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Comissão de Ação Social e Damas da Ordem 
realizam ações e reformas em enfermarias e outras 

dependencias do Hospital Socorrinho

O Grão Prior da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém Rio Brasil, Dom Orani João, Cardeal Tempesta, 
numa das reuniões do Conselho, ponderou com a Lugar Tenente, Dama Com. Isis Penido, seu desejo de que 
a Ordem “apadrinhasse” uma instituição filantrópica. À época, em 2018, Dom Orani,  apontou o Hospital Nossa 
Senhora do Socorro para receber apoio especial. Conhecido por “Socorrinho”, o Hospital, localizado na região 
portuária do Rio é filantrópico e abriga pacientes idosos, alguns com doenças degenerativas. A Presidente da 
Comissão de Assistência Social da Ordem, Dama Vera Botrel Tostes (foto), foi convidada pela Lugar Tenente 
a realizar tão nobre missão no Socorrinho, abrançando a causa. Num primeiro momento, a Dama Vera Tostes 
passou a fazer visitas regulares ao Hospital e  analisar as necessidades da instituição; A seguir, a Dama Vera, 
com o apoio dos Cavaleiros Presbíteros (Sacerdotes) da Ordem, começou a organizar Missas no Hospital. Além 
da própria Dama Vera e da Lugar Tenente, outros Cavaleiros e Damas participam das Missas que são sempre 
celebradas pelo Cavaleiro Comendador Monsenhor André Sampaio (Prior da OESSJ), Cavaleiro Monsenhor 
Sérgio Costa Couto (Cerimoniário Eclesiástico), Cavaleiro Cônego Jorjão e pelo Cavaleiro Presbítero Padre 
Omar Raposo, todos integrantes da Ordem. Verificadas as necessidades do “Socorrinho” a primeira campanha 
realizada pela Comissão Madre Teresa de Calcutá de Assistência Social angariou recursos e os reverteu 
em medicamentos e insumos hospitalares que a instituição necessitava. Foi observada a necessidade ur-
gente de uma reforma nas enfermarias do Hospital. As Damas Vera Tostes e Regina Valle mais uma vez  se 
incumbiram da missão. As enfermarias que se encontravam em péssimo estado de conservação tiveram a 
reforma concluída e já estão recebendo novamente os pacientes. A reforma também contemplou banheiros. 
Mais medicamentos foram destinados ao Hospital do Socorrnho. Os recursos arrecadados nas Missas por 
alma da saudosa Dama Gisela Amaral foram usados para a compra dos medicamentos e outros ítens como 
curativos e insumos. A Dama Alessandra Amaral, nora da saudosa Dama Gisela participou ativamente da 
campanha para obtenção de recursos para compra dos medicamentos. A Lugar Tenente, Dama Com. Isis 
Penido, agradeceu emocionada às Damas Vera Tostes e Regina Valle pela reforma nas dependências do 
Socorrinho, ressaltando que ambas são detentoras de grande generosidade e espírito filantrópico. 
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Informativo Bimestral da Ordem Esquestre do Santo Sepulcro de Jerusalém
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Mensagem 
da LugarTenente

