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 Editorial 

Deus escondido, 
vivo e vencedor 

Mons. Sérgio Costa Couto 
  
Após o Tempo Pascal, três 
solenidades se constituem como 
que complementares ao mesmo 
Tempo Litúrgico: Santíssima 
Trindade, Corpus Christi e Sagrado 
Coração de Jesus. Podemos dizer 
que as três festas derivam da 
Páscoa do Senhor, fazendo, 
portanto, todo sentido que sejam 
celebradas quando tudo está 
completo: após Pentecostes. 
 
No Domingo da Santíssima 
Trindade, mais do que cele-
brarmos o Deus Uno e Trino, 

como se não o 
fizéssemos nos 
outros domin-
gos, celebramos 
a sua Revelação 
completa, tanto 
quanto a pode-
mos compre-
ender, com a vinda do Espírito que 
nos recorda tudo que Jesus 
ensinou; em Corpus Christi  honra-
mos o Corpo de Cristo Ressusci-
tado, agrade-cendo a Deus que, 
subindo aos céus, encontra uma 
maneira sublime de permanecer 
conosco até a sua vinda, por fim no 
Sagrado Coração de Jesus, seguido 
pela comemoração do Imaculado 
Coração de Maria, lembramos a 
razão de tudo: 
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 o Amor de Deus por nós expresso no 
Coração de Jesus, lembrando que a 
Encarnação é para valer! Deus 
permanece Homem por toda a 
eternidade. 
 

Queria me deter aqui na Festa de 
Corpus Christi. Por que desta 
celebração? Não era suficiente celebrar 
no “aniversário da Missa”, ou seja, na 
Quinta-Feira Santa? De fato, na 
Quinta-Feira de Corpus Christi, após 
Pentecostes honramos publicamente e 
afirmamos com força a Presença Real 
de Jesus na Santíssima Eucaristia. A 
procissão sobre tapetes de flores — 
quem puder, participe de sua 
confecção — pelas principais vias da 
cidade querem potencializar esta 
manifestação de Fé. 
 

Em sua origem, 1246 em Liège 
(Bélgica), encontramos a piedade de 
uma mulher insistente Julienne de 
Cornillon. Numa de suas catequeses 
sobre personagens medievais, Bento 
XVI traça um quadro:  
“É importante ressaltar esta localidade, 
porque naquela época a Diocese de 
Liège era, por assim dizer, um 
verdadeiro «cenáculo eucarístico». Antes 
de Juliana, teólogos insignes 
explicaram ali o valor supremo do 
Sacramento da Eucaristia e, ainda em 
Liège, havia grupos femininos 
generosamente dedicados ao culto 
eucarístico e à comunhão fervorosa. 
Orientadas por sacerdotes exemplares, 
elas viviam juntas, dedicando-se à 
oração e às obras de caridade.”   

(Audiência Geral de 17/11/2010) 
 

Podemos imaginar que tal grupo 
acabava por obter o que desejava, e 
assim foi que conseguiram do Bispo 
Robert de Thourotte a instituição de uma 
comemoração local. 
 

Tais são os seus frutos espirituais que a 
festa se foi expandindo por toda região. 
 

Em 1264 o Milagre de Bolsena, quando 
nessa cidade, durante a Celebração 
Eucarística o Sangue de Cristo teve uma 
conversão também em seus acidentes, 
manchando o corporal e a pedra d’ara. O 
ocorrido foi examinado por uma 
comissão chefiada por S. Boaventura 
que votou pela autenticidade do milagre. 
O Papa de então era Urbano IV que 
habitava temporariamente em Orvieto, 
próximo de Bolsena, este pede que lhe 
tragam todo material — para guardá-los 
com honra, construíram uma imensa e 
belíssima basílica e nada devolveram... 
Mais um ato da Providência: Urbano IV 
fora arquidiácono de Liège, conhecendo, 
pois, toda a tradição e vê aí um sinal 
para que ela fosse estendida a toda a 
Igreja. 
 

Por fim, encomenda a composição dos 
textos a Santo Tomás de Aquino; serão 
os mais teológicos dos textos litúrgicos. 
Curioso como, de repente, as visões de 
uma mística encontram confirmação 18 
anos depois através de um milagre, 
provocando em redor de si a ação dos 
mais interessantes personagens eclesiais 
do século XIII. 
 

