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 ARQUIDIOCESE DO RIO  
NA BASÍLICA NACIONAL DE  

NOSSA SENHORA APARECIDA 

Cavaleiros e Damas que desejarem 
participar da Santa Missa 

presidida por Sua Eminência o 
Cardeal Orani João Tempesta 

8h  
Basí lica Nossa Senhora Aparecida 

 
Uso de Capa e insígnias (véu) 

 

 
OPÇÃO DE HOSPEDAGEM: 
 
Hotel Rainha do Brasil   
Hotel de 4 estrelas * * * * 
Endereço: Av. Isaac Ferreira Encarnação, 501 
Aparecida - SP, 12570-000 
Telefone: (12) 3104-1010 
 

Confirmar presença com a Sheila 
 

Aparecida, SP 26 de Agosto 
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 A OESSJ NA PROCISSÃO 
CORPUS CHRISTI 

“Fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, alegre com a 

Presença da OESSJ na procissão de Corpus 

Christi, certamente por sua iniciativa, Isis Penido. 
 

Desde a morte a morte do Cardeal Câmara , em 

fevereiro de 1971,  com a sucessão do Cardeal 

Eugênio Sales sempre coordenei as procissões e não 

via os membros da Ordem nelas e somente alguns 

da Ordem de Malta, que depois não vieram mais.  
 

Achei importantíssima a presença dos membros da 

Ordem nessa procissão como em outras solenidades 

expressivas dessa querida Arquidiocese. Parabéns, 

Isis Penido.” 

 

Adionel Carlos – Assessor de Imprensa da Arquidiocese do Rio 
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EDITORIAL 
 

Cav. Luiz Carlos Pugialli 
 

Exma. Drª Isis Penido 
Lugar Tenente do Rio de Janeiro da 
OCSSJ 
 
Cara Amiga, 
 
O membro do Grão Magistério François 
Vayne, jornalista e encarregado da 
Comunicação da Ordem, pediu-me um 
artigo para o site da Ordem sobre o 
Brasil, e eu sugeri que traduzissem o 
texto que, na altura em que estive aí 
redigi e que serviu como uma espécie de 
"statment" geral.  
 
Tenho o gosto de lhe mandar este artigo 
e informar que vem ilustrado com uma 
imagem nossa, onde a Lugar Tenente 
do Rio de Janeiro está particularmente 
bem. 
 
A versão vem publicada em duas 
línguas, italiano e francês, que a Drª Isis 
percebe muito bem qualquer delas com 
certeza. 
 
Mais uma vez agradeço a sua motivação 
e  interesse em desenvolver e 
"organizar" a sua Lugar Tenência, tanto 
mais que tanto a Secretaria de Estado 
do Vaticano como o novo Governador 
Emb. Visconti, vão atribuir à nossa 
Ordem novas agendas e maior rigor. 
 
Que Nossa Senhora da Palestina nos 
guarde, 
 
Conde de Rezende  

A OESSJ BRASIL  
RIO DE JANEIRO 

NO VATICANO  
 

Cav. Conde de Rezende 
 

Queridos irmãos e irmãs, 
 
Hoje, vivemos num mundo que está a tornar-se 
cada vez menor, parecendo, por isso mesmo, que 
deveria ser mais fácil fazer-se próximo uns dos 
outros.  
 
O mundo sofre de múltiplas formas de exclusão, 
marginalização e pobreza, como também de 
conflitos para os quais convergem causas 
econômicas, políticas, ideológicas e até mesmo, 
infelizmente, religiosas.  
 
Neste mundo, os mass-media podem ajudar a 
sentir-nos mais próximo uns dos outros; a fazer-
nos perceber um renovado sentido de unidade da 
família humana, que impele à solidariedade e a 
um compromisso sério para uma vida mais digna. 
Uma boa comunicação ajuda-nos a estarmos mais 
perto e a conhecer-nos melhor entre nós, a ser 
mais unidos.  
 