Defender é preciso
Caros Irmãos e Irmãs de nossa Amada Ordem.
A Paz.
O Papa Emérito Bento XVI numa de suas 
muitas frases edifi cantes alerta-nos: “Quando 
vocês escutarem alguém falando mal da 
Igreja, reajam: respondam na hora. Se não 
tiverem palavras para responder, rezem por 
essas pessoas. Mas não fi njam que não é com 
vocês. A Igreja é nossa Mãe, e precisamos 
defendê-la sempre.”  “A citação do Papa 
Emérito deve nos levar a refl etir sobre  a Fé. 
Desde Pedro, o pescador, até Francisco, são 
266 Papas, mais de 2.000 anos de história da 
Igreja criada por Jesus Cristo e sobre a “qual o 
Inferno não prevalecerá.” Ao longo de séculos 
a Igreja existe e continuará existindo, pois o 
que foi criado por Deus é perene. Mais que 
quaisquer outros, nós Cavaleiros e Damas da 
Ordem do Santo Sepulcro,  somos há mais 
de 1.000 anos instados a defender a Fé e a 
Santa Igreja. O passado das batalhas da Idade 
Média deu lugar a outra batalha: A batalha das 
palavras. Ai de nós, Cavaleiros e Damas da 
Ordem se fugirmos a nosso nobre e milenar 
propósito e deixarmos de com serenidade, 
mas firmeza, usar palavras para defender 
nossa Igreja,  que nos tempos atuais, no Brasil 
e no mundo, vem sendo alvo de inverdades 
e perseguições. É hora de cada um de nós 
valorizarmos e propagarmos o bem que a 
Igreja vem fazendo a humanidade, desde que 
Jesus Nazaré escolheu os Apóstolos para 
pescadores de homens. Defender a Igreja 
não é compactuar com equívocos,  mas é 
não  aceitar mansamente que inverdades ou 
que meias verdades se transformem em fatos. 
Defender a Igreja é antes de tudo, praticar 
a oração, propagar a Fé e com orgulho de 
ser Católico mostrar que nossa Igreja é viva, 
atuante e “em saída”. Defender a Igreja é 
também se colocar a frente como barreira 
Celeste contra aqueles que tentarem com 
mentiras e artimanhas difamarem nossos 
líderes.  Somos Católicos, graças a Deus. 
Somos Cavaleiros e Damas da Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
Defender a Igreja irremediavelmente está em 
nossa natureza. 
Deus Lo Vult!
OESSJ
Isis Penido
Lugar Tenente

Editorial

Seguir priorizando a ação e a comunicação

Com enome satisfação apresentamos aos membros da Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém Rio de Janeiro Brasil o primeiro 
exemplar  de nosso informativo “Pedras Vivas” de 2019. Como deliberado 
em 2018 nossas edições digitais seguirão com periodicidade bimestral e 
semestralmente publicaremos as edições especiais, em dois idiomas com 
um resumo das atividades do semestre.

A percepção visionária de nossa Lugar Tenente, Dama Com. Isis 
Penido no início do ano passado já demonstrava a necessidade imperiosa 
de fazer da comunicação social uma das prioridades de nossa Tenencia. A 
Lugar Tenente estava correta em seu pensamento. O Grande Magistério 
deliberou na Consulta, em novembro último que todas as ferramentas 
possíveis no amplo campo da comunicação deveriam ser usadas como 
fomentadoras e difusoras da Ordem mundo afora e por consequência da 
Fé Católica.

O que o Grande Magistério pediu ao Lugares Tenentes de todo o 
mundo, pediu também ao Rio de Janeiro: Agir e comunicar. Ao receberem 
o relato da Lugar Tenente do Rio de Janeiro, o Grande Magistério constatou 
que os procedimentos considerados necessários para a Ordem no mundo 
já estavam em pleno funcionamento no Rio de Janeiro.

Para o ano de 2019, a Lugar Tenente nos deu como diretriz seguir 
adiante incrementando a comunicação de forma responsável, informativa, 
constante e crescente. A Lugar Tenente entende que em 2019 a Ordem 
haverá de cumprir sua Missão principal devendo também agir de forma pró 
ativa em favor das ações caritativas, fi lantrópicas e culturais de nossa Igreja. 
A Dama de Comenda reafi rmou seu contentamento com o “andamento” 
em passos fi rmes da comunicação ofi cial da Ordem no ano que terminou 
conclamando-nos a seguir adiante com ineditismos positivos, uso de novas 
ferramentas e uma governança de comunicação cujo o objetivo fi nal é tornar 
a Ordem e sua augusta missão ainda mais conhecidas. Assim o faremos 
Lugar Tenente. 