Concluo com as palavras de do Beato 
Paulo VI: “A nossa fé ambiciona apenas 
manter fidelidade perfeita à palavra de 
Cristo e dos Apóstolos, rejeitando 
decididamente qualquer opinião errônea e 
perniciosa. Pedimo-vos, Veneráveis 
Irmãos, que, no povo confiado aos vossos 
cuidados e vigilância, a conserveis pura e 
íntegra e, sem quererdes poupar palavras 
e canseiras, promovais o culto eucarístico. 
Este deve ser, o ponto de convergência 
último, para todas as outras formas de 
piedade.”  
 

(Encíclica Mysterium Fidei, 66) 
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Mensagem da Lugar Tenente 

Mensagem do Mês do Sagrado Coração de Jesus... 
 
O mês de junho é dedicado  do Sagrado Coração de Jesus,  
uma devoção antiga com raízes no Antigo Testamento. 
 
No Calvário, quando o soldado romano transpassou o coração  
de Jesus, jorrando Sangue e Água, aí nasceu a nossa Igreja. 
 
O sangue é o símbolo do Sacrifício Eucarístico e a Água do 
Batismo. 
 
Jesus confiou a Santa Margarida Maria de Alacoque, nascida  
em 1647, na França, suas doze promessas, que todo bom 
cristão deve procurar conhecer e seguir. 

Estimados irmãos da OESSJ, vamos procurar vivenciar neste mês dedicado ao Sagrado 
Coração de Jesus, principalmente e sempre, momentos de profunda espiritualidade 
formando uma grande rede de Oração e Ação. 
 
Seremos assim seguidores fiéis dos ensinamentos de Jesus Cristo. 
 
"Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao Vosso." 
 
Deus Lo Vult 
Ísis Penido 
Lugar Tenente 
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Agenda 
Todos os primeiros domingos de 
cada mês você está convidado a 
participar da Santa Missa com os 
Cavaleiros e Damas da Ordem.  

O que é Corpus Christi: 
 
 
 

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma 
festa religiosa da Igreja Católica que tem por 
objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o 
sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. 
 

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias 
depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira 
seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em 
alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu 
o Sacramento da Eucaristia. 
 

Durante esta festa são celebradas missas festivas 
e as ruas são enfeitadas para a passagem da 
procissão onde é conduzido geralmente pelo 
Bispo, ou pelo pároco da Igreja, o Santíssimo 
Sacramento que é acompanhada por multidões de 
fiéis em cada cidade brasileira. 
 

A tradição de enfeitar as ruas começou pela 
cidade de Ouro Preto em Minas Gerais. A 
procissão pelas vias públicas, é uma 
recomendação do Código de Direito Canônico que 
determina ao Bispo Diocesano que tome as 
providências para que ocorra toda a celebração, 
para testemunhar a adoração e veneração para 
com a Santíssima Eucaristia. 
 
Origem do Corpus Christi 
 

A festa do Corpus Christi foi instituída pelo Papa 
Urbano IV no dia 8 de Setembro de 1264. 
 

A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada 
do povo de Deus, peregrino, em busca da Terra 
Prometida.  
 

O Antigo Testamento diz que o povo peregrino foi 
alimentado com maná, no deserto. Com a 
instituição da eucaristia o povo é alimentado com o 
próprio corpo de Cristo. 

Junho 
 
04 Junho        11h - Missa Mensal da Ordem na Igreja           
                        Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé 
 
06 Junho        18h – Reunião Geral da OESSJ 
                                  6. Andar da Arquidiocese  
 
09 Junho        17h – Missa de Ação de Graças pelo  
                       Aniversário da Dama Isis Penido,  
 
15 Junho        15h – Corpus Christi – Ofício na Igreja  
                                  da Candelária e na sequência  
                                  procissão até a Catedral  
 
29 Junho         19h – Missa de Ação de Graças peloa  
                                 20 anos de Ordenação Sacerdotal 
                                 Mons. André Sampaio – Colégio  
                                 OLM - Botafogo 
 

Julho 
 
01-02 Julho   16h – Arraiá da Catedral 
  
02 Julho       11h - Missa pelo aniversário de  
                                instalação da Ordem no Brasil –  
                                58 anos da Ordem na Igreja Nossa         
                                Senhora do Carmo da Antiga Sé 
                                Almoço de Confraternização 
 
04 Julho       18h – Reunião do Conselho e Comissões 
                               6. Andar da Arquidiocese 
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Conheça o mês e as promessas do Sagrado 
Coração de Jesus para cada um que tenha essa 
devoção. 
 
O mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração 
de Jesus. A dedicação ao Sagrado Coração de 
Jesus, desenvolvida ao longo da vida da Igreja, é 
mais que uma devoção, é uma espiritualidade 
que o próprio Jesus nos ensinou, pois na Bíblia, 
Ele nos diz: “eu sou manso e humilde de coração 
e achareis o repouso para as vossas almas”. (Mt 
11,29) 
 
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus leva a 
pessoa a fazer uma experiência do amor de 
Deus, desse amor que não nos abandona, pelo 
contrário, que nos acompanha sempre, durante 
todos os dias de nossas vidas, pois Jesus, 
quando voltou para o Pai, deixou-nos uma grande 
promessa:  
 

“Estarei convosco todos os dias  
até o fim dos tempos”. 

 
Essa é a certeza: Deus está conosco. 

Coração de Jesus à Santa Margarida Maria 
Alacoque, e viva sua devoção com muito amor! 
 
1ª Promessa: “A minha bênção permanecerá 
sobre as casas em que se achar exposta e 
venerada a imagem de Meu Sagrado Coração”; 
 
2ª Promessa: “Eu darei aos devotos de Meu 
Coração todas as graças necessárias a seu 
estado”; 
 
3ª Promessa: “Estabelecerei e conservarei a paz 
em suas famílias”; 
 
4ª Promessa: “Eu os consolarei em todas as suas 
aflições”; 
 
5ª Promessa: “Serei refúgio seguro na vida e 
principalmente na hora da morte”; 
 
6ª Promessa: “Lançarei bênçãos abundantes 
sobre os seus trabalhos e empreendimentos”; 
 
7ª Promessa: “Os pecadores encontrarão, em 
meu Coração, fonte inesgotável de misericórdias”; 
 
8ª Promessa: “As almas tíbias tornar-se-ão 
fervorosas pela prática dessa devoção”; 
 
9ª Promessa: “As almas fervorosas subirão, em 
pouco tempo, a uma alta perfeição”; 
 
10ª Promessa: “Darei aos sacerdotes que 
praticarem especialmente essa devoção o poder 
de tocar os corações mais endurecidos”; 
 
11ª Promessa: “As pessoas que propagarem esta 
devoção terão o seu nome inscrito para sempre no 
Meu Coração”; 
 
12ª Promessa: “A todos os que comunguem, nas 
primeiras sextas-feiras de nove meses 
consecutivos, darei a graça da perseverança final 
e da salvação eterna”. 

Junho, Mês do Sagrado Coração de Jesus 
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 9/6 - Parabéns Lugar 
Tenente Isis Penido 

23/6 Parabéns Cardeal  
Orani João Tempesta 

O costume de celebrar datas memoráveis 
foi inaugurado na Antiguidade Clássica. 
Na Grécia, o aniversário das cidades – 
estado era marcado por festas e 
cerimônias tanto civis como religiosas. 
Em Roma com um grande festival, no 
qual a memória dos fundadores da 
cidade, bem como seus heróis eram 
revivenciada. A data natalícia lembrada e 
comemorada representa uma forma 
carinhosa de dizer a alguém como ela 
ocupa um lugar especial na nossa 
memória afetiva. Especialmente na 
sociedade moderna, em que a intensidade 
e a velocidades dos acontecimentos faz 
com que o rápido esquecimento seja o 
destino dos eventos memoráveis ou não.  
Neste sentido quando nos lembramos de 
uma data e a celebramos estamos 
reforçando os laços de ternura, carinho e 
amizade.  

 
É o que hoje fazemos, ao congregar todos em torno da data 
natalícia de nossa querida Dama Isis Penido. Uma mulher 
que para além de líder empreendedora é portadora de uma 
enorme fé religiosa que sem esforço maior é percebida todos 
que com ela convive. Sem dúvida é a fé cristã que traz em seu 
coração que a conduz a realizar tantas obras e a espalhar 
muito amor na sua família e entre os inúmeros  amigos. Nós 
Cavaleiros e Damas da OESSJ, irmanados, rogamos ao 
Espírito Santo que  ilumine cada vez mais os  dias da nossa 
Lugar Tenente para que sua trajetória seja coroada com muito 
êxito. 
 