Os mass-media podem ajudar-nos nisso, 
especialmente nos nossos dias, em que as redes 
da comunicação humana atingiram progressos 
sem precedentes. Particularmente, a internet 
pode oferecer maiores possibilidades de encontro 
e de solidariedade entre todos; e isto é uma coisa 
boa, é um dom de Deus. O ambiente de 
comunicação pode ajudar-nos a crescer ou, pelo 
contrário, desorientar-nos.  
 
O desejo de conexão digital pode acabar por nos 
isolar do nosso próximo, de quem está mais perto 
de nós. Sem esquecer que a pessoa que, pelas 
mais diversas razões, não tem acesso aos meios 
de comunicação social, corre o risco de ser 
excluído.  
 
O testemunho cristão não se faz com o 
bombardeio de mensagens religiosas, mas com a 
vontade de se doar aos outros “através da 
disponibilidade para se deixar envolver, 
pacientemente e com respeito, nas suas questões 
e nas suas dúvidas, no caminho de busca da 
verdade e do sentido da existência humana.” 
(Bento XVI, Mensagem para o XLVII Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, 2013) 
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AMADOS  IRMÃOS 
 
Minha Mensagem  este mês é de GRATIDÃO.  
 
GRATIDÃO ao GRANDE MAGISTÉRIO, e 
ao nosso amigo, Senhor João de Castro de 
Mendia, Conde de Rezende, que transformaram 
um sonho em realidade, mais uma vez. 
 

O Grande Magistério reunido, concordou e 
aprovou a promoção dos nossos indicados, como 
os primeiros comendadores da OESSJ BRASIL 
– RIO DE JANEIRO, de nossa LUGAR 
TENÊNCIA. 
 

GRATIDÃO a estes irmãos e amigos, novos 
Comendadores, pelos anos de serviços prestados 
à Igreja e à nossa amada Ordem, sem a menor 
intenção de honrarias ou retribuição.  
Apenas por amor. 
 

São eles, os Novos Comendadores: 
 

Cavaleiro Aristóteles Luiz de  Vasconcelos 
Drummond, Chanceler da Ordem. 
 

Gilson Araújo, Lugar Tenente  1987 – 1996. 
 

Gustavo Miguez de Mello, Lugar Tenente de 
2012 – 2016. 
 

Luiz Carlos de Souza Pugialli, Cerimônia Leigo 
 

Deus o abençôe.  
 

Quero manifestar uma GRATIDÃO especial ao 
Conde de Rezende, pela indicação do meu nome 
ao Grande Magistério.  
  

Agradeço a Deus e a Virgem Maria, Nossa 
Senhora da Palestina, por mais esta 
justa conquista  de nossa gestão, e a todos os 
amados membros da querida Ordem Pontifícia. 
 
 

DEUS LO VULT 
ISIS  PENIDO 

 

Mensagem da 
Lugar Tenente 

 
Dama Isis Penido 

 
O anúncio foi feito na celebração da Santa 
Missa de Ação de Graças na comemoração 
dos 58 anos da 1o. Investidura dos Cavaleiros 
e Damas da Ordem no Brasil, a Lugar 
Tenente, Dama Isis Penido anunciou 
oficialmente que o Grande Magistério com 
sede no Vaticano, achou por bem, e 
reconhecimento por todos os trabalhos 
realizados na Ordem ao longo desses anos de 
dedicação, promover Sua Excelência, Dama 
Isis Penido, Lugar Tenente do Brasil – Rio de 
Janeiro, com o grau de Cruz de Comenda da 
Ordem. 
 
A Ordem do Mérito da OESSJ (as 
Comendas) foi instituída por Sua Santidade o 
Papa Pio XII, em 1949, para distinguir 
pessoas, que tenham, de algum modo, 
ajudado à Ordem.  