Para o ano em curso implantaremos novos projetos de áudio visuais 
através do Canal Youtube. Entrevistaremos Cavaleiros e Damas sobre 
temas pertinentes para que tenhamos registro duradouro do pensamento 
de cada, que certamente servirão de parâmetros para as gerações 
que virão. Para o segundo semestre deveremos estar com o aplicativo 
OSSRio  pronto. Com ele o Cavaleiro e a Dama terão informação, 
formação, liturgia, artigos e outros itens disponíves em seus smart 
phones. Estas são algumas novidades, outras estão sendo avaliadas 
e gestadas. Temos a certeza que em 2019 a Ordem será exemplo de 
uma instituição que usará para o bem de seus membros e povo de 
Deus a comunicação tão necessárias nos dias de hoje. 
  - Comissão de Comunicação Social São João Paulo II -
  - Assessoria de Imprensa da Lugar Tenencia Rio Brasil -
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Dom Orani por todos e com todos

Algumas pessoas são expoentes da boa vontade humana, e uma 
dessas pessoas nós temos a alegria de chamar de nosso arcebispo, 
há 10 anos. Dom Orani João Tempesta, que desde 2014 é cardeal, foi 
nomeado para assumir a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 
como arcebispo metropolitano no dia 27 de fevereiro de 2009. Também 
comemoramos, no dia 26 de fevereiro, 22 anos de eleição como sucessor 
dos apóstolos.

Ao ser eleito, Dom Orani escolheu como lema de seu ministério 
episcopal “Ut Omnes Unum Sint” (“Para que todos sejam um”). Mas 
não é por isso que o chamamos de pastor da unidade. Muito antes de 
uma frase formada pela composição de cinco palavras, vem o exemplo 
do nosso cardeal. Ele forma um só conosco, que somos seu povo, e 
defende nossos interesses, como pastor que é. O cardeal entendeu, 
em algum momento, durante as andanças que fez pelo país, que para 
defender os interesses do povo, precisaria ser “político”. Mas essa pa-
lavra, infelizmente, tem tomado uma conotação tão errada nos últimos 
tempos... E é uma pena.

Segundo o dicionário, política é a “arte ou ciência de governar”, é 
“cerimônia, cortesia, urbanidade”, e é, ainda, a “habilidade no relacionar-
se com os outros, tendo em vista a obtenção de resultados desejados”. É 
importante não confundir com politicagem, que é a “busca de interesses 
pessoais”.

Dom Orani é um pastor extremamente político, que conversa com 
todas as instâncias da população, desde os mais pobres até os mais 
poderosos, mas entende e busca defender, sempre, e de forma mais 
intensa, desde o início de seu ministério episcopal, os interesses dos 
pobres, dos mais fracos, de quem mais precisa. O Papa Francisco faz a 
mesma coisa. Não foi à toa que o pontífice concedeu a ele o cardinalato.

Quando foi pastor de Belém, no Pará, de 2004 a 2009, ele conse-
guiu, por meio de parcerias com instituições de ensino ou de pesquisa, 
beneficiar inúmeras pessoas. Mas o que mais chama a atenção nesse 
caso, não é saber dos números. É saber que ele, em pessoa, foi conhecer 
com profundidade a Amazônia: aqueles lugares onde os seres humanos 
não são vistos ou lembrados. E ele estava lá. Ele se aproximou do povo, 
entendeu os anseios, os sofrimentos e as angústias. Através de projetos 
sociais e parcerias com instituições privadas ou públicas, conseguiu de-
volver um pouco da dignidade que havia sido roubada dessas pessoas. 
E o faz até o dia de hoje em nossa arquidiocese.

Apesar de exercer um ofício espiritual, o cardeal não deixa de se 
preocupar com as necessidades do povo. Ele atua em todas as frentes 
nos mais variados segmentos, em uma ação pastoral que beneficie 

o homem em sua integralidade, começando, é claro, pela dimensão 
espiritual. Por isso, a Igreja Católica investe tanta energia na animação 
vocacional, para que muitos vocacionados cheguem ao sacerdócio e 
possam, também, serem pastores que sentem o cheiro das ovelhas, 
que caminham com o povo, a exemplo do nosso pastor, Dom Orani.