Dama Vera Tostes 

Cav. Cleiton Robson, Fernando Bicudo, Pedro Trengouse  e Vitor Pereira e 
as Damas: Eliana Moura, XX, Dulce Pugliese e a Aniversariante Isis Penido 

A	 Ordem	 Equestre	 do	 Santo	
Sepulcro	 de	 Jerusalém	 -	 Lugar-
tenência	 do	 Brasil	 -	o	 felicita,	
Eminência,	 por	 mais	 um	 ano	 de	
vida.		
Somos	 gratos	 a	 Deus	 e	 a	 Vossa	
Eminência	 por	 sua	 infatigável	
dedicação	à	causa	do	Reino	nesta	
porção	do	Povo	de	Deus	que	é	a	
Igreja	do	Rio	de	Janeiro.		
Sempre	presente	em	meio	a	 seu	
rebanho,	 um	 verdadeiro	 "pastor	
com	 cheiro	 de	 ovelha",	que	 sai	
em	missão	pronto	a	visitar	 todos	
os	 recantos	 desta	 nossa	 extensa	
Arquidiocese.		
E	 sempre	 com	 uma	 especial	
solicitude	e	 deferência	 para	 com	
nossa	Ordem,	 que	 hoje	 tem	 a	
honra	 de	 contar	 com	 Vossa	 Eminência	 como	
nosso	 Grão-Prior	 e	 de	 agradecer	 aos	 céus	 pelo	
pastor	que	nos	foi	dado.		
	
Muitas	felicidades,	Dom	Orani!	
	

Cav.	Vitor	Pereira	

Quem também celebra o Dom da Vida no 
mês de junho é o Cavaleiro Luiz Carlos 
Pugialli, Cerimoniário Leigo da Lugar 
Tenência Brasil – Rio de Janeiro, no dia 11 
de junho. Na foto com o Cardeal Orani 
Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro e 
Prior da OESSJ. 

 

Parabéns 
Luiz 
Carlos e 
muitos 
anos de 
vida!  
 
 
 

Isis Penido 
Lugar 
Tenente 
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Evento em homenagem a Nossa 
Senhora foi realizado pela 

Dama Rita de Sá Freire 
 

No dia 29 de abril, em Brasília, foi promovido pela Dama 
Rita de Sá Freire, Administradora do Apostolado “Nos 
Passos de Maria” o evento em homenagem aos 100 anos 
da Aparição de Nossa Senhora de Fátima. O evento contou 
com uma rica programção em defesa da vida e a devoção 
mariana. Estiveram presentes o Cavaleiros Cleiton Robson, 
José Luis Lira, Moisés Franco Azeredo, Dom Bertrand de 
Orleans e Bragança e a Dama Selma Duarte. 
 

Esteve presente também Dr. Ives Gandra da Silva Martins 
Filho, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que 
honrou o evento com sua presença e Palestra: "Os 125 
anos da Encíclica Rerum Novarum". 
 

Perguntada o por quê de estar vestindo somente azul e 
branco no mês de maio, a Dama Rita de Sá Freire, afirma: 
“Há muitos anos eu me visto de azul e branco no mês de 
maio em homenagem à Nossa Senhora. É uma forma de 
demonstrar (externar) o meu amor por Ela, que é a Rainha 
e Senhora da minha vida. Não é promessa é devoção. 
Salve Maria!” 
 
Parabéns pelo belíssimo evento.  



 

 

9 

 Reunião do Conselho e 
Comissões Temáticas de Maio 

No ultimo dia 9 de 
maio o Conselho e as 

Comissões se 
reuniram com a 
Lugar Tenente 

 

A reunião do Conselho e 
Comissões aconteceu no dia 9 
de maio no Edifício São João 
Paulo II, no 6. Andar e 
estiveram presents: Dama Isis 
Penido, Lugar Tenente; 
Monsenhor Sergio Costa Couto, 
Vitor Pereira, Luiz Carlos 
Pugialli, Gilson Araujo, Eliana 
Moura, Manoela Ferrari, 
Fernando Bicudo, Pedro 
Trengouse, Marcelo Suzini. 
 
Os temas tratados for am: 
 
1. Apreciação das Celebrações 
da Semana Santa e Ofício das 
Trevas – conclui-se que a 
participação dos cavaleiros e 
damas, especialmente nas 
celebraçoes da semana é 
importante e foi sentida a falta 
na sexta feira santa pelo Grão 
Prior na Catedral;  
 
2. Sede – todos elogiaram 
muito a sede da ordem e a sala, 
de modo participar a delicadeza 
em cada coisa que foi feito, 
todos parabenizaram muito a 
lugar tenente pela iniciativa. A 
Sede passa a funcionar 
diariamente das 9h as 17h na 
Rua Sete de Setembro, 14 – 
Centro.  

