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Por proposição da Lugar Tenente, Correios lançam Selo Postal 
em homenagem aos 5 anos de Cardinalato do Grão Prior, Cardeal 

Dom Orani João Tempesta. Livro do Jornalista Silvonei Protz com a 
biografia do Cardeal também foi lançado.

Um histórico momento aconteceu na 
Sala do Trono do Palácio São Joaquim 
na tarde de 26 de abril de 2019. A Or-
dem do Santo Sepulcro através de sua 
Lugar Tenente, Dama Com Isis Penido 
propôs e os Correios lançaram um Selo 
Postal em homenagem aos 5 anos de 
Cardinalato do Cardeal Arcebispo do 
Rio de Janeiro e Grão Prior da Ordem, 
Dom Orani João Tempesta. O Selo tem  
a efígie de Dom Orani sendo abraço 
por uma senhora idosa Católica numa 
das visitas do Cardeal as comunidade 
do Rio de Janeiro. O autor da Foto foi 
o Senhor Monholi, da Área de Comu-
nicação da Arquidiocese e Rádio Cate-
dral. O evento contou com a presença 
de diversos Cavaleiros e Damas, além 
de Bispos Auxiliares, Padres, impren-
sa, convidados e do Vice Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio 
Castro. A Lugar Tenente da Ordem 
abriu a solenidade fazendo um emocio-
nante discurso sobre a importância de 
Dom Orani Tempesta para a Ordem, 
para o Rio de Janeiro e para o Brasil. O 
Assessor de Imprensa da Ordem, Ca-
valeiro Dauro Machado, Jornalista que 
fez a interlocução junto aos Correios 
para o lançamento do Selo proposto 
pela Lugar Tenente também discur-
sou enfatizando a vocação de Dom 

Orani em favor dos mais humildes, 
dos moradores de rua, dependentes 
químicos, etc. Após as falas houve 
a Obliteração dos Selos. O ato de 
obliteração é o momento em os Selos 
recebem o carimbo. Desta importante 
parte participaram o grande homena-
geado Dom Orani Tempesta, a Lugar 
Tenente da Ordem Dama Com. Isis 
Penido e o Prior da Ordem Monsenhor 
André Sampaio. Após a obliteração, 
Dom Orani discursou agradecendo 
a homenagem da Ordem do Santo 
Sepulcro de Jerusalém Rio Brasil. 
Após o lançamento do Selo houve 
o lançamento do Livro, “O Monge 
que virou Cardeal”, do Jornalista, 
Silvonei Protz. Silvonei é Diretor da 
Rádio Vaticano para a língua Portu-
guesa, radicado em Roma. Amigo 

de décadas de Dom Orani, Silvonei 
fez uma bela biografia do Cardeal 
em formato de entrevista. Após o 
lançamento do livro, O Cardeal e 
o Jornalista autor tiveram um “bate 
papo” onde falaram sobre o Livro e 
sobre pontos importantes da obra. 
O Cônego Cláudio, Pároco do Cate-
dral, foi o responsável pela perfeita 
organização do evento no belo e 
histórico Palácio São Joaquim. Dom 
Orani tirou fotos com todos, estava 
visivelmente feliz com ambas as 
homenagens que marcam seus 
10 anos como Arcebispo do Rio e 
5 anos como Cardeal. Dom Orani 
João Tempesta é a mais importante 
personalidade da Igreja Católica da 
atualidade.

Foto 1

Informativo Bimestral da Ordem Esquestre do Santo Sepulcro de Jerusalém
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Mensagem 
da Lugar Tenente