Ele se preocupa com o próximo. Sua política é manter um esforço 
constante para que existam, cada vez mais, espaços que atendam às 
necessidades espirituais e físicas do povo. Por isso, busca a construção 
de espaços voltados para a boa vivência da vida cristã, através dos sa-
cramentos e para quem quer se alimentar da força que vem do mistério 
da ressurreição.Ele se preocupa, ainda, em buscar meios para que as 
pessoas tenham: educação de qualidade, com valores cristãos; socorro 
nas emergências de enchentes; cidadania; saúde. É sempre um dos 
primeiros a se manifestar quando ocorrem acidentes como o de Bruma-
dinho, ocorrido em janeiro, que deixou muitas famílias complemente sem 
rumo e sem chão. Ele não demorou a se manifestar e enviar, através 
da Cáritas Arquidiocesana, apoio financeiro, e, principalmente, apoio 
espiritual, com o envio de sacerdotes ao local.

Por meio da Pastoral do Menor, por exemplo, firma acordos como 
o que temos com a Marinha do Brasil, que através do Projeto Forças 
no Esporte (Profesp) provê formação à juventude que se encontra em 
situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, traz apoio espiritual, 
psicológico e educacional para que essas crianças não sejam outras a 
se perderem nas durezas do mundo.

Através de uma articulação com o estado, a Igreja Católica con-
segue ir até os presídios e unidades do Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas (Degase) para prestar assistência religiosa aos adoles-
centes privados de liberdade, realizar missões como a “Amor que cura no 
cárcere”, em que médicos voluntários vão até esses locais para prestar 
serviços de saúde às pessoas privadas de liberdade.

Dom Orani costuma agir politicamente, realizando parcerias saudá-
veis em benefício do povo de Deus. Em Belém, realizou com a Embrapa; 
com o Sesc, que garantiu que a “Mesa Brasil”, programa de segurança 
alimentar e nutricional sustentável, pudesse distribuir, somente em um 
ano, mais de 45 mil quilos de alimentos excedentes próprios para o con-
sumo e sem valor comercial nas unidades paroquiais. Com o Serviço de 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Senac e outros órgãos, foi 
possível a realização de cursos profissionalizantes e de promoção social.

Foi o precursor do projeto “Água em casa, limpa e saudável”. 
Por fazer visitas missionárias frequentes às comunidades ribeirinhas 
da Amazônia na região de Belém, Dom Orani pôde constatar que as 
pessoas, apesar da abundância de água doce no local (nos rios do 
entorno e na grande quantidade de chuvas), não tinham água potável 
em casa para atividades básicas, como preparar comida, tomar banho 
ou escovar os dentes.

Foi assim que teve a iniciativa de articular esse projeto no local, 
nos moldes do que a Cáritas Brasileira implantou no nordeste brasilei-
ro, mas com adaptações. Dessa forma, a água da chuva passou a ser 
captada e tratada por centenas de ribeirinhos, que passaram a ter água 
potável em suas caem sas. Também nas ilhas em torno da cidade, 
incentivou a implantação de banheiros ecológicos, que transformam 
dejetos em adubo orgânico.Esses são só alguns – uma parte bem 
pequena – dos exemplos do cuidado paternal e do carinho que 
o nosso pastor tem por suas ovelhas, que somos nós. Na figura 
dele, temos alguém que pensa, se preocupa, “briga” e que luta 
pelos nossos direitos como seres humanos de ter vida e vida em 
abundância, digna, com paz e esperança em dias melhores. Graças 
a ele, conseguimos pensar em um Rio de Janeiro com mais paz, 
em ter uma cidade cada vez mais maravilhosa em que tenhamos 
prazer e orgulho de morar. (Fonte: Arquidiocese de São Sebastião 
do Rio de Janeiro - Arqui Rio)

