
O final do ano já se aproxima e esta edição de abril a setembro deste Pedras Vivas traze-
mos publicações são, verdadeiramente, uma retrospectiva, embora ainda tenhamos a 
edição última que será de outubro a dezembro. Passamos outono, inverno e a primavera 
ainda é nossa estação. E o perfume das flores nos lembram a Semana Santa com suas 
celebrações que seguem registradas. 

E em homenagem ao Sacerdócio, um poema de nosso querido Padre Silmar Fernandes 
explica o gosto e sentimento do Sacerdote sobre o Sacerdócio. Uma beleza que preci-
sa ser contemplada em nossa leitura. As celebrações jubilar de prata de vida episcopal 
de nosso Grão-Prior Cardeal Orani Tempesta se evidencia, com muita justiça. O almoço 
servido pela nossa Arquidiocese aos nossos irmãos em situação de rua com a colabora-
ção da Ordem, bem como jantar beneficente, também não passaram desapercebidos. 
A nomeação pelo Santo Padre o Papa Francisco de Dom Orani, em 1º de junho, para 
membro da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, na San-
ta Sé; as celebrações de ordenação do Excelentíssimo e Reverendíssimo Cavaleiro Co-
mendador com Placa Dom Roque Costa Souza, do Reverendíssimo Cavaleiro Presbítero 
Monsenhor Sérgio Costa Couto, Cerimoniário Religioso e do Cavaleiro Presbítero Comen-
dador Monsenhor André Sampaio, também mereceram registro, muito merecidamente. 
As homenagens ao meu aniversário também foram destacadas. Homenageamos, 
ainda, o falecimento de Sua Alteza Imperial e Real o Chefe da Casa Imperial do Bra-
sil, Dom Luiz de Orleans e Bragança, Cavaleiro Grã-Cruz da OESSJ, com partici-
pação de representantes da Ordem tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. 
O Rito mais esperado do ano, a Investidura, precedida pela Vigília d’Armas, também é 
evidenciado e celebramos o ingresso em nossa Lugar-Tenência dos Cavaleiros: Padre 
Arnaldo Rodrigues da Silva (Cavaleiro Presbítero), Jorge Luiz Martins Machado, Luiz 
Guilherme de Oliveira Maia Cruz, Rômulo de Melo Mêne e Ruy Hallack Duarte de Al-
meida e das Damas Fernanda Willner de Araújo Petraglia e Solange Morani Massad. 

Artigo de nosso Cardeal Arcebispo e Grão-Prior Dom Orani Tempesta lembra uma cele-
bração litúrgica tão importante para a Ordem, a Exaltação da Santa Cruz. Diz Sua Emi-
nência: “No dia 14 de setembro, celebramos a festa da Exaltação da Santa Cruz. Com essa 
festa litúrgica, não exaltamos a cruz em si e nem a morte de Cristo, mas exaltamos a vitó-
ria de Cristo sobre a morte e o quanto essa morte significou para a humanidade. Exalta-
mos, ainda, o acontecimento que se deu após essa morte, que é a Ressurreição de Jesus”.  

A tradicional escolha de artigo/mensagem do Santo Padre o Papa Francisco recaiu 
na “Catequese sobre a Velhice: As dores da criação. A história da criatura como mis-
tério de gestação”, seu apelo pela paz, condenando a guerra que ainda é travada 
entre a Rússia e a Ucrânia. Finalmente, uma bela mensagem do Papa Francisco 
sobre os santos, “uma explicação fascinante do Evangelho. A sua vida é o ponto 
privilegiado a partir do qual podemos vislumbrar a boa nova que Jesus veio anun-
ciar, ou seja, que Deus é nosso Pai e que todos são amados por Ele. Este é o cora-
ção do Evangelho, e Jesus é a prova deste Amor, a sua encarnação, o seu rosto”. 
Espero que o caro leitor, Dama ou Cavaleiro, ou católico como um todo, aprecie a leitura 
deste Informativo e despeço-me com a divisa de nossa amada Ordem: 

Deus Lo Vult!
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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”.

A SERVIÇO DAS PEDRAS VIVAS DA TERRA SANTA
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MISSA DE RAMOS
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Via Sacra 2022 repete o sucesso e 
repercussão dos anos anteriores

é sempre uma grande emoção Este ano, a exemplo dos 
dois anos anteriores, reali-
zamos a Via-Sacra com tex-
to do Grande Magistério a 
nós enviado anteriormente 
por François Vayne, Diretor 
do Escritório de Comunica-
ção do Grande Magistério 
da OESSJ. 

Cada um pode rezar de 
suas próprias casas, acom-
panhando a Via-Sacra os 
gravada e reprisada. Os te-
mas envolveram a pande-
mia que se amenizou, mas, 
sabemos que a realidade da 
pandemia ainda não se so-
lucionou completamente, 
por isso devemos continuar 
unidos em orações.

Na Missa de Ramos, celebrada pelo nos-
so Cardeal Dom Orani na Catedral Me-
tropolitana de São Sebastião do Rio de 
Janeiro, no dia 10 de abril de 2022, estive-
ram presentes representando a Ordem: 

Dama de Comenda com Placa e Lugar 
Tenente Isis Penido, Dama de Comenda 
Ass. da Lugar Tenente – Eliana Moura, 
Cav. Phabricio Petraglia, Cav. Dauro Ma-
chado, Cav. Fernando Bicudo, Cav. Fer-
nando de la Riva.

