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A serviço das Pedras Vivas da Terra Santa. - At the service of the Living Stones of the Holy Land.

Editorial
Mensagem da Lugar Tenente
Saudações a todos os irmãos da Ordem. A Paz.

Com grande satisfação e sensação do dever cumprido apresentamos a todos nosso Informativo Especial,
que resume nossas principais atividades no primeiro semestre de 2019. A Ordem, como sempre,
focada em seu objetivo principal de estar comprometida com o apoio as obras Católicas na Terra
Santa, paralelamento no Rio de Janeiro, participou ativamente de eventos filantrópicos, religiosos e culturais. Uma vez mais tivemos a satisfação de contar com o empenho e colaboração
dos Cavaleiros e Damas, esperando a colaboração de todos. A Ordem neste primeiro semestre
participou da distribuição do café da manhã aos Irmãos em situação de rua, do centro da cidade,
momento especial que acontece sempre após as Missas mensais realizadas na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo da Antiga Sé, no primeiro domingo de cada mês. Fomos co-participantes do
inesquecível Concerto do Monsenhor Marco Frisina, na Sala Cecília Meireles. O Rio de Janeiro
teve o prazer de conhecer a música clássica Católica executada pelo Monsenhor Frisina, um dos
mais importantes nomes deste segmento. Através de doações de Cavaleiros, Damas e amigos
da Ordem, conseguimos todos os ingredientes para a tradicional feijoada de Páscoa promivida
pelo nosso Grão Prior, Cardeal Orani João Tempesta. Adquirimos 1.200 cobertores que também
foram distribuídos para aqueles que vivem nas ruas e que sofrem com o rigoroso inverno. Estes
são apenas alguns dos exemplos do trabalho da Ordem do Santo Sepulcro Rio/Brasil. Nossa
principal finalidade com a Terra Santa, com a caridade e a filantropia jamais será esquecida.
As Pedras Vivas da Terra Santa estão sob nossos cuidados. Que sigamos unidos e ainda mais
comprometidos com nossa vocação de servir a Deus através do próximo.

Deus Lo Vult.
Isis Penido - Lugar Tenente
OESSJ Rio de Janeiro Brasil

Message from Lieutenant
Greetings to all the brothers of the Order. Peace.
With great satisfaction and a sense of duty we present to you all our Special Newsletter which summarizes our main activities in the first half of 2019. The Order, as always, focused on its main goal of

being committed to supporting Catholic works in the Holy Land, Parallel to Rio de Janeiro, he actively participated
in philanthropic, religious and cultural events. Once again we had the satisfaction of counting on the commitment and
collaboration of the Knights and Dames, looking forward to the collaboration of all. The Order in this first semester
participated in the distribution of breakfast to the homeless Brothers in the city center, a special moment that always
takes place after the monthly Masses held in the Church of Our Lady of the Old Cathedral on the first Sunday of each
year. month. We were co-participants of the unforgettable Concert of Monsignor Marco Frisina in the Cecilia Meireles
Room. Rio de Janeiro was pleased to meet the classical Catholic music performed by Monsignor Frisina, one of the most
important names in this segment. Through donations from Knights, Dames and friends of the Order, we have obtained
all the ingredients for the traditional Easter feijoada promoted by our Grand Prior, Cardinal Orani João Tempesta. We
purchased 1,200 blankets that were also distributed to those who live on the streets and suffer from the harsh winter.
These are just some of the examples of the work of the Order of the Holy Sepulcher Rio / Brazil. Our main purpose
with the Holy Land, charity and philanthropy will never be forgotten. The Living Stones of the Holy Land are under
our care. May we be united and even more committed to our calling to serve God through our neighbors.
Deus Lo Vult. Isis Penido - Lieutenant’s Place, OESSJ Rio / Brazil.
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Reflexão: A ética da compaixão Palavras do
Prior