Intensos dois meses
Caros Irmãos e Irmãs de nossa Amada Ordem.
A Paz.
Estamos publicando a segunda edição bimestral 
de nosso “Pedras Vivas” enfatizando as principais 
atividades em nossa Amada Ordem esteve presente 
nos meses de março e abril. Junto com a Comissão 
de Comunicação e Assessoria de Imprensa, 
tivemos grande dificuldades para prepararmos 
os assuntos aqui reportamos considerando o fato 
de que a Ordem participou ativamente de vários 
eventos desde que o ano começou. Na verdade, 
não paramos de trabalhar em nossa missão para 
com nossa Igreja.
Dentre os tantos momentos que me emocionaram 
como Lugar Tenente, destaco o empenho dos 
Cavaleiros e Damas que fizera doações para o 
custeio dos ingredientes da Feijoada da Páscoa 
servida no Domingo da Ressurreição, em 21 de abril 
passado, para 1.500 moradores em situação de rua. 
A Feijoada foi servida pela Catedral após a Missa. O 
importante momento de confraternização e partilha 
com nossos Irmãos em situação de rua que repetiu-
se este ano foi uma brilhante idéia de nosso Grão 
Prior, Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom 
Orani João Tempesta que contou com o apoio do 
Cônego Cláudio, Pároco da Catedral, com o trabalho 
de dezenas de voluntários que fizeram o delicioso 
almoço e com a generosidade de Cavaleiros e 
Damas que mobilizados doaram a importância 
financeira necessária para os ingredientes. A união 
dos Cavaleiros e Damas em torno de tão relevante 
momento serve-nos a constatar que a união está 
presente em nossa Amada Ordem quando a causa e 
propósito são nobres. Os valores arrecadados foram 
suficientes e as sobras serão usadas em outras 
relevantes ações sociais que a Ordem seja instada 
a participar. Agradeço pessoalmente aos Cavaleiros 
e Damas que fizeram suas doações, àqueles que 
mobilizaram seus amigos que também doaram. A 
Ordem fica feliz em participar desta ação de amor 
ao próximo, pelo que agradeço ao nosso Grão Prior, 
Dom Orani, que aos nos delegar como missão a 
obtenção dos fundos para a feijoada reconhece 
nossa importância e a generosidade dos Cavaleiros 
e Damas. Nossa Ordem está sempre pronta a 
participar sem perder o foco em seu compromisso 
principal com o co provimento da Terra Santa e do 
Patriarcado Latino de Jerusalém. Foi um bimestre de 
muito trabalho e muitas realizações: co-realização 
do concerto do Maestro Monsenhor Frisina, café da 
manhã na Antiga Sé, solenidades da Semana Santa, 
entre outros. Que sigamos assim pelo ano em curso, 
certos de nossos compromissos com Deus, com a 
Igreja e com nossos irmãos. 
Deus Lo Vult. 

