal.
Papa Francisco