3. A Visita do Grande Magistério 
na pessoa do Conde de Resende foi 
considerada um animo maior e um 
prestígio a ordem do Rio de Janeiro 
sob nova direção, demonstrando 
maior integração com o Grande 
Magistério. 
 
4. A Situação financeira e fiscal da 
ordem está sendo organizada pela 
Lugar Tenente e Comissão, nas 
próximas reuniões sera dado 
maiores detalhes. Rm relação a 
obra sa Sede foi apresentado a 
prestação de contas, consideran-do 
que a maior parcela foram de 
doações, muitas delas da própria 
lugar tenete. 
 
5. Pela Comissão de Assuntos 
Espirituais, Mons. Sergio Costa 
Couto enfatizou que é desejo do 
Grão Prior, Cardeal Tempesta que 
seja realizado o Retiro Annual da 
Ordem e está responsável por 
essas providências. Foi falado da 
importância da Ordem ter seu 
encontro mensal na Missa do 
Primeiro domingo de cada mês na 
Igreja Nossa Senhora do Carmo da 
Antiga Sé.  
Duas datas importantes a 
comemorar: 20 anos de sacerdócio 
do Prior Mons. André Sampaio em 
28/06 e os 90 anos de vida do Prior 
Emérito Mons. Vasconcellos em 
setembro que ficou já agendado 
para o dia 25/09 no Seminário São 
José e Mons. Costa Couto cuidará 
dos detalhes de ambas 
comemorações. 
 
6. Pela Comissão dos Candidatos, 
Vitor Pereira infor-mou que já está 
recebendo a documentação e que 
precisa, após análise na Comissão, 
precisa mandar para Roma a tempo 
das providências; Segundo a 
orientação do Grande Magistério os 
membros investido no Rio que 
esteja com seu domicílio no 
território da Lugar Tenência de 
São Paulo devem ser 
encaminhados e apresentar ao 
Lugar Tenente de São Paulo. 

Aniversiantes do mês 
de Junho 

 

07 de Junho – Dama Vera Tostes 
                     – Cav. Paulo Penido 
09 de Junho – Dama Isis Penido 
10 de Junho – Cav. José Fernando Ximenes 
11 de Junho – Cav. Luiz Carlos Pugialli 
23 de Junho – Cardeal Orani Tempesta 
26 de Junho – Dama Gisella Amaral 
30 de Junho – Dama Adriana Padilha 

7. Pela Comissão de Comunicação 
Social, Luiz Carlos Pugialli e Manoela 
Ferrari fizeram uma avaliação do 
informative e do site da ordem. Foi 
lembrado também a peregrinação 
official da Ordem a Terra Santa e 
Roma e apresentado os próximos 
eventos importantes para todos da 
ordem – dia 2 de julho, domingo as 
11h missa pelos 58 anos da OESSJ no 
Brasil na Igreja da Sede; no dia 26 de 
agosto Peregrinação Annual ao 
Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida com o Grão Prior Cardeal 
Tempesta no Ano Mariano, em 
Aparecida – SP.  
 

8. Pela Comissão de Aços Culturais, 
Gilson Araujo Jr falou do evento de 
Música no Museu em Roma, Pedro 
Tengrouse da visita guiada no Museu 
do Vaticano e foi informado que há 
dois oferecimentos de show para 
arrecadação para a Ordem; 
 

9. Ao final, nos assuntos gerais, Mons 
Costa Couto sugeriu conhecer a 
acompanhar o site:  
padrepauloricardo.org 
neste site tem excelentes palestras e 
cursos para aprofundamento. 
Também Manoela Ferrari informou do 
site sobre a bíblia on line católica no 
YouTube que vale muito a pena ter 
esse aplicativo para reflexão diária.  
Luiz Carlos Pugialli informou que a 
Arquidiocese do Rio estará 
organizando 2 grandes eventos 
interessantes no próximo mês – 13-15 
de julho o Encontro Internacional sobre 
os desafios das Grandes Cidades e 
Congresso Internacional Pueri 
Cantores de 18-23 de julho. 
Próxima reunião – 6 de junho:  
Páscoa da Ordem, para todos! 



 

 

 

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! 

Faça hoje mesmo sua inscrição na Peregrinação. 