OESSJ
Isis Penido 
Lugar Tenente

Bodas de Ouro: 50 anos de vida de 
nosso Prior, Monsenhor André Sampaio

O querido Prior da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, Reverendíssimo 
Prior Monsenhor André Sampaio completou no dia 21 de abril passado 50 anos de idade. 
A comemoração por meio século de vida aconteceu no sábado, 27 de abril de 2019. O 
primeiro evento foi a Missa Solene realizada na Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia 
na Escola Americana, onde Monsenhor André é Pároco. A Celebração contou com a pre-
sença da comunidade Paroquial, amigos, Padres, Mosenhores e outros representantes 
do Clero, além da Lugar Tenente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, 
Cavaleiros e Damas. A Missa foi emocionante e Monsenhor André ouviu belas palavras 
de agradecimento dos muitos que tem nele porto seguro para a prática da fé Católica. 
Familiares do Monsenhor também compareceram. Após a Missa Solene um almoço foi 
servido a convidados em uma elegante Casa de Festas Caravelas próxima da Igreja. Ca-
valeiros e Damas da Ordem também compareceram ao almoço assim como o Cerimonário 
Eclesiástico da Ordem, Monsenhor Costa Couto e diversos outros Presbíteros da Igreja. A 
recepção foi impecável, de finíssimo gosto. Os convidados a principio se confraternizaram 
no lindo espaço climatizado e por volta das 13:30 horas o Monsenhor André abençoou o 
alimento e convidou todos a almoçar. Alguns Cavaleiros e Damas da Ordem presentea-
ram o Prior com uma bela casula da D e A Paramentos. O Prior usou a casula em creme 
e dourado durante a celebração. Foi um momento de grande importância para todos que 
ali estavam e que reconhecem no Monsenhor André um grande “Pastor” e um dos mais 
importantes Presbíteros Católicos de seu tempo. A Missa foi inspiradora e o almoço rico 
em detalhes com os convidados à vontade, como felizes Paroquianos que são do Mon-
senhor André Sampaio. Estiveram presentes as seguintes Damas da Ordem: Isis Penido 
(Lugar Tenente), Eliana Moura, Amancia Matos, Maria Rita Araújo e tambpem os seguintes 
Cavaleiros Marcos Araújo, David Bravo, Dauro Machado e Vitor Pereira. A Lugar Tenente 
da Ordem, Dama Com. Isis Penido, grande amiga do Monsenhor não se cansa de afirmar 
do quanto o Monsenhor é importante para a Igreja e para a Ordem indispensável. Grande 
Admiradora do Monsenhor Sampaio, a Lugar Tenente em nome de todos os Cavaleiros e 
Damas da Ordem ao cumprimentá-lo, fez questão de agradecer tudo de bom que ele faz 
para a Ordem do Santo Sepulcro Rio Brasil frisando o quanto ele é querido e respeitado 
por todos os Cavaleiros e Damas. 
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Ordem participou da realização do Concerto do Maestro 
Monsenhor Marco Frisina, no Rio de Janeiro.
A Sala Cecília Meirelles, no centro do Rio de Janeiro, ficou lotada na 
noite de 20 de março de 2019 onde aconteceu o Conserto do Maestro 
e Compositor Italiano Marco Frisina. Frisina é considerado o mais im-
portante compositor de músicas sacras e litúrgicas da atualidade e vive 
na cidade estado do Vaticano. Monsenhor Frisina foi regeu a Orquestra 
Ação Social Pela Música, projeto de grande relevância sociais que forma 
jovens carentes em músicos. A Ordem Equestre do Santo Sepulcro de 
Jerusalém Rio de Janeiro Brasil foi uma das co-realizadoras do evento, 
razão pela qual, recebeu agradecimentos ao final do espetáculo. A Dama 
Com. Isis Penido, Lugar Tenente da Ordem Rio Brasil, assistiu o Concerto 
na primeira fila ao lado do vice Governador do Rio de Janeiro, Cláudio 
Castro e esposa, e do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani 
João Tempesta. Em razão do apoio da Ordem para vinda do Monsenhor 
Frisina ao Brasil a Lugar Tenente recebeu flores ao final do recital, Im-
portantes autoridades da Igreja como Bispos, Monsenhores, Padres e 
Religiosas estiveram presentes. Os Cavaleiros: Dauro Machado (Assessor 

