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Edição Especial Investidura 2019
Cerimônias com séculos de tradição e simbolismo 
investem novos Cavaleiros e Damas na Ordem

A Lugar Tenente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém  Rio/
Brasil, Dama Com. Isis Penido procedeu a Investidura de 2 novos Membros 
para milenar Instituição. Em Cerimônias realizadas nos dias 15 de maio de 
2019 (Vigília D´Armas) e 16 de Maio de 2019 (Investidura e Missa de Ação 
de Graças) foram admitidos no Grau de Cavaleiro o senhor Zaire Brandão 
Lage Filho e no Grau de Dama, a Senhora Adelma Linhares (foto ao lado). 
As Cerimônias religiosas, cheias de tradição e simbolismo em quase 
nada mudaram desde que foram instituídas na idade média e  foram 
Celebradas pelo Grão Prior da Ordem Rio Brasil, Cardeal Arcebispo 
Dom Orani João Tempesta, pelo  Prior Cavaleiro Comendador Presbítero  
Monsenhor André Sampaio e pelo Cerimoniário Eclesiástico, Cavaleiro 
Presbítero Monsenhor Sérgio Costa Couto. As cerimônias de Investidura 
acontecerão na Igreja de Nossa Senhora da Glória no Outeiro, no Rio 
de Janeiro. Após a Missa de Ação de Graças, última das cerimônias 
foi oferecido um coquetel aos novos Investidos e a seus convidados, 
no Salão anexo a Igreja. Nas páginas a seguir todos os detalhes da 
Investidura 2019 da Ordem  do Santo Sepulcro de Jerusalém Rio/Brasil

Cavaleiros e Damas da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém na foto oficial realizada diante do Altar 
da Igreja de Nossa Senhora da Glória no Outeiro após a Cerimõnia de Investidura realizada em 16 de maio de 2019

Informativo Bimestral da Ordem Esquestre do Santo Sepulcro de Jerusalém
lu g a r t E n ê n c I a r I O d E  Ja n E I r O B r a S I l

A serviço das Pedras Vivas da Terra Santa
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Mensagem 
da Lugar Tenente

Trechos marcantes

(...) “Recebo o novo Cavaleiro e a nova Dama 
com alegria e repito que  participar da Ordem 
é trabalhar. Trabalhar pela Terra Santa, pela 
nossa Igreja, trabalhar para Deus e para 
nossos irmãos.”

(...) “Não me canso de dizer: Nós, Cavaleiros 
e Damas da Ordem do Santo Sepulcro somos 
os guardiões do túmulo vazio. Somos os 
guardiões do túmulo que presenciou o maior 
milagre da humanidade: a Ressurreição de 
Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.”

(...) A Terra Santa precisa de nós. É a Ordem 
que mantem as obras do Patriarcado Latino de 
Jerusalém os lugares santos da Pátria terrena 
de Jesus. São Hospitais, Escolas, Creches, 
Dispensários, Universidades, Escolas, etc. 
Todas estas obras atendem a pessoas de 
todos os credos graças a Ordem do Santo 
Sepulcro de Jerusalém e seu trabalho no 
mundo inteiro.

(...) Hoje os Cristãos são minoria na Terra 
Santa. Temos que pensar em nossa Missão 
de amparar nossos irmãos que além de tudo 
sofrem por viverem em uma área há anos 
conflagrada. Muitas vezes o Patriarcado 
Latino de Jerusalém é a única porta que se 
abre para os Cristãos na Terra Santa que 
hoje são menos de 6 por cento, segundo as 
estatísticas.”

(...) Agradeço ao nosso Grão Prior, nosso 
querido Cardeal Dom Orani João Tempesta. 
Não posso deixar de agradecer ao nosso tão 
especial e querido Prior, Monsenhor André 
Sampaio a quem sempre recorremos. Minha 
gratidão também ao Cerimoniário Eclesiástico 
de nossa amada Ordem, Monsenhor Sérgio 
Costa Couto. Sem o apoio deles eu não 
conseguiria estar a frente desta Lugar 
Tenencia. 

(...) A todos os Cavaleiros ou Damas que 
trabalharam para realização desta Investidura 
minha gratidão e amizade.