NOVOS 
COMENDADORES DA 

OESSJ – BRASIL 
RIO DE JANEIRO 
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Agenda 

OESSJ NA FESTA DE SANTO ANTONIO DE 
PÁDUA, INTERIOR DO ESTADO 

Aniversariantes 
Do mês de Julho 

01 - ROSANE ODDONE DA COSTA  
 
03 - JOÃO RICARDO MODERNO  
 
04 - JUSTINO DINIZ FERREIRA 
 
06 - RAYMUNDO NERY STELLING  
 
15 - MARLENE FREIRE  
 
15 - MINISTRO CÉLIO BORJA  
 
16 - GILSON ARAUJO  
 
31 - ELIANA MOURA  

Agenda 
 
09 – PROCISSÃO IGREJA N. SRA. DA   
         PAZ – IPANEMA, FESTA DA PADROEIRA  
  



 

 

7 

Visita da Ordem Equestre do 
Santo Sepulcro de Jerusalém 

a Santo Antônio de Pádua 
 
A OESSJ foi convidada pelo 
padre Maxwell Santos de 
Almeida, da Paróquia de Santo 
Antônio, da cidade de Santo 
Antônio de Pádua, interior do Rio 
de Janeiro, cidade onde reside a 
Dama Andréa Christina Silva 
Panaro Caldas, para participar da 
Missa Solene, celebrada por Dom 
Roberto Ferreira Paz, Bispo da 
Diocese da Campos, do 3º dia da 
Trezena e da 175º Festa de Santo 
Antônio, a maior festa religiosa da 
região. 
 
A cidade de Santo Antônio de 
Pádua foi fundada em 1812 
pelo padre jesuíta Antônio 
Martins Vieira e teve sua 
fundação consolidada pelo Frei 
Franciscano Bento de Gênova. 
 
Por causa da grande tradição 
religiosa, a Festa de Santo 
Antônio sempre envolveu as 
famílias tradicionais da cidade, 
doando seu tempo para ajudar 
nas barraquinhas com comidas 
e bebidas tradicionais da região 
e o leilão de gado que 
movimentavam a quermesse. 
No entanto, a festa começou a 
tomar grandes dimensões, a 
partir de 1930, quando se 
iniciou a campanha para a 
construção da nova Matriz, 
uma vez que a antiga capela 
tinha ficado muito pequena 
para comportar o grande 
número de fiéis. A nova Matriz 
foi inaugurada em 1942, e ao 
longo dos anos, a parte social 
da festa foi tomando grandes 
proporções, até ficar no 
formato que é hoje. 
 
 

A visita da OESSJ foi bastante 
esperada pelos paroquianos, que 
prepararam tudo. A Missa, presidida 
por Dom Roberto, foi cantada pelo 
Coral Amém, que entoou, além dos 
tradicionais cantos de Pentecostes, 
músicas da Missa de Santo Antônio. 
A Procissão de Entrada foi feita, 
solenemente, com o Cavaleiro 
Fernando Bicudo levando o 
Estandarte da Ordem.  Na Liturgia da 
Palavra, a primeira leitura foi feita 
pela S.Ex. Dama Dra. Isis Penido, 
Lugar Tenente, o Salmo cantado pela 
Dama Andréa Caldas e a 2º Leitura 
pela Dama Eliana Moura. As preces 
da comunidade foram lidas pelo  
Cavaleiro Fernando Bicudo. No final 
da Santa Missa, a Sra. Marília Miller 
leu uma mensagem de agrade-
cimento à Ordem e presenteou a 
Lugar Tenente com uma pasta 
decorada com a Cruz de Jerusalém, 
além de cada membro da Ordem 
receber um vidro de Água Benta e 
uma oração de Santo Antônio. 

Em seguida, a Lugar -Tenente, fez 
um agradecimento e uma breve 
explicação da origem da Ordem e 
suas atribuições, sendo muito 
aplaudida pelos presentes, que 
gostaram de conhecer a Ordem e sua 
finalidade. Após a Missa, numa 
mesa na barraca principal da festa,  
todos puderam experimentar os 
quitutes servidos: pastel, caldo 
verde,arroz com lentilha, cachorro-
quente, quibe e bolinho de aipim. No 
final, um lindo bolo de nozes com o 
símbolo da OESSJ. Na manhã 
seguinte, os membros da OESSJ 
foram recebidos na residência da 
Dama Andréa Caldas, que preparou 
um lanche com doces típicos da 
região e de família, como Tronco, e 
Fatias de Braga. Todos os presentes 
na Santa Missa ficaram encantados 
com a presença das Damas e 
Cavaleiro e a visita continuou a ser 
comentada durante a semana. Todos 
desejam que a OESSJ possa voltar 
em breve! 