Judeus, 
Mulçumanos e 
Cristãos num 
abraço de Paz 

Na	Terra	Santa,	entre	colinas	áridas	e	as	planícies	férteis,	
o	 espirito	 do	 homem	 aprendeu	 a	 voar;	 daqui	 saiu	 uma	
nova	mensagem	para	o	mundo	inteiro:	“...	e	muitos	povos	
virão	 e	dirão:	 ‘Vinde,	 subamos	 à	montanha	do	 Senhor,	 à	
casa	 de	 Deus	 de	 Jacó,	 que	 Ele	 nos	 ensinará	 os	 seus	
caminhos,	 e	 andaremos	 pelas	 Suas	 veredas”.	 Porque	 de	
Sião	 sairá	 a	 lei,	 e	 a	 palavra	 do	 Senhor	 de	 Jerusalém”.	
(Isaias	2,3).		
	

Os	registros	históricos	da	Terra	Santa	remontam	mais	de	
cinco	mil	anos,	 testemunhando	o	fato	de	que	essa	região	
nunca	 foi	 um	 lugar	 tranquilo.	 Tal	 como	 está	 localizada,	
abrangendo	a	divisa	entre	a	África	e	a	Ásia,	a	área	quase	
sempre	 foi	 um	 campo	 de	 batalha.	 Durante	 a	 época	 do	
domínio	 Romano	 no	 Oriente	 Médio,	 cerca	 de	mais	 de	 2	
mil	anos	atrás,	ocorreu	um	evento	que	moldaria	a	história	
da	humanidade	para	 sempre.	Este	 importante	 evento	 foi	
o	nascimento	de	Jesus.	
	

Nascido	 no	 lar	 do	 Carpinteiro	 José	 e	 sua	 esposa	 Maria,	
Jesus	 veio	 ao	 mundo	 serenamente.	 Os	 Evangelhos	 do	
Novo	Testamento	nos	narram	que	Maria	deu	à	luz	a	Jesus	
em	 Belém,	 envolveu-o	 em	 pano	 e	 “deitou-o	 numa	
manjedoura;	 porque	 não	 havia	 lugar	 para	 eles	 na	
hospedaria”.	(Lucas	2,7).		
	

Jesus	se	tornou	adulto	em	Nazaré;	viveu	e	pregou	entre	as	
pessoas	 na	 Galileia,	 Samaria,	 Judeia	 e	 Jerusalém,	
ganhando	 reconhecimento	 como	 profeta	 e	 realizador	 de	
milagres.	 Sua	 vida	 e	 ensinamentos	 afetaram	milhões	 de	
pessoas	 em	 todo	mundo.,	 mudando	 o	 curso	 da	 história.	
Em	 nenhum	 outro	 lugar	 da	 terra	 os	 acontecimentos	 da	
vida	de	Jesus	ganham	vida	como	em	Israel,	a	Terra	Santa,	
onde	eles	originalmente	ocorreram.		
	

Por	 mais	 de	 2	 mil	 anos,	 visitantes	 e	 cristãos	 do	mundo	
inteiro	vieram	em	peregrinação	à	Terra	Santa,	a	terra	da	
sua	herança	espiritual.		
	
A	Ordem	do	Santo	Sepulcro	 terá	a	oportunidade,	no	mês	
de	 setembro,	 viver	 essa	 experiência	 de	 Fé,	 caminhar…	
peregrinar	na	 Terra	 Santa,	 vivenciar	 esse	 abraço	 de	 Paz	
deixado	como	exemplo	pelo	Papa	Francisco	em	sua	visita	
a	Terra	Santa,	como	peregrine	cristão	!	

Israel	...		
a	Terra	da	Bíblia	...		
a	Terra	da	Fé	...		
reverenciada	 durante	 toda	 a	 história.	 Para	
uma	pessoa	de	fé,	cujas	crenças	encontram-se	
enraizadas	 na	 Sagrada	 Escritura,	 não	 existe	
lugar	no	mundo	 igual	 a	 Terra	 Santa,	para	um	
Cavaleiro	 ou	 Dama	 da	 Ordem	 do	 Santo	
Sepulcro	 esta	 experiência	 de	 Fé	 tem	 um	
sentido	ainda	mais	sublime.		
	
