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 Papa Francisco nomea novo Bispo 
Auxiliar para a Arquidiocese do Rio: 

Monsenhor Juarez Delorto Secco 
 

Missa de apresentação na Catedral do 
Rio dia 7 de Outubro as 9h  
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Mensagem da Lugar Tenente 
Comendadora Isis Penido 

Ação	social,		
uma	prioridade	do	papa 

Se o ditado popular diz que “o exemplo é o 
melhor pregador”, imagine se o exemplo 
chega a papa. É o caso de Francisco, cujos 
primeiros dias de pontificado estão carre-
gados de atos de desprendimento que, ao 
lado de seu histórico como arcebispo de 
Buenos Aires, dão pistas sobre a contribuição 
que ele pode dar à Doutrina Social da Igreja, o 
corpo de ensinamentos católicos relativos a 
temas como distribuição de renda e sistemas 
econômicos e que começou a ser consolidado 
no fim do século 19. 
 

O pontífice presenteou algumas autoridades 
justamente com um Compêndio da Doutrina 
Social da Igreja, publicação lançada em 2005. 
Tendo liderado os católicos portenhos 
durante momentos difíceis na economia do 
país, o então arcebispo Jorge Mario Bergoglio 
manifestou seu compromisso com a justiça 
social não apenas ao trabalhar preferencial-
mente em bairros de periferia, mas também 
adotando sinais de simplicidade, como morar 
em um apartamento pequeno em vez do 
palácio episcopal; utilizar o transporte 
público, recusando um carro de luxo com 
motorista; e cozinhar a própria comida, 
dispensando o trabalho de empregados. 
 
Para a professora de Ética e Doutrina Social da 
Pontifícia Universidade da Santa Cruz, a 
brasileira Maria Aparecida Ferrari, a salvação 
da pessoa envolve os aspectos espirituais e 
corporais, e por isso a história registra muitas  

iniciativas de caráter assistencial da Igreja 
Católica, como o atendimento a doentes, 
enfermos, pobres e peregrinos. Mas uma 
frase do papa na missa de encerramento do 
conclave indica o seu pensamento sobre a 
atividade caritativa da Igreja: “Se não 
confessarmos Jesus Cristo, está errado. 
Tornar-nos-emos uma ONG piedosa, mas 
não a Igreja, esposa do Senhor”. 
 
“A Igreja não é simplesmente uma obra de 
beneficência porque visa à salvação das 
almas, no primeiro plano, sem desprezar o 
segundo”, analisa Maria Aparecida. “Assim 
como da Igreja e da ação dos cristãos 
nasceram os hospitais, no berço desta 
doutrina também foram desenvolvidas as 
escolas, que promovem a educação como 
alimento da alma.” 
 
Na Lugartenência do Brasil – Rio de Janeiro, 
Ordem do Santo Sepulcro não deixa de 
realizar ações que vão de encontro com essa 
prioridade do Papa Francisco. Recente-
mente participamos do Arraía da Catedral, 
onde todo nosso esforço e trabalho no 
Brechô da Ordem foi destinado ao trabalho 
do Côn. Cláudio dos Santos com os 
moradores de rua. É preciso fazer mais, sem 
dúvida, mas neste ano já quebramos o tabu 
de que a Ordem só realiza grandes eventos, 
ao contrário, são esses pequenos gestos que 
nos aproxima da prioridade do Papa. 
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Carta do Cônego Claudio Santos, Pároco da 
Catedral do Rio de Janeiro, a todos 

colaboradores pelo o Brechô da Ordem 
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Dama  
Gisella Amaral,  

 
 

“um sorriso de 
simplicidade” 

 
 A Ordem do Santo Sepulcro tem muitas pessoas 

talentosas, a partir desta edição vamos 
homenagear sempre uma Dama ou Cavaleiro, 
falando um pouco de sua história. 
 

Escolhemos começar esta série com o sorriso 
marcante da Ordem, carregado de simplicidade, 
de doação a nossa Igreja e a Ordem, uma mulher 
que tras em seu DNA a alegria de viver: Dama 
Gisella Amaral.  
 