de Imprensa da Tenência), Vitor Pimentel (Secretário Geral da Ordem), 
Henrique Lima e o Cavaleiro Presbítero Monsenhor Sérgio Costa Couto 
estiveram presentes.A Secretária da Ordem Sheila Aguiar também es-
teve no evento assim como a Dama Eliana Moura (Assessora da Lugar 
Tenente) e a própria Lugar Tenente, Dama Isis Pendido. O Presidente 
do Theatro Municipal, Autoridades Diplomáticas de diversos países e 
importantes persoanlidades do Rio e da região também compareceram. 
A cantora e produtora cultural Karen Keldani uma das coordenadoras do 
evento foi alvo de aplausos e agradecimentos da mesma forma o Padre 
Arnaldo, hoje vivendo em Roma e um dos responsáveis pela vinda ao 
Brasil do Monsenhor Frisina. O Cardeal Dom Orani Tempesta ao final 
agradeceu o Monsenhor Frisina e a noite foi encerrada com uma benção. 
Além das fotos desta postagem veja todas as fotos no álbum que já dis-
ponível em na página. O evento foi gravado pela Rede Vida de Televisão 
e será transmitido em breve e também pela TV Santo Sepulcro que vai 
disponibilizar o concerto na íntegra brevemente.
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Quaresma e Semana Santa 2019:
Ordem participou ativamente 
das Cerimônias
Desde o dia 14 de abril, Domingo de Ramos, a Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, participou 
ativamente das Cerimônias e Solenidades da Semana 
Santa. No Missa de Ramos, na Catedral Metropolitana 
o Cavaleiro Fernando Bicudo e a Dama Luiza Gazola 
estiveram presentes A Missa foi presidida pelo Cardeal 
Dom Orani Tempesta. Na terça feira Santa, 16 de abril, 
aconteceu o Ofício de Trevas na Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo da Antiga Sé. A Cerimônia foi presidida pelo 
Grão Prior, Cardeal Dom Orani Tempesta e pelo Pároco 
da Antiga Sé, Padre Silmar Fernandes. Além da Lugar 
Tenente, Dama Com. Isis Penido estiveram presentes 
no Ofício de Trevas as Damas, Eliana Moura, Almerinda 
Mendes, Amancia Matos e Luiza Gazola além dos Ca-
valeiros Dauro Machado e Vitor Pereira. Na Sexta Feira 
Santa na Igreja de Nossa da Paz as Damas Isabelle Les-
sa e Eliana Moura estiveram presentes nas cerimônias 

(Procissão e Adoração ao Senhor Morto). O Cavaleiro 
Presbítero Cônego Jorjão foi um dos Celebrantes e é o 
Pároco da Igreja de Nossa Senhora da Paz. No sábado 
Santo, a Lugar Tenente da Ordem Dama Com. Isis Penido 
e o Cavaleiro Dauro Machado participaram da Missa de 
Vigília da Páscoa na Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, 
Celebrada pelo Monsenhor André Sampaio, Prior da Ordem. 
O Cavaleiro David Bravo, acólito da Paróquia, também este-
ve participando da Celebração com o Prior. No Domingo de 
Páscoa a Ordem esteve presente na Missa da Ressurreição 
celebrada pelo Grão Prior, Cardeal Dom Orani Tempesta na 
Catedral Metropolitana. Estiveram presentes a Lugar Tenente 
Dama Com. Isis Penido, as Damas Eliana Moura e Luiza Ga-
zola e o Cavaleiro Dauro Machado. Cavaleiros e Damas que 
não residem no Rio de Janeiro, participaram das solenidades 
nas cidades onde residem e com prévia autorização da Lugar 
Tenente usaram suas vestes litúrgicas.

Missa da Quarta Feira de Cinzas

Domingo de Ramos: Missa e Procissão

A Ordem Equestre do Santo Sepulcro Rio Brasil esteve presente 
na Missa de Quarta Feira de Cinzas, dia 6 de março de 2019, início 
oficial da Quaresma. A Santa Missa foi Presidida por sua Eminência 
Reverendíssima Dom Orani João, Cardeal Tempesta, Arcebispo 
Metropolitano do Rio de Janeiro e Grão Prior da Ordem Equestre do 
Santo Sepulcro de Jerusalém Rio Brasil.  A Missa aconteceu na Ca-
tedral Metropolitana. Em sua homilia, Dom Orani Tempesta exortou 
os Católicos ao arrependimento, a penitência, a prática do perdão e 
da oração nesses 40 dias que antecedem a Semana Santa. A Dama 
Com. Isis Penido, Lugar Tenente este presente na Missa juntamente 
com as Damas Eliana Moura (Assessora da Lugar Tenente) e Amância 
Matos e com os Cavaleiros Luiz Carlos Pugialli (Com./Cerimoniário 
Leigo) e Sérgio Antonio Almeida. A Lugar Tenencia Rio Brasil participa 
ativamente de todas as cerimônias da Quaresma e da Semana Santa 
quando fazemos memórias a Paixão de Jesus Cristo e comemoramos 
Sua Ressurreição.
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Terça Feira: Ofício de Trevas na Antiga Sé

Sexta Feira Santa: Cerimônias na Igreja Nossa Senhora da Paz 
com Procissão do Encontro e Vigília ao Senhor Morto 