OESSJ
Isis Penido 
Lugar Tenente

INvEStIDurA 2019:
Entenda o significado das Cerimônias

vIGÍLIA D´ArMAS vELADA
A Vigília D’ Armas Velada, é a Cerimônia que antecede e prepara a investidura de novos Cava-
leiros e Damas da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém;  conclui-se o tempo de preparação 
dos candidatos que, no decorrer desta Liturgia, assumirão os compromissos que são próprios 
desta Ordem Pontifícia. Segundo uma antiquíssima tradicão das ordens de cavalaria, na 
véspera da solene Investidura, os futuros Cavaleiros e Damas permanecem em vigília 
de oração para que assim se capacitem para o fiel cumprimento do grave compromisso 
que, no dia seguinte, formalmente assumem, diante de Deus e da sua Igreja. É este,  
com efeito, o sentido desta celebração, não só pela sua denominação, que remete para 
a insignía da nossa santa milícia, a pentacruz, mas também em memória aos valorosos 
cavaleiros da Cristandade. “Pertencer a Ordem é para servir Cristo, na sua Igreja e 
não para se servirdes de Cristo, ou da Igreja, ou da Ordem, que fostes admitidos como 
postulantes e amanhã se perseverardes neste santo propósito sereis investidos, pelo 
nosso Grão Prior como Cavaleiros e Damas do Santo Sepulcro de Jerusalém”, esta 
frase é repetida mundo afora pelos Celebrantes da Vigília nos Países onde a Ordem está 
presente. A Cruz, bem patente nas insignías dos Cavaleiros e Damas os mantos, devem 
ser, sobretudo, uma realidade na vida daqueles que serão investidos; a Vigília D´Armas 
tem também o propósito de deixar isto muito claro. Durante a Vigília, o celebrante entoa 
cantos antigos, Salmos, apelos e preces para os Cavaleiros e Damas já Investidos e 
principalmente por aqueles que o serão no dia seguinte. Todos os Cavaleiros e Damas 
estão vigilantes, munidos de velas acesas concentrados no propósito de renovarem 
seus votos, no caso dos já Investidos e de realizarem os seus, no caso dos que serão 
no dia seguinte. A Vigília conta obrigatoriamente com a presença do Lugar Tenente que 
convoca os Cavaleiros e Damas a assinarem diante do Santíssimo Sacramento exposto 
durante a Cerimônia, seus compromissos e promessas para com Deus e com a Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. A Vigília D´Armas é uma Cerimônia mais 
restrita aos Cavaleiros e Damas não sendo no entanto vedado a presença do povo de 
Deus. Na Igreja onde é realizada, é costume que a porta principal esteja fechada e a 
iluminação seja tênue e auxiliada pelas velas acesas dos Cavaleiros e Damas. Diante do 
Santíssimo Sacramento, após um ano de preparação (postulantado em que a Tenência 
Rio foi pioneira e que se tornou norma geral na última Consulta da Ordem, em Roma, 
em novembro passado), os Cavaleiros e Damas passam pela Vigília e no dia seguinte 
recebem as honras e são finalmente investidos Cavaleiros e Damas da Nobre e Pontifícia 
Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém.