Referência na moda, nos costumes e na arte de 
receber bem na sociedade carioca a partir da 
década de 60, Gisella Amaral continua servindo 
de exemplo.  
 

Desde jovem, seu nome esteve ligado a causas 
sociais, especialmente às da religião católica, da 
qual é servidora fervorosa.  
 

Ela já chegou a estar envolvida com 39 
instituições de caridade ao mesmo tempo, mas 
hoje, por causa pessoais, diminuiu o ritmo. Ainda 
assim, não abre mão de alguns compromissos, 
entre eles o de organizar a festa dos 
aniversariantes do mês da Casa São Luiz para 
Velhice e o trabalho no Banco da Providência. 
 

“Esta crise atrapalhou muito as doações. Fiz a 
Feira da Providência durante onze anos no 
Jockey Club. As empresas que me ajudavam 
agora não colaboram mais. No ano passado, não 
consegui arrecadar dinheiro suficiente. Neste 
ano, também não”, lamenta. Mas isso não é 
motive para desanimar essa Dama da Ordem, ao 
contrario, sempre atenta aos necessitados. 

A compaixão pelos mais necessitados começou 
aos 5 anos. Ao visitar os parentes de uma babá 
que morava em uma favela, reparou que as 
crianças não tinham brinquedos. Em casa, 
separou uma boa quantidade dos seus e 
distribuiu entre a meninada. Adulta, fez curso de 
instrumentação cirúrgica para trabalhar como 
voluntária em hospitais públicos.  
 

A caridade permeou toda a sua vida e refletiu-se 
no hábito de não usar joias — exceto por uma 
aliança e um anel de Nossa Senhora das Graças.  
 

“Não vejo sentido em gastar fortunas para me 
enfeitar, mas não censuro ninguém”, diz. Adepta 
das bijuterias, mantém poucos vestidos de grife 
no armário, todos peças-piloto, uma espécie de 
molde, comprados diretamente das casas de alta 
costura. Por isso, ela jura, custaram barato. Como 
sempre foi magra e alta, as marcas famosas como 
Dior, Givenchy e Guy Laroche faziam questão de 
emprestar-lhe suas criações para que ela 
desfilasse por Paris e Nova York, cidades onde seu 
marido era dono de boates badaladas. 
 

Dona de um sorriso simples e sincere, Gisella 
Amaral se destaca na Ordem do Santo Sepulcro 
trabalhando na Comissão Madre Teresa de 
Calcutá, que se preocupa com as ações sociais e 
assistênciais da Ordem. Trabalhou 
dedicadamente para o Rio de Janeiro receber o 
Papa João Paulo II em 1997 e o Papa Francisco 
em 2013.  
 
 

Obrigado Gisella pelo seu exemplo e testemunho. 
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Agenda 
SETEMBRO 
 

03 Set a 18 Set     Peregrinação Oficial da OESSJ  
                               Terra Santa e Roma  
  
18 Setembro         Reunião do Conselho da Ordem 
 
OUTUBRO 
 

10 de Outubro      Reunião do Conselho da Ordem  
 
26 de Outubro      Vigília dos Candidatos 
                               Ensaio Geral 
 
27 de Outubro      Missa de INVESTIDURA 
                               Igreja de N.Sra.Carmo da Antiga Sé 
 

Eminentíssimo Grão 
Prior da Ordem 
Equestre do Santo 
Sepulcro de Jerusa-
lém, e Arcebispo do 
Rio de Janeiro, 
Cardeal Orani João 
Tempesta. 
 
Dama e Cavaleiros 
  
que  recebem essa promoção generosa 
do Grande Magistério através do 
diploma e insignias envidas por Sua 
Eminência o  Cardeal O’Brien, Grão 
Mestre da Ordem, por recomendação e 
a indicação do Grão Prior. 
 