Nosso Grão Prior completou mais um ano de Episcopado sendo exemplo 
para todos nós.
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Obituário
Saudades das Damas Gisela Amaral 

e  Lucy de Sá Peixoto 

Pensamos em vocês com saudades e nosso coração se enche de tristeza, as lágrimas transbordam pelos olhos. 
Mas não há nenhuma novidade nisso, porque  pensamos em vocês hoje ontem,  anteontem, e todos os dias desde 
que vocês se foram. A falta de nossas Damas Gisela Amaral e Lucy de Sá Peixoto, aperta tanto o coração que a 
saudade escorre pelos olhos. Pensamos em nossas Damas em silêncio e às vezes chegamos a chamar seus no-
mes.  As  lembranças de nossas Damas continuam vivas em nossa Ordem, eternizadas em nossos corações. Que 
Deus e a Virgem as receberam não duvidamos e que do céu olharão por nós temos certeza. Descansem em paz.

Dama Comendadora Gisela Amaral, falecida em 15 de 
janeiro de 2019. Sua bondade e generosidade estarão 
sempre presentes em nossos corações.

Dama Lucy de Sá Peixoto, falecida em 28 de janeiro de 
2019. Mulher de grande sensibilildade e espírito solidário. 
Um coração grandioso. Querida e jamais esquecida.



Janeiro e Fevereiro de 2019 - Página 5 

Devoção: Ordem teve Missas mensais em Janeiro e 
Fevereiro na Antiga Sé.

Aconteceu em 6 de janeiro de 2019, a 
primeira Missa mensal da Ordem Lugar 
Tenencia Rio Brasil. Celebrada pelo Padre 
Silmar Fernandes, a Missa  ocorreu as 
11 horas na Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo da Antiga Sé. Estiveram presentes 
a Exma. Lugar Tenente da Ordem Dama 
Com. Isis Penido, a Dama Eliana Moura - 
Assessora da Lugar Tenente, os Cavaleiros 
Fernando Bicudo, Dauro Machado (Asses-
sor de Imprensa da Tenência) e Cláudio 
Castro. Após a Missa a Ordem participou 
junto da Toca de Assis e Pastoral da Antiga 

ORDEM PRESTA  HOMENAGENS A DOIS DE SEUS GRANDES 
BENFEITORES DURANTE MISSA NA ANTIGA SÉ

Sé da distribuição de café da manhã para os 
moradores em situação de rua que vivem no 
centro da cidade, no entorno da Igreja. Antes 
da benção final, a Lugar Tenente da Ordem, 
Dama Isis Penido fez a entrega de duas 
Medalhas como reportado na matéria 
abaixo. Já no mês de Fevereiro, a Missa  
da Ordem tornou a acontecer. Também 
celebrada pelo Padre Silmar Fernandes  
a Missa foi dedicada especialmente a 
São Brás, protetor da garganta. Ao tér-
mino da Missa  aconteceu a benção das 
gargantas  dos Fiéis presentes. Como o 

costume, em seguida,  foi servido café da 
manhã aos moradores de rua do Centro 
da cidade do Rio de Janeiro com a par-
ticipação da Ordem que apoia o evento  
e é uma das co-reallizadoras de tão im-
portante e relevante momento de amor 
e partilha. O Padre Silmar Fernandes foi 
o idealizador do Café da Manhã para os 
moradores de rua do centro da cidade 
e atualmente mais de 500 pessoas em 
situação de insegurança residencial e 
alimentar são atendidos. A próxima Missa 
da Ordem será em 7 de abril de 2019. 