“Felizmente hoje existem grandes defensores da fé católica e que de uma 
certa forma, são guardiões dos mais segrados símbolos da nossa religião. 
Vejamos por exemplo a Ordem do Santo Sepulcro, criada pelo Santo 
Padre e espalhada pelo mundo, tem a nobre missão de manter e apoiar 
nossas Igrejas em Jerusalém.  Quero agradecer e dedicar essa missa a 
Senhora Isis Penido, Lugar Tenente. Se i do trabalho dela que qualifica 
como uma Católica com C maiúsculo, que defendem a nossa fé e nossas 
Igrejas em Jerusalém, solo sagrado onde viveu, morreu e ressuscitou 
nosso Senhor Jesus Cristo.” 
 

Pe. Antonio Márcio na Matriz da Consolação 
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 Parabéns Isis Penido, Lugar Tenente 

Dia 9 de junho, a OESSJ celebrou o 
aniversário de sua Lugar Tenente, a 
Dama Isis Penido, comemorada com 
uma missa na Basílica de Santa 
Teresinha do Menino Jesus, celebrada 
pelo Grão Prior Cardeal Orani João 
Tempesta, assistido pelo Monsenhor 
Sergio Costa Couto, cerimoniário 
eclesiástico da ordem. 
 
No dia 20 de junho, cavaleiros e damas 
uniram-se aos familiars e amigos da 
Dama Isis Penido para o tradicional 
Parabéns a você, na residência do Cavaleiro Gilson Araujo Jr., numa belíssima festa de 
extraordinário bom gosto.  

Cav. Fernando Bicudo, Dama Eliana Moura, Mons. Sergio Costa Couto, Cav. Gilson Araújo, Dama Isis 
Penido, Cav. Gustavo Miguez de Mello, Dama Regina Ximenes, Cav. José Luis Ximenes, Cav. Luiz Carlos 
Simões, Casal anfitrião Cav. Gilson Araujo Jr. e  Sra. Dara Chapmann 
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Damas Manoela Ferrari, Rita Sá, Vera Tostes, Selma Duarte, Eliana Moura, Mons. Costa Couto, 
Cav. Somões, Bicudo e  Gustavo Miguez com a aniversariante Dama Isis Penido. 

Isis Penido, Gilson Araujo Jr. Pe. Ricardo White e 
Mons. Sergio Costa Couto. 

Amigas Cecília Dornelles, com Tânia Pereira e Vera Bangel. 

Damas e Cavaleiros com a aniversariante Isis Penido 
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Cardeal Orani Tempesta e Monsenhor Sergio Costa Couto com 
a Dama Isis Penido, Lugar Tenente. 

Isis Penido com as amigas, na Missa. 

Com Maria Lúcia Jardim, Primeira Dama do Estado. Com o Casal Carol e Murta Ribeiro. 

Isis Penido na mesa dos doces que homenageava Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós, com as amigas do Terço e Damas da Ordem. 

Lenir Lampreia e Aristóteles Drummond. 

9 DE JULHO – DOMINGO, 16h  
PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DA PAZ 

FESTA DA PADROEIRA - IPANEMA 
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Dom	Orani	João	Tempesta,	O.Cist.	
 