Investidura e Missa de Ação de Graças
No dia seguinte a Vigília D´Armas acontece a Solene Investidura de novos Cava-
leiros e Damas da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. A Cerimônia 
é celebrada pelo Grão Prior, Prior e Cerimoniário Eclesiástico da Ordem. Neste 
momento, diante do povo de Deus, dos Cavaleiros e Damas e da Lugar Tenente, 
cada Cavaleiro ou Dama que será investido é chamado pelo Grão Prior diante do 
Altar Mor da Igreja onde se realiza a Cerimônia; O Grão Prior pergunta então àqueles 
que serão Investidos, o que desejam. Como resposta ouve deles o desejo livre e 
consciente de se tornarem Cavaleiros e Damas da Ordem. O Grão Prior prossegue 
perguntando se estão dispostos a cumprir as normas da Ordem, defender a Santa 
Igreja, a Terra Santa em especial e se renunciam a qualquer outra organização que 
não esteja em conformidade com a Santa Sé. Mediante as respostas positivas dos 
Cavaleiros e Damas que serão investidos, o Grão Prior lhes apresenta o par de 
esporas (as esporas são usadas pois nos primórdios da Ordem, há mais de mil anos 
tratava-se de uma Ordem de Cavalaria) e os novos Investidos nelas colocam suas 
mãos como também as colocam sobre o Santo Evangelho; Em seguida o Grão Prior 
munido de uma espada, “cruza” os corpos dos novos Cavaleiros e Damas e com o 
sinal da santa Cruz os declara investidos Cavaleiros e Damas da Ordem do Santo 
Sepulcro de Jerusalém. Ainda de joelhos, os novos Cavaleiros recebem a benção 
com água benta sobre seus corpos, mantos e insignías. Como sinal de aceite da 
Investidura, o Lugar Tenente (no caso do Brasil por ser uma Dama é uma Lugar 
Tenente) veste as capas e insere as insignías nos já novos Cavaleiros e Damas 
da Ordem. Neste momento, o Cavaleiro ou Dama que indicou o novo Investido 
participa da Cerimônia auxiliando a Lugar Tenente. Terminada a solene Investidu-
ra tem início a Missa de Ação de Graças pela Investidura dos novos Cavaleiros e 
Damas. Escritos antigos demonstram que as Cerimônias de Investidura pouco se 
modificaram ao longo de 1.000 anos de existência da Ordem Equestre do Santo 
Sepulcro de Jerusalém fundada na época das Cruzadas por Godofredo de Bulhões.

dos pronunciamentos da Lugar 
Tenente durante as Cerimônias 

de Investidura de 2019
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Tudo começa um ano antes no Postulantado, retiro e outras 
atividades de preparação de novos Cavaleiros e Damas
De forma pioneira, a Lugar Tenente da Ordem do Santo Se-
pulcro de Jerusalém Rio de Janeiro Brasil entendeu que era 
preciso que os candidatos a Cavaleiros e Damas fossem pre-
viamente preparados. Era necessário, entendia a Dama Isis 
Penido, que cada postulante tivesse pleno conhecimento da 
instituição que estava ingressando, de seus séculos de história 
e dos deveres que, uma vez investidos passariam a ter com 
a Ordem. Assim, usando de suas prerrogativas de governar a 
Tenência sob os Estatutos mas com liberdade de implementar 
ações de acordo com as particularidades da jurisdição, Isis 
Penido convidou a Dama Almerinda Mendes para presidir a 
nova Comissão de Postulantado. Os novos candidatos pe-
riodicamente tiveram palestras, aulas e outras ações que os 
prepararam para se tornarem Cavaleiros ou Damas. 

É certo que alguns que se propunham a ingressarem na Ordem 
não seguiram adiante em razão da necessidade do Postulantado. 
A Lugar Tenente perseverou afirmando que a Lugar Tenencia Rio 
não quer quantidade de Cavaleiros ou Damas e sim Cavaleiros ou 
Damas de qualidade. Assim o postulantado seguiu normalmente 
bem como o tradicional “retiro anual” onde tantos os Cavaleiros e 
Damas já investidos e os Postulantes tiveram oportunidades num 
final de semana assistirem a palestras, vídeos, encontros com o 
Grão Prior, Prior e Cerimoniário Eclesiásticos, de praticarem a 
Confissão, entre outras atividades. Uma vez considerados aptos 
pela Comissão do Postulantado os candidatos enviaram seus 
documentos que foram checados pela Lugar Tenência, revistos 
pelo Grão Prior e finalmente remetidos à Roma para aprovação 
final pelo Grande Magistério. Uma vez aprovados veio a Investi-
dura em 16 de maio de 2019. 

O Grão Prior, Dom Orani Tempesta, a Lugar Tenente Dama Com, Isis Penido, 
o Prior Cav. Com. Monsenhor André Sampaio, o Cerimoniário Eclesiastivo 
Cav. Monsenhor Sérgio Costa Couto com Cavaleiros, Damas e Postulantes 
no encerramento do retiro anual da Ordem

A competente Dama Almerinda Mendes, 
Presidente da Comissão do Postulantado.

Monsenhor Sérgio Costa Couto numa das 
brilhantes  palestras no  Postulantado.

A Lugar tenente da Ordem rio Brasil, Dama Com. Isis Penido proferindo sua palestra 
aos postulantes e Cavaleiros e Damas durante o Retiro

O Prior, Monsenhor André Sampaio cele-
brando a  Missa do retiro anual após ter 
proferido excelente palestra.