Agradecemos à Dama Rita 
de Sá Freire e seu esposo, 
Antonio Augusto, que or-
ganizaram os detalhes da 
transmissão que aconteceu 
no dia 15 de abril, Sexta-
Feira Santa, às 10 horas, 
horário de Brasília, no nos-
so Canal do YouTube. 

Para todos nós, Damas e 
Cavaleiros de nossa amada 
Ordem, foi momento ímpar 
de oração e, mesmo à dis-
tância, uma oportunidade 
de união em torno da refle-
xão da Via-Sacra de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, numa 
terra que nos é tão afeta, a 
Terra Santa, neste momen-
to difícil que a humanidade 
continua a atravessar.

DIA DA INSTITUIÇÃO DA EUCARISTIA 
E DO SACERDÓCIO 

Pe. Silmar Fernandes

Nosso Senhor, apesar de nossa insuficiência, nos quis ter para Ele e com Ele. Haverá alegria mais pro-
funda e mais perene?

Ser Embaixador de Cristo naqueles que mais neces-
sitam e nos procuram ansiosos pelo Amor de Jesus, 
único que explica e justifica nossa vida.

Neste vaso de barro revelamos paradoxalmente a 
transcendência de Deus.

Que poder incomensurável trazê-lo de novo à terra 
na hora da Santa Missa!

Que poder de redenção perdoar os pecados do mes-
mo modo como Ele assim o fazia! 

Com uma palavra Ele desce à Terra!

Com uma palavra salvamos o coração do pecador 
arrependido!

Que sua humildade nos ajude a revelar sempre mais 
o seu Rosto em cada Celebração Eucarística, servin-
do sempre como Ele fez na Última Ceia com sua en-
trega definitiva. 
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de Dom Orani Tempesta
COMEMORAÇÃO DO JUBILEU DE PRATA EPISCOPAL

ARQUIDIOCESE ORGANIZA EVENTO PARA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

No evento organizado pela Arquidiocese do Rio 
de Janeiro, no dia 19 de abril de 2022, a Ordem con-
tribuiu com o aluguel de mesas e cadeiras, descartá-
veis para o serviço, refrigerantes, 400 ovos de Pás-
coa, e 1.200 pães. Nossos irmãos receberam café da 
manhã, almoço, corte de cabelo, banho, documen-
tação. Padre Claudio agradeceu pessoalmente nos-
sa contribuição e enviou essas fotos que registram 
a relevância do evento, principalmente nesse mo-
mento em que 33 milhões de brasileiros encontram-
se em situação de insegurança alimentar. 

Em comemoração ao aniversário e o Jubileu de 
Prata Episcopal de nosso Pastor, Grão Prior da 
Ordem Equestre de Santo Sepulcro de Jerusalém, 
Cardeal Orani Tempesta, fora realizado, no dia 25 
de abril de 2022, um Concerto Jubilar na Sala Cecília 

Eminentíssimo Dom Orani, nesta data tão significa-
tiva para todos que cercam Vossa Eminência, apre-
sentamos os mais sinceros votos de parabéns e de 
felicidades, com bênçãos perenes.

Vossa Eminência foi abençoado com a missão de le-
var o Evangelho ao povo de Deus, pondo em prática 
vosso lema “para que todos sejam um”.

Colocar em palavras para descrever a imensidão do 
respeito que sentimos por V. Eminência, Dom Ora-
ni, não é possível, e todos nós da Ordem do Santo 

Sepulcro, somos honrados por fazer parte da vossa 
convivência.

Jesus o escolheu para nos guiar, sendo um exem-
plo para todos. Vossas palavras de amor, sabedoria 
e compreensão confortam sempre os nossos cora-
ções.

Desejamos um Feliz aniversário, com muita saúde e 
paz e agradecemos a Deus por vossa existência!

Deus Lo Vult!

MENSAGEM ENVIADA PELA OESSJ PARA DOM ORANI
Meireles. Estiveram presentes todo corpo de sacer-
dotes e autoridades da Arquidiocese de São Sebas-
tião do Rio de Janeiro; a Lugar Tenente da Ordem, 
Dama de Comenda Isis Penido, a Primeira Dama e o 
Governador do Estado.
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O evento contou com a Presença do Mon-
senhor Sérgio Costa Couto, que deu a bên-
ção inicial ao jantar e estourou de maneira 
simbólica o primeiro Champagne da noite 
de homenagens. Os Cavaleiros e Damas da 
Ordem presentes ao evento foram home-
nageados pela Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro pela benemerência, caridade e 
filantropia, por iniciativa do Vereador Eli-
seu Kessler, foi de grande relevância para 
destacar a tradição, importância e a incon-
teste deferência e legado da Ordem e seus 
Membros na humanidade.

JANTAR BENEFICIENTE CONFIRMA 
VOCAÇÃO SOCIAL DA ORDEM

O Jantar Beneficente realizado no dia 29 de abril, foi um grande sucesso com todos os convites foram 
vendidos e os lugares esgotados. 