Compaixão não é um sentimento de pena, dó nem afeição emocional. É um
estado mental da consciência e compreensão de que os outros têm direito de
serem felizes. Por ela, sentimos satisfação pelo bem-estar dos outros e passamos a viver o altruísmo. O outro é o centro. É a compaixão que nos leva à
generosidade e à capacidade de empatia e de consideração pelo bem-estar dos
outros com o propósito de não prejudicar, não agredir. É a compaixão que nos
faz agir com gentileza e afeto humano. Dela brota o espírito de reconciliação,
que é o respeito pelos direitos e opiniões alheias. Compaixão é um sentimento e
uma atitude que encerra compreensão e ternura. Compreendemos as pessoas
que erram, porque elas também são feridas desde longa data, são pessoas
machucadas, condicionadas pelo seu passado. Erram sem opção, agem
emocionalmente, sentem-se impotentes diante de tantos condicionamentos. É
capaz de compreender as circunstâncias do agir alheio errado, e não se deixar
condicionar só pela ofensa recebida. A compaixão leva em conta a fraqueza do
agressor, a causalidade de sua situação, a fraqueza inerente a cada pessoa
humana. Compaixão é compreensão. A ética da compaixão não se rege pela
aparência das pessoas. Não olha o rosto, mas o coração; não olha a ofensa,
mas as raízes e causas que levam as pessoas a ofender seu semelhante.
Daí que a compaixão nos faz próximos dos outros, atentos a seus interesses,
prontos a perdoar e tolerar, sempre levando em consideração o bem-estar e
a felicidade dos outros. Ela nos dá um coração de mãe, atitude de respeito e
empatia pelo próximo, como também sabe ter paciência e tolerância. Para alcançarmos a compaixão, precisamos de muita espiritualidade e forte disciplina
interior, muita coragem. Mas este é o endereço da felicidade e o caminho da
paz interior. Um dos primeiros sinais dela é a paciência, a serenidade diante
das adversidades e humilhações. Quanto menos alguém se preocupa consigo
mesmo, sofre menos e terá mais paz interior. A compaixão supõe a humildade, que é a consciência do nosso húmus, nosso barro e, ao mesmo tempo, a
satisfação pelo bem dos outros, a alegria pelo sucesso alheio, até de nossos
inimigos. Humildade é o esvaziamento de si, que não é autodesvalorização,
mas aceitação do nosso lado fraco, de nossas sombras e feridas. É essá ética
que nos confere felicidade, paz interior, realização pessoal e sentido da vida.
Quanto mais a temos, menos sofrimento e mais vida. Enfim, a compaixão é a
suprema emoção, é a bem-aventurança, a bênção que faz a vida bela e digna
de ser vivida. Por força dela, nossa opção pelos pobres é duradoura, intrépida
e prazerosa.

Reflection: The Ethics of Compassion
Compassion is not a feeling of pity, pity, or emotional affection. It is a mental state of awareness and
understanding that others have a right to be happy. Through it, we feel satisfaction for the welfare
of others and live altruism. The other is the center. It is compassion that leads us to generosity and
the capacity for empathy and consideration for the welfare of others for the purpose of not harming,
not harming. It is compassion that makes us act with kindness and human affection. From it springs
the spirit of reconciliation, which is respect for the rights and opinions of others. Compassion is
a feeling and attitude that encompasses understanding and tenderness. We understand people who
make mistakes, because they have been injured for a long time, they are hurt people, conditioned
by their past. They make no choice, they act emotionally, they feel helpless in the face of so many
conditions. Can understand the circumstances of wrongdoing and not be conditioned only by the
offense received. Compassion takes into account the aggressor’s weakness, the causality of his
situation, the weakness inherent in every human person. Compassion is understanding. The ethic of
compassion is not governed by people’s appearance. Look not the face, but the heart; Do not look at
the offense, but the roots and causes that lead people to offend their fellow man. Hence compassion
makes us close to others, attentive to their interests, ready to forgive and tolerate, always taking into
consideration the welfare and happiness of others. It gives us a mother’s heart, attitude of respect
and empathy for others, as well as patience and tolerance. To achieve compassion, we need a lot
of spirituality and strong inner discipline, a lot of courage. But this is the address of happiness and
the path of inner peace. One of the first signs of it is patience, serenity in the face of adversity and
humiliation. The less someone cares about themselves, the less they suffer and the more inner peace
they have. Compassion presupposes humility, which is the awareness of our humus, our clay, and
at the same time the satisfaction for the good of others, the joy of the success of others, even of our
enemies. Humility is the emptying of oneself, which is not self-devaluation, but acceptance of our
weak side, our shadows and wounds. It is this ethics that gives us happiness, inner peace, personal
fulfillment, and meaning in life. The more we have it, the less suffering and more life. Finally, compassion is the supreme emotion, it is bliss, the blessing that makes life beautiful and worth living.
By virtue of it, our choice for the poor is lasting, bold, and pleasurable.