• Nasceu em São José do Rio Pardo, SP, em 23 de junho de 1950. 
• Em 2 Fevereiro de 1969 fez sua profissão perpétua na Ordem dos Cistercienses; 
• Ordenado Sacerdote em 7 de Dezembro de 1974; 
• Eleito Bispo de São José do Rio Preto em 26 de fevereiro de 1997; 
• Ordenado Bispo em 25 de abril de 1997, tomando posse como Bispo de São José do Rio Preto, SP; 
• Foi Administrador Apostólico da Abadia Territorial de Claraval, MG de 24 de marco de 1999 a 11 / 12 / 2002; 
• Eleito Arcebispo de Belém do Pará em 13 de outubro de 2004; 
• Tomou posse como Arcebispo de Belém do Pará no dia 8 de dezembro de 2004. 
• Transferido para Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro em 27 de fevereiro de 2009; 
• Tomou posse como Arcebispo do Rio de Janeiro em 19 de abril de 2009: 
• Tornou-se Grão Prior da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém em 21 de novembro de 2011; 
• Criado Cardeal do Titulo de Santa Maria Mãe da Providência em 22 de fevereiro de 2014; 
• Nomeado Membro do Pontifício Conselho para os Leigos em 26 de abril de 2014;  
• Nomeado Membro da Congregação para Educação Católica em 26 de abril de 2014; 
• Nomeado Membro da Congregação para a Evangelização dos Povos em 29 de julho de 2014. 

“Que todos sejam um” 
“UT OMNES UNUM SINT”  

No dia 23 de Junho, o  nosso Grão Prior  
completou mais um ano de vida, Parabéns! !! 

Parabéns, Deus o conceda saúde e vida longa!  
Abraços Fraternos –  OESSJ –  Rio,  Brasil 

Parabéns Dom Orani, Grão Prior 
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 Parabéns Monsenhor André Sampaio, Prior 

  

Cavaleiros e Damas com a Lugar Tenente, Dama Isis Penido na festa dos 20 anos 
de Ordenação Sacerdsotal de Monsenhor André Sampaio, na OLM 
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 PEREGRINAÇÃO OFICIAL 
TERRA SANTA E ROMA 

Queridos, 
  
Estamos fechando o relatório da viagem a Terra Santa e  Roma, da ORDEM. 
 
Sabemos, por experiência, que os grupos sempre fecham nos últimos dois meses 
que antecedem a viagem, mas temos um contrato a cumprir com a Alitalia, onde 
temos que confirmar, até o dia 10/07, se vamos utilizar todos os assentos 
reservados, ou seja, 30 peregrinos, ou se vamos cancelar os lugares que não 
foram preenchidos. 
  
Este contrato, entre a ERETZ TUR e a Alitalia, é de 32 passageiros. Temos, até o 
momento, 25 passageiros. A data limite para cancelar os lugares e evitar multas 
pesadas por lugares não emitidos é o dia 10 de julho. 
  
Após o cancelamento dos lugares, a passagem para o grupo vai custar o dobro do 
valor de hoje, porque acaba a tarifa de grupo negociada com a Alitalia há uma ano 
atrás. 
  
Assim, preciso da ajuda de todos, enviando um email - 
mineusa@eretztur.com.br    ou   lucianajaros@specialturismo.com.br, informando do 
seu interesse, àqueles que não fecharam e se ainda vai fechar, para 
que  possamos  segurar lugares que realmente vamos emitir. 
 
Cavaleiro ou Dama, e também familiares e amigos podem fechar a parte aérea e até 
o embarque, a parte terrestre, se assim for melhor.  
 
Conto com vocês também para nos acompanhar nesta linda viagem!! 
 
 

Cav. Luiz Carlos Pugialli,  



 

 

 

7	RAZÕES	PARA	VIAJAR	A	TERRA	
SANTA	
 
Entre os destinos preferidos das peregrinações, sem 
dúvida, o lugar mais ressaltante de todos é Israel, o 
país que chamamos de Terra Santa. Um lugar de 
muita devoção, onde não se faz apenas uma viagem 
turística, mas também uma viagem de renovação de 
fé. 
  
Você pode visitar as ruinas das civilizações já 
extintas, monumentos históricos, paisagens sublimes 
e o que mais completa a um cristão numa 
peregrinação: estar fisicamente presente nos lugares 
que ouvimos falar na Bíblia. 

Se existe um lugar no mundo onde o peregrino se sente 
superado pela intensidade e emoção, essa é a Igreja do 
Santo Sepulcro - o lugar sagrado mais importante do 
cristianismo, em Jerusalém.  Aí, enterraram a Jesus após 
a crucificação. A Capela do Gólgota, a lembrança do 
calvário. Tudo isso contribui a criar essa atmosfera 
espiritual, que não deixa dúvida de estar num lugar  
santo, especial.   