Camara municipal do Rio de Janeiro presta homenagem à OESSJ

COMENDA ATAULPHO ALVES
Em maio último, o Cav. 
Sérgio Almeida foi agra-
ciado com a Comenda 
Ataulpho Alves, uma das 
maiores Distinções Hono-
ríficas do Município Miraí 
(MG). A pedido de Sua Ex-
celência a Lugar-Tenente, 
Dama de Comenda com 
Placa Isis Penido, publica-
mos as fotos da entrega 
em sinal de congratula-
ções ao caro irmão home-
nageado.

Dom Orani Tempesta foi nomeado membro da 
congregação para o culto divino e a disciplina 

dos sacramentos
O Papa Francisco nomeou, no dia 1º de junho, o Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, 

membro da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, na Santa Sé.

A Lugar-Tenente da Ordem Equestre do Santo 
de Jerusalém no Rio de Janeiro, Brasil, Dama de 
Comenda com Placa Isis Penido, em seu nome 
e no de todos os membros da Lugar-Tenência, 
apresenta a Sua Eminência Reverendíssima Dom 
Orani João Tempesta, Grão-Prior, as mais efusivas 

congratulações e orações por sua nomeação, por 
parte de Sua Santidade o Papa Francisco, para 
membro da Congregação para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramentos.

Deus Lo Vult!
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MAIS UM ANO DE 
ORDENAÇÃO PRESBITERIAL

Registramos aqui mais um aniversá-
rio de Ordenação Presbiteral do Exce-
lentíssimo e Reverendíssimo Cavaleiro 
Comendador com Placa Dom Roque 
Costa Souza e Reverendíssimo Cavalei-
ro Presbítero Monsenhor Sérgio Costa 
Couto, Cerimoniário Religioso, cele-
brado em 18 de junho de 2022.

Que o Espírito Santo os conduza a linda 
missão que abraçaram e que esse novo 

O FELIZ ANIVERSÁRIO DE NOSSA 
QUERIDA LUGAR-TENENTE, DAMA 
DE COMENDA COM PLACA Isis Penido

Nove de junho foi dia de grandes 
sorrisos para nossa Lugar-Tenen-
te, dia de fazer um pequeno ba-
lanço do que passou, de inspirar 
sonhos e desejos para o futuro, e 
principalmente, de receber cari-
nho e homenagens muito mereci-
das. Foi o aniversário da Lugar Te-
nente Isis Penido, também recém 
reeleita presidente da ABRAG-RJ. 
Um chá real, organizado por Paula 
Glaciane, no salão d’or do castelo 
Julieta de Serpa, fez a festa da tão 
estimada Lugar Tenente e contou 
com mais de uma centena de ami-
gos. 

A festa que comemorou também 
os 70 anos de reinado da Rainha 
Elizabeth, teve docinhos e salga-
dos enfeitados com o rosto de Ely-
zabeth, cada um com uma roupa 

terística. As amigas deram de pre-
sente um colar de pérolas da Katia 
Cohen. E Paula Glaciane ofereceu 
uma placa de prata da Jet Set Ca-
rioca em homenagem a Isis. Muita 
alegria e requinte.  

Desejamos que nossa Lugar Te-
nente guarde na memória tudo 
que foi bom no ano que passou, 
incluindo essa belíssima come-
moração à altura da admiração de 
todos por ela e suas realizações na 
Ordem e na vida. 

Que DEUS, a Sagrada Família de 
Nazaré e Santa Teresinha con-
tinuem a abençoá-la por todo 
sempre. São os votos de todos os 
membros da nossa amada Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro de Je-
rusalém.

diferente. Em cima do piano, fotos 
das duas homenageadas. Nas me-
sas, bandeiras da Inglaterra. O bolo, 
de Eliane Sampaio e os bem casados 
ganharam detalhes de coroas. A tam-

bém foi coroada e reinou absoluta. 
Eliana Pittman cantou acompanha-
da por um músico de gaita de fole do 
Brazilian Piper, que também tocou 
os parabéns com a sua roupa carac-

ano de vida episcopal e presbiteral, res-
pectivamente, seja repleto de realiza-
ções, crescimento na fé viva, caridade 
ardente e esperança inabalável

Que Nossa Senhora da Palestina esteja 
sempre presente em suas vidas sacer-
dotais, abençoando-os e os amparan-
do em todos os momentos.

Deus Lo Vult!
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Cavaleiro Presbítero Comendador 
Monsenhor André Sampaio celebra 25 

anos de sua Ordenação Sacerdotal
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Cumprimos o doloroso dever de 
comunicar o falecimento de Sua 
Alteza Imperial e Real no dia 15 
de julho de 2022, na cidade de São 
Paulo, aos 84 anos de idade, con-
fortado com os Sacramentos da 
Santa Igreja e a Bênção Apostó-
lica, Deus Nosso Senhor teve por 
bem chamar a Si. 

 O falecido era o primogênito do 
Príncipe Dom Pedro Henrique 
de Orleans e Bragança, Chefe da 

Nosso Cavaleiro-Presbítero Comendador Mons. André Sampaio celebrou, em 28 de junho de 2022, o 
Jubileu de Prata Presbiteral! 