O Cardeal Tepesta, Grão Prior, com os 
Postulantes e Comissão de Postulantado
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Investidura 2019 - 15 de maio: Imagens marcantes da 
vigília D´Armas velada no Outeiro da Glória

A Igreja de Nossa Senhora da Glória no Outeiro preparada 
para receber Cavaleiros, Damas e principalmente nos futuros 
Investidos para a indispensável vigília D´Armas velada.

Em seu lugar, a Dama Com. Isis Penido, em conformidade 
com o Estatuto da Ordem recebe os novos Cavaleiros e 
Damas para a vigília D´Armas. Momento de oração.

O Consul Geral da Espanha, Luis Prados Cavarrubias e Dr. 
renato vilarnovo junto da Lugar tenente. Ambos foram 
assistir a Cerimônia de vigília D´Armas.

O futuro Cavaleiro, Zaire Lage e a futura Dama, Adelma 
Linhares diante do cortejo de Cavaleiros e Damas na 
procissão de entrada da vigília D´Armas velada.

As Danas Eliana Moura (Assessora da Lugar tenente), 
Dulce Pugliese (Presidente da Comissão de Finanças) e 
Consuelo Bethônico presentes na vigília D´Armas.

Os Cavaleiros Hugo de Castro, José Lira e Henrique Lima 
também presentes na vigília D´Armas em oração e preces 
em favor dos novos Investidos.

O Cavaleiro Com. Luiz Carlos Pugialli, Cerimoniário Lei-
go da Ordem participando da vigília D´Armas de grande 
significado para a Investidura.

O Cavaleiro Com. Aristóteles Drummond, Chanceler 
da Ordem rio Brasil fazendo a leitura da Escritura 
especialmente dedicada aos novos Cavaleiros e Damas.
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Investidura 2019 - 15 de maio: vigilia D´Armas prepara 
os novos para a solene Investidura

A Dama Adelma Linhares recebendo os cumprimentos da 
Lugar Tenente, Dama Com. Isis Penido após ter assinado 
suas “promessas” com a Ordem do Santo Sepulcro.

O Cavaleiro Zaire Lage também sendo cumprimentado 
pela Lugar Tenente, Dama Com. Isis Penido após a assi-
natura das promessas de Cavaleiro do Santo Sepulcro.

O Cerimoniário Presbítero, Monsenhor Sérgio Costa que 
celebrou a vigilia D´Armas em solene momento de ele-
vação do Santísssimo Sacramento que esteve exposto.

O Cavaleiro vitor Pereira,  Secretário Geral da Ordem fez as 
leituras dos atos oficiais de investidura dos novos Cavaleiro 
e Dama e ainda da Bula do Grande Magistério.

O novo Cavaleiro Zairo Lage e a nova Dama Adelma Linha-
res ouvindo os compromissos que em seguida assinaram 
com a Ordem do Santo Sepulcro

A Igreja de Nossa Senhora da Glória no Outeiro  com mais 
de 3 séculos de história foi mais uma vez a escolhida para 
as cerimônias de  vigília D´Armas e Investidura

Os Cavaleiros Dauro Machado (Assessor de Imprensa), 
José Luiz Lira e Henrique Lima estiveram presentes.