Aconteceu terça feira, dia 16 de abril, as 18 horas, 
na Igrea de Nossa Senhora do Carmo da Antiga 
Sé, tendo como Celebrante principal Sua Emi-
nência Reverendíssima o Grão Prior da Ordem, 
Cardeal Dom Orani João Tempesta a cerimônia 
do Ofício de Trevas. O Padre Silmar Fernandes, 
Pároco da Antiga Sé, o Cônego Cláudio San-
tos, Pároco da Catedral Metropolitana e outros 
Presbíteros foram co-Celebrantes. O Ofício de 
Trevas. Como o Monsenhor André Sampaio, 
Prior da Ordem, o Ofício de Trevas é uma das 
Cerimônias de grande significado para a Semana 
Santa e de grande importância para Cavaleiros e 
Damas da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de 
Jerusalém. Trata-se de um conjunto de leituras, 
lamentações, salmos e preces penitenciais, onde 
a Igreja da Antiga Sé fica às escuras, iluminada 
apenas por velas que se apagam aos poucos 
durante a cerimônia. A cerimônia faz memória 
ao luto e a escuridão à qual ficou sujeita a Terra 
diante da morte de Jesus. O Ofício de Trevas é 
um forte momento de oração e reflexão da vida 
e missão de Cristo. Se trata de uma tradição 
realizada há séculos pelos fiéis, na qual apenas 
15 velas em candelabro ilumina,o altar e vão 
sendo apagadas em momentos da Liturgia. Ao 
final do Ofício apenas uma vela representando 
Jesus Cristo permanece acesa. O Cardeal Dom 
Orani Tempesta abriu a solenidade com a Liturgia 
das Vésperas e os salmos e salmódias foram 
cantados pelo Coral do Seminário São José. A 
Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
esteve presente. A Dama Com. Isis Penido, Lugar 
Tenente, teve assento no Presbitério enquanto 
os demais Cavaleiros e Damas nos bancos que 
são destinados à Ordem na Igreja da Antiga Sé. 
O Ofício das Trevas foi transmitido ao vivo pela 
Rádio Catedral e pela Web TV Redentor. Católicos 
de diversas Paróquias, Diáconos, Seminaristas, 
entre outros assistiram a bela Cerimônia que 
terminou com a benção Apostólica do Cardeal 
Dom Orani Tempesta. Estiveram presentes além 
da Lugar Tenente, os Cavaleiros Gilson Araújo 
Júnior, Vitor Pimentel e Dauro Machado, e as 
Damas Eliana Moura, Luiza Gazola, Amancia 
Matos e Almerinda Mendes.

Na sexta feira da Paixão, a Ordem atrav´s 
das Damas Eliana Moura e Isabelle Lessa 
participaram as cerimônias na Igreja Nossa 
Senhora da Paz celebradas pelo Cavaleiro 
Presbítero, Cônego Jorjão. Aconteceu a 

Procissão de encontro e vigília do Senhor 
morto. Além do Cônego Padre Jorjão, 
Cavaleiro Presbítero da Ordem, Pároco 
da Igreja Nossa Senhora da Paz, Padre e 
Bispos participaram da cerimônia. Durante 

várias horas houve adoração da Santa Cruz 
e vígília do esquife contendo a imagem do 
Senhor Jesus Morto. Durante todas as horas 
da cerimônia as Damas velaram o corpo de 
Cristo. Um momento de silêncio e reflexão.
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Domingo da Ressurreição: Missa na Catedral com o Grão Prior 
e co realização do almoço (feijoada) para 1.500 moradores em 
situação de rua do centro da cidade

Sábado Santo na Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia: Missa 
de Vigília da Páscoa e benção do Fogo Novo