Cavaleiro-Presbítero Comendador Mons. André 
Sampaio, celebramos seus 25 anos de sua Orde-
nação Sacerdotal, dando graças e louvores a Deus 
pelo dom de sua vocação.

São 25 anos de doação na vida consagrada a Deus, 
numa vocação que se renova a cada dia 

Pedimos a DEUS que esse Jubileu de Prata Sacer-

dotal renove em sua vida a graça desse ministério 
e, acima de tudo, a capacidade continuar servindo 
com amor ao seu próximo.

Que Nossa Senhora da Palestina, Mãe dos Sacer-
dotes, continue o conduzindo por esse caminho ár-
duo, mas gratificante de santidade.

Deus Lo Vult!

FALECIMENTO DO PRÍNCIPE DOM LUIZ 
DE ORLEANS E BRAGANÇA, CHEFE DA 

CASA IMPERIAL DO BRASIL AOS 84 ANOS

Casa Imperial do Brasil a partir de 
1921, e da Princesa Dona Maria da 
Baviera, tendo nascido no Exílio, a 
6 de junho de 1938, em Mandelieu
-la-Napoule (França). Pelo faleci-
mento de seu Pai, a 5 de julho de 
1981, sucedeu-o na Chefia da Casa 
Imperial, como legítimo sucessor 
dinástico de seus maiores, os Im-
peradores Dom…

Dom Luiz Gastão Maria José Pio 
Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de 

Orleans e Bragança, católico pra-
ticante, era Cavaleiro da Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro de 
Jerusalém.

A Sua Alteza Imperial e Real, tam-
bém da OESSJ, Dom Bertrand de 
Orleans e Bragança, novo Chefe 
da Casa Imperial do Brasil, envia-
mos nosso sentido pesar, rogando 
conforto a toda a Família Imperial 
e que a Luz Perpétua ilumine Dom 
Luiz no Reino dos Céus.
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MISSA
da Esperança

Em 30 de agosto, foi realizada em São Paulo a Mis-
sa da Esperança de Sua Alteza Imperial e Real, Cav. 

Celebração a Lugar-Tenen-
te designou o Cav. Claudio 
André Padilha de Castro 
para representar a Ordem 
na celebração e apresentar 
as condolências, o que fez 
mui dignamente, chegando 
meia-hora antes da Missa e 
só saindo após Sua Alteza 
Imperial e Real Dom Anto-
nio de Orleans e Bragança, 
Príncipe Imperial do Brasil, 

oficiais da Lugar-Tenência a Sua Alteza Imperial e 
Real, Cav. Grã-Cruz da OESSJ, Dom Bertrand de Or-
leans e Bragança.

tendo tomado assento junto com Sua Alteza e o Se-
cretário da Ordem de Malta. Também se fez presen-
te à Celebração o Cav. Henrique Lima. 

Grã-Cruz da OESSJ, Dom 
Luiz de Orleans e Bragan-
ça. Sua Excelência a Dama 
de Comenda com Placa Isis 
Penido, Lugar-Tenente da 
Ordem Equestre do Santo 
Sepulcro de Jerusalém - Rio 
de Janeiro, designou o Cav. 
José Roberto Leme Alves 
de Oliveira para represen-
tar a Ordem na celebração e 
apresentar as condolências 

No dia 31 de agosto, ocorreu a Missa da Esperan-
ça por Dom Luiz no Rio de Janeiro. Para esta Santa 

LUGAR TENENTE HOMENAGEIA A TODOS OS 
SACERDOTES PELO DIA DO PADRE

No dia 04 de agosto, em que se celebra o Santo 
Cura d’Ars e o Dia do Padre, a Lugar Tenente da Or-
dem do Santo Sepulcro no Rio de Janeiro, em seu 
nome e nos dos demais Cavaleiros e Damas, prestou 
homenagens a todos os Sacerdotes.

Nesse dia tão importante, a Dama Isis Penido se di-
rigiu de forma particular aos Presbíteros da Ordem: 
Cardeal Fernando Filoni (Grão Mestre da OESSJ), 
Cardeal Orani Tempesta (Arcebispo do Rio de Janei-
ro e Grão Prior da Ordem no Rio de Janeiro), Dom 

Roque Costa Souza (Comendador com Placa), Mon-
senhor André Sampaio de Oliveira (Comendador), 
Monsenhor Sérgio Costa Couto (Cavaleiro-Cerimo-
niário Eclesiástico), Padre Vitor Pereira, Padre Omar 
Raposo e Cônego Jorjão Neves (Cavaleiros Presbí-
teros) e Padre Silmar Fernandes (Pároco da Igreja 
de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, onde se 
localiza a sede da Ordem no Rio de Janeiro), dese-
jando que Nossa Senhora da Palestina, nossa Mãe, 
esteja com eles em suas caminhadas de fé e de con-
dutores da esperança e da boa nova. 

Entrega da Comenda Dona Joaquina do Pompéu
Em 20 de agosto de 2022, na Cidade de Pompéu, 
foi realizada a solenidade de entrega da Comenda 
Dona Joaquina do Pompéu, coordenada por Sua 
Excelência o Cavaleiro Hugo de Castro Machado, 
Chanceler da Comenda Dona Joaquina do Pompéu.