Aquele que cultiva os bons
sentimentos em relação ao
próximo, certamente atrairá para si pessoas
que possuem sentimentos voltados para o bem.
Todo amor, carinho e atenção que doarmos aos
outros receberemos em dobro.
Amar ao próximo como a si mesmo é a atitude
daqueles que sabem se colocar no lugar do
outro. O amor é o alimento da alma. Ninguém
sobrevive sem amor. O amor nos impulsiona
a enfrentarmos as dificuldades que surgem no
caminho, aliviando a dor e o sofrimento que
possam nos afetar. Tudo aquilo que doarmos
em termos de sentimentos receberemos de
volta. Doe amor, carinho, afeto, amizade, solidariedade aos outros e receberá de volta todos
esses bons sentimentos. Perdoe as mazelas
alheias, buscando entender que cada um de
nós se encontra num degrau na escala evolutiva do Ser. O perdão sem ostentação e (sem)
orgulho é sinal de nobreza da alma. Perdoemos
para que também possamos ser perdoados,
pois também cometemos erros. Estamos
aprendendo também. Doemos o que há de
melhor em nós e receberemos de volta tudo o
que há de melhor nos outros. Deus nosso Pai
está atento a tudo. Portanto, lutemos para nos
tornarmos cada vez melhores como espíritos
eternos que somos. Monsenhor André Sampaio, Reverendo Prior da Ordem Equestre
do Santo Sepulcro de Jerusalém - Rio de
Janeiro, Brasil.
He who cultivates good feelings toward his neighbor
will surely draw to himself people who have feelings
toward good. All the love, care and attention we give
to others will receive double. Loving your neighbor as
yourself is the attitude of those who know how to put
themselves in another’s shoes. Love is the food of the
soul. No one survives without love. Love drives us to
face the difficulties that come our way, relieving the pain
and suffering that may affect us. Whatever we give in
terms of feelings we will get back. Donate love, affection, affection, friendship, solidarity with others and you
will get back all these good feelings. Forgive the ills of
others, trying to understand that each of us is on a step
in the evolutionary scale of Being. Forgiveness without
ostentation and (without) pride is a sign of nobility of
the soul. We forgive so that we too can be forgiven, as
we also make mistakes. We are learning too. We give
the very best in us and we will get back all the best in
others. God our Father is attentive to everything. Therefore, we strive to become better and better as eternal
spirits that we are. Monsignor André Sampaio, Reverend
Prior of the Equestrian Order of the Holy Sepulcher of
Jerusalem - Rio de Janeiro, Brazil.
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CULTURA

ORDEM RIO PARTICIPOU DA REALIZAÇÃO DO CONCERTO DO
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 importante 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, Importantes 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
esteve 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.