Diante do Monsenhor Costa Couto, Zairo Lage assina os 
compromissos com a Ordem do Santo Sepulcro.
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INvEStIDurA 2019: SOLENE CErIMÔNIA E SANtA MISSA MArCAM O 
O INGrESSO DE NOvOS CAvALEIrO E DAMA NA SAGrADA MILICIA
A noite de 16 de maio de 2019 foi particularmente importante e 
emocionante para a Lugar Tenente, Grão Prior, Prior, Cerimoniário 
Presbítero, Cavaleiros e Damas. Aconteceu a mais importante 
cerimônia anual da Ordem, que é a Investidura, ingresso de novos 
Cavaleiros e Damas na Pontifícia Ordem Equestre do Santo Sepulcro 
de Jerusalém Rio de Janeiro Brasil. A Investidura se iniciou as 19 
horas com a solene Procissão de Entrada tendo a frente o Grão Prior 
da Ordem, Cardeal Dom Orani João Tempesta, o Prior, Monsenhor 
André Sampaio e a Lugar Tenente Dama de Comenda Isis Penido, 
mais alta autoridade da Tenência do Rio de Janeiro. Realizada com a 
Liturgia milenar como acontece no restante do Mundo, a Investidura 
consiste na imposição do Evangelho, Esporas (a Ordem teve origem 
militar) e Espada (Cavaleiros e Damas da Ordem tem grau de nobre-
za Pontifícia) aos novos membros a ela integrados. São entoados 
cantos e orações em Latim e, no caso, em Língua Portuguesa. Dom 
Orani Tempesta, investiu um Cavaleiro, o senhor Zairo Lage e uma 
Dama, a senhora Adelma Linhares. Após o rito de Investidura, os no-
vos Cavaleiro e Dama, receberam de seus Padrinhos (integrantes da 
Ordem que os indicaram para a ela pertencerem) os trajes religiosos 
(Capa, Tocco (para homens) e Véu (para mulheres). Uma vez vesti-
dos recebem as Insignias, devidamente abençoadas na cerimônia de 
Vigília D´Armas que aconteceu na noite anterior. Finalmente, a Lugar 
Tenente entrega aos Investidos o Diploma assinado pelo Grão Mestre 
da Ordem, Cardeal Edwin O´Brien, Senhor do Palácio della Rovere, 
sede mundial da Ordem, na Praça de São Pedro. Os Diplomas vêm 
de Roma e são vistados e chancelados pela Secretaria de Estado do 
Vaticano. Terminada a Invetidura, teve inicio de imediato Santa Missa 
Solene celebrada pelo Cardeal Dom Orani Tempesta (Grão Prior) e 
concelebrada pelo Monsenhor Cav. Presbítero Comendador André 
Sampaio (Grão Prior), Monsenhor Cavaleiro Presbítero, Sérgio Costa 
Couto (Cerimoniário Eclesiástico) e pelo Padre Gleuson (Presbítero 
Convidado). Seminaristas e Cerimoniários do Cardeal auxiliaram na 
celebração assim como Cavaleiros e Damas desempenharam várias 
funções, além de leituras e preces, durante a Missa. Foram entregues 
rosas a Lugar Tenente e uma imagem de Nossa Senhora do Carmo 
às Damas, Dulce Pugliese, Regina Valle e Eliana Moura. A entrega  
foi feita pelo Cavaleiro Dauro Machado, Assessor de Imprensa da 

Tenencia Rio, representando a Comissão de Comunicação; Foi um 
gesto de gratidão às mencionadas, Lugar Tenente e Damas, que 
são grandes incentivadoras de todas as ações de comunicação 
hoje implementadas. Antes da Benção Final, a Dama de Comenda, 
Isis Penido, Lugar Tenente da Ordem do Santo Sepulcro Rio Brasil 
fez seu tradicional e esperado pronunciamento de boas vindas aos 
novos Cavaleiro e Dama. A eles, a Lugar Tenente pediu dedicação 
e trabalho em favor da Ordem, de suas obras e de toda a Igreja. Dis-
cursando Isis Penido lembrou que hoje o percentual de Cristãos na 
Terra Santa é mínimo, que é a Ordem em todo o mundo que tem o 
sagrado dever de prover as necessidades do Patriarcado Latino de 
Jerusalém, as obras sociais, educativas e de saúde por ele mantidas, 
além da proteção dos Lugares Santos na Pátria terrena de Jesus. A 
Lugar Tenente terminou agradecendo o grande apoio que recebe 
do Cardeal Grão Prior, Dom Orani Tempesta, do Prior, Monsenhor 
André Sampaio e do Cerimoniário Eclesiástico, Monsenhor Costa 
Couto. “Sem o apoio dos Senhores eu não conseguiria”, concluiu a 
Lugar Tenente. A Lugar Tenente também agradeceu a presença dos 
convidados, dos Cavaleiros e Damas e de todos aqueles que direta ou 
indiretamente colaboraram para a realização de tão exitosa solenidade. 
Terminada a Missa, Cavaleiros, Damas e convidados se deslocaram 
para o Salão de Festas da maravilhosa Igreja de Nossa Senhora da 
Glória no Outeiro, onde foi servido um elegante coquetel. Estiveram 
presentes na Investidura além da Lugar Tenente, Dama Comendadora 
Isis Penidos, Grão Prior Cardeal Tempesta, Prior Monsenhor André 
Sampaio, Cerimoniário Presbítero Monsenhor Sérgio Costa Couto,  
os seguintes Cavaleiros: Com. Luiz Carlos Pugialli (Cerimoniário 
Leigo), Fernando Della Riva, José Lira, Vitor Ferreira, Hugo de 
Castro, Henrique Lima, Luiz Guilherme Rodrigues, Gilson Araujo 
Junior, David Bravo, Dauro Machado, Carlos Osório, Sérgio An-
tonio e Zaire Lage (Investido); Estiveram também presentes as 
seguintes Damas: Eliana Moura, Isabelle Lessa, Dulce Pugliese, 
Paula, Vera Tostes, Rita de Sá Freire, Selma Duarte, Reginal 
Valle, Consuelo Bethônico, Amancia Matos, Almerinda Mendes 
e Adelma Linhares (Investida). Abaixo as fotos