Suas Excelências a Dama de Comenda com Placa 
Isis Penido (Lugar-Tenente), a Dama de Comenda 
Dulce Pugliese (Tesoureira) e a Dama Consuelo Be-
thônico Máximo foram agraciadas com essa honra.
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VIGÍLIA D’ARMAS E INVESTIDURA

A Vigília d’Armas ocorreu na Igreja de Nossa Se-
nhora da Glória do Outeiro. A Vigília d’Armas foi 
presidida pelo Reverendo Cavaleiro Presbítero 
e Cerimoniário Eclesiástico, Monsenhor Sérgio 
Costa Couto e contou com a presença da Lugar 
Tenente, Dama de Comenda com Placa Isis Tere-
zinha Cunha Penido e dos membros da Ordem. 

A Vigília d’Armas é momento muito significativo 
na vida dos Cavaleiros e Damas da OESSJ, mar-
cando o início de seu comprometimento a ser-
viço da caridade em favor da Igreja, em especial 
comprometimento com o Patriarcado Latino de 
Jerusalém. O Rito Religioso da Vigília d’Armas é 
estabelecido em conformidade com o Cerimo-
nial Litúrgico da Ordem, com a bênção das in-
sígnias, leitura e assinatura da Promessa e Jura-
mento, que cada Cavaleiro e Dama faz no Altar 
do Senhor.

A cerimônia este ano marcou o início da Soleni-
dade de Investidura de Dama de Fernanda  Will-
ner de Araújo Petraglia e Solange Morani Mas-
sad e dos Cavaleiros Padre Arnaldo Rodrigues da 
Silva (Cavaleiro Presbítero), Jorge Luiz Martins 
Machado, Luiz Guilherme de Oliveira Maia Cruz, 
Rômulo de Melo Mêne e Ruy Hallack Duarte de 
Almeida.
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Nos dias 15 e 16 de setembro de 2022 ocorreram, respectivamente, a Vigília d’Armas e Investidura de novos 
Cavaleiros e Damas na Lugar-Tenência do Rio de Janeiro.

VIGÍLIA D’ARMAS

INVESTIDURA

Damas e dos eclesiásticos da Ordem, Cav. Comenda-
dor com Placa Dom Roque Costa Souza, Cav. Presb. 
Mons. Sérgio Costa Couto, cerimoniário eclesiástico; 
Cav. Presb. Pe. Vitor Pereira e do Pe. Silmar Fernan-
des, pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo 
da Antiga Sé.

Foram investidos Cavaleiros: Padre Arnaldo Rodrigues 
da Silva (Cavaleiro Presbítero), Jorge Luiz Martins Ma-

Cavaleiros, Damas e Eclesiásticos presentes com os novos investidos, Grão-Prior e a Lugar-Tenente

Na noite de sexta-feira, 16 de setembro último, 
na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, 
no centro histórico do Rio de Janeiro, seis novos 
membros foram investidos na nobre e pontifícia 
Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusa-
lém, Ordem de Cavalaria Católica, dotada de 
personalidade jurídica canônica e vaticana.

O Cardeal Dom Orani Tempesta, Arcebispo do 
Rio de Janeiro e Grão-Prior da Ordem, presidiu 
a Investidura dos novos cavaleiros, seguida da 
Celebração da Santa Missa, contando com a 
presença da Lugar-Tenente da Ordem, Dama 
de Comenda com Placa Isis Penido, Cavaleiros e 

Após a Celebração, na fileira abaixo, da Direita para a esquerda: Damas Fernanda Willner e Solange Massad. 
Atrás:  Cavaleiros José Luís Lira, Phabricio Petraglia, Henrique Lima, Padre Arnaldo Rodrigues da Silva (Ca-
valeiro Presbítero), Pe. Vitor Pereira (Cavaleiro Presbítero), Cardeal Orani Tempesta (Grão-Prior), Dama de 
Comenda com Placa Isis Penido (Lugar-Tenente), Pe. Silmar Fernandes e Cav. Comendador com Placa Dom 
Roque Costa. Continuando: Rômulo Mêne, Luiz Guilherme Cruz, Ruy Hallack e Jorge Luiz Martins.

Cav. Presb. Pe. Arnaldo Rodrigues proclamando o Evangelho

chado, Luiz Guilherme de Oliveira Maia Cruz, Rômulo 
de Melo Mêne e Ruy Hallack Duarte de Almeida. Fo-
ram investidas Damas: Fernanda Willner de Araújo Pe-
traglia e Solange Morani Massad.

A cerimônia foi de grande beleza e riqueza espiritual 
com ritos que remontam às primeiras investiduras, 
mantendo firme o ideal de amor e ajuda aos cristãos 
da Terra Santa.

Dom Orani Tempesta proferindo o sermão
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No dia 14 de setembro, celebramos a festa da Exaltação da 
Santa Cruz. Com essa festa litúrgica, não exaltamos a cruz 
em si e nem a morte de Cristo, mas exaltamos a vitória de 
Cristo sobre a morte e o quanto essa morte significou para a 
humanidade. Exaltamos, ainda, o acontecimento que se deu 
após essa morte, que é a Ressurreição de Jesus. 

A Cruz é o sinal da nossa vitória, do madeiro da Cruz pendeu 
a salvação do mundo, do madeiro da cruz brota a árvore da 
vida. Cristo do alto da Cruz jorrou de seu lado aberto sangue 
e água e essa água é o sinal de vida eterna. 

A festa da Exaltação da Santa Cruz nos prepara para cele-
brarmos, dentro de alguns meses, a festa central do calen-
dário Cristão, que é a Páscoa. Convida-nos a olharmos para 
a Cruz com o olhar da fé e nos encoraja para enfrentarmos 
as cruzes que teremos durante a nossa vida e, através da fé, 
passarmos por esses momentos e chegarmos à glória da res-
surreição.

A Cruz é fonte de santidade e símbolo revelador da vitória 
de Jesus sobre o pecado, a morte e o demônio. A festa da 
Exaltação da Santa Cruz é o símbolo do martírio e o martí-
rio é o símbolo do amor. É celebrada na cor vermelha, que 
representa o sangue de Cristo e a entrega total daquele que 
morre por amor a Deus e à Igreja, como por exemplo, todos 
os apóstolos são mártires, ou seja, entregaram a sua vida 
por amor a Cristo e à Igreja. 

A Cruz é o símbolo da ressurreição e a identidade do cristão, 
por isso que nos velórios fica a Cruz acima do caixão, pois 
cremos que pela fé aquela pessoa ressuscitará como Cristo 
ressuscitou. O cristão deve ter em sua casa o Crucifixo recor-
dando o sinal de onde pendeu a salvação da humanidade e 
assim Cristo possa fortalecer os laços de amor daquela fa-
mília. 

Nesse dia da Exaltação da Santa Cruz, seria bom que todas 
as famílias se reunissem diante do Crucifixo e rezassem um 
Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai. Se a família 
ainda não possui um crucifixo em casa, compre na paróquia 
ou numa loja de artigos religiosos. Um lar cristão seria bom 
que assim se identificasse.

A festividade da Exaltação da Santa Cruz está ligada à dedi-

Exaltação da Santa Cruz
cação de duas importantes Basílicas construídas em Jerusalém, por 
ordem de Constantino, filho de Santa Helena. Uma delas construí-
da sobre o Monte Gólgota e outra em Anástasis, local em que Cristo 
Jesus foi sepultado e ressuscitou pelo poder de Deus. A dedicação 
dessas duas basílicas remonta ao ano de 335, quando a Santa Cruz 
foi descoberta e apresentada aos fiéis. 

 A Santa Cruz, infelizmente, tinha sido roubada pelo rei persa Cos-
roe Parviz, na conquista da Cidade Santa. A Santa Cruz foi encon-
trada por Santa Helena e, a partir do século VII, comemora-se a 
recuperação dessa preciosa relíquia promulgada pelo imperador 
Heráclito, em 628. Historiadores contam que o Imperador levou a 
Santa Cruz às costas, desde Tiberíades até Jerusalém, onde a entre-
gou ao patriarca Zacarias. Desde o ano de 630, a festa da Exaltação 
da Santa Cruz tem sido celebrada também no Ocidente. 

As relíquias da Santa Cruz estão em locais próprios nas Basílicas e 
também no coração de cada fiel, por isso, nesse dia, somos convi-
dados a dobrar os nossos joelhos diante do Crucifixo e adorar, agra-
decendo pela Santa Cruz ser o sinal da nossa salvação e que por 
meio dela nos vem a vitória sobre o inimigo. 

O sinal da Cruz passou a ser um sinal indicativo do Cristianismo, 
com a Cruz somos abençoados e abençoamos em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Com a Cruz, nós rendemos graças e 
louvores a Deus pela sua presença salvadora em nosso meio e con-
templamos a suave onipotência de sua misericórdia. Na ocasião de 
nosso batismo, somos acolhidos na comunidade de fé com o sinal 
da Cruz, esse é o sinal da nossa salvação e da nossa redenção. Tudo 
que iniciamos e terminamos na Igreja, faz-se com o sinal da Cruz. 

Com a Cruz, nós exaltamos a força renovadora do amor de Deus e 
proclamamos que o Cristo venceu a morte e está vivo no cotidiano 
de nossas vidas. Nós, católicos, não adoramos um Deus morto, mas 
um Deus vivo. A Cruz tem que ter o Cristo, para nos indicar que Ele 
morreu por nós e agora está vivo. 

Celebremos com alegria e com o coração cheio de fé a festa litúr-
gica da Exaltação da Santa Cruz, pedindo que ela seja a nossa luz e 
salvação. Enquanto o mundo gira, a cruz permanece de pé! Junto à 
Cruz de Cristo quero estar em pé, como Maria!

Orani João, Cardeal Tempesta, O. Cist. 
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ
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PAPA

CATEQUESE SOBRE A VELHICE: 
As dores da criação. A história da criatura como 

mistério de gestação

Estimados irmãos e irmãs, bom dia!

Há pouco celebramos a Assunção da Mãe de Jesus no 
Céu. Este mistério ilumina o cumprimento da graça 
que plasmou o destino de Maria e ilumina também o 
nosso. O destino é o céu. Com esta imagem da Virgem 
que subiu ao Céu, gostaria de concluir o ciclo de cate-
queses sobre a velhice. No Ocidente contemplamo-la 
elevada ao Céu, envolta em luz gloriosa; no Orien-
te Ela é representada adormecida, circundada pelos 
Apóstolos em oração, enquanto o Senhor Ressuscita-
do a segura pela mão como uma menina.

isto, mas é antecipada a assunção corporal da vida de 
Deus. Com efeito, o destino da ressurreição que nos 
diz respeito é antecipado: pois de acordo com a fé cris-
tã, o Ressuscitado é o primogénito de muitos irmãos 
e irmãs. O Senhor Ressuscitado é Aquele que partiu 
antes, que ressuscitou antes de todos, depois iremos 
nós: este é o nosso destino: ressuscitar.

Poderíamos dizer - segundo as palavras de Jesus a 
Nicodemos - que é um pouco como um segundo na-

vive com o seu corpo na intimidade trinitária de Deus! 
E nela não perde a memória, não abandona a própria 
história, não dissolve as relações nas quais viveu na 
terra. Aos seus amigos prometeu: «E quando Eu tiver 
ido e vos tiver preparado um lugar, virei outra vez e 
levar-vos-ei comigo para que onde Eu estiver, estejais 
vós também» (Jo 14, 3). Ele partiu a fim de preparar o 
lugar para todos nós e depois de ter preparado um lu-
gar voltará. Não virá somente no final para todos, virá 
cada vez para cada um de nós. Virá procurar-nos para 
nos levar com Ele. Neste sentido a morte é um pouco 
como o passo ao encontro de Jesus que está à minha 
espera para me levar com Ele.

O Ressuscitado vive no mundo de Deus, onde existe 
um lugar para todos, onde se forma uma nova terra e 
onde se constrói a cidade celestial, morada definitiva 
do homem. Não podemos imaginar esta transfigu-
ração da nossa corporeidade mortal, mas estamos cer-
tos de que ela manterá os nossos rostos reconhecíveis 
e nos consentirá permanecer humanos no céu de 
Deus. Permitir-nos-á participar, com sublime emoção, 
na infinita e feliz exuberância do ato criador de Deus, 
cujas intermináveis aventuras experimentaremos pes-
soalmente.

Quando Jesus fala do Reino de Deus, descreve-o 
como um banquete de núpcias, como uma festa com 
amigos, como o trabalho que torna a casa perfeita: é 
a surpresa que torna a colheita mais rica do que a se-
menteira. Levar a sério as palavras do Evangelho so-
bre o Reino permite à nossa sensibilidade desfrutar do 
amor ativo e criativo de Deus, colocando-nos em sin-
tonia com o destino inaudito da vida que semeamos. 
Queridas e queridos coetâneos, e falo aos “velhinhos” 
e às “velhinhas”, na nossa velhice a importância dos 
numerosos “detalhes” de que a vida é feita - uma carí-
cia, um sorriso, um gesto, um trabalho apreciado, uma 
surpresa inesperada, uma alegria hospitaleira, um laço 
fiel - torna-se mais sentida. O essencial da vida, que 
nos é mais caro quando nos aproximamos do nosso 
adeus, torna-se definitivamente claro para nós. Eis, 
pois, que esta sabedoria da velhice é o lugar da nossa 
gestação, que ilumina a vida das crianças, dos jovens, 
dos adultos e de toda a comunidade. Nós, “velhinhos”, 
deveríamos ser isto para os outros: luz para todos. 
Toda a nossa vida se manifesta como uma semente 

que deverá ser enterrada a fim de que nasçam a sua 
flor e o seu fruto. Ela brotará, juntamente com todo o 
resto do mundo. Não sem os trabalhos de parto, não 
sem dores, mas brotará (cf. Jo 16, 21-23). E a vida do 
corpo ressuscitado será cem, mil vezes mais viva do 
que a experimentamos nesta terra (cf. Mc 10, 28-31).

Foto: Vatican News

Não é por acaso que o Senhor Ressuscitado, enquanto 
espera os Apóstolos na margem do lago, assa alguns 
peixes (cf. Jo 21, 9) e depois lhos oferece. Este gesto 
de amor atencioso dá-nos um vislumbre do que nos 
aguarda quando atravessarmos para a outra margem. 
Sim, caros irmãos e irmãs, especialmente vós, idosos, 
o melhor da vida ainda deve vir; “Mas somos velhos, 
o que mais devemos ver?”. O melhor, pois o melhor 
da vida ainda está por vir. Aguardemos esta plenitude 
de vida que nos espera a todos, quando o Senhor nos 
chamar.  Que a Mãe do Senhor e nossa Mãe, que nos 
precedeu no Paraíso, nos restitua a trepidação da ex-
petativa, pois não é uma espera anestesiada, não é 
uma espera entediada, não, é uma espera com trepi-
dação: “Quando virá o meu Senhor? Quando poderei 
estar com Ele?”. Há um pouco de medo porque não 
sei o que significa esta passagem e cruzar aquela por-
ta provoca um pouco de temor, mas há sempre a mão 
do Senhor que nos leva em frente e, após a travessia 
da porta vem a festa. Estejamos atentos, vós queridos 
“velhinhos” e queridas “velhinhas”, coetâneos, este-
jamos atentos, Ele espera por nós, apenas uma pas-
sagem e depois a festa.

A teologia sempre refletiu sobre a relação desta sin-
gular “assunção” com a morte, que o dogma não de-
fine. Penso que seria ainda mais importante tornar 
explícita a relação deste mistério com a ressurreição 
do Filho, que abre a todos nós o caminho da ger-
ação à vida. No ato divino do encontro de Maria com 
Cristo Ressuscitado, não é simplesmente superada a 
normal corrupção corporal da morte humana, não só 

scimento (cf. Jo 3, 3-8). Se o primeiro 
foi um nascimento na terra, o segun-
do é o nascimento no céu. Não é por 
acaso que o Apóstolo Paulo, no texto 
lido no início, fala de dores de parto 
(cf. Rm 8, 22). Do mesmo modo que, 
quando saímos do ventre da nossa 
mãe, somos sempre nós, o mesmo 
ser humano que estava no ventre, 
assim, após a morte, nascemos no 
céu, no espaço de Deus, e ainda so-
mos os mesmos que caminhávamos 
nesta terra. Analogamente a quanto 
aconteceu com Jesus: o Ressuscita-
do é sempre Jesus, Ele não perde a 
sua humanidade, aquilo que viveu, 
nem sequer a sua corporeidade, não, 
porque sem ela já não seria Ele, não 
seria Jesus: isto é, com a sua humani-

dade, com aquilo que viveu.

É o que nos diz a experiência dos discípulos, aos quais 
Ele aparece durante quarenta dias depois da ressur-
reição. O Senhor mostra-lhes as feridas que selaram 
o seu sacrifício; mas já não são a fealdade do avilt-
amento dolorosamente sofrido, agora são a prova in-
delével do seu amor fiel até ao fim. Jesus Ressuscitado 

“E quando Eu tiver 
ido e vos tiver 
preparado um lugar, 
virei outra vez e 
levar-vos-ei comigo 
para que onde Eu 
estiver, estejais vós 
também» (Jo 14, 3).
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Mensagem do Santo Padre

Saúdo cordialmente os fiéis de lín-
gua portuguesa, em particular os 
peregrinos da Diocese do Porto e 
os membros da Comunidade Ami-
gos de Jesus, de Ipatinga. Irmãos 
e irmãs, o exemplo de São Barto-
lomeu Apóstolo, que hoje celebra-
mos, reforce em vós o compromis-
so de levar o Evangelho a todos. 
Que Deus vos abençoe!

SAUDAÇÃO 

Os Santos são uma explicação 
fascinante do Evangelho. A sua 
vida é o ponto privilegiado a par-
tir do qual podemos vislumbrar a 
boa nova que Jesus veio anunciar, 
ou seja, que Deus é nosso Pai e 
que todos são amados por Ele. 
Este é o coração do Evangelho, e 
Jesus é a prova deste Amor, a sua 
encarnação, o seu rosto.

MENSAGEM DO 
PAPA

Audiência Geral, quarta-feira, 24 de agosto de 
2022

Renovo o convite a implorar do 
Senhor a paz para o amado povo 
ucraniano que há seis meses – hoje 
– padece o horror da guerra. De-
sejo que se deem passos concre-
tos para pôr fim à guerra e evitar 
o risco de um desastre nuclear em 
Zaporizhzhia. Trago no coração 
os prisioneiros, sobretudo quan-
tos estão em condições frágeis, e 
peço às autoridades responsáveis 
que se esforcem pela sua liberta-
ção. Penso nas crianças, tantos 
mortos e tantos refugiados - aqui 

APELO

na Itália há muitos - tantos feridos, 
tantas crianças ucranianas e russas 
que se tornaram órfãs e a orfanda-
de não tem nacionalidade, perde-
ram o pai ou a mãe, tanto russos 
como ucranianos. Penso em tanta 
crueldade, em tantos inocentes 
que pagam pela loucura, a loucura 
de todas as partes, pois a guerra é 
loucura e ninguém em guerra pode 
dizer: “Não, eu não sou louco!”. A 
loucura da guerra! Penso naquela 
pobre jovem, em Moscovo, que foi 
para o ar por causa de uma bom-
ba que estava debaixo do assento 
do carro. Os inocentes pagam pela 
guerra, os inocentes! Pensemos 
nesta realidade e digamos uns aos 
outros: a guerra é uma loucura! E 
quantos lucram com a guerra e 
com o comércio de armas são cri-
minosos que matam a humanida-
de. E pensemos noutros países que 
estão em guerra desde há muito 
tempo: na Síria, há mais de 10 
anos, pensemos na guerra no Ié-
men, onde muitas crianças sofrem 
de fome, pensemos nos Rohingyas 

que vagueiam pelo mundo por 
causa da injustiça de ter sido ex-
pulsos da sua terra. Mas hoje, de 
modo especial, seis meses depois 
do início da guerra, pensemos na 
Ucrânia e na Rússia, ambos os pa-
íses que consagrei ao Imaculado 
Coração de Maria; que Ela, como 
Mãe, dirija o seu olhar para estes 
dois amados países: que veja a 
Ucrânia, veja a Rússia e nos traga 
a paz! Precisamos de paz!