Ao término da Missa mensal da Ordem na Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, em 6 de janeiro 
de 2019, a  Lugar Tenente da Ordem, Dama Isis Penido fez a entrega de duas Medalhas “Amigos da Ordem” 
a benfeitores da Lugar Tenência Rio de Janeiro Brasil. Os agraciados por motivos de força maior não puder 
estar presentes na solenidade oficial da entrega da Medalha realizada em dia 17 de dezembro de 2018. Foram 
agraciados com a Medalha o Cavaleiro Cláudio Castro, por ter sido considerado Benfeitor da Ordem em 2018 
e ainda a Senhora Daisy Ketzer, Diretora Executiva da SAMAS - Sociedade de Amigos da Antiga Sé, pois 
graças ao apoio dela e do Padre Silmar Fernandes, Presidente de SAMAS, a Ordem Rio Brasil tem sua Sede 
própria na mais histórica Igreja do Rio de Janeiro e uma das mais importantes do País. A Medalha “Amigos 
da Ordem” é outorgada anualmente, sempre no mês de dezembro e destina-se a pessoas que prestavam 
relevantes serviços a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém Lugar Tenencia Rio de Janeiro Brasil.
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Entrevista: O Lugar Tenente Geral da Ordem, Comendador Agostino 
Borromeo, faz um resumo da “Consulta” realizada em Roma em 
novembro passado

O Lugar Tenente Geral da Ordem, Comendador Profes-
sor Doutor Agostino Borromeo entende que a Consulta, 
mais importante “assembléia” da Ordem realizada a 
cada 5 anos foi exitosa em sua edição de novembro de 
2018. O Cavaleiro Comenddador Agostino Borromeo, 
que organizou os trabalhos e leu o documento final da 
augusta assembleia  concedeu a seguinte entrevista: 

Comendador Borromeo, como foram os dias de 
trabalho da Consulta?
Minha primeira observação é que os mecanismos e 
a metodologia utilizados para o trabalho da Consulta 
renderam frutos abundantes e que o que fizemos é de 
considerável importância. Nossas obras foram desen-
volvidas em uma atmosfera de autêntica fraternidade. 
Como membros da Ordem, sentimos que somos mem-
bros de uma única família extensa em todo o mundo 
e tratamos uns aos outros como irmãos. A troca de 
experiências nos mostrou mais uma vez a vitalidade 
de nossa Ordem. A Ordem é uma realidade na qual, às 
vezes, os membros podem não concordar, mas sem 
perder o status de família. O aspecto da fraternidade é 
claramente importante, além dos resultados concretos que 
sempre serão positivos.

Os participantes da Consulta trabalharam no “Instru-
mentum Laboris” feito pela comissão que o senhor 
dirigiu. Quais foram os principais capítulos submeti-
dos à atenção dos  Lugares Tenentes e Delegados?
O “Instrumentum Laboris” projetado para ajudar a refle-
xão dos participantes da Consulta girava em torno do 
tema “O papel do Lugar Tenente na missão da Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro” O conteúdo foi enviado 
com antecedência para os responsáveis pelas estru-
turas periféricas da Ordem que se reuniram em Roma. 
Durante a  Consulta já tendo os Tenentes estudado e 
se prepararado com antecedência, eles puderam exarar 
seus comentários, correções e acréscimos para discutir 
nos grupos de trabalho. Entre as questões abordadas, 
a nomeação e os primeiros compromissos do Lugar Te-
nente; a colaboração com o Grão Prior da Lugar Tenecia; 