		 		 	Nesta	 estreita	 faixa	 de	 terra	 encontram-
se	 	as	 origens	 da	 crença	 religiosa	 de	 grande	
parte	da	humanidade,	e	da	história	da	Ordem.		
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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. 09/Junho - Ano 2017 

Informe da OESSJ 

L'Ordine nel Mondo 
Fátima e Canonização dos 

Pasrorinhos Francisco e Jacinta 
 

Cav. João de Castro de Mendia, Conde de Resende 
 

"Fátima é, sem 
dúvida, a mais 
profética das 
aparições 
modernas” – 
lê-se n’A 
mensagem de 
Fátima, da 
Congregação 
para a 
Doutrina da 
Fé, publicada a 
26-6-2000, 
pouco mais de 
um mês depois 
da revelação, 
pelo Cardeal 
Ângelo 
Sodano, da 
terceira parte 
do segredo de 

Fátima, na celebração eucarística, presidida por 
São João Paulo II, em que foram beatificados os 
pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, na Cova 
da Iria, a 13 de Maio de 2000. 
 

No seguimento de um excelente texto do 
reverendo Padre Portocarrero de Almada, 
cerimoniário da Ordem, os papas João XXIII, 
Paulo VI tiveram conhecimento dos segredos de 
Fátima, mas só depois do atentado na Praça de 
São Pedro exactamente no dia 13 de Maio  81, 
aniversário da primeira aparição na Cova da Iria, 
São João Paulo II leu a terceira parte daquele 
segredo de Fátima que só viria a ser revelada a 
13 de Maio de 2000, na Cova da Iria, 
exactamente por ocasião da beatificação dos dois 
videntes mais novos. Vemos a Igreja dos mártires 
deste século, representada através duma cena 
descrita no segredo numa linguagem simbólica de 
difícil decifração”, mas de uma impressionante 
actualidade. 

Quer isto dizer, que há que privilegiar uma 
interpretação não literal e, neste sentido, a 
anunciada morte do “Bispo vestido de branco”, que 
é um papa, é uma metáfora para o atentado mortal 
de que foi vítima. Se o seu falecimento não se 
chegou, de facto, a verificar, foi graças a Nossa 
Senhora, segundo expressão muitas vezes 
repetida pelo próprio Karol Wojtyla: “foi uma mão 
materna que guiou a trajectória da bala e o Santo 
Padre agonizante deteve-se no limiar da morte”. 
 

Fátima e a fé cristã em geral, que não pretende 
nem pode ser alimento para a nossa curiosidade. 
O que permanece (…) é a exortação à oração 
como caminho para a «salvação das almas», e no 
mesmo sentido o apelo à penitência e à 
conversão.” Que esteve na base das 
Canonizações de Francisco e Jacinta onde as 
aparições contribuíram, obviamente, de forma 
muito relevante e que juntou mais de um milhão de 
Peregrinos em torno da expressão de Sua 
Santidade o papa Francisco, “temos Mãe”. 
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PEREGRINAÇÃO DO PAPA FRANCISCO  AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  POR OCASIÃO 
DO CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA NA COVA DA IRIA 

(12-13 DE MAIO DE 2017) 

Santo Padre: 
Salve Rainha,  
bem-aventurada Virgem de Fátima,  
Senhora do Coração Imaculado,  
qual refúgio e caminho que conduz até Deus!  
Peregrino da Luz que das tuas mãos nos vem,  
dou graças a Deus Pai que, em todo o tempo e lugar, 
atua na história humana;  
peregrino da Paz que neste lugar anuncias,  
louvo a Cristo, nossa paz, e para o mundo peço a 
concórdia entre todos os povos;  
peregrino da Esperança que o Espírito alenta,  
quero-me profeta e mensageiro para a todos lavar os 
pés, na mesma mesa que nos une. 
 
Refrão cantado pela assembleia: 
Ave o clemens, ave o pia! Salve Regina Rosarii 
Fatimæ. Ave o clemens, ave o pia! Ave o dulcis Virgo 
Maria. 
 
Santo Padre: 
Salve Mãe de Misericórdia,  
Senhora da veste branca!  
Neste lugar onde há cem anos  
a todos mostraste os desígnios da misericórdia do nosso 
Deus,  
olho a tua veste de luz  
e, como bispo vestido de branco,  
lembro todos os que, 
vestidos da alvura batismal,  
querem viver em Deus  
e rezam os mistérios de Cristo para alcançar a paz. 
Refrão… 
Santo Padre: 
Salve, vida e doçura,  
Salve, esperança nossa,  
ó Virgem Peregrina, ó Rainha Universal!  
No mais íntimo do teu ser,  
no teu Imaculado Coração,  
vê as alegrias do ser humano  
quando peregrina para a Pátria Celeste.  
No mais íntimo do teu ser,  
no teu Imaculado Coração,  
vê as dores da família humana  
que geme e chora neste vale de lágrimas.  
No mais íntimo do teu ser,  
no teu Imaculado Coração,  
adorna-nos do fulgor de todas as joias da tua coroa  
e faz-nos peregrinos como peregrina foste Tu.  
Com o teu sorriso virginal  
robustece a alegria da Igreja de Cristo.  
Com o teu olhar de doçura  
fortalece a esperança dos filhos de Deus.  
Com as mãos orantes que elevas ao Senhor 
a todos une numa só família humana.  