Quero manifestar neste momento, 
humildemente, a mais profunda 
gratidão pela honra e distinção, pelo 
reconhecimento do modesto esforço de 
cada um de nós agraciados, mas que 
se reveste de um grande significado 
neste momento que o mundo vive e 
que tanto aflige Sua Santidade, o Papa 
Francisco. São guerras, disputas, 
violências, o problema da fome e da 
miséria, o desemprego, as crises que 
ameaçam nossa sociedade, 
particularmente o Brasil, em que 
vivemos momento um momento dificil, 
onde precisamos mas do que nunca da   

dos ensinamentos, através desses mais 
de dois mil anos da história da Igreja de 
Cristo Salvador. Nós, da Ordem, que 
temos a responsabilidade de ser 
presence de Fé brasileira naquela terra, 
a Terra Santa, onde o Senhor escolheu 
para nascer, viver, pregar, morrer e 
ressuscitar, devemos dar testemunho. 
 
Nós queremos pedir ao nosso Cardeal 

Grão Prior da Ordem que 
nos aben-çoe para que 
sejamos revigorados na Fé, 
e que nossas orações possa 
alcançar essa cidade e 
nosso pais, os seres huma-
nos que sofrem em toda 
terra.  
 
Quero agradecer a nossa 

Lugar Tenente, a Comendadora Isis 
Penido pelo teste-munho que tem dado 
de sua fé.  
 
Reafirmo em nosso de todos que essa 
comenda só aumenta ainda mais nossa 
rersponsabilidade no serviço à Igreja e 
a Ordem.  

“ …essa comenda 
só aumenta ainda 
mais nossa 
responsabilidade 
no service a Igreja 

e a Ordem” 

Comendador 
Ar i stó te les Drummond 
Chanceler  da OESSJ 
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SETEMBRO: Vivenciar a Peregrinação 
 

“E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós 
vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como 

filho único, cheio de graça e de verdade.” (João 1:14) 
 
Os peregrinos frequentemente descrevem a sua peregrinação para a Terra Santa 
como um acontecimento que mudou as suas vidas. Eles não encontram palavras 
para expressar a felicidade absoluta que sentem durante esta aventura espiritual 
especial. 
 
Enquanto eles seguem os passos de Jesus, literalmente, algumas pessoas 
sentem que esta jornada é uma forma de se sentir mais perto de Jesus, ou de 
descobrir as raízes da sua fé cristã. Outras relatam sentirem-se intensamente 
como pontes humanas para a paz e a reconciliação, ou sentir ser parte do rico 
tapete da história religiosa que inspira cada canto da Terra Santa. 
 
Apesar da natureza profundamente pessoal da experiência da Terra Santa, a 
peregrinação em si une todos os crentes, como se fossem um. Ela os une em 
Cristo, na fé e na sua contribuição para preservar o precioso patrimônio cristão 
nesta terra magnífica. “Jesus disse-lhes: "segui-me...…” (Mateus 4:19)* 
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Calaveiros e Damas da O.E.S.S.J. participam dos 
25 anos de Ordenação Sacerdotal do Pe. Jorjão, 

na Igreja Nossa Senhora da Paz. 
Parabéns, querido amigo !!!! 



 

 

9 

 Lugar Tenência do Rio acolhe 12 novos 
Cavaleiros e Damas 

Informamos de que as propostas de 
admissão indicadas pela Comendadora 
Isis Penido, Lugar Tenente da Ordem no 
Brasil – Rio de Janeiro, foram examina-
das pela Comissão para Admissão e 
Promoções durante sua reunião em 27 de 
julho e aprovadas formalmente por Sua 
Eminência, o Cardeal Grande Mestre. 
 
Admitidos na Ordem em 2017: 
 

 
Cavaleiros 
 

- Sergio Antonio Paula Almeida 
 

- Hugo Henrique Ap. de Castro 
 

- Henrique Cunha de Lima 
 

- Jean-Pierre Marie Grivory 
 

- Maurício Soares Guimarães 
 

- Dauro Garcia Machado 
 

- Antonio Carlos P. L. Basto 
 

- Luiz Guilherme R.  Rodrigues 
 

- Fabio Viana Alves 
 

- Felipe Menegat 
 
Damas 
 

- Isabelle de Lima Lessa 
 

- Dara Lee Chapman 
 

- Luiza Moraes Gazola 
 

- Angela Maria M. da Costa 
 

 
Lugar Tenência Brasil – Rio de Janeiro 
S. Excelência Comendadora Isis Penido 

 
Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2017. 