as relações com o Grande Magistério, o recrutamento 
dos novos membros, bem como a conclusão do mandato 
e a eleição de um sucessor foram temas amplamente 
discutidos.
Durante o trabalho, houve muita conversa sobre a 
criação de um “Manual do Tenente”. Do que se trata?
A exigência de ter um “Manual do Tenente” foi conside-
rada importante e nós trabalhamos nisso. Entretanto, 
o documento que surgirá de nossas trocas de experi-
ências não será um documento no qual todas as ques-
tões possam ser abordadas, pois em certos casos as 
propostas indicadas resultam da esfera regulatória que 
não se enquadra na competência de um manual como 
este. Quanto ao seu aspecto legislativo, com efeito, é 
necessário recorrer aos Estatutos ou ao regulamento 
que estabelece as regras sobre as questões específi-
cas. O manual, por outro lado, deseja registrar tradições 
que, embora não sejam codificadas definitivamente, 
constituem uma prática transmitida oralmente de um 
Lugar Tenente para outro. Não há razão para suprimir 
as tradições que valeram a pena. O Manual do Tenente 
será assim um guia criado com a ajuda de experiências 
concretas dos Tenentes em terra, e será a sede onde 
as novas regras serão estabelecidas.
Quais foram os temas que surgiram durante as 
trocas de experiências entre os Lugares Tenentes?
O que claramente apareceu é que a vida espiritual tem 
que estar no centro da vida da Tenência. O guia espiritual 
do Lugar Tenente é exclusivamente o Grão Prior, mas, 
ao mesmo tempo, é claro que o Lugar Tenente tem de 
implementar todas as formas que permitam o exercício 
a ação do Grão Prior. Entre as outras questões subli-
nhadas pelos Lugares Tenentes, destaca-se também a 
relação entre eles e o Grande Magistério. Certamente, 
existem meios para desenvolver comunicação que às 
vezes é complicada pela quantidade de informações 
trocadas. Outro aspecto bom para se trabalhar é a 
maneira de passar as instruções para que os novos 
Tenentes possam trabalhar com as questões várias. 
Também mostrou-se o interesse no tema das sanções 
disciplinares e responder às diferentes situações que 
podem ser criados dentro das estruturas periféricas 
da Ordem. Falou-se entre outras coisas de aulas de 
treinamento para os novos Lugares Tenentes ou a pos-
sibilidade de apoiar o Tenente escolhido. Finalmente, 
muitos manifestaram interesse na questão dos jovens: 
como convidá-los e como facilitar sua entrada na Ordem.
Entrevista realizada por Elena Dini
Tradução: Ligia Occhi - Juramentada
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ORDEM EM AÇÃO

A Dama Com. Isis Penido, Lugar Tenente da Ordem do Santo 
Sepulcro Rio Brasil teve uma ampla e positiva reportagem publi-
cada no site www.portaldocatolico.com

A Dama Eliana Moura enviou caixas de leite para o Asilo Ana Carneiro 
que abriga uma centena de idosos em Além Paraíba/MG. A Presidente 
do Asilo recebeu a doação através do Cavaleiro Dauro Machado.

O Cavaleiro Sérgio Antônio de Paula Almeida tem escrito excelen-
tes artigos que vem sendo publicados com regularidade nas redes 
sociais da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém.

A Dama Dulce Pugliese, Presidente da Comissão de Finanças da 
Ordem dedicou-se em janeiro na confecção dos detalhados relatórios 
de gestão da Tenencia que seguirão ao Grande Magistério. A Dama 
Dulce é uma das mais ativas e comprometidas dentre nossas Damas.

A Lugar Tenente da Ordem, Dama Com. Isis Penido, comunicou 
oficialmente aos postulantes Sr. Zaire Lage Brandão Filho e Sra. 
Adelma Linhares que ambos foram considerados aptos pelo Grande 
Magistério e serão investidos Cavaleiro e Dama em maio próximo.

O Cavaleiro David Bravo (a direita) que na foto aparece com 
os Cavaleiros Marcos e Maria Rita Araújo segue firme em seu 
apostolado de devoção Mariana “Terço na Praça”. Belo trabalho.

A Dama Com. Isis Penido, Lugar Tenente da Ordem na foto com o 
Cavaleiro Dauro Machado (Assessor de Imprensa) e Sheila Aguiar (Se-
cretária) dando expediente na Sede nos meses de janeiro e fevereiro.

O Cavaleiro José Luiz Lira, Professor e intelectual tem escritos textos 
riquissimos sobre nossa Ordem e sobre a Religião Católica. Na foto 
ele aparece com a não menos intelectual, Dama Manoela Ferrari.



Deus dá as batalhas 
mais difíceis aos seus 
melhores soldados.

Produção Visual: Promídia Comunicação
(32) 3466.1372

A serviço das Pedras Vivas da Terra Santa
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