No  sábado, 20 de abrilo Prior da Ordem Equestre do Santo Sepul-
cro de Jerusalém celebrou em sua Paróquia, na Igreja de Nossa 
Senhora da Misericórdia a Missa da Vigília da Páscoa, benção do 
Fogo Novo e dos Santo Óleos. A cerimônia cheia de significado 
e muita emoção contou com a presença da Lugar Tenente da 
Ordem do Santo Sepulcro, Dama Com. Isis Penido, do Cavaleiro 
Dauro Machado (Assessor de Imprensa) e do Cavaleiro David 
Bravo, acólito da Paróquia do Monsenhor André. Durante a Missa 
aconteceu ainda o Batizado e a Primeira Eucaristia de um no um 
novo memnbro da Paróquia que se converteu ao Catolicismo 
egresso do Judaísmo. Foram momentos de grande significado.

No Domingo de Páscoa a Ordem esteve pre-
sente na Missa da Ressurreição celebrada pelo 
Grão Prior, Cardeal Dom Orani Tempesta na 
Catedral Metropolitana. Estiveram presentes a 
Lugar Tenente Dama Com. Isis Penido, as Da-
mas Eliana Moura e Luiza Gazola e o Cavaleiro 
Dauro Machado. A Missa foi concelebrada pelo 
Cônego Cláudio, Pároco da Catedral encerran-
do a Semana Santa com a comemoração da 
vitória de Cristo sobre a morte. Após a Missa, a 
tradicional feijoada de Páscoa foi servida a apro-
ximadamente 1.500 moradores em situação de 
rua do centro da cidade. A Ordem é a principal 
patrocinadora da feijoada. Seus membros fazem 
doações para a compra dos ingredientes neces-
sários. A equipe da Catedral faz o delicioso e farto 
almoço. O Cardeal Dom Orani Tempesta aben-
çoa os alimentos e vai pessoalmente, de mesa 
em mesa cumprimentar os presentes, irmãos 
que por várias razões vivem nas ruas do centro 
do Rio de Janeiro. O Cardeal Tempesta tem 
especial atenção com a população em situação 
de rua e foi o idealizador do almoço de Páscoa, 
solicitando da Ordem do Santo Sepulcro, desde 
o ano passado, o apoio necessário para a sua 
realização. A Dama Dulce Pugliese, Presidente 
da Comissão de Finanças da Ordem se incumbiu 
de contabilizar as doações e apresentar as contas 
(receita e despesa) para todos os Cavaleiros, 
Damas e outros que fizeram as doações. A Lugar 
Tenente da Ordem, Dama Isis Penido, deliberou 
que do valor arrecadado o restou será revertido 
na compra de cobertores a serem doados para 
os irmãos que necessitam.necessitados. A Dama 
Com.  Isis Penido, Lugar Tenente vez agradeceu 
o apoio de todos, em especial da Ordem afir-
mandoque espera em Deus que todos aqueles 
moradores em situação de rua possam ter suas 
casas e seus empregos recuperados. Foi um 
momento de grande emoção.
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Palavras do Papa

Papa autoriza peregrinações a Medjugorje

Ordem no Mundo
O Papa pede respeito pelo status quo da Cidade Santa

No  final da conversa a portas fechadas Papa Francisco com os 
Patriarcas e líderes das Igrejas Católicas Orientais e Ortodoxos no 
ano passado, o Papa fez um discurso no qual ele pediu o respeito 
status quo de Jerusalém como uma garantia de que continuará a 
ser uma cidade aberta Cristãos, muçulmanos e judeus. O Pontífice, 
que observou em sua preocupação sobre a situação dos Cristãos 
no Oriente Médio assolada por guerras e violência do fundamen-
talismo religioso, salientou a necessidade de um acordo entre 
israelenses e palestinos para garantir a paz apoiado pela solução 
dois estados, um israelense e outro palestino, para pôr fim a um 
conflito que devastou a Terra Santa por décadas. “Somente uma 
solução negociada entre israelenses e palestinos, firmemente 
desejada e favorecida pela Comunidade das Nações, pode levar 
a uma paz estável e duradoura, e garantir a coexistência de dois 
Estados para dois povos”, disse Francisco. Em seu discurso, o 