SEDE DA OESSJ 
 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
da Antiga Sé 
 
Rua Sete de Setembro, 14 – Centro 
Rio de Janeiro – 20050-009 – BR 
Tel + 55 21 2080-9662  
@ e-mail: oessjbrasil@gmail.com 

HORÁRIOS DE  
MISSAS NA IGREJA 

Segunda a Sexta: 08h00  
Quarta: 09h00 

  
DOMINGO: 09h00 e 11h00 

 
MISSA DA ORDEM SEMPRE NO 

PRIMEIRO DOMINGO  DE CADA MÊS, 
ÀS 11h PARTICIPE! 

1. Pisar em Solo Santo; 
2. Conhecer a Cidade Santa; 
3. Conhecer a Igreja do Santo Sepulcro; 
4. Percorrer a Via Dolorosa; 
5. Visitar o Cenáculo; 
6. Visitar Belém 
7. Banhar-se no Rio Jordão e no Mar Morto  

Faça hoje mesmo sua inscrição na Peregrinação. 
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 Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
 

Cardeal Orani João Tempesta, Grão Prior 
 

Monsenhor André Sampaio, Prior 
 

Dra. Isis Penido 
Lugar Tenente Brasil – Rio de Janeiro  

 
Luiz Carlos Pugialli 

Comunicação Social – Brasil, Rio de Janeiro 
oessjcomunicacao@gmail.com 

N. 07/Maio- Ano 2017 

Informe da OESSJ 

L'Ordine nel Mondo 
El curso de neófitos 2017 de la 

Lugartenencia de España 
Occidental 

Los días 16 y 17 de junio, la 
Lugartenencia de España occidental ha 
realizado el Curso de preparación para 
el ingreso de Caballeros y Damas 
neófitas, que como cada año convoca a 
modo de intensa convivencia de los 
miembros de la Orden con los aspirantes, 
a fin de que conozcan en profundidad, no 
solo, el funcionamiento, fines y 
propósitos de la Orden, sino también 
para que perciban el espíritu de 
fraternidad que inspira a sus miembros 
tras el ingreso. 
 
Una veintena de Neófitos, quince 
Caballeros y cinco Damas, participaron 
en las Jornadas, en las que fueron 
acompañados, además de por una gran 
parte del Consejo, y el Gran Prior 
Eminencia Reverendísima Fray Carlos, 
Cardenal Amigo Vallejo, por otra veintena 
de Caballeros y Damas, quienes 
interrelacionaron con los Neófitos a fin de 
que puedan percibir el sentido la vida 
interna entre los miembros de la Orden y 
como es la relación que existe entre ellos 
de amistad y fraternal tratamiento. Las 
Jornadas de formación tuvieron lugar en 
la Casa de Espiritualidad “MARIA 
AUXILIADORA”C/  Virgen de Iciar Nº 
428220 Majadahonda (Madrid). 
 
 

Después de que el Maestro de Neófitos, 
Comendador Gran Oficial. Ilmo. Sr. D. Claudio 
García y Jiménez entregara a los participantes los 
Estatutos y Reglamento de la Lugartenencia y los 
documentos relativos a la formación proyectada, 
se iniciaron las cuatro conferencias programadas 
para la primera jornada, abriendo el turno el Cab. 
Gran Cruz Excmo. Sr. Marqués de Casa Real, 
Consejero Fiscal con “HISTORIA DE LA ORDEN 
Y EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU DEL 
CABALLERO” en el que, desde una detallada 
perspectiva histórica de la Orden, explicó su 
evolución y su verdadero sentido en el tiempo, 
hasta llegar a nuestros dias, enmarcando el 
espíritu de la caballería y la milicia de Cristo en la 
actualidad. 
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Cavaleiros e 

Damas façam 

sua inscrição! 

Vale à pena!!! 
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8 e 9 de Julho 
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Museu Nacional de Belas Artes 
Exposição de Fotos sobre o Cardeal 

6 de Julho – 18h  