 
Prezados amigos e novos membros da  
Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. 

 

Venho em nome da OESSJ e no meu, dar-lhes as boas 
vindas e apresentar um pouco do que envolve esta 
responsabilidade, que é ser um membro desta, que é 
uma Ordem Pontifícia da Igreja Católica. 
 

A autoridade máxima de nossa Ordem é o Romano 
Pontífice, o Papa Francisco, e o Grão Mestre é o 
Cardeal Eduinus Fredericus O’ Brien.  
 

Cada Lugar tenência no mundo tem um Grão Prior e 
Lugar Tenente. No nosso caso, o Grão Prior é o 
Cardeal Orani João Tempesta, e a Lugar Tenente: 
Comendadora Dra. Isis Penido. 
 

Temos  também um Conselho da Tenência: 
 

Prior: Cavaleiro Monsenhor André Sampaio O. 
Chanceler: Comendador Dr. Aristóteles Drummond 
Vice-Chanceler e Secretario Geral: Cav. Dr. Vitor 
Pereira 
Conselheiro: Comm. Dr. Gustavo Miguez de Mello 
Mestre de Cerimônia Eclesiástico:  Cav. Monsenhor 
Sergio Costa Couto 
Mestre de Cerimônia Leigo: Comendador Dr. Luiz 
Carlos Pugialli 
 

Gostaria de salientar que nas próximas palestras 
elucidativas sobre a Ordem, sua estória e as razões de 
sua existência, os senhores e senhoras entenderão 
melhor o porquê de ser um membro  desta Santa, 
Católica e Apostólica Ordem Pontifícia. 
  

Esperamos que todos sintam-se abençoados por sua  
aprovação e que honrem o nome de nossa Igreja. 

 

Deus Lo Vult 
 

Isis Penido 
Lugar Tenente 
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Rio de Janeiro recebe Novos 
Comendadores 
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"Querida Dama Isis Penido e Cavaleiros contemplados com o 
grau de Comendadores, em particular Luiz Carlos Pugialli que 
ha tanto tempo serve a Ordem com generosidade e dedicação.  
 
Parabenizo Dr. Gustavo Miguez que muito honrou a Ordem 
com seu trabalho de Lugar Tenente, assim como Dr. Gilson 
Araujo que teve a coragem e dedicação em abraçar os 
primeiros anos da Lugar Tenência no Rio de Janeiro. Ao meu 
amigo Aristóteles Drumond, meus sinceros comprimen-tos por 
esta destacada honraria.  
 
Sempre soube e compro-vei a dedicação da Lugar Tenente 
Dama Isis Penido, seu esmero à nossa Ordem Equestre do 
Santo Sepulcro de Jerusalém, parabenizo seu empenho em 
manter sempre unidos os Cavaleiros e Damas.  
 
Parabéns a todos, aos homenageados, aos Cavaleiros e 
Damas e a Sua Eminência Cardeal Orani João Tempesta. Que 
esta Ordem siga em frente como verdadeiros testemunhas da fé Cristã.”  
 

Dom Filippo Santoro 
Arcebispo de Taranto – Itália 

S. Exª 
Drª Isis Penido 
Lugar Tenente do Rio de Janeiro da OESSJ 
 
Querida Dama e Amiga, 
Tenho o maior gosto e até algum orgulho na concretização desta 
Cerimônia que, não tenho dúvidas, irá incentivar muitíssimo a já 
grande dedicação dos Cavaleiros e Damas à nossa Ordem. 
 
Como há dias referimos, as Comendas têm uma de suas funções, 
ou premiar feitos relevantes passados, ou quase obrigar os futuros 
agraciadas a tudo fazerem em torno da Lugar Tenente Isis 
Penido, para melhorar a presença Católica na Terra Santa, que 
não tenho dúvida irá suceder a partir desta Celebração presidida 
por Sua Eminência o Cardeal Dom Orani Tempesta. 
 