Bispo de Roma indicou que a cristandade está angustiada quan-
do olha para o Oriente Médio e contempla como as comunidades 
Cristãs daquela região são expulsas de suas casas ou submetidas 
ao martírio. Nesta situação, Jerusalém é sempre um lugar de es-
perança. Portanto, ele pediu que seu status quo fosse respeitado 
como uma cidade santa para todos. “Profundamente angustiado, 
mas nunca privado de esperança, nós olhamos para Jerusalém, 
uma cidade para todas as pessoas, cidade única, sagrada para 
Cristãos, judeus e muçulmanos em todo o mundo, cuja identida-
de e vocação deve ser preservado para além várias disputas e 
tensões, e cujo status quo exige ser respeitado de acordo com 
o deliberado pela comunidade internacional e repetidamente 
formulado pelas comunidades cristãs da Terra Santa”. A cidade 
sagrada de Jerusalém é um dos principais pontos de discórdia 
que impede um acordo de paz entre palestinos e israelenses, 
já que ambas as nações a reivindicam como a capital de seus 
respectivos estados. A cidade de Jerusalém estava sob o do-
mínio jordaniano até a Guerra dos Seis Dias em 1967, quando 
o exército israelense invadiu os territórios palestinianos da 
Cisjordânia e Gaza e declarou a cidade sagrada como um e de 
capital indivisível do Estado de Israel. Apesar disso, a comunidade 
internacional recusou-se a reconhecer essa capital, pois considera 
a antiga cidade de Jerusalém e seus bairros orientais como território 
palestino ocupado. Por essa razão, as embaixadas internacionais 
estão na cidade de Tel Aviv. (Fonte: Site do Grande Magistério da 
Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém)

O Papa Francisco decidiu autorizar as peregrinações a 
Medjugorje, que a partir de agora poderão ser oficialmente 
organizadas por dioceses e paróquias e não mais apenas 
por particulares. A notícia foi divulgada domingo (12/05) du-
rante a Missa no Santuário paroquial que se tornou destino 
de milhões de peregrinos pelo núncio apostólico na Bósnia-
Herzegovina, Luigi Pezzuto, e o Arcebispo Henryk Hoser, um 
visitante apostólico especial da Santa Sé. O diretor interino 
da Sala de Imprensa da Santa Sé, Alessandro Gisotti, es-
pecificou que a autorização Papal deve “ser acompanhada 
de cautela, para evitar que estas peregrinações sejam in-

terpretadas como uma autenticação dos eventos ocorridos, 
que ainda precisam ser examinados pela Igreja”. Deve-se, 
portanto, evitar que tais peregrinações criem confusão ou 
ambiguidade do ponto de vista doutrinal. Isto também vale 
para os pastores de todas as ordens e graus que pretendem 
ir a Medjugorje e lá celebrarem ou concelebrarem, inclusive 
de forma solene”. “Considerando o significativo fluxo de 
pessoas que vão a Medjugorje e os abundantes frutos da 
graça que brotaram - continuou Gisotti - esta disposição faz 
parte da particular atenção pastoral que o Santo Padre quis 
dar àquela realidade, destinada a encorajar e promover os 
frutos do bem”. O visitador apostólico, concluiu o porta-voz, 
“terá, deste modo, mais facilidade em estabelecer – em acor-
do com os ordinários locais - relações com os sacerdotes 
encarregados de organizar as peregrinações a Medjugorje, 
pessoas certas e bem preparadas, oferecendo-lhes infor-
mações e indicações para que realizem frutuosamente tais 
peregrinações”. A decisão do Papa vem um ano depois da 
nomeação de Dom Hoser, arcebispo emérito de Warszawa-
Praga na Polônia, como ‘Visitador Apostólico de caráter 
especial para a Paróquia de Medjugorje, indefinidamente e 
ad nutum Sanctae Sedis’, ou seja, à disposição da Santa 
Sé, em 31 de maio de 2018.



“Mostrar-se mau,
às vezes, até parece

um sinal de fortaleza;
mas é só fraqueza!”  
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