Santo Padre: 
Ó clemente, ó piedosa,  
ó doce Virgem Maria,  
Rainha do Rosário de Fátima!  
Faz-nos seguir o exemplo dos Bem-aventurados 
Francisco e Jacinta,  
e de todos os que se entregam à mensagem do 
Evangelho.  
Percorreremos, assim, todas as rotas,  
seremos peregrinos de todos os caminhos,  
derrubaremos todos os muros 
e venceremos todas as fronteiras,  
saindo em direção a todas as periferias,  
aí revelando a justiça e a paz de Deus.  
Seremos, na alegria do Evangelho, a Igreja vestida de 
branco,  
da alvura branqueada no sangue do Cordeiro  
derramado ainda em todas as guerras que destroem o 
mundo em que vivemos.  
E assim seremos, como Tu, imagem da coluna luminosa  
que alumia os caminhos do mundo,  
a todos mostrando que Deus existe,  
que Deus está,  
que Deus habita no meio do seu povo,  
ontem, hoje e por toda a eternidade. 
Refrão… 
 
O Santo Padre junto com os fiéis: 
Salve, Mãe do Senhor,  
Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 
Bendita entre todas as mulheres, 
és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 
és a honra do nosso povo, 
és o triunfo sobre o assalto do mal. 
Profecia do Amor misericordioso do Pai, 
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho, 
Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo, 
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 
as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. 
Mostra-nos a força do teu manto protetor. 
No teu Imaculado Coração, 
sê o refúgio dos pecadores 
e o caminho que conduz até Deus. 
Unido aos meus irmãos, 
na Fé, na Esperança e no Amor, 
a Ti me entrego. 
Unido aos meus irmãos, por Ti, a Deus me consagro, 
ó Virgem do Rosário de Fátima. 
E, finalmente envolvido na Luz que das tuas mãos nos 
vem, 
darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. 
Amen. 
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“Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, 
és o triunfo sobre o assalto do mal. Profecia do Amor misericordioso do Pai, Mestra do Anúncio da Boa-Nova do 

Filho,Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 
as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos.” 

Papa Francisco 

Vaticano:	

	Papa	agradece	viagem	de	Fátima 

Francisco	recorda	clima	
de	silêncio	oração	que	
envolveu	multidão 

O	Papa	elogiou	o	“silêncio	orante	
de	 todos	 os	 peregrinos”	 que	 o	
acompanharam	desde	o	início,	no	
seu	 recolhimento,	 diante	 da	
imagem	 de	 Nossa	 Senhora	 de	
Fátima	 na	 Capelinha	 das	
Aparições.	
	
“Criou-se	 um	 clima	 de	
recolhimento	 e	 contemplativo,	
no	 qual	 se	 viveram	 vários	
momentos	de	oração”,	referiu.	
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“Salve, vida e doçura, 
Salve, esperança nossa, 

ó Virgem Peregrina, ó Rainha Universal! 
No mais íntimo do teu ser, 
no teu Imaculado Coração, 

vê as alegrias do ser humano 
quando peregrina para a Pátria Celeste. 

No mais íntimo do teu ser, 
no teu Imaculado Coração, 

vê as dores da família humana 
que geme e chora neste vale de lágrimas. 

No mais íntimo do teu ser, 
no teu Imaculado Coração, 

adorna-nos do fulgor de todas as joias da tua coroa 
e faz-nos peregrinos como peregrina foste Tu. 

Com o teu sorriso virginal 
robustece a alegria da Igreja de Cristo. 

Com o teu olhar de doçura 
fortalece a esperança dos filhos de Deus. 

Com as mãos orantes que elevas ao Senhor 
a todos une numa só família humana.” 

 
Papa Francisco 
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MISSA ANIVERSÁRIO DA LUGAR 
TENENTE, DAMA ISIS PENIDO   
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