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Mensagem da Lugar Tenente 
Comendadora Isis Penido 

Um	abençoado	Ano	Novo	

Os fogos de artificio anunciam que o ANO 
NOVO já está presente e o ano de 2017 
passou... 
 

As taças de “champagne” se cruzam e o 
vinho borbulhante anunciam que  2018 
chegou. 
 

BEM VINDO 2018!!!!! 
 

COM MUITAS BENÇÃOS!!!!! 
 

Olhos se cruzam, mãos se entrelaçam e 
todos se abraçam calorosamente, num só 
pensamento e exprimindo o mesmo desejo: 
SAÚDE, PAZ, PROSPERIDADE, AMOR! 
 

Não importa o idioma, a nação, a cor, a 
origem, porque todos somos irmãos e 
descendentes de um só PAI. 
 

Neste momento lembramos apenas de uma 
paravra: AMOR. 
 

As mágoas, os rancores, os ressentimentos, 
são esquecidos e nós cantamos uma só 
canção, um só hino...o hino da fraternidade. 

Pensemos apenas no futuro, com Deus, Jesus e 
Maria Santíssima nos protegendo, pois a FÉ nos 
mantem vivos e ativos. 
 

“Crer nada mais é do que, na escuridão do mundo, 
tocar a mão de Deus e assim, no sillencio, escutar a 
Palavra , ver o Amor.” – Bento XVI 
 

Neste ano de 2018 peço a todos os irmãos de 
nossa amada Ordem que continuem nos apoiando 
e defendendo, para continuarmos nosso trabalho 
pelos que mais precisam de nós e engrande-
cimento da OESSJ, cumprindo nossas metas e 
desafios. 
 

Teremos um ano muito importante para a Ordem, 
neste 2018, com a visita do Grande Magistério à  
Lugar Tenência do Rio de Janeiro em Maio.  
 

Nossa Senhora da Palestina nos proteja. 
 

Desejo a todos um ano doce e profícuo em suas 
atividades, neste ano dedicado ao LAICATO… 
 

“SEJAMOS O SAL DA TERRA 
E LUZ DO MUNDO” 

 
Deus Lo Vult, 

Isis Penido 
OESSJ - Lugar Tenente 
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“Um	Cardeal	que	fez	história”	

 “NÃO TENHO MEDO DA MORTE.A MORTE É 
UMA PASSAGEM PARA UMA VIDA DEFINITIVA” 

Dom Eugenio Sales 
 
Dom Eugenio Sales foi um pastor de almas e 
principalmente um Estadista. Nomeado Arcebispo do 
Rio de Janeiro pelo Papa Paulo VI, assumiu e cuidou 
da Arquidiocese por 30 anos e nunca se deixou abalar 
ou dominar pelo momento reinante no Brasil, nos 
anos difíceis que aconteceram durante sua gestão. 
 

Como grande brasileiro, no recato de uma vida 
impecável, ministrava diariamente lições do seu 
evangelho a todos que com ele conviviam, dando 
exemplo de solidariedade, caridade  e amor ao 
próximo. 
 

Em sua gestão desenvolveu uma serie de Pastorais: 
Penal, das Favelas, do Menor - e como homem de 
visão, muitas delas entregou à coordenação de leigos. 
 

Grande construtor, durante sua gestão construiu o 
edifício João Paulo II, anexo ao palácio São Joaquim 
e o confortável prédio no Sumaré, para reuniões, 
palestras, retiros, com acomodações. 
Pessoalmente posso dizer que pertenço à escola 
eugeniana, pois desde cedo paraticipei das obras por 
ele criadas juntamente com minha mãe. 
 

Durante mais de 30 anos guiou sua ovelhas, dando 
exemplo de correção, modéstia, sensatez, recato, 
firmeza e conciliação.  
Religioso virtuoso! 

Foi um Grão Prior da OESSJ, sério, 
rigoroso, conciliador e afetuoso, não 
deixando nunca de dizer o que pensava e 
sempre estava certo em suas ponderações, 
afirmações e negativas. 
 

Nada fazíamos sem seu “de acordo”. Sei 
que ele se orgulharia de me ver Lugar 
Tenente da Ordem, hoje. Lembro-me 
quando falei a ele sobre meu projeto de 
construir uma Capela para Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós. 
Estavamos em seu gabinete, na Nossa 
Senhora da Paz. Pegou o projeto, leu 
calmamente e olhou-me direto nos olhos e 
disse: “Construa, minha filha, faça o que 
seu coração manda por Nossa Senhora.Eu 
abençôo seu desejo e projeto!!!!!” 
Emocionada, beijei sua mão... estava em 
estado de Graça!!!!... 
 

Dom Eugenio foi motivo de honra e 
orgulho para todos nós que tivemos a 
alegria de com ele conviver e ama-lo para 
sempre. 
 

Deus Lo Vult 
Isis Penido 

OESSJ-Lugar Tenente 

Homenagem ao Grão-Prior 
Cardeal Eugenio de Araujo Sales 
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RESUMO DA ULTIMA REUNIÃO DO 
CONSELHO DA ORDEM DE 2017 

 

1. Anúncio e cumprimentos aos novos comendadores e informações sobre a 
entrega da Comenda. Cav. Presbítero Monsenhor André Sampaio receberá em 
cerimônia presidida pelo Cardeal O’Brein no dia 21 de maio de 2018. A Dama 
Gisela Amaral recebe na Confraternização de Natal.  

2. Informado sobre a Visita Oficial do Grande Magistério na América Latina, com 
encontro dos Lugar Tenentes em Buenos Aires – Argentina e a visita a Lugar 
Tenência do Rio de Janeiro para encontro com Conselho, membros da Ordem e 
celebrações, de 19 a 25 de maio de 2018.  

3. Aprovado, por unanimidade, o novo valor da Contribuição anual da Ordem: 
 

2018 - O valor da contribuição será R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) 
 

a data limite de pagamento permanecerá a mesma – 10 de setembro 2018  

4. Apresentado a reestruturação das Comissões e alteração de uma comissão, que 
passa a cuidar dos candidatos a ingressar na Ordem, através de um Postulantado. 
Foram remanejados também alguns membros de uma comissão para outra, e 
apresentado a Dama Dulce Pugliese como nova Presidente da Comissão de 
Finanças. 

5. Para 2018 ficou determinado que ingressarão na Ordem, em cerimônia de 
Investidura presidida, pelo Grão Mestre, os candidatos que já estão sendo 
preparados e residentes no Rio de Janeiro. 

6. Em relação aos novos candidatos para 2019 será iniciado em 2018, um trabalho 
coordenado pela Lugar Tenente e Comissão do Postulantado para preparar os 
novos candidatos, permanecendo o critério de, preferencialmente, candidatos do 
Rio de Janeiro. 

7. Apresentado o Calendário das Atividades para 2018, com eventos oficiais da 
Arquidiocese do Rio e as atividades ordinárias da Ordem.  

Na abertura, o Cardeal Orani Tempesta, falou da escolha do tema para o ano de 
2018 sobre o laicato e o lema: “sal da terra e luz do mundo”. A presença do leigo 
na Igreja e, de modo especial, dos membros da Ordem em atividades caritativas. 
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
2018 

PLANEJAMENTO DE 2018 
 

06 de Janeiro – 8h Ordenação Episcopal do novo Bispo Auxiliar – Dom Paulo  
 

20 de Janeiro - 9h  Missa de São Sebastião – Igreja dos Capuchinhos 
 

04 de Março – 11h Primeira Missa do Ano 
 

06 de Março – 18h Reunião com os Membros do Conselho e Comissões 
 

25 de Março – 9h  Missa do Domingo de Ramos na Catedral 
 

27 de Março – 18h Ofício das Trevas na Igreja de N Sra do Carmo da Antiga Sé  
 

30 de Março – 15h Sexta-feira Santa Função Litúrgica na Catedral – Paixão  
 

03 de Abril – 18h  Reunião Geral e Páscoa do Membros da Ordem  
 

08 de Abril – 15h  Festa da Misericórdia na Catedral 
 

30 de Abril – 11h  Dia de Convivência com os Cavaleiros e Damas 
 

06 de Maio – 11h  Missa na Igreja N Sra do Carmo da Antiga Sé  
 

08 de Maio – 18h  Reunião com os Membros do Conselho e Comissões 
 

17 de Maio    Encontro dos Lugar Tenentes da América Latina na Argentina  
 

18 de Maio    Encontro dos Lugar Tenentes da América Latina na Argentina  
 

19 de Maio – 10h  Chegada do Cardeal O’Brien e Grande Magistério 
 

20 de Maio – 16h  Vigília Velada D’Armas na Igreja N. Sra. da Glória do Outeiro 
 

21 de Maio – 18h30 Missa de Investidura na Igreja de N. Sra. do Carmo da A.Sé 
 

22 de Maio – 11h  Missa Capela de N. Sra Desatadora dos Nós, Santa Rita  
 

23 de Maio – 18h30 Jantar Palestra com o Cardeal O’Brien 
 

31 de Maio – 15h   Ofício das Horas na Candelária e Procissão de Corpus Christi 
 

09 de Junho – 17h Missa de Ação de Graças pelo Aniversário da Lugar Tenente 
 

12 de Junho – 18h Reunião com os Membros do Conselho e Comissões 
 

23 de Junho  Aniversário do Grão-Prior Cardeal Orani Tempesta 
 

01 de Julho – 10h  Missa na Igreja do Santo Sepulcro do Rio de Janeiro 
 

. . .  Férias em Julho  . . . 
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
2018 

05 de Agosto – 11h Missa na Igreja N Sra do Carmo da Antiga Sé  
 

14 de Agosto – 18h Reunião com os Membros do Conselho e Comissões 
 

02 de Setembro – 11h Missa na Igreja N Sra do Carmo da Antiga Sé  
 

11 de Setembro – 18h Reunião Geral Membros da Ordem  
 

07 de Outubro – 11h Missa na Igreja N Sra do Carmo da Antiga Sé  
 

09 de Outubro - 18h Reunião Geral da OESSJ 
 

19 - 21 Outubro  Retiro Anual para todos os Membros da Ordem 
 

04 de Novembro – 11h Missa na Igreja N Sra do Carmo da Antiga Sé  
 

06 de Novembro- 18h Reunião com os Membros do Conselho e Comissões 
 

12-16 Novembro  Consulta Geral do Grande Magistério em Roma – L. Tenente 
 

27 Novembro- 18h Reunião com os Membros do Conselho e Comissões 
 

02 de Dezembro – 11h Missa na Igreja N Sra do Carmo da Antiga Sé  
 

17 Dezembro – 18h Confraternização de Final de Ano. 

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 DOS MEMBROS DA ORDEM  
SEMPRE NO PRIMEIRO DOMINGO  DE CADA MÊS 

ÀS 11h - PARTICIPE! 
 

04 de Março – 11h   Primeira Missa da Ordem do Ano 
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Celebrando a Unidade 
 

 “Para que todos sejam um” 
 
A Arquidiocese do Rio de Janeiro reuniu-se 
neste sábado, dia 2 de dezembro, para 
celebrar o Dom da Unidade, em torno do 
nosso Pastor, Cardeal Orani João Tempesta, 
Bispos, padres, diáconos, seminaristas, 
religiosos e religiosas e povo de Deus.  
 
O lema Pastoral do nosso Grão Prior 
Cardeal Orani João Tempesta é “para que 
todos sejam um”, bendigamos ao Senhor 
que nos reúne em seu Amor e, cada vez 
mais, nos comprometamos a viver, com Ele, 
a missão de anunciar e testemunhar o 
Evangelho.  
 
A homilia em base da leitura dos Atos dos Apóstolos 4, 
32-35: “a multidão dos fiéis era um só coração e uma 
só alma... Entre eles ninguém passava necessidade ... 
era distribuído conforme a necessidade de cada um” e 
no Evangelho de São Mateus 5, 13-16 : “Vós sois o sal 
da terra. Vós sois a luz do mundo”.  
 

Compromisso Arquidiocesano da 
Unidade: 

 

“Assumo plenamente o compromisso da minha Fé.  
Num mundo que prega o egoísmo, quero viver e 
testemunhar o amor. 
Num tempo em que a religião parece servir-se de 
Deus, quero viver e testemunhar o serviço. 
Diante de quem me diz para pensar em mim mesmo,  
quero construir a unidade. 
Não quero ser mais que meus irmãos. 
Não quero que eles sejam menos que eu. 
Quero que todos sejam sempre irmãos e irmãs. 
Jesus Cristo quis e quer assim. 
Assumo plenamente meu compromisso pela Unidade. 
Recuso palavras e atitudes de indiferença, 
isolamento, prepotência e preconceito. 
Quero trabalhar, cada dia de minha vida, para que 
todos sejam realmente um, como Jesus pediu e rezou. 
Eu estou na Igreja. Eu sou a Igreja. 
Quero servir a Igreja Una, Santa, Católica e 
Apostólica. 
Sou parte do Corpo de Cristo. 
Quero acolher em minha vida, em minha família e 
em minha comunidade o caminhar da Igreja no 
Brasil e no Rio de Janeiro. 
Comprometo-me a seguir as diretrizes pastorais da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro. 
Quero, por fim, dizer a Cristo e a meus irmãos e 
irmãs: 
tornamo-nos mais unidos, vivemos nossa Fé. 
Bendito seja Deus! 
Amém. 

“Participar destas cerimônias arquidiocesanas é muito 
importante para a Ordem e também a para divulgação”  

Isis Penido. 
 
Participaram da Celebração da Unidade os Cavaleiros Dauro Machado, Luiz 
Guilherme, a Comendadora Isis Penido, Lugar Tenente, a Dama Eliana Moura e 
o Comendador Luiz Carlos Pugialli, cerimoniário leigo.  
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SERVIR A DEUS NOS MAIS NECESSITADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As palavras de Jesus continuam sendo uma exigência irrenunciável para os que levam o nome de cristãos: “O que 
fizer a um desses pequeninos é a Mim que fazeis”. 
 

Jesus tomou sobre si as dores do mundo: o enfermo, o abandonado, o desprezado, o empobrecido, o faminto. 
Também o encarcerado. Ele era Deus realmente encarnado; e todas estas categorias e situações humanas, que 
somente aparecem nas paginas de violência da grande media, ou nem sequer nelas, são a condição em que vive a 
grande maioria dos habitantes do planeta. 

Jesus sabe que o caminho dos homens é longo e 
que eles são fracos. Podem desfalecer enquanto 
caminham pelo mundo afora. É o que vemos no 
Evangelho: Jesus tem compaixão daquele povo 
que já estava cansado e com fome. Assim, 
compadecido em despedi-los neste estado, 
realiza o portentoso milagre da multiplicação dos 
pães. O Senhor sabia que a multidão faminta não 
poderia aprender os mistérios do Pai e, ao 
mesmo tempo, exercitava os Seus discípulos a 
não se omitirem diante dos desafios e a se 
colocarem sob a Providência Divina: “Onde 
vamos comprar pão para que eles possam comer?” 
 

Assim foi que – questionados sobre o que teriam 
de fazer – apareceu André que lhe deu a notícia 
de alguém que tinha cinco pães e dois peixes. 
São lições que, hoje, servem para a nossa vida: 
Como alimentar tanta gente tendo tão pouco? O 
que fazer? O que pensar? Desistir, resmungar, 
murmurar? 

“Quem	não	vive	para	servir,	não	serve	para	viver”.	Pregue	o	
Evangelho	para	 todo	mundo.	 Para	 falar	 de	amor,	 eu	 tenho	
de	aprender	a	 repartir	o	pão,	 chorar	 com	os	que	choram	e	
me	alegrar	com	os	que	se	alegram. 
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"Sem palavras, emoção pura...Thereza e Luiz Carlos.... uma noite abençoada por Santa 
Theresinha, irmãos amados  e o querido Prior. Deus sabe mais..." 

Isis Penido 

Homenagem à Lugar-
Tenente Isis Penido 

 Manoela Ferrari 
 

 Foi impecável o jantar comemorativo 
do Primeiro Aniversário da investidura da 
Dama Isis Penido como Lugar-Tenente Brasil-
Rio de Janeiro da Ordem Equestre do Santo 
Sepulcro de Jerusalém, oferecido pelo 
Comendador Luiz Carlos Pugialli e sua 
esposa, Thereza Cristina, no simpático 
apartamento onde moram em Botafogo, no 
Rio de Janeiro. 
 A confraternização, na primeira 
semana de dezembro, ganhou decoração com 
motivos natalinos, tudo no maior capricho 
oferecido pelo casal. O carinho podia ser visto 
nos mínimos detalhes (“Deus está nos 
detalhes”, comentou uma convidada). Do 
porta-guardanapos de rosas, passando pelo 
delicioso menu (com o cardápio impresso), aos 
placements e lembrancinhas personalizadas para 
cada convidado: nada escapou ao olhar atento 
e amoroso dos anfitriões. 
 Regado a vinho e boa conversa, a noite 
contou com as presenças - além da 
homenageada e dos donos da casa - do 
Comendador Monsenhor André Sampaio, 
Prior e das Damas Eliana Moura, Regina 
Ximenes, Vera Tostes, Manoela Ferrari e do 
pai da anfitriã, Daniel. Em seu discurso de 
homenagem, o Monsenhor André Sampaio 
destacou a dedicação e o dinamismo da Lugar-
Tenente à nossa “amada Ordem” (como ela se 
refere sempre), elogiando-lhe a capacidade de 
trabalho e a diplomacia da gestão: “A Isis 
revigorou a OESSJ, dando-lhe novo fôlego, 
com uma capacidade imbatível de formar 
equipes”. 
 O capricho da acolhida e a harmonia 
da noite mereceram registros unânimes de 
encantamento: “magnífico” e “impecável” 
foram alguns dos adjetivos  usados pelo grupo. 
Além da certeza de que a nossa Lugar-Tenente 
merece todas as homenagens. Parabéns, Isis,  
hoje e sempre! “Deus lo vult!” 



 

 

10 

CONFRATERNIZAÇÃO 
DE NATAL 2017 

 

Capela de N. Sra. Conceição – 
Dama Andréa Caldas e o 
Cavaleiro Luiz Guilherme. 
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“É uma honra para todos nós entregar essa Comenda a Dama Gisella Amaral”  
Cardeal Orani João Tempesta, Grão Prior. 

Cavaleiros e Damas na Confraternização 
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Durante a celebração de Natal, a Dama Gisella Amaral foi promovida a Dama de 
Comenda pelos seus serviços prestados a Igreja, de modo especial na Arquidiocese de 
São Sebastião do Rio de Janeiro, através de diversas obras sociais, entre elas as do 
Banco da Providência, fundado port Dom Helder Câmara.  
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“Cavaleiros e Damas da Ordem, neste momento fui tomada de dois sentimentos: o de 
alegria pela Comenda a nossa Dama Gisella Amaral e de gratidão a todo trabalho que 
ela, com sua força, garra e fé, desempenha entre nós, em prol dos mais necessitados. 
Um grande exemplo de mulher a todas nós!” 

Isis Penido, Lugar Tenente 



 

 

14 
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COMENDADORA GISELLA AMARAL 
 

No dia 15 de dezembro, na Missa de Ação de Graças pelo ano de 2017 e da 
Confraternização de Natal da OESSJ a Dama Gisella Amaral recebeu, ladeada de sua 
família, a Comenda do Grande Magistério, tornando assim a segunda Dama de 
Comenda da Lugar Tenência do Brasil – Rio de Janeiro; a primeira a receber em marco 
de 2017 foi a Dama Isis Penido, Lugar Tenente. O Casal Gisella e Ricardo do Amaral 
estavam acompanhados dos filhos, nora e netas. 



 

 

16 

PRÊMIO “AMIGOS DA ORDEM 2017” 
 

Um antigo sonho do Monsenhor Sérgio Costa Couto, a proposta do Prêmio “Amigos da Ordem” 
tem como objetivo agraciar personalidades e instituições que se destacaram na colaboração à 
Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, entregando todos os anos, em nossa 
confraternização um prêmio, com a presença do Grão Prior Cardeal Orani João Tempesta, e da 
Lugar Tenente Isis Penido. 
 
Concebido pela OESSJ Brasil - Rio de Janeiro, o prêmio criado em nossa Lugar Tenência Brasil – 
Rio de Janeiro, sob o comando da Dama de Comenda Isis Penido, é uma iniciativa da Comissão 
de Comunicação Social, São João Paulo II, sob a presidência do Cavaleiro Comendador Luiz 
Carlos Pugialli, inspirado, como já falamos, em num antigo sonho do Monsenhor Sérgio Costa 
Couto.  
 

Em 2017: (1) Cavaleiro José Paulo Soares, (2) Dama Eliana 
Moura, (3) Gustavo Affonso Capanema, (4) Pe. Silmar 
Fernandez, (5) Dama de Comenda Gisella Amaral, (6) Dama 
Dulce Pugliese, Pe. O prêmio especial deste ano foi para o 
Cardeal Orani João Tempesta.  
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“Gisella Amaral já chegou a estar envolvida com 39 instituições de caridade ao 
mesmo tempo, mas hoje, por motivos 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.” 

Manoela Ferrari 
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35 Cavaleiros e Damas participam 
da Confraternização de Natal 
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Cardeal recebe o relatório das 
Atividades da OESSJ em 2017 

Neste final de ano de 2017, em que tenho a honra de trabalhar como Lugar Tenente, 
agradeço a cooperação de todos, a disponibilidade, a sinceridade e, sobretudo, o crédito que 
me deram... vocês acreditaram em mim, em minhas intenções e capacidade de gerir nossa 
amada Ordem. 
 

Ninguém faz nada sozinho, todos sabem... e o que seria da Ordem e desta nova gestão se 
não fosse a reunião de forças e o trabalho conjunto? 
 

Agradeço aos nossos Lugar Tenentes anteriores, que nos ensinaram muito e abriram o 
caminho para que pudéssemos continuar.  
 

Quero demonstrar neste relatório, do que fomos capazes em 2017 e além de mais uma vez 
agradecer, pedir a todos que em 2018 trabalhem com o mesmo empenho e amor para a 
nossa amada Ordem.Não posso nominar, são todos, mas Deus os abençoe pelo seu 
trabalho!!! 
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A Alegria foi a marca no Coquetel e 
na troca de presentes 
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ANO DO LAICATO 
 

Tempo de santidade e missão dos leigos e leigas  
(Fonte: Documento 105 da CNBB)  

26 de novembro de 2017 a 24 de novembro de 2018 
 

TEMA: 
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja e, saída’,  

a serviço do Reino”. 
 

LEMA: 
“Sal da Terra e Luz do Mundo”,  

TEMA: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos 
na ‘Igreja e, saída’, a serviço do Reino”. 
 
No Cristianismo, os leigos ou fiéis são aqueles que 
não são ordenados, isto é, que não receberam o 
sacramento da Ordem. Os leigos compõem a maior 
parte da Igreja e têm a missão de testemunhar e 
difundir o Evangelho, bem como uma vocação 
própria a de procurar o Reino de Deus, iluminando e 
ordenando as realidades temporais segundo Deus, 
correspondendo assim ao chamamento à santidade e ao 
apostolado, dirigido a todos os batizados.  
 
Mas, mesmo que não sejam clérigos, eles devem 
também participar das mais diversas formas no 
governo e administração das suas igrejas locais. 
Embora vulgarmente se tenha a noção de que um 
leigo é quem não entende muito de um assunto, isto 
não se verifica de forma generalizada na pratica, 
havendo muitos leigos que inclusive se capacitam 
para compor a Igreja. 

Antigamente relegado para um papel secundário pela 
hierarquia eclesiástica, os leigos hoje tornaram-se 
cada vez mais importantes e influentes no seio da vida 
eclesial porque, desde do Concílio do Vaticano II 
(1962-1965), eles gozam de igualdade em relação ao 
clero, em termos de dignidade, mas não de funções.  
 
Desde então, os leigos tornaram-se, como por 
exemplo, mais ativos e dinâmicos na administração 
das igrejas, na angariação de fundos, na organização e 
participação de expressões de culto (sendo, como por 
exemplo, acólitos, leitores ou membros da cantoria) e 
de outras atividades paroquiais ou diocesanas, na 
catequese, no apostolado, na evangelização, na 
solidariedade social, entre outras áreas. 
 
Atualmente, os leigos podem ser divididos em dois 
grupos: o dos católicos não-praticantes, que tende ser 
cada vez maior nos países europeus e americanos; e o 
dos católicos praticantes. Mas esta classificação não 
está oficializada pela Igreja Católica.  
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Dentro do grupo dos leigos, existem também aqueles 
que, não sendo ordenados, são membros consagrados, 
que normalmente agrupam-se em institutos seculares 
ou até em ordens religiosas (Ex. As comunidades 
católicas como Shalom.).  
 

Porém, na linguagem corrente e prática, este grupo de 
consagrados é excluído dos leigos. 
 
Entenda a missão e o papel do leigo na 
Igreja 
 

O Concílio Vaticano II resgatou, de maneira 
iluminada, o papel do leigo na Igreja; por isso, hoje, 
graças a Deus, homens e mulheres leigos, jovens e até 
crianças fazem um trabalho maravilhoso de 
evangelização.  
 

Em nosso Continente, onde há uma enorme falta de 
sacerdotes, o leigo pode e deve dar a sua grande 
contribuição à Igreja na missão de salvar almas. O 
nosso Catecismo da Igreja Católica (CIC) diz que 
todo leigo, em virtude dos dons que lhe foram 
conferidos, é, ao mesmo tempo, testemunha e 
instrumento vivo da própria missão da Igreja pela 
medida do dom de Cristo. (Ef 4,7) [CIC§913]. 
 

Cada leigo deve repetir com São Paulo: Ai de mim se 
eu não evangelizar (1Cor 9,16). Certa vez, falando aos 
bispos do Brasil em uma de suas visitas ad limina, 
Papa João Paulo II disse a eles: “O fiel leigo, na sua 
própria vida cristã e em sua atuação na Igreja, não é 
um mero auxiliar do bispo ou do padre.  O batismo 
lhe dá direito e, portanto, também o dever de realizar 
em sua existência a ação sacerdotal de Cristo.  
 

Daí a justa autonomia do fiel leigo naquilo que lhe é 
próprio: em qualquer estado ou condição de vida, 
cada pessoa na sociedade, independentemente da sua 
raça e cultura, tem o lugar que lhe é devido e é 
chamada a exercer a missão que Deus confiou à 
Igreja, para esta realizar no mundo (Código de Direito 
Canônico, 204).” São Paulo nos lembra: “Vós sois o 
Corpo de Cristo, e cada um de vós é um dos seus 
membros” (1Cor 12,27). 
 

A área específica do leigo é o apostolado no mundo 
secular, inserido nas realidades temporais, na escola, 
na indústria, na economia, política, artes, música etc, 
participando, como cristão, das atividades do seu 
estado de vida e trabalho social  (Christifideles laici, 17). 
 

O mundo é o campo de trabalho do leigo. Por outro 
lado, o Concílio Vaticano II ensinou que o sacerdócio 
comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou 
hierárquico, embora se diferenciem essencialmente e 
não apenas por grau, ordenam-se mutuamente um ao 
outro; pois um e outro participam, cada um a seu 
modo, do único sacerdócio de Cristo (LG,10). 

Os leigos complementam a ação dos clérigos 
 

Assim, o leigo faz e complementa a ação do sacerdote; ele 
não ministra os sacramentos, não o substitui, mas prepara os 
irmãos para isso. Mas, para que o leigo cumpra bem a sua 
missão, ele precisa conhecer bem a Igreja que Jesus instituiu 
e nos deixou com a Sua doutrina. Muitas vezes, há erros e 
desvios graves, porque alguns leigos querem prescindir da 
Igreja hierárquica como se essa não fosse da vontade de 
Jesus. O entusiasmo pelo novo pode ser danoso se a 
hierarquia e o Magistério da Igreja não forem respei-tados. 
 

A estrutura hierárquica da Igreja foi estabelecida por Cristo, 
como seu fundamento e não se confunde com outras formas 
de governo: monarquia, oligarquia, democracia etc. A Igreja 
está muito além desses paradigmas sociais, porque ela não 
nasceu do povo, mas de Deus, de Jesus Cristo, ela veio do 
céu e não da terra. Somente vindo do céu ela pode salvar a 
terra. Uma igreja que nascesse da terra não teria esse poder. 
A autoridade da verdadeira Igreja não é fundada na vontade 
popular, mas na vontade de Deus. 
 

Nós leigos queremos a Igreja conforme Jesus a instituiu e a 
organizou, e não segundo o parecer e a vontade dos homens. 
Toda doutrina que destoa do que vem do Senhor – por meio 
do Magistério – deve ser abandonada e corrigida.  Às vezes, 
fala-se perigosamente de “Uma Igreja, povo de Deus”, sem 
uma autêntica hierarquia; esta é uma igreja falsa. A nossa 
segurança é estar em comunhão com o Magistério, obedecer 
às diretrizes do Papa, a quem Cristo confiou a Sua Igreja: 
Sobre ti edificarei a minha Igreja… (Mt 16,17). “Pedro (…) 
apascenta minhas ovelhas” (Jo 21,17). 
 
 

Leigos precisam estudar e conhecer a doutrina 
da Igreja 
 

Por outro lado, o leigo precisa conhecer a doutrina que 
Cristo ensinou à Igreja e que está, de modo especial, muito 
bem sintetizada no Catecismo da Igreja Católica. O Papa 
Bento XVI disse a um grupo de bispos ucranianos que: “A 
formação de um laicado que saiba dar a razão da sua fé é 
mais necessária que nunca em nossos tempos e representa 
um dos objetivos pastorais que terá que se perseguir com 
empenho” (acidigital.com � Vaticano � 27 set 07).  
 

Uma vez que o trabalho do leigo cresce hoje na Igreja, 
assim também a sua formação precisa ser cada vez mais 
esmerada. Ele não pode ensinar o que quer, mas o que a 
Igreja ensina. 
 

Os leigos, uma vez que, como todos os fiéis, são em virtude 
do batismo e da confirmação, têm a obrigação geral e gozam 
do direito de, quer individualmente quer reunidos em 
associações, trabalhar para que a mensagem divina da 
salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e em 
todas as partes da terra; esta obrigação torna-se mais urgente 
nas circunstâncias em que só por meio deles os homens 
podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. (CDC 225). 

No mês de fevereiro iremos falar sobre o lema: “Sal da terra e luz do mundo” 
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 Um Olhar para o Futuro:  
Cavaleiros e Damas participam de Almoço 

Beneficente da ABRAG – Associação Brasileira dos Portadores de 
Glaucoma, seus amigos e familiares – Patrono: Prof. Remo Susanna Jr.  

Presidente: Isis Penido – Vice Presidente: Maria Estela Kibitschek 
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 Celebrando o Amor: 
Rita Sá Freire e Antônio Augusto 

22 anos de matrimônio 
  Reunidos na Igreja de N. Sra. da Misericórdia, o casal Antonio 

Augusto e a Dama Rita de Sá Freire celebram bodas de 
casamento. Comemoramos também o aniversário da Dama 
Maria Rita Araújo. 
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Audiência Geral com o 
Papa Francisco e 
Visita ao Grande 

Magistério – 13 de 
dezembro 

O Cavaleiro Dauro Machado, em visita à Cidade 
Eterna, Roma, participou da audiência com o Papa 
Francisco na Sala Paulo VI.  
 

Por estar com as vestes e insígnias da OESSJ,  foi 
conduzido para a primeira fila. Na ocasião o Santo 
Padre falou da importância da participação da 
Missa Dominical. 
 
Em seguida, foi ao Palácio de La Rovere, Sede 
da Ordem. Por causa da ausência de Sua 
Eminência o Cardeal O’Brian (em viagem aos 
EUA), um Bispo foi designado a acompanhá-lo 
na visita ao Palácio. 

Mais tarde, ainda seria recebido pelo 
Embaixador do Brasil junto a Santa Sé, 
embaixador Luiz Felipe Mendonça 
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L'Ordine nel Mondo 
Se a Igreja é tão 
rica por que não 
vende seus 
tesouros?  
 
Papa Francisco responde: 
 
Papa Francisco concedeu uma entrevista à uma revista holandesa e respondeu sobre os 
tesouros da Igreja. 
 

Em dado momento o repórter perguntou: “Como Papa e Bispo de Roma, se sentiu, 
alguma vez, sob pressão para vender os tesouros da Igreja?” 
 

“Esta é uma pergunta fácil. Não são os tesouros da Igreja, mas são os tesouros da 
humanidade. Por exemplo, se eu amanhã digo que a Pietà de Michelangelo será leiloada, 
não é possível, porque não é de propriedade da Igreja. Está em uma igreja, mas é da 
humanidade. Isso se aplica a todos os tesouros da Igreja”. 
 

O Santo Padre recordou ainda: “Começamos a vender presentes e outras coisas que são 
dadas para mim. E os rendimentos da venda vão para Dom Krajewski, que é meu 
elemosineiro. E depois tem também a loteria. Há carros que foram vendidos ou cedidos em 
uma loteria e os recursos recolhidos utilizados para os pobres. Há coisas que se podem 
vender e essas se vendem”. 
 

Do mesmo modo, explicou que “se fizermos um catálogo dos bens da Igreja, se pensa: a 
Igreja é muito rica. Mas, quando foi feito a Concordata com a Itália em 1929 sobre a Questão 
Romana, o governo italiano daquele tempo ofereceu à Igreja um grande parque em Roma. O 
papa na época, Pio XI, disse: não, eu gostaria apenas de meio quilômetro quadrado para 
garantir a independência da Igreja. Este princípio vale ainda hoje”. 
 

“Os bens imóveis da Igreja são muitos, mas nós os usamos para manter as estruturas da 
Igreja e para manter muitas obras que são feitas em países necessitados: hospitais, escolas. 
Por exemplo, eu pedi para enviar ao Congo 50 mil euros para construir três escolas em 
lugares pobres; a educação é uma coisa importante para as crianças. Eu fui à administração 
competente, fiz este pedido e o dinheiro foi enviado”, explicou o Santo Padre. 
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Agenda de Janeiro 2018  
Fevereiro e Março 

06 de Janeiro de 2018 – 
8h30 Ordenação Episcopal do novo 
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro na Catedral 
de São Sebastião - Rio de Janeiro – Dom 
Paulo Celso, presidida pelo Cardeal Orani 
João Tempesta – na Avenida República do 
Chile, 245 – Centro.  
Cavaleiros e Damas, por favor chegar as 
8h.  
 

07 de Jan – 11h – Primeiro 
domingo do mês, Missa com os Cavaleiros 
e Damas da OESSJ na Igreja Nossa 
Senhora do Carmo da Antiga Sé e Café da 
Manhã aos moradores de rua. 

Informativo da O.E.S.S.J – Brasil – Rio de Janeiro  

 
 

Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
 

Cardeal Orani João Tempesta  
Grão-Prior 

 

Dama de Comenda Dra. Isis Penido 
Lugar Tenente Brasil – Rio de Janeiro 

 

Comendador Presb. Monsenhor André Sampaio 
Prior 

 

LUGAR TENÊNCIA BRASIL - RIO DE JANEIRO 
 

Comissão de Comunicação Social 
São João Paulo II 

 

Comendador Luiz Carlos Pugialli  
Presidente 

 

Dama Manoela Ferrari, Escritora e Jornalista 
Dama Andrea Caldas, Escritora e Revisora 

WWW.OESSJBRASIL.ORG oessjbrasil@gmail.com 

Entre em contato conosco através do e-mail: 
oessjcomunicacao@gmail.com 
N. 18 / Janeiro – Ano II 2018 

 “Servite Deo in gaudium et in Ecclesia” 

FEVEREIRO 
FÉRIAS NAS ATIVIDADES DA 

ORDEM 
 

4 de Mar – 11h – Primeiro 
domingo do mês, Missa com os Cavalei-
ros e Damas da OESSJ na Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo da Antiga Sé 

6 de Mar – 18h – Reunião com 
os Membros do Conselho e Comissões. 
Ed. João Paulo II  
 

20 de Janeiro – São Sebastião, padroeiro do Rio 
– 9h – Missa em homenagem ao dia do Padroeiro São Sebastião – Basílica Menor na 
Tijuca, Rua Haddock Lobo.  

– 16h – Procissão do Padroeiro São Sebastião – Basílica Menor na Tijuca, Rua 
Haddock Lobo até a Catedral Metropolitana, na Rua República do Chile, 245 - Centro 
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RETIRO NO MOSTEIRO DE ITAICI 
INICIAÇÃO À EXPERIÊNCIA DOS 

EXERCICIOS ESPIRITUAIS DE  
SANTO INÁCIO 

PREGADOR - PE. ADILSON, SJ 
 
ASSISTENTE - LUIZ CARLOS PUGIALLI 

16 – 18 
de Março 

ANO DO LAICATO 
 

Tempo de Santidade e Missão dos Leigos e Leigas  
Trata-se de um Retiro Quaresmal para Leigos(as) que desejam ter uma experiência nos 
Exercícios Espirituais de Santo Inácio, realizado no Mosteiro de Vila Kostka em Itaici. 

 

Vagas Limitadas – 35 pessoas 

Como Chegar: 
 

Mosteiro de Itaici fica 
próximo a Campinas, SP e 
tem opção de aéreo – 
Aeroporto de