Aproveito esta oportunidade para endereçar, por seu intermédio, 
a Sua Eminência o Cardeal Grão Prior, o meu mais reconhecido 
e humilde agradecimento, sem cujos e superior orientação esta 
importante Cerimônia não teria sido possível. 

 
Para os Comendadores em especial, e para todos os Cavaleiros e Damas da Lugar Tenência do Rio de Janeiro 
em geral, as minhas mais devotas e humildes saudações, mas um empenho com toda a intensidade e vigor 
possível, para que tenham os maiores sucessos nesta autêntica Cruzada Moderna, cada vez mais necessária não 
apenas na Terra Santa como no mundo em geral. 
 
Pedindo a benção de Nossa Senhora da Palestina 
E com toda a Amizade 
Conde Rezende 
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Comendadora Isis Penido homenagea 
Nossa Senhora da Palestina, Padroeira 

da Terra Santa 
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Carta do Cardeal Odilo Pedro Scherer 
Arcebispo de São Paulo e Grão Prior da Lugar 

Tenência de São Paulo 
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SEDE DA OESSJ 
 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
da Antiga Sé 
 
Rua Sete de Setembro, 14 – Centro 
Rio de Janeiro – 20050-009 – BR 
Tel + 55 21 2080-9662  
@ e-mail: oessjbrasil@gmail.com 

HORÁRIOS DE  
MISSAS NA IGREJA 

Segunda a Sexta: 08h00  
Quarta: 09h00 

  
DOMINGO: 09h00 e 11h00 

 
MISSA DA ORDEM SEMPRE NO 

PRIMEIRO DOMINGO  DE CADA MÊS, 
ÀS 11h PARTICIPE! 

Missa de Investidura dos Novos 
Cavaleiros e Damas 

 

27 de Outubro – 18h30 
 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé 
Rua Sete de Setembro, 14 – Centro 

 

Programação 
 

26 de Outubro      27 de Outubro 
18h – Ensaio Geral com os novos   17h30 – Chegada dos Novos 
 
19h – Vigília para todos da Ordem   18h – Chegada e Preparação todos 
Igreja de N. Sra. Glória do Outeiro   18h30 – Santa Missa 
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 Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
 

Cardeal Orani João Tempesta, Grão Prior 
 

Monsenhor André Sampaio, Prior 
 

Dra. Isis Penido 
Lugar Tenente Brasil – Rio de Janeiro 

 
Luiz Carlos Pugialli 

Comunicação Social – Brasil, Rio de Janeiro 
oessjcomunicacao@gmail.com 
N. 12/ Setembro - Ano 2017 

Informe da OESSJ 

L'Ordine nel Mondo 

Durante a reunião de Lugar-Tenentes europeus 
em Roma (27-28 de junho 2017), encarregado 
pelo Papa Francisco, o cardeal Pietro Parolin, 
Secretário de Estado da Santa Sé - entregou a 
Grã-Cruz da Ordem de São Gregório Magno ao 
Governador Geral Agostino Borromeo, que 
chegou ao fim do seu segundo e último mandato 
de quatro anos. 
 
Cardinal Edwin O'Brien - Grand Master - 
agradeceu calorosamente Professor Borromeo, 
muito aplaudido pelos participantes deste 
encontro internacional, antes de apresentar o 
novo Governador Geral, Embaixador Leonardo 
Visconti di Modrone, que ele disse querer prestar 
atenção às necessidades de todos os membros da 
Ordem e trabalhar em continuidade com o seu 
antecessor, cujo orçamento é excepcional. 
 
A apresentação dos resultados financeiros por 
Pier Carlo Visconti Consultor e Professor Pierre 
Blanchard - membro do Grande Magistério - teve 
um acréscimo inédito em doações para a Terra 
Santa (mais de 16 milhões de euros), tornada 
possível principalmente através das atividades do 
Grão-Mestre visitar sistematicamente as 
Lugartenências em todo o mundo, o dinamismo 
da vida local e incentivar comunicações 
internacionais da Ordem. 
 
"Desta forma, criou um clima de confiança e 
fraternidade, trazendo o centro para os 
subúrbios", como observou o professor 
Borromeo. 
 

A Ordem continua a ver o nascimento em 
qualquer lugar novos cavaleiros e damas 
comunidades: por exemplo, novas delegações 
Magistral no Chile e Peru são planejadas. Um 
desenvolvimento estável que a chanceler Alfredo 
Bastianelli ilustrada através de algumas 
estatísticas demonstrativas - cerca de 30.000 
membros em todos os continentes, dos quais um 
mulheres terceiros - que descrevem, em 
particular, a capacidade de atracção dos 
exercícios Ordem na Ásia e no Pacífico. 
 
Em relação à questão do apoio à Igreja na Terra 
Santa, o vice-prefeito, Mgr. Antonio Franco, 
disse que a Fundação do Vaticano San Giovanni 
Battista, construído pelo Papa, foi capaz de 
remediar a situação da Universidade de Madaba, 
incentivando um caminho de condução melhor 
transparente para a autonomia. Num sentido 
mais amplo, a vocação da Fundação é promover 
a cultura ea educação no Oriente Médio. 
 
Através das palavras do seu presidente, Professor 
Thomas McKiernan, a Comissão Holy Land - 
responsável pela gestão de projetos do Grande 
Magistério conduzida a pedido do Patriarcado 
Latino - apresentou a situação atual de projetos 
na igreja Jubeiha, a escola Naour, e o aumento 
dos salários dos professores nas escolas no vasto  

Encontro anual  
das Lugartenencias 

Européia - 2017 
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patriarcal Arquidiocese de Jerusalém, que inclui 
Chipre, Israel, Palestina e Jordânia. 
 
Estas escolas - que recebem inúmeros estudantes 
muçulmanos - são lugares-chave para construir 
pontes de amizade e entendimento mútuo, 
elementos-chave e garantia de paz futuro. 
 
Os tenentes manifestaram o desejo de ser mais 
ativo na Palestina onde o desespero reina, 
quando, a pedido do Patriarcado Latino maioria 
dos projetos do Grande Magistério é feito na 
Jordânia. É verdade - como observou o 
professor Borromeo - que a proporção de 
católicos na Palestina é muito pequena (2% 
cristãos), mas uma futura reunião com Mons 
Pierbattista Pizzaballa, Administrador 
Apostólico, terá lugar sobre este assunto.. 
 
O Vice-Governador Geral para a América do 
Norte, Patrick Powers, lembrou que, em todo o 
território do Patriarcado Latino mais de dois 
terços dos custos são cobertos pela Ordem, 
incluindo, por exemplo, 100% da formação dos 
sacerdotes no seminário Beit Jala, localizado 
perto de Belém, na Palestina. 

Os Estados Unidos, juntamente com a 
Alemanha, estão na liderança sobre doações, 
com legados significativos obtidos com 
actividades de informação particularmente 
intensas entre os membros e afiliadas (mais de 
dois milhões de dólares em doações no ano 
passado). Posteriormente, foi tratado o tema da 
consulta, agendada 12-16 novembro de 2018.  
 
Os assizes da Ordem será caracterizada pela 
adoção dos novos estatutos e os participantes irão 
trabalhar na preparação das funções do tenente, e 
o lugar ocupado por clérigos em Lugartenências. 
O Grão-Mestre espera que o clero não exceda 
10% dos membros, e que padres e religiosos são 
claramente a intenção de ter um serviço 
espiritual distinto. O seu papel será, portanto, 
mais bem definido nesta Ordem essencialmente 
secular, em oposição ao de Malta que é sim uma 
ordem religiosa. 
 
A reunião concluiu, acolhendo o novo 
governador-geral, que pediu uma oração 
conjunta para coordenar todas as Lugartenências 
"num espírito de diálogo concreto, aberto e 
sincero." 

“teve um acréscimo inédito em doações para a Terra Santa, tornada 
possível principalmente através das atividades do Grão-Mestre visitar 

sistematicamente as Lugartenências em todo o mundo, o dinamismo da 
vida local e incentivar comunicações internacionais da Ordem”. 