CULTURE

ORDER RIO PARTICIPATED IN THE CONCERT OF MONSENHOR
MARCO FRISINA IN RIO DE JANEIRO.
The Cecilia Meirelles Room in downtown Rio de Janeiro was crowded on the night of March 20, 2019 where the Repair of the Italian Conductor and Composer
Marco Frisina took place. Frisina is considered the most important composer of sacred and liturgical music today and lives in the Vatican City. Monsignor
Frisina was conducting the Social Action for Music Orchestra, a project of great social relevance that trains underprivileged young people in musicians. The
Equestrian Order of the Holy Sepulcher of Jerusalem Rio de Janeiro Brazil was one of the co-hosts of the event, which is why she received thanks at the end
of the show. Lady Com. Isis Penido, Lieutenant Member of the Rio Brasil Order, attended the Concert in the front row alongside the Vice Governor of Rio de
Janeiro, Claudio Castro and his wife, and Cardinal Archbishop of Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Due to the support of the Order for the coming of
Monsignor Frisina to Brazil, Lieutenant Place received flowers at the end of the recital. Important authorities of the Church such as bishops, monsters, priests
and religious were present. The Knights: Dauro Machado (Lieutenant Press Officer), Vitor Pimentel (Secretary General of the Order), Henrique Lima and
Knight Presbyter Monsignor Sérgio Costa Couto were present. The Secretary of the Order Sheila Aguiar was also at the event, as was Lady Eliana. Moura
(Advisor to the Lieutenant Seat) and the Lieutenant Seat herself, Lady Isis Pended. The Mayor of the Municipal Theater, Diplomatic Authorities from various
countries and important personalities from Rio and the region also attended. Singer and cultural producer Karen Keldani, one of the event’s coordinators, was
also applauded and thanked by Father Arnaldo, today living in Rome and one of those responsible for the visit to Brazil of Monsignor Frisina. Cardinal Dom
Orani Tempesta at the end thanked Monsignor Frisina and the evening ended with a blessing.
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HOMENAGENS AO GRÃO PRIOR

SELO POSTAL E LIVRO COM BIOGRAFIA DO CARDEAL
DOM ORANI TEMPESTA FORAM LANÇADOS NO PALÁCIO
SÃO JOAQUIM EM 26 DE ABRIL
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 um a efígie de Dom Orani sendo abraço
por uma senhora Católica numa das visitas do Cardeal as comunidade do Rio de Janeiro. O autor da Foto foi o Senhor Monholi,
da Área de Comunicação da Arquidiocese e Rádio Catedral. O
evento contou com a presença de diversos Cavaleiros e Damas,
além de Bispos Auxiliares, Padres, Imprensa, Convidados e do
Vice Governador do Estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro. A
Lugar Tenente da Ordem abriu a solenidade fazendo um emocionante 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, Cavaleiro Dauro Machado, Jornalista que
fez a interlocução junto aos Correios para o lançamento do Selo
proposto pela Lugar Tenente também discursou 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 homenageado 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 Portuguesa,
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 Catedral, 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
Dois grande momentos aconteceram na Sala do Trono do como Arcebispo do Rio e 5 anos como Cardeal. Dom Orani João
Palácio São Joaquim na tarde de 26 de abril de 2019. A Or- Tempesta é a mais importante personalidade da Igreja Católica
dem do Santo Sepulcro através de sua Lugar Tenente, Dama da atualidade.

TRIBUTE TO THE PRIOR GRAIN: POSTAGE STAMP AND BIOGRAPHY BOOK OF CARDINAL DOM ORANI
TEMPTA WERE LAUNCHED IN THE JOAQUIM PALACE ON APRIL 26
Two great moments took place in the Throne Room of the São Joaquim Palace on the
afternoon of April 26, 2019. The Order of the Holy Sepulcher through His Lieutenant,
Lady With Isis Penido proposed and the Post Office launched a Postage Stamp in honor
of 5 years of Cardinal of Cardinal Archbishop of Rio de Janeiro and Grand Prior of the
Order, Archbishop Orani João Tempesta. The seal has the effigy of Archbishop Orani
being embraced by a Catholic lady on one of the Cardinal’s visits to the communities
of Rio de Janeiro. The author of the photo was Mr. Monholi, from the Archdiocese and
Radio Cathedral Communication Area. The event was attended by several Knights and
Dames, as well as Auxiliary Bishops, Priests, Press, Guests and the Vice Governor of
the State of Rio de Janeiro Claudio Castro. The Lieutenant Place of the Order opened
the ceremony by giving an exciting speech about the importance of Archbishop Orani
Tempesta for the Order, Rio de Janeiro and Brazil. The Press Officer of the Order, Knight
Dauro Machado, Journalist who made the address to the Post Office for the launching
of the Seal proposed by Lieutenant Place also spoke emphasizing the vocation of Dom
Orani in favor of the humblest, homeless, drug addicts, etc. After the lines there was the