O Prior, Monsenhor André Sampaio juntamente com o Ceri-
moninário Monsenhor Costa Couto e o Padre Gleuso, pouco 
antes da celebração da investidura ter inicio.

A Lugar tenente da Ordem, Dama Com Isis Penido com a Se-
cretária da Ordem, Sheila Aguiar. Ambas cuidaram de todos 
os detalhes das cerimônias da Investidura.

O Grão Prior da Ordem, Cardeal Dom Orani Tempesta junto do 
Cavaleiro Dauro Machado, Assessor de Imprensa. 

Padre Gleuso junto da Dama regina valle e da Dama Adelma 
Linhares que estava sendo Investida na Ordem.
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Imagens marcantes da Investidura de novos Cavaleiro e 
Dama da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
rio de Janeiro Brasil, realizada em 16 de maio de 2019, na 
Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro

Cavaleiro Zaire Lage recebendo as vestes pela mãos da Lugar 
Tenente Dama Com. Isis Penido, após ser Investido.

Adelma Linhares recebendo o Diploma de Dama do Santo 
Sepulcro emitido pelo Vaticano, das mãos da Lugar Tenente.

uma vez investida, a Dama Adelma Linhares recebendo as 
vestes da Lugar Tenente e de sua Madrinha Dama Regina Valle.

Dom Orani tempesta sendo entrevistado pelo Assessor de 
Imprensa da Ordem, Cavaleiro Jornalista Dauro Machado.

O tradicional bolo sendo cortado pela Lugar Tenente e novos 
Cavaleiro e Dama no coquetel, após a investidura.

Em entrevista a Rede Vida, a Lugar Tenente falando da impor-
tância de mais uma Investidura na Ordem do Santo Sepulcro

Cavaleiro vitor Pereira e Henrique Lima junto do Cerimoniário 
Eclesiástico da Ordem Monsenhor Sérgio Costa Couto.

Foto tradicional dos Cavaleiros e Damas em torno da grande 
mesa do Salão de Festas do Outeiro, após a Investidura.
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- Homenagens -

Carta à nossa Lugar Tenente
A pedido dos (a) autores (a) não publicaremos a autoria do e-mail abaixo que 
nos foi enviado na manhã de ontem. Pelo que entendemos, encantando com 
mais uma Investidura realizada na noite anterior na Igreja de Nossa Senhora 
da Glória no Outeiro, escrevem os autores:
“Deixamos extasiados mais uma Cerimônia de Investidura de novos confrade 
e confreira da Pontifícia Ordem do Santo Sepulcro. É fato que não é a pri-
meira vez que assistimos e participamos, acreditamos ser um dever pontuar 
alguns relevantes detalhes principalmente no que se refere a Senhora Lugar 
Tenente da Ordem, Lugar Tenente da Ordem no Rio de Janeiro - Brasil: 01)  
A Tenência do Rio de Janeiro, até mesmo pela importância da cidade como 
centro cultural, religioso, por ter sido capital do Império e República tem 
jurisdição limitada conforme estabelece nossa Constituição mas a Fé não 
conhece fronteiras. Não é exagerado afirmar a Ordem do Santo Sepulcro 
de Jerusalém do Rio, por sua ações ininterruptas sem fugir de sua Missão 
maior, ultrapassa, sem tal pretensão, as fronteiras fluminenses e  sem 
qualquer dúvida alcança o Brasil; 02) Pelo próprio nascedouro na Idade 
Média onde a sociedade era basicamente patriarcal ouviu-se muito o posto 

de “o Lugar Tenente”. Ainda hoje nos cerca de 45 Países em que a Ordem 
está atuando apenas 11 mulheres, quebraram a barreira e tornaram-se  
Lugares Tenentes. Uma vitória num momento em que a igualdade está tão 
em voga e que assim deve ser; 03) Permita-nos doravante focar na Go-
vernança da Senhora Dama de Comenda, Dama Isis Penido. Impossível 
não se “contaminar” com o comprometimento desta bela e fina senhora 
que abre mão muitas vezes do convívio familiar, da tranquilidade inerente 
a quem criou e soubre criar seus filhos hoje adultos e que poderia estar a 
viver tranquilamente a vida ao lado de seu esposo. Isis Penido abraçou a 
causa. Abraçar causas é ideal de vida. As pessoas nascem com este dom 
que acreditamos seja presente de Deus. Santo Irineu de Lyon, Bispo e 
Doutor da Igreja nos ensina: “Onde está a Igreja, aí está o Espírito Santo 
de Deus, aí estão a Igreja e o tesouro de todas as graças”. Isis Penido 
é um tesouro, é graça de Deus para todos nós seus comandados, nos 
contagia com sua incansável na gestão da Ordem do Santo Sepulcro, 
não centraliza, compartilha e delega as funções, sob olhar atento é certo. Isis 
Penido está além de ações não edificantes que certamente incomoda quem 
lidera porque para saber ser líder, e ela o s abe, é preciso em nome de uma 
causa maior, lidar com sentimentos as vezes menores de alguns, em nome 
do grande objetivo que persegue, no caso a Ordem do Santo Sepulcro. Como 
um vírus de Deus, Isis vai contaminando, vai contagiando, vai aglutinando, 
vai envolvendo a todos numa corrente do bem e aqueles que orbitam quando 
percebem querem trabalhar, trabalhar e trabalhar pela Ordem e pela Igreja 
Católica e Apostólica. Não há a pretensão de comparações mas a Igreja ao 
longo de sua história teve dezenas de mulheres que fizeram a diferença. 
Na história contemporânea esta mulheres estão presentes, cada uma com 
seu carisma, com sua vocação. Ainda bem que Isis Penido tem vocação 
por Deus que se torna evidente como Governadora da Tenência Rio Brasil. 
Seria injusto e mesmo mentiroso não afirmar: Existem duas Ordens, uma 
antes de Isis e com Isis. Elevo ao céu minha prece por integrar esta Santa 
Milicia sob o comando firme, fraterno e agregador de nossa Lugar Tenente. 
Deus é contigo Isis Penido.”

Benfeitoras da Comissão de Comunicação

Antes da Benção Final, na Missa de Investidura, o Cavaleiro Dauro 
Machado representando a Comissão de Comunicação da Ordem e 
em nome desta presenteou as Damas Dulce Pugliese, Reginal Valle 
e Eliana Moura com uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. A 

homenagem foi um reconhecimento  às queridas Damas que são na 
verdade benfeitoras e inventivadoras da Comissão de Comunicação e 
suas atividades. A Lugar Tenente da Ordem, Dama Com. Isis Penido 
também recebeu rosas brancas e vermelhas como símbolo de agra-
decimento. O trabalho intenso da Comissão de Comunicação só tem 
sido possível graças ao incentivo, apoio e reconhecimento de todos da 
Ordem mas em especial da própria Lugar Tenente e de forma especial 
das Damas Dulce, Regina e Eliana. Hoje a Comissão de Comunicação 
trabalha em várias frentes na difusão dos trabalhos da Ordem e da Igreja 
em todas as plataformas possíveis. Além do Informativo, a Comissão, 
sob a supervisão da Lugar Tenente mantem ativbos perfis no Instagram, 
Twitter, fan page no Facebook além do site oficial na Internet. A singela 
homenagem foi uma forma de materializar o agradecimento a tais Damas 
que desde sempre apoiaram e apoiam as iniciativas positivas para a 
divulgação da Missão e das ações da Ordem. O trabalho da Comissão 
de Comunicação vems sendo constantemente elogiado por Tenências 
de várias partes do mundo e pelo Grande Magistério.
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