
 

Mês das Missões 
A Igreja, todo mês de outubro, nos dá um exemplo extraordinário para refletir-
mos sobre a vocação do batizado. 

Uma jovem carmelita francesa, nascida no final do século XIX.

Santa Theresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face foi proclamada Padroeira 
das Missões, em 14 de dezembro de 1927, pelo Papa Pio XI.

“Quisera ser Missionária, não só por alguns anos, mas quisera sê-lo desde a criação 
do mundo até a consumação dos séculos” S.TH.

Como uma jovem freira que faleceu com apenas 24 anos de idade, sem jamais 
ter saído do Convento, reclusa, tem algo a nos ensinar sobre a missão do cristão?

A resposta é simples: pela vivência do AMOR. Porque escolheu a santificação pela 
Pequena Via. Seu exemplo é o caminho para que todos sejamos missionários onde 
nos encontrarmos.

O Decreto Conciliar AD GENTES sobre a atividade missionária da Igreja afirma: 
“A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem origem, segundo 
o desígnio de Deus Pai, na Missão do Filho e do Espirito Santo”.

Em nosso “DNA espiritual” de batizados está impresso o desígnio missionário.

Santa Theresinha viveu sua identidade missionária.

Theresinha descobriu que as coisas feitas com amor e por amor se tornam agra-
dáveis a Deus, capazes de salvar almas.

“Um alfinete pego no chão por amor pode salvar uma alma” S.T.H.

Ela tinha a exata noção de sua pequenez, o que a levou a uma descoberta profun-
da: “Compreendi que só o amor faz os membros da Igreja atuarem e que se o amor se 
extinguisse, os Apóstolos não anunciariam o Evangelho e os Mártires se recusariam 
a derramar seu sangue” S.TH.

Com sua vida, Theresinha nos mostra que cada um de nós é chamado e pode ser 
um grande missionário nas pequenas coisas.

Também aprendemos com ela que ser missionário é nos empenharmos em uma 
continua vida de oração por todos.

Tendo Santa Theresinha como modelo, façamos de cada pequena ocasião uma 
oportunidade se servir e amar a Deus e salvar almas.
 
Deus Lo Vult.

PEDRAS VIVAS

EDITORIAL 

Informativo bimestral da Ordem Esquestre do Santo Sepulcro de Jerusalém

LUGAR TENÊNCIA RIO DE JANEIRO BRASIL  |
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Isis Penido - Lugar Tenente
 OESSJ Brasil Rio de Janeiro

NOSSA SENHORA, 
RAINHA DA PALESTINA

Em 1927, o Patriarca latino Louis 
Barlassina fundou o Santuário de 

“Nossa Senhora, Rainha da Palestina” 
na  localidade de Rafat, próximo da 

aldeia palestina de “Sar’a”.

VISITA DO GOVERNADOR 
GERAL E VICE PARA 
AMÉRICA LATINA A 
TENENCIA RIO/BRASIL   

Cardeal Orani João Tempesta 
e Monsenhor André Sampaio 
de Oliveira recebem medalha 
em Além Paraíba/MG  

OESSJ Rio/Brasil terá 
Programa Semanal 
na Rede Vida

A SERVIÇO DAS PEDRAS VIVAS DA TERRA SANTA
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A LUGAR TENENTE  DAMA COM. ISIS PENIDO, 
esteve em reunião na sede da Ordem Equestre do San-
to Sepulcro de Jerusalém, na Igreja de Nossa Senho-
ra do Carmo da Antiga Sé, na tarde de 12 de junho de 
2019 com o Presidente da Comissão de Comunicação 
e Chanceler Cav. Comendador Aristóteles Drummond, 
com o Secretário Geral da Ordem, Cavaleiro Vitor Perei-
ra e com o Assessor de Imprensa da Tenência Rio Brasil, 
Cavaleiro Dauro Machado. A reunião foi para preparar 
um “kit” que está sendo enviado para Roma contendo 
vários documentos e outros itens referentes as ativida-
des da Ordem no Rio de Janeiro. Fazem parte do “kit” 
remetido ao Governador Geral da Ordem, Cavaleiro 
Grã Cruz, Leonardo Visconti di Modrone pastas dos cor-
reios contendo os Selos Postais que foram lançados em 
17 de dezembro de 2018 em homenagem aos 30 anos 
de atividades da Ordem no Rio de Janeiro e o Selo Ho-
menagem Especial a Lugar Tenente, também lançados 
naquela data; e outra pasta dos Correios com os Selos 
Postais lançados em homenagem ao Cardeal Dom Ora-
ni João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro e Grão 
Prior da Ordem do Santo Sepulcro RJ Brasil, lançado em 

27 de abril de 2019. Contam ainada um relatório da Co-
missão de Comunicação com os dados que demostram 
o crescimento das ações de Comunicação Social e Reli-
giosa da Ordem através de seus informativos (newslet-
ter), site, páginas nas redes socias e canal no Youtube. 
Seguiram também para Roma exemplares dos Infor-
mativos Pedras Vivas semestrais do ano passado e o 
Informativo impresso da Investidura de 2019. As capas 
dos livros lançados este ano sobre o Cardeal Tempesta, 
a Lugar Tenente e a coletânea de escritos do Prior, Mon-
senhor André Sampaio também seguem para o Grande 
Magistério. Todo o material tem por objetivo mostrar as 
ações da Ordem do Santo Sepulcro Lugar Tenência Rio 
Brasil, principalmente no que se refere a ações de Comu-
nicação Social e de difusão da Fé Católica. Na Consulta 
(encontro mundial dos Lugares Tenentes), realizada em 
Roma em Novembro passado, foi pedido pelo Grande 
Magistério que as Tenências de todo mundo dessem es-
pecial atenção nas ações de comunicação, tão necessá-
rias para divulgação da Ordem, de seu trabalho e de sua 
importância para o provimento das obras do Patriarca-
do Latino de Jerusalém na Terra Santa.