Obliteration of Seals. The act of obliteration is the moment the seals receive the stamp.
This important part was attended by the great honoree Archbishop Orani Tempesta, the
Lieutenant of the Order of Lady Com. Isis Penido and the Prior of the Order Monsignor
André Sampaio. After the obliteration, Archbishop Orani gave a speech thanking the
tribute of the Order of the Holy Sepulcher of Jerusalem Rio Brazil. After the release of
the Seal there was the release of the book, “The Monk Who Became Cardinal”, by Journalist Silvonei Protz. Silvonei is Director of Vatican Radio for the Portuguese language,
based in Rome. A friend of Dom Orani’s decades, Silvonei made a beautiful biography
of the Cardinal in interview format. After the book’s release, The Cardinal and the author
Journalist had a “chat” where they talked about the Book and about important points
of the work. Canon Claudius, Pastor of the Cathedral, was responsible for the perfect
organization of the event in the beautiful and historic São Joaquim Palace. Dom
Orani took pictures with everyone, was visibly happy with both honors that mark
his 10 years as Archbishop of Rio and 5 years as Cardinal. Archbishop Orani
John Tempesta is the most important personality of the Catholic Church today.
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Novos membros da Ordem

INVESTIDURA 2019 ACONTECEU NA IGREJA DE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO MÊS DE MAIO

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 nobreza 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 novos 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 vestidos 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. Discursando 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.

New Order Members: INVESTIDURA 2019 HAPPENED IN THE CHURCH OF
OUR LADY OF GLORY IN MAY
The evening of May 16, 2019 was particularly important and exciting for Lieutenant, Grand Prior, Prior, Priest Ceremony, Knights, and Dames. The most important annual
ceremony of the Order took place, which is the Investiture, entrance of new Knights and Dames at the Pontifical Equestrian Order of the Holy Sepulcher of Jerusalem Rio
de Janeiro Brazil. The Investiture began at 7 pm with the solemn Entrance Procession with the Grand Prior of the Order, Cardinal Dom Orani João Tempesta, the Prior,
Monsignor André Sampaio and the Lieutenant Lady of the Commendation Isis Penido, the highest authority of the Lieutenant. Rio de Janeiro. Performed with the Millennial Liturgy as it happens in the rest of the World, the Endowment consists of the imposition of the Gospel, Spurs (the Order had military origin) and Sword (Knights and
Dames of the Order have a degree of Pontifical Nobility) to the new members integrated into it. Chants and prayers are sung in Latin and, in this case, in Portuguese. Dom
Orani Tempesta, invested a Knight, Mr. Zairo Lage and a Lady, Mrs. Adelma Linhares. After the Investiture Rite, the new Knight and Lady received from their Godfathers
(members of the Order who indicated that they belong to it) the religious costumes (Cape, Tocco (for men) and Veil (for women). Insignias, duly blessed at the Vigil D´Armas
ceremony that took place the night before, Finally, the Lieutenant Place gives to the Invested the Diploma signed by the Grand Master of the Order, Cardinal Edwin O’Brien,
Lord of the Palacio della Rovere, world headquarters of the Order in St. Peter’s Square Diplomas come from Rome and are endorsed and stamped by the Vatican Secretariat of
State After the Invetidura, the Holy Mass celebrated immediately by Cardinal Dom Orani Tempesta (Grand Priest) and concelebrated by the Monsignor Prior André Sampaio
(Grand Prior), Monsignor Sergio Costa Couto (Ecclesiastical Ceremony) and by Father Gleuson (Invited Elder). Cardinal seminarians and ceremonials assisted in the celebration
just as Knights and Dames performed various functions, as well as readings and prayers, during Mass. Roses were delivered to Lieutenant Place and an image of Our Lady
of Carmel to the Dames, Dulce Pugliese, Regina Valle and Eliana Moura. The delivery was made by Knight Dauro Machado, Press Officer of Tenencia Rio, representing the
Communication Commission; It was a gesture of gratitude to the aforementioned, Lieutenant Place and Checkers, who are great supporters of all the communication actions
implemented today. Prior to the Final Blessing, the Lady of Commendation, Isis Penido, Lieutenant of the Order of the Holy Sepulcher Rio Brasil made her traditional and
expected statement of welcome to the new Knight and Lady. To them, Lieutenant Place asked for dedication and work on behalf of the Order, its works and the whole Church.
Speaking Isis Penido recalled that today the percentage of Christians in the Holy Land is minimal, that it is the Order around the world that has the sacred duty to provide the
needs of the Latin Patriarchate of Jerusalem, the social, educational and health works maintained by him. beyond the protection of the Holy Places in the earthly homeland
of Jesus. Lieutenant Place ended by thanking the great support it receives from Cardinal Grand Priest, Monsignor Orani Tempesta, Prior, Monsignor André Sampaio and the
Ecclesiastical Ceremony, Monsignor Costa Couto. “Without your support I would not have been able to,” concluded Lieutenant. Lieutenant Place also thanked the presence of
the guests, the Knights and Dames and all those who directly or indirectly contributed to the accomplishment of such a successful solemnity. After Mass, Knights, Ladies and
guests moved to the Ballroom of the beautiful Church of Our Lady of Glory in Outeiro, where an elegant cocktail was serve.
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FRATERNIDADE

COM DOAÇÕES DE CAVALEIROS, DAMAS E AMIGOS
ORDEM DOOU INGREDIENTES PARA FEIJOADA DE
PÁSCOA PARA 1.550 IRMÃOS EM SITUAÇÃO DE RUA

A tradicional feijoada de Páscoa foi servida aos moradores em situação de rua após a Missa da Ressurreição,
na Catedral, no domingo, 21 de abril. A Ordem é a principal patrocinadora da feijoada. Seus membros fazem
doações para a compra dos ingredientes necessários.
A equipe da Catedral faz o delicioso e farto almoço. O
Cardeal Dom Orani Tempesta abençoa 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 realização. A Dama Dulce Pugliese, Presidente da Comissão de Finanças da Ordem
se incumbe de contabilizar as doações e apresentar as
contas (receita e despesa) para todos os Cavaleiros,
Damas e outros que fazem as doações. A Lugar Tenente da Ordem, Dama Isis Penido, deliberou que o valor
arrecadado que restou será revertido na compra de cobertores a serem doados para aqueles que necessitam.
O Cardeal Orani Tempesta mais uma vez agradeceu o
apoio de todos, em especial da Ordem e afirmou que espera em Deus que todos aqueles moradores em situação
de rua possam ter suas casas e seus empregos. Foi um
momento de grande emoção.

FRATERNITY
GIVING KNIGHT, DAMAS AND FRIENDS ORDER GIVEN INGREDIENTS
FOR EASTER BEANS TO 1,550 BROTHERS LIVING IN THE STREETS
The traditional Easter feijoada was served to homeless people after
the Resurrection Mass at the Cathedral on Sunday, April 21. The
Order is the main sponsor of feijoada. Its members make donations
to purchase the necessary ingredients. Cathedral staff make the delicious and hearty lunch. Cardinal Dom Orani Tempesta blesses the
food and goes personally from table to table to greet those present,
brothers who for various reasons live in the streets of downtown
Rio de Janeiro. Cardinal Tempesta has paid special attention to
the homeless population and was the creator of the Easter lunch,
requesting from the Order of the Holy Sepulcher, since last year,

the necessary support for its realization. Lady Dulce Pugliese,
Chairman of the Order’s Finance Commission is responsible for
accounting for donations and presenting accounts (income and
expense) to all Knights, Dames and others who make donations.
Lieutenant Order of the Order, Lady Isis Penido, decided that the
amount collected will be reversed in the purchase of blankets
to be donated to those in need. Cardinal Orani Tempesta once
again thanked the support of all, especially the Order, and said
that he hopes in God that all those homeless can have their
homes and jobs. It was a moment of great emotion.
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CARIDADE

GRÃO PRIOR, CARDEAL TEMPESTA, VAI AS RUAS DO
RIO DISTRIBUIR COBERTORES DOADOS PELA ORDEM
PARA A POPULAÇÃO CARENTE

O Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani
Tempesta,Grão Prior da Ordem Equestre do Santo Sepulcro
Rio Brasil , esteve anteontem nas ruas do Rio de Janeiro
distribuindo cobertores aos irmãos que vivem nas ruas da
cidade. Costumeiramente Dom Orani realiza pessoalmente
ações sociais e filantrópicas em favor dos moradores em
situação de rua. Dom Orani muitas vezes leva alimentos,
agasalhos e outros ítens mas a presença do Cardeal é sempre acompanhada da atenção e carinho que ele dispensa as
pessoas carentes e desalentadas que vivem nas ruas, nas
marquises e viadutos. Dom Orani é a própria materialização
da esperança.
Os cobertores
Anualmente, a Ordem do Santo Sepulcro Rio Brasil arrecada entre seus membros e amigos valores para a realização
da feijoada de Páscoa para os moradores de rua e assim
aconteceu este ano. O valor que excede ao necessário para
o almoço da Ressurreição é destinado a uma ação social.

Ano passado o valor que excedeu foi destinado a compra
de medicamentos para o Hospital “Socorrinho”. Este ano
a Lugar Tenente decidiu que seriam comprados cobertores
para doação aos irmãos em situação de rua. Com o apoio da
Dama Dulce Pugliese (Comissão de Finanças da Ordem) e
da Dama Eliana Moura (Assessora da Lugar Tenente) foram
comprados 1.200 cobertores. Trezentos foram destinados a
Paróquia de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, onde
está a Sede da Ordem e onde mensalmente a Ordem tem
sua Missa. Os 900 cobertores restantes foram encaminhados
à Catedral e foram distribuídos pelo Cônego Cláudio durante
o Café da Manhã realizado aos domingos para os Moradores
em situação de rua e levados a vários locais o Rio de Janeiro
pessoalmente por Dom Orani Tempesta que fez a entrega as
pessoas que necessitavam dos cobertores por estarem vivendo ao relento pelas ruas da cidade. Participaram da entrega
os Irmãos da Toca de Assis e outras entidades assistenciais
da Igreja Católica do Rio de Janeiro

CHARITY

GRAND PRIOR, CARDINAL TEMPESTA, GO THE STREETS THE
RIO DISTRIBUTE BLANKERS DONATED BY ORDER TO THE
NEEDED POPULATION
Cardinal Archbishop of Rio de Janeiro, Archbishop Orani Tempesta, Grand Prior
of the Equestrian Order of the Holy Sepulcher Rio Brasil, was the day before
yesterday on the streets of Rio de Janeiro distributing blankets to the brothers
who live on the streets of the city. Usually Dom Orani personally performs social
and philanthropic actions in favor of homeless people. Dom Orani often carries
food, warm clothing and other items, but the Cardinal’s presence is always accompanied by the attention and affection he gives to the needy and discouraged
people who live on the streets, in the marquises and viaducts. Don Orani is the
very materialization of hope.
Annually, the Order of the Holy Sepulcher Rio Brasil collects among its members
and friends values ??for the realization of the Easter feijoada for the homeless
and this happened this year. The amount that exceeds what is needed for the
resurrection lunch is for social action. Last year the amount exceeded was

intended for the purchase of medicines for the Hospital “Socorrinho”. This
year, Lieutenant Place decided that donation blankets would be purchased
for homeless brothers. With the support of Lady Dulce Pugliese (Order
Finance Committee) and Lady Eliana Moura (Lieutenant Advisor), 1,200
blankets were purchased. Three hundred were destined to the Parish of
Our Lady of Carmel of the Old See, where is the headquarters of the Order
and where the Order has its Mass monthly. The remaining 900 blankets
were sent to the Cathedral and were distributed by Canon Claudio during
the Sunday Breakfast for the Homeless and brought to various places in
Rio de Janeiro personally by Archbishop Orani Tempesta who delivered the
people who they needed the blankets because they were living out in the
city streets. The brothers attended the Toca de Assis Brothers and other
charities of the Catholic Church of Rio de Janeiro.
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“A caridade dos cristãos não nasce de ideologias mas de Jesus.”
“Christian charity is not born of ideologies but of Jesus.”
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