Tenência Rio envia documentos para grande 
magistério em Roma contendo várias 
informações sobre suas atividades

 Sede da Ordem Cav. Com. Chanceler Aristoteles Drummond, Lugar Tenente Isis Penido,  
Guilherme Rede Vida, Cav. Dauro Machado e Cav. Vitor Pereira

ORDEM EM AÇÃO
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PARA O BEM DA ORDEM 
E PARA A OBRA DE DEUS: 
A Lugar Tenente Dama Com. Isis Penido  
permanecerá mais quatro anos à frente  
da Tenência Rio-Brasil
DURANTE A REUNIÃO DE TRABALHO realizada 
entre a Lugar Tenente da Ordem Equestre do Santo 
Sepulcro do Rio de Janeiro, Dama Comendadora Isis 
Penido, o Governador Geral da Ordem, Cavaleiro C.C. 
Leonardo Vistonti di Modrone e o vice-Governador para 
América Latina, Cavaleiro Com. Enric Mass, discutiu-se 
os destinos da Tenência Rio. 

A Dama Comendadora Isis Penido está completando, 
em dezembro próximo, três anos de mandato. Pelo 
Estatuto da Ordem o mandato do Lugar Tenente tem 
duração de quatro anos, sendo permitida a recondução. 
A decisão de permanência ou saída deve ocorrer com 
dois anos de antecedência para que Grande Magisté-
rio tenha tempo de avaliar uma eventual substituição. 
A Dama Isis Penido conversou sobre este tema com os 
Governadores e ouviu de ambos grandes elogios sobre 
seu trabalho como Lugar Tenente. O vice-Governador 
para América Latina, o Catalão Enric Mass, chegou a 
brincar que a não permanência de Isis Penido como Lu-
gar Tenente seria uma “insubordinação”. Pelo bem da 
Ordem, a Dama Isis Penido foi solicitada a permanecer 
no cargo por mais quatro anos. Ante as sinceras ponde-
rações do Governador Geral e do vice-Governador para 
América Latina, mais altas autoridades Leigas da Or-
dem, a Dama Isis Penido concordou em permanecer por 
mais quatro anos como Lugar Tenente. 

A documentação que viabiliza a recondução da Dama 
Isis Penido já seguiu para Roma, inclusive com carta de 
anuência do Cardeal Dom Orani João Tempesta, Grão 
Prior da Ordem Rio, que durante audiência com o Go-
vernador Geral da Ordem e vice-Governador para Amé-
rica Latina ressaltou o grande trabalho de caridade, 
difusão da fé e apoio às obras da Terra Santa desempe-
nhado pela Dama Isis Penido. 

Tenência Rio envia documentos para grande 
magistério em Roma contendo várias 
informações sobre suas atividades

Quando a notícia foi dada aos demais Cavaleiros e Da-
mas, vários se pronunciaram cumprimentando a Lugar 
Tenente e agradecendo-a pela decisão. Isis Penido tem 
feito um trabalho grandioso na Ordem do Santo Sepul-
cro do Rio de Janeiro, que com ela se transformou numa 
das mais importantes organizações Católicas da Arqui-
diocese. Nossos cumprimentos a querida Lugar Tenente 
por sua decisão que nos enche de alegria. Vida longa à 
Lugar Tenente.

Dama Com. Lugar Tenente Isis Penedo
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VISITA DO GOVERNADOR GERAL 
E VICE PARA AMÉRICA LATINA 
À TENÊNCIA RIO DE JANEIRO/BRASIL 

Visita a sede da Ordem, reunião de trabalho, almoço e 
audiência com o Cardeal Tempesta, Grão Prior

COM O OBJETIVO DE APRESENTAR oficialmente 
o vice-Governador da Ordem para América Latina, Ca-
valeiro Com. Enric Mas, o Governador Geral da Ordem, 
Cavaleiro G.C. Leonardo Vistonti di Modrone esteve 
junto do mencionado vice, fazendo uma visita oficial na 
Ordem Equestre do Santo Sepulcro Rio de Janeiro Brasil. 

Na noite de 22 de agosto de 2019, o Governador Geral 
e o vice-Governador chegaram ao Aeroporto Interna-
cional Galeão Tom Jobim, sendo recebidos pelo Ca-
valeiro Vitor Pereira, Secretário Geral da Tenência Rio 

Da esquerda para direita: Cav. Vitor Pereira, Vice-Governador Geral Enric Mass, Dama Com. Isis Penido Lugar Tenente , 
Dama Eliana Moura, Governador Geral Leonardo Modrone, Monsenhor Sergio Costa Couto, Cav. Dauro Machado.

de Janeiro. Na manhã do dia 23, ambos tiveram uma 
extensa agenda que começou as 10 horas da manhã, 
quando tiveram a oportunidade de conhecer a Sede 
da Ordem na Igreja de Nossa Senhora do Carmo da 
Antiga Sé. Eles foram recebidos pela Lugar Tenente 
do Rio de Janeiro, Dama Com. Isis Penido, que estava 
acompanhada da Dama Eliana Moura (Assessora da 
Lugar Tenente), do Cavaleiro Vitor Pereira (Secretário 
Geral da Ordem Rio), do Cavaleiro Dauro Machado 
(Assessor de Imprensa da Tenência) e do Monsenhor 
Sérgio Costa Couto, Cerimoniário Eclesiástico. 
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Da esquerda para direita: Cav. Dauro Machado, Vice-Governador Geral Enric Mass, Dama Com. Isis Penido Lugar Tenente, Dom 
Orani Tempesta, Governador Mondroni, Dama Eliana Moura e Monsenhor Sergio Costa Couto.

O Governador Geral e o vice-Governador não escon-
deram a satisfação ao conhecerem a Sede da Ordem, 
e deixaram claro que se trata de um dos espaços mais 
bem montados destinados ao trabalho do Santo Se-
pulcro. A Sede foi uma das primeiras ações da Dama 
Com. Isis Penido como Lugar Tenente, estando loca-
lizada na mais antiga e emblemática Igreja do Rio de 
Janeiro, no centro da cidade. Na própria Sede, acon-
teceu a primeira reunião de trabalho do Governador 
Geral, vice-Governador e Lugar Tenente. Diversos 
assuntos foram tratados, desde ações que o Governo 
Geral espera de todas as Tenências até assuntos dire-
tamente ligados à Tenência Rio. 

Após a visita, a Lugar Tenente levou o Governador Ge-
ral e o vice-Governador Geral para uma visita guiada 
pela Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. 
Com mais 400 anos de história, a Igreja é uma das joias 
da arquitetura brasileira. O Governador Geral e o vice 
puderam conhecer a cripta da Igreja onde estão os 
restos mortais do Cardeal Arcoverde (primeiro Carde-
al da América Latina) e ainda parte dos restos mortais 
do descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Aos 
ilustres visitantes foram também apresentadas a Pia 
Batismal, onde foram Batizados os Imperadores do 
Brasil e seus familiares, e a bela Capela de nosso Se-

nhor dos Passos - antiga Sala do Capítulo do Cônegos 
da Igreja, quando esta era a Catedral. A Lugar Tenente 
ainda levou ao Governador Geral e o vice-Governador 
para conhecerem a Sacristia, a bela nave da Igreja or-
nada em ouro, e finalmente a Capela do Santíssimo 
Sacramento, onde foi feita uma oração. 

Após a primeira parte da visita, a Lugar Tenente e sua 
comitiva convidou os importantes visitantes para um 

Visita à cripta da Igreja onde estão os restos mortais do Cardeal 
Arcoverde e parte dos restos mortais de Pedro Álvares Cabral.
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Visita a bela Capela de Nosso Senhor dos Passos - antiga Sala 
do Capítulo do Cânegos da Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
da Antigas, quando esta era Catedral.

Dama Com. Isis Penido Lugar Tenente e Governador 
Geral da Ordem Leonardo Modrone na sede da Ordem.

almoço na tradicional Confeitaria Colombo, no Centro 
da cidade. Após o almoço, o Governador Geral, o vice 
e a Lugar Tenente foram para a sede da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro, onde foram recebidos em audiên-
cia pelo Grão Prior da Ordem, Cardeal Dom Orani João 
Tempesta. Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal 
Dom Orani João Tempesta, Arcebispo Metropolitano 
do Rio de Janeiro e Grão Prior da Ordem Equestre do 
Santo Sepulcro Rio Brasil, recebeu em seu Gabinete o 
Governador Geral da Ordem e o vice-Governador, que 
vieram de Roma para visita oficial ao Brasil. 

Acompanhados da Lugar Tenente, Dama Com. Isis 
Penido, os queridos visitantes tiveram a oportunidade 
de conversar por 30 minutos com Sua Eminência. Fa-
laram do trabalho na Ordem mundo afora e ouviram 
do Grão Prior considerações sobre o trabalho da Lugar 
Tenência Rio de Janeiro. Dom Orani fez grandes elo-
gios ao trabalho da Ordem, ao empenho do Cavaleiros 
e Damas e em especial da Lugar Tenente. Falando em 
Italiano fluente, Dom Orani perguntou aos Governa-
dores como estava sendo a visita no Rio de Janeiro. 
O Governador Modrone, apontando para a Lugar Te-
nente, afirmou que a visita não poderia ser melhor e 
que ele com muita alegria a qualificava como “uma vi-
sita perfeita”. O Governador Geral por sua vez afirmou 
ao Cardeal Tempesta sobre o quanto ele é conhecido 
em Roma e na Cúria Romana. Segundo o Governador 
Geral na Santa Sé todos sabem o quanto Dom Orani 
é amado pelas pessoas no Rio de Janeiro e que seu 
exemplo de Pastor é uma referência para a Igreja. 

Na ocasião, Dom Orani assinou documentos como 
Grão Prior para que estes já com o visto da Lugar Te-
nente seguissem direto para a Roma. Foi um momen-
to especial da visita. O Cavaleiro Governador afirmou 
que nem todas as Tenências tem o apoio e a acessibili-
dade aos Cardeais e que a simplicidade de Dom Orani 
Tempesta é uma luz no Episcopado mundial, afirma-
ção que foi corroborada pela Lugar Tenente. 

Durante a visita, acompanharam a Lugar Tenente os 
Cavaleiros Dauro Machado e Vitor Almeida, a Dama 
Eliana Moura e o Monsenhor Sérgio Costa Couto. 
Após a audiência com o Cardeal, o Governador Geral 
e o vice-Governador receberam em audiência o Lugar 
Tenente de São Paulo, Cavaleiro Manuel Tavares de 
Almeida. Manuel solicitou a Dama Isis Penido, Lugar 
Tenente do Rio de Janeiro, um encontro com os Go-
vernadores, o que aconteceu na residência da Dama 
Eliana Moura, em Ipanema, no final da tarde do dia 
23 de agosto. Os Governadores agradeceram a Dama 
Eliana Moura que mais uma vez colocou sua confortá-
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Visita Pia Batismal, onde foram batizados os Imperadores do Brasil e seus amiliares.

Uma mesa muito 
animada ocupou 
o tradicional 
salão da Confei-
taria Colombo no 
Centro da cidade. 
Uma visita sem-
pre memóravel 
para quem visita 
o Rio de Janeiro.

“Acompanhados da Lugar Tenente, Dama Com. 
Isis Penido, os queridos visitantes tiveram a 
oportunidade de conversar por 30 minutos com 
Sua Eminência Dom Orani Tempesta. Falaram 
do trabalho na Ordem mundo afora e ouviram 
do Grão Prior considerações sobre o trabalho 
da Lugar Tenência Rio de Janeiro”. 



8          INFORMATIVO BIMESTRAL PEDRAS VIVAS  |  AGOSTA A SETEMBRO 2019+

Visita do 
Governador Geral 
da Ordem e Vice 
para América 
Latina

Lugar Tenente abre 
as portas de sua residência 
no alto de São Conrado 
para recepção 

Dama Vera Tostes, Dama Com. Lugar Tenente Isis Penido, Governador Geral da Ordem Leonardo Modrone, 
Vice-Governador da Ordem Enric Mass, Dama Eliana Moura e Monsenhor Sergio Costa Couto.

A Dama Isis Penido convidou um pequeno grupo de amigos e ainda 
Cavaleiros e Damas da Ordem do Santo Sepulcro, membros de Comisses 
e que tem envolvimento com as ações da Ordem.

A LUGAR TENENTE DA ORDEM EQUESTRE DO 
SANTO SEPULCRO, Dama Comendadora Isis Peni-
do, abriu as portas de sua casa no alto de São Conrado 
para uma recepção ao Governador Geral da Ordem, 
Cavaleiro G.C. Leonardo Visconti di Modrone e o vi-
ce-Governador Geral para América Latina, Cavaleiro 
Com. Enric Mass. 

A Dama Isis Penido convidou um pequeno grupo de 
amigos e ainda Cavaleiros e Damas da Ordem do San-
to Sepulcro, membros de Comissões e que tem envol-
vimento com as ações da Ordem. Foi uma recepção 

que a Dama Isis Penido ofereceu pessoalmente aos 
ilustres convidados que estiveram no Brasil para en-
contro com a Lugar Tenente e com o Grão Prior. O 
“Chef” Eder Meneguine foi o responsável pela decora-
ção da mesa, pelo coquetel de entrada e pelo elegan-
te jantar. O Pianista José Carlos Pité esteve ao Piano. 
Entre os convidados presentes, destacamos as pre-
senças das Damas do Santo Sepulcro Eliana Moura, 
Vera Tostes, Regina Ximenes, Amancia Matos e Dulce 
Pugliese; e dos Cavaleiros Gilson Araujo Junior, Vitor 
Pereira, Henrique Lima, Dauro Machado, Marcelo Su-
sini e Monsenhor Sérgio Costa Couto, além de amigos 

ENCONTRO DA ORDEM
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Dulce Pugliese  e Dama Com. Lugar Tenente Isis Penido

Lugar Tenente de Sao Paulo Manuel Tavares de  
Almeida e Cav. Gilson Araujo Junior

da Lugar Tenente e admiradores da Ordem do Santo 
Sepulcro de Jerusalém. Foi uma noite memorável. 

Antes de retornarem a Roma, os Governadores rece-
beram a imprensa e participaram da gravação de um 
documentário sobre a Ordem do Santo Sepulcro. O 
Governador Geral da Ordem, Cavaleiro G.C. Leonar-
do Visconti di Modrone, e do vice-Governador para 
América Latina, Cavaleiro Com. Enric Mass, tiveram 
um encontro com a imprensa na manhã do sábado, 
24 de agosto. O encontro aconteceu no Apartamento 
da Dama Eliana Moura que gentilmente recebeu os al-
tos dignitários da Ordem, como sempre como grande 
anfitriã. Na mesma manhã os Governadores participa-
ram da gravação de um depoimento para documen-
tário da Ordem do Santo Sepulcro Rio Brasil quando 
deram depoimentos sobre a instituição. 

Após o compromisso final, o Cavaleiro Vitor Pereira 
levou os dois ao Aeroporto Galeão Tom Jobim onde 
embarcaram para Roma. A Assessoria de Imprensa da 
Tenência conversou com os dois ao final da gravação 
documentário, questionando a impressão que leva-
vam do Brasil e do encontro na Tenência Rio. Ambos 
se disseram impressionados com o trabalho na Lugar 
Tenência Rio Brasil, tranquilos com o fato de a Lugar 
Tenente Dama Com. Isis Penido permanecer no cargo 
por mais quatro anos e agradecidos pela programação 
que tiveram no Rio de Janeiro, perfeita em todos os 
detalhes. A Lugar Tenente Dama Com. Isis Penido não 
pôde comparecer a gravação por estar se recuperando 
de uma forte gripe. 

Cav. Dauro Macha-
do, Produtora de 
TV, Dama Eliana 
Moura, Governa-
dor Geral Leonardo 
Modrone, Vice- 
Governador Geral 
Enric Mass e Cav. 
Vitor Pereira.
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Dama Com. Lugar Tenente Isis Penido e Karen Kelda.

Dama Amacia Matos e Cav. Dauro Machado. Lugar Tenente Sao Paulo Dr. Manuel Tavares de Almeida e 
Dama Com. Lugar Tenente Isis Penido.

Cav. Dauro Machado e Dama Com. Lugar Tenente Isis Penido

Dama Regina Ximenes e Esposo

Cav Vitor Pereira, Dama Dulce Pugliese e Cav. Dauro Machado.
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Dama Amancia Matos e Monsenhor Sergio Costa Couto

Gravacção de documentário sobre a Ordem com o Governador Geral Leonardo Visconti Modrone

Governador Geral da Ordem Leonador Visconti Modrone, Dama Com. 
Lugar Tenente Isis Penido e Vice-Governador da Ordem Enric Mass

Gravação de documentário sobre a Ordem  com o  
 Vice-Governador da Ordem Enric Mass.

Detalhe do cinegrafista da Rede Vida.
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Damas Reginal Vale, Eliana Moura, Vera Tostes, Isis Penido, Almerinda Mendes, Amancia Matos e Cavaleiros Dauro Machado, 
Henrique Lima, Vitor Pereira e Monsenhores Costa Couto e Andre Sampaio.

EM MAIS UMA AÇÃO PIONEIRA, a Lugar Tenente 
da Ordem vai inserir a Ordem Equestre do Santo Se-
pulcro de Jerusalém Rio Brasil na televisão com um 
programa semanal na Rede Vida. A Lugar Tenente 
desde que assumiu o posto tem dado especial aten-
ção e ênfase à Comunicação Social, usando de todos 
os meios para dar conhecimento ao público dos obje-
tivos e dos trabalhos da Ordem no Brasil e no Mundo. 

Durante a Consulta em Roma, em novembro do passa-
do, o Grande Magistério da Ordem, solicitou de todos 
os Lugares Tenentes presentes, que dessem especial 
atenção aos meios de comunicação, às redes sociais 
e à internet como canais poderosos que são para a di-
vulgação do trabalho da Ordem. Na ocasião, a Lugar 
Tenência do Rio de Janeiro foi elogiada pelos Superio-
res da Ordem que afirmaram que as ações de comuni-

cação que já aconteciam no Rio, no Governo da Dama 
Com. Isis Penido, eram inspiradoras e serviam como 
exemplo para os demais quase 50 países onde a Or-
dem do Santo Sepulcro está presente. Atualmente a 
Ordem tem site oficial, página no Facebook, perfil no 
Instagram, conta no Twitter, grupos em aplicativos de 
troca de mensagens entre os membros, informativo 
bimestral digital e informativo bianual, em dois idio-
mas, digital e impresso. São muitos canais oficiais. 

Em contato com Monteiro Neto, Diretor da Rede 
Vida de Televisão, principal canal Católico do Brasil, a 
Dama Isis Penido, amiga de longos anos dos Diretores 
da Emissora, conseguiu inserir um programa em rede 
nacional, veiculado semanalmente no canal de tele-
visão. A estreia ocorre ainda este ano em data a ser 
posteriormente divulgada. 

ORDEM DO SANTO SEPULCRO 
RIO BRASIL TERÁ PROGRAMA 
SEMANAL NA REDE VIDA

ORDEM EM AÇÃO
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Damas Reginal Vale, Eliana Moura, Vera Tostes, Isis Penido, 
Almerinda Mendes, Amancia Matos.

Cavaleiros Dauro Machado, Henrique Lima, Vitor Pereira e 
Monsenhores Costa Couto e Andre Sampaio.

Durante todo o dia 10 de setembro, uma produtora 
e um cinegrafista estiveram gravando as primeiras 
imagens que servirão, tanto para o programa de TV, 
quanto para um vídeo institucional em dois idiomas, 
do trabalho da Lugar Tenência Rio Brasil. As grava-
ções começaram as oito da manhã na Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo da Antiga Sé, onde se encontra a 
sede da Ordem do Santo Sepulcro no Rio de Janeiro. 
Em seguida, foram feitas gravação na Igreja de Nossa 
Senhora da Glória do Outeiro, onde as Investiduras e 
as Vigílias anuais acontecem. No final da tarde, no Pa-
lácio São Joaquim, residência Arquiepiscopal do Car-
deal Orani João Tempesta, Grão Prior da Ordem, foi 
gravado um depoimento de Sua Eminência. A grava-
ção ocorreu na chamada “Sala do Trono”, um dos mais 
belos espaços do Palácio Episcopal. 

Na verdade, dia 10 foi a segunda etapa das gravações, 
que começaram no mês passado, quando o Governa-
dor Geral da Ordem e o vice-Governador para América 
Latina estiveram em visita oficial e gravaram depoi-
mentos na residência da Dama Eliana Moura, Assesso-
ra da Lugar Tenente. Uma terceira etapa de gravações 

está prevista quando o Prior da Ordem, Monsenhor 
André Sampaio, autor do livro mais importante sobre 
a Instituição, dará seu depoimento. Também na próxi-
ma etapa serão feitas imagens de instituições filantró-
picas em que a Ordem Equestre do Santo Sepulcro Rio 
Brasil pratica a caridade. 

Estiveram presentes nas gravações do dia 10 de se-
tembro, além da Lugar Tenente, Dama Isis Penido, os 
Cavaleiros Fernando Bicudo, Dauro Machado, Hen-
rique Lima, Vitor Pereira e as Damas Eliana Moura, 
Amancia Matos, Regina Valle, Almerinda Mendes e 
Vera Tostes. Os Cavaleiros Presbíteros, Monsenhor 
André Sampaio (Prior) e Monsenhor Sérgio Costa 
Couto (Cerimoniário Eclesiástico) também compare-
ceram. Confira algumas fotos a seguir.
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Damas Reginal Vale, Eliana Moura, Vera Tostes, Isis Penido, Almerinda Mendes, Amancia Matos.

Damas Reginal Vale, Eliana Moura, Vera Tostes, Isis 
Penido, Almerinda Mendes, Amancia Matos e Cavaleiros 
Dauro Machado, Henrique Lima, Vitor Pereira e Monse-
nhores Costa Couto e Andre Sampaio.

 Cardeal Orani Tempesta e Cav. Dauro Machado.
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Produtora 
Lucimara Damas 
Vera Toesta, 
Eliana Moura, 
Almerinda Men-
des, Amancia 
Matos, Cavaleiro 
Fernndo Bicudo 
e Dom Orani 
Tesmpesta.

Damas Reginal 
Vale, Eliana Mou-
ra, Vera Tostes, Isis 
Penido, Almerinda 
Mendes, Amancia 
Matos e Cavaleiros 
Fernando Bicudo, 
Dauro Machado e 
Monsenhor Costa 
Coutocom Cardeal 
Tempesta.
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ALÉM PARAÍBA, CIDADE DE MINAS GERAIS na 
divisa com estado do Rio de Janeiro, recebeu exultan-
te a visita do Cardeal Orani João Tempesta, no dia 20 
de setembro de 2019. O Cardeal esteve acompanha-
do do Monsenhor André Sampaio de Oliveira. Na oca-
sião, a ambos foi entregue a Comenda do Mérito José 
Mercadante, mais importante honraria concedida 
pelo Município de Além Paraíba através da Câmara de 
Vereadores a personalidades com relevantes serviços 
prestados à cidade e ao País. 

A Polícia Militar de Minas Gerais enviou batedores em 
viaturas e motocicletas que permaneceram diante do 
veículo do Cardeal durante todo o tempo em que ele 
esteve na cidade e seus deslocamentos. No momento 
em que chegou à Além Paraíba, o Prefeito foi recebi-
do na entrada da cidade pela Lugar Tenente da Ordem 
do Santo Sepulcro, Dama Isis Penido e pelo Cavaleiro 
Dauro Machado; O Prefeito Municipal Miguel Belmiro 

Grande multidão de católicos compareceu 
a Matriz de São José para Missa celebrada 
pelo Cardeal Tempesta e Monsenhor André 

Missa na Matriz de São José em 20 de setembro de 2019.

Monsenhor André Sampaio recebendo Placa de Agradeci-
mento da primeira Dama de Além Paraíba Graciele Souza.

HOMENAGEM 
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de Souza Júnior e seu chefe de Gabinete, Pablo Teófi-
lo receberam o Cardeal na entrada do Hotel onde sua 
Eminência e o Monsenhor André ficaram hospedados. 
Nove Cavaleiros e Damas do Santo Sepulcro vieram do 
Rio de Janeiro para assistir as homenagens a Dom Orani 
Tempesta e ao Monsenhor André Sampaio, Grão Prior e 
Prior da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém. 

O Cardeal Dom Orani Tempesta teve o nome indicado 
pelo Vereador Dione de Castro Miranda e o Monsenhor 
Sampaio foi indicado pelo Vereador Leidimar Diogo. 
O Plenário da Câmara aprovou por unanimidade as in-
dicações e realizou Sessão Solene para a entrega das 
honrarias. Uma multidão cercou o Cardeal no final da 
Santa Missa. As pessoas cumprimentavam o Cardeal, 
beijavam-lhe as mãos, tiravam fotos. Foi como sempre 
uma manifestação espontânea de carinho ao Purpura-
do. O jornalista Dauro Machado afirmou na ocasião 
que não se surpreendia com tanto afeto do povo com 
Dom Orani Tempesta, que é considerado pela maioria 
dos católicos como a mais importante personalidade 
da Igreja em todo o País. 

De 20 a 28 de setembro, Além Paraíba comemorou 
seus 136 anos de emancipação político administrativa 
e o Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior solicitou 
que ao jornalista Dauro Machado, que é Cavaleiro do 
Santo Sepulcro, que pedisse ao Cardeal para que ele 

Após a Missa, o Cardeal foi convidado a se 
deslocar para a Praça Coronel Breves, onde 
a cidade de Além Paraíba nasceu. Na Pra-
ça, o Prefeito Municipal de Além Paraíba, 
Miguel Belmiro de Souza Júnior inaugurou 
uma grande placa em aço inoxidável, com 
o rosto do Cardeal gravado e com uma 
mensagem de agradecimento pela visita 
de Sua Eminência à Além Paraíba. O mo-
numento está localizado em frente à Igre-
ja Matriz de São José. Ainda na ocasião, a 
Dama e Lugar Tenente da Ordem Equestre 
do Santo Sepulcro, Isis Penido foi também 
homenageada pelo Prefeito que entregou 
a ela as “chaves” simbólicas da cidade.Da esquerda para a direita: Cav.Sergio, Dama Adelma, Cav. Zaire, Miguel 

Belmiro, Prefeito de Além Paraíba, Dom Orani Tempesta, Dama Eliana 
Moura, Cav. Fernando Bicudo e Dama Com. Lugar Tenente Isis Penido.

Cardeal Orani Tempesta recebendo presente do Prefeito de 
Além Paraíba Miguel Belmiro de Souza .

PLACA HOMENAGEANDO O 
CARDEAL FOI INAUGURADA 
EM PRAÇA EM FRENTE A 
IGREJA MATRIZ
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celebrasse uma Missa em ação de graças no dia de sua 
visita. Dom Orani Tempesta prontamente aceitou o 
pedido e as 18 horas do dia 20 de setembro, na cente-
nária Igreja Matriz de São José, considerada uma jóia 
do barroco mineiro com mais de 100 anos de existên-
cia, Sua Eminência celebrou a Santa Missa que teve o 
Monsenhor André Sampaio como Concelebrante. 

Uma verdadeira multidão lotou a Matriz de São José. 
Segundo cálculos da polícia local, mais de 600 pessoas 
estiveram presentes. Ao final da Missa, o Prefeito de 
Além Paraíba e sua Esposa, Primeira Dama Ciele Sou-
za prestaram homenagens ao Cardeal e ao Monsenhor 
André com placas de agradecimento. O Prefeito ain-
da presentou Sua Eminência com um Crucifixo feito à 
mão por um artista plástico da região. 

Vereador Leidimar 
Diogo entregan-
do Comenda ao 
Monsenhor Andre 
Sampaio.

Vereador Dione 
Miranda entre-
gando Comenda 
Mercadante a Dom 
Orani Tempesta

“Uma verdadeira 
multidão lotou a 
Matriz de São José. 
Segundo cálculos da 
polícia local, mais de 
600 pessoas estiveram 
presentes”. 
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A Lugar Tenente da Ordem Equestre do Santo 
Sepulcro de Jerusalém, Dama Comendadora 
Isis Penido recebeu das mãos do Prefeito Muni-
cipal, Miguel Belmiro de Souza Júnior as “Cha-
ves” da cidade. A homenagem tem grande sim-
bolismo. Como Chefe do Executivo, o Prefeito 
tem a prerrogativa de conceder as “Chaves” 
da cidade a personalidades que tenham rele-
vantes serviços prestados à Além Paraíba e ao 
Brasil. A Dama Isis Penido já é detentora da Co-
menda do Mérito Mercadante concedida em 
ano anterior pela Câmara Municipal de Além 
Paraíba e, desde então, dá atenção especial 
ao Município. Através da Ordem do Santo Se-
pulcro ou de forma pessoal, a Dama Isis Penido 
sempre apoia as ações caritativas em Além Pa-
raíba. A entrega solene das “Chaves” da cidade 
aconteceu na noite de 20 de setembro de 2019 
na Câmara Municipal de Além Paraíba. O Pre-
feito fez a entrega junto da Professora Cláudia 
Amaral, Diretora do Colégio Santos Anjos e ex-
-Secretária de Educação e Cultura.

Prefeito de Alem Paraiba, Claudia Amaral entregando 
chaves da cidade de Além Paraíba a Dama Com. Lugar 
Tenente Isis Penido

LUGAR TENENTE DA ORDEM 
RECEBE “CHAVES” DA 
CIDADE DE ALÉM PARAÍBA

 Cav. Dauro 
Machado, Dama 
Com. Lugar Te-
nente Isis Penido, 
Monsenhor Andre 
Sampaio, Dom 
Orani Tempesta, 
Prefeito Miguel 
Belmiro de Souza 
e Chefe de Gabi-
nete Pablo Teofilo
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A DAMA ELIANA MOURA DESDE que conheceu o 
Asilo Ana Carneiro de Além Paraíba, em novembro de 
2017, encantou-se pela entidade. Fundado em 1912 
pelo Médico Ladário de Faria, o Asilo abriga cerca de 
80 idosos, muitos deles carentes. Como todas as enti-
dades filantrópicas, o Asilo Ana Carneiro vive em deli-
cada situação financeira e conta com a ajuda de benfei-
tores. A Dama Eliana Moura é uma benfeitora do Asilo 
Ana Carneiro e costumeiramente envia doações para a 

“A generosidade da Dama Eliana Moura mostra o 
comprometimento da Ordem Equestre do Santo 
Sepulcro de Jerusalém com a prática da caridade”.

entidade. Desta vez, foram doadas caixas de leite lon-
ga vida, além de fraldas geriátricas. O Cavaleiro Dauro 
Machado, que reside em Além Paraíba, se incumbe de 
entregar as doações. A Lugar Tenente da Ordem, Dama 
Com. Isis Penido, também envia doações para a entida-
de que as recebe com muito carinho e gratidão. A ge-
nerosidade da Dama Eliana Moura mostra o compro-
metimento da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de 
Jerusalém com a prática da caridade.

O R D E M  É  C A R I D A D E 
 
DA M A E L I A N A M O U R A FA Z  
N OVA D OA Ç Ã O A O A S I L O A N A 
C A R N E I R O D E A L É M PA R A Í B A

Entrega de mantimentos Asilo Ana Carneiro Além Paraiba.
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O REVERENDO MONSENHOR An-
dré Sampaio esteve recentemente na 
Síria. Depois de passar por Roma, onde 
se encontrou com importantes Autori-
dades da Igreja, como o Cardeal Paro-
lin, Secretário de Estado, o Prior seguiu 
para a Síria onde participou da Orde-
nação Presbiteral do Monsenhor Geor-
ge Khoury. No dia 17 de junho, o Papa 
Francisco nomeou Monsenhor Khoury, 
Bispo da Eparquia Nossa Senhora do 
Paraíso em São Paulo dos Greco-Mel-
quitas. Monsenhor Khoury é natural da 
cidade de Safita, no Estado de Tartous, 
no noroeste da Síria, aonde foi ordena-
do Bispo (Eparca) pelas mãos do Sua 
Beatitude Youssef Absi, Patriarca de 
Antioquia dos Greco-Melquitas. A so-
lenidade aconteceu na noite de 25 de 
agosto de 2019 e o Monsenhor André 
Sampaio, amigo de longos anos do 
novo Eparca, esteve presente como 
um dos Concelebrantes. Monsenhor 
André Sampaio esteve representando 
Sua Eminência Reverendíssima, Carde-
al Dom Orani João Tempesta, Arcebis-
po Metropolitana do Rio de Janeiro, 
e a Lugar Tenente da Ordem do San-
to Sepulcro de Jerusalém Rio Brasil, 
Dama Isis Penido. Monsenhor Sam-
paio, que é fluente em vários idiomas, 
tendo sido Diplomata da Santa Sé, 
discursou em francês, desejando que 
Deus ilumine o novo Bispo dos Mel-
quitas em sua nova missão. Monse-
nhor Sampaio também transmitiu os 
cumprimentos do Cardeal Dom Orani 
Tempesta e da Lugar Tenente, Dama 
Isis Penido. Monsenhor André Sam-
paio retornou a Roma onde cumpre 
outros compromissos, retornando ao 
Brasil no início de setembro. 

“A solenidade aconteceu na noite de 
25 de agosto de 2019 e o Monsenhor 
André Sampaio, amigo de longos 
anos do novo Eparca, esteve presente 
como um dos Concelebrantes”.

O R D E M  É  C A R I D A D E 
 
DA M A E L I A N A M O U R A FA Z  
N OVA D OA Ç Ã O A O A S I L O A N A 
C A R N E I R O D E A L É M PA R A Í B A

O R D E M  N O  M U N D O 
 
P R I O R DA O R D E M PA R T I C I PA  
D E O R D E N A Ç Ã O D E E PA R C A  
G R E CO -M E L Q U I TA N A S Í R I A

Monsenhor Andre Sampaio e o Cardeal Parolin, Secretario de 
Estado do Vaticano

Monsenhor George Khoury - Eparca dos Melquitas do Brasil
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“Não fomos criados para 
ser indivíduos que se 
assenhoreiam; fomos 
pensados e queridos no 
centro duma rede da vida 
constituída por milhões de 
espécies, amorosamente 
unidas por nosso 
intermédio ao Criador”.

«DEUS VIU QUE ERA COISA BOA» (GN 1, 25). Ao 
início da Bíblia, o olhar de Deus pousa-se ternamente 
sobre a criação. Desde a terra habitável até as águas 
que sustentam a vida, desde as árvores que dão fruto 
até aos animais que povoam a casa comum, tudo é 
benquisto aos olhos de Deus, que oferece a criação 
ao homem como dom precioso que deve guardar.

Desgraçadamente, a resposta humana ao dom rece-
bido foi marcada pelo pecado, pelo fechamento na 
própria autonomia, pela avidez de possuir e explorar.
Egoísmos e interesses fizeram deste lugar de encon-
tro e partilha, que é a criação, um palco de rivalida-
des e confrontos. Assim, colocou-se em perigo o pró-
prio ambiente: coisa boa aos olhos de Deus torna-se 
coisa explorável nas mãos humanas. A degradação 
aumentou nas últimas décadas: a poluição constan-
te, o uso incessante de combustíveis fósseis, a explo-
ração agrícola intensiva, a prática de abater as flo-
restas… estão a elevar as temperaturas globais para 
níveis preocupantes. O aumento da intensidade e 
frequência de fenômenos meteorológicos extremos 
e a desertificação do solo estão a colocar à prova os 
mais vulneráveis entre nós. A dissolução dos glacia-
res, a escassez de água, o menosprezo das bacias 
hidrográficas e a considerável presença de plástico 
e microplástico nos oceanos são fatos igualmente 
preocupantes, que confirmam a urgência de inter-
venções não mais adiáveis. Criamos uma emergên-
cia climática, que ameaça gravemente a natureza e a 
vida, inclusive a nossa.

Na raiz de tudo, o fato de termos esquecido quem 
somos: criaturas à imagem de Deus (cf. Gn 1, 26-27), 
chamadas a habitar como irmãos e irmãs a mesma 
casa comum. Não fomos criados para ser indivíduos 
que se assenhoreiam; fomos pensados e queridos no 
centro duma rede da vida constituída por milhões de 
espécies, amorosamente unidas por nosso intermé-
dio ao Criador. É hora de redescobrir a nossa voca-
ção de filhos de Deus, irmãos entre nós, guardiões 
da criação. É tempo de arrepender-se e converter-se, 
de voltar às raízes: somos as criaturas prediletas de 
Deus, que, na sua bondade, nos chama a amar a vida 
e a vivê-la em comunhão, conectados com a criação.

Por isso, convido veementemente os fiéis a dedica-
rem-se à oração neste tempo que, partindo duma 
iniciativa oportunamente nascida em campo ecumê-
nico, se configurou como Tempo da Criação: um pe-
ríodo de oração mais intensa e de ação em benefício 
da casa comum, que tem início em 1 de setembro, 
Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e 
termina a 4 de outubro, memória de São Francisco de 
Assis. É ocasião para nos sentirmos ainda mais uni-
dos aos irmãos e irmãs das várias confissões cristãs. 
Penso, de modo particular, nos fiéis ortodoxos que 
celebram, desde há trinta anos, este Dia de Oração. 
Sintamo-nos em sintonia profunda também com os 
homens e mulheres de boa vontade, conjuntamente 
chamados, no contexto da crise ecológica que tem a 
ver com todos, a promover a salvaguarda da rede da 
vida, de que fazemos parte.

MENSAGEM DE SUA SANTIDADE 
O PAPA FRANCISCO 
PARA O DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELO 
CUIDADO DA CRIAÇÃO (1° DE SETEMBRO)

Este é o tempo para voltar a habituarmo-nos a rezar 
imersos na natureza, onde espontaneamente nas-
ce a gratidão a Deus criador. Dizia São Boaventura, 
cantor da sabedoria franciscana, que a criação é o 
primeiro «livro» que Deus abriu diante dos nossos 
olhos, para que, admirando a sua ordenada e mara-
vilhosa variedade, fôssemos levados a amar e louvar 
o Criador (cf. Breviloquium, II, 5.11). Neste livro, cada 
criatura foi-nos dada como uma «palavra de Deus» 
(cf. Commentarius in librum Ecclesiastes, I, 2). No si-
lêncio e na oração, podemos escutar a voz sinfônica 
da criação, que nos exorta a sair dos nossos fecha-
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mentos autorreferenciais, descobrindo-nos envolvi-
dos pela ternura do Pai e felizes por partilhar os dons 
recebidos. Neste sentido, podemos dizer que a cria-
ção, rede da vida, lugar de encontro com o Senhor e 
entre nós, é «a rede social de Deus» (Francisco, Dis-
curso às guias e aos escuteiros da Europa, 3 de agosto 
de 2019). Isso nos leva a erguer um cântico de louvor 
cósmico ao Criador, como ensina a Escritura: «tudo o 
que germina na terra bendiga o Senhor; a Ele, a glória 
e o louvor eternamente!» (Dn 3, 76).

Este é o tempo para refletirmos sobre os nossos estilos 
de vida, verificando como, muitas vezes, são levianas 
e danosas as nossas decisões diárias em termos de 
comida, consumo, deslocação, utilização da água, da 
energia e de muitos bens materiais. Em demasia, esta-
mos assenhoreando da criação. Optemos por mudar, 
assumir estilos de vida mais simples e respeitadores! 
É hora de abandonar a dependência dos combustíveis 
fósseis, empreendendo rápida e decididamente transi-
ções para formas de energia limpa e de economia sus-
tentável e circular. E não nos esqueçamos de ouvir as 
populações indígenas, cuja sabedoria secular nos pode 
ensinar a viver melhor a relação com o meio ambiente.

Este é o tempo de empreender ações proféticas. Mui-
tos jovens estão a fazer-se ouvir em todo o mundo, 
invocando decisões corajosas. Sentem-se decepcio-
nados com as demasiadas promessas não cumpridas, 
com compromissos assumidos e depois transcurados 
por interesses e conveniências parciais. Os jovens nos 
lembram que a terra não é um bem para se dissipar, 
mas herança a transmitir; lembram-nos que esperar 
no amanhã não se reduz a um belo sentimento, mas 
é um dever que requer ações concretas hoje. A eles, 
devemos respostas verdadeiras, não palavras vazias; 
fatos, não ilusões.

As nossas orações e os nossos apelos visam, sobre-
tudo, sensibilizar os responsáveis políticos e civis. 
Penso, de modo particular, nos Governos que se vão 
reunir nos próximos meses para reiterar compromis-
sos decisivos que orientem o planeta para a vida, em 
vez de o lançar para a morte. Vêm-me à mente as 
palavras que Moisés proclamou ao povo como uma 
espécie de testamento espiritual, antes de entrar na 
Terra Prometida: «Escolhe a vida para viveres, tu e a 
tua descendência» (Dt 30, 19). São palavras proféti-
cas, que poderemos aplicar a nós mesmos e a situa-
ção da nossa terra. Escolhamos a vida! Digamos não 
à avidez de consumos e aos delírios de omnipotên-
cia, caminhos de morte; tomemos percursos clarivi-
dentes, feitos de renúncias responsáveis, hoje, para 
garantir perspetivas de vida amanhã. Não cedamos 
às lógicas perversas dos lucros fáceis; pensemos no 
futuro de todos.

PAPA FRANCISCO
 266º PAPA DA IGREJA CATÓLICA

Nesse sentido, reveste-se de particular importância 
a iminente Cúpula das Nações Unidas para a Ação 
Climática, durante a qual os Governos deverão mos-
trar vontade política de acelerar, drasticamente, as 
medidas para se alcançar o mais rápido possível o 
nível zero de emissões de gases com efeito estufa e 
conter o aumento médio da temperatura global em 
1,5°C relativamente aos níveis pré-industriais, em 
consonância com os objetivos do Acordo de Paris. 
Além disso, no próximo mês de outubro, a Amazônia 
– cuja integridade se encontra gravemente ameaça-
da – estará no centro da atenção duma Assembleia 
Especial do Sínodo dos Bispos. Aproveitemos essas 
oportunidades para responder ao clamor dos pobres 
e da terra!

Cada fiel cristão, cada membro da família humana 
pode contribuir para tecer, como um fio subtil, mas 
único e indispensável, a rede da vida que a todos 
abraça. Sintamo-nos implicados e responsáveis por 
tomar a peito, com a oração e o compromisso, o cui-
dado da criação. Deus, amante da vida (cf. Sb 11, 26), 
nos dê a coragem de realizar o bem sem esperar que 
sejam outros a começar, sem esperar que seja dema-
siado tarde.

Toma o leme da tua vida! Jesus está contigo...

“Os jovens nos lembram 
que a terra não é um bem 
para se dissipar, mas 
herança a transmitir; 
lembram-nos que esperar 
no amanhã não se reduz a 
um belo sentimento, mas 
é um dever que requer 
ações concretas hoje. A 
eles, devemos respostas 
verdadeiras, não palavras 
vazias; fatos, não ilusões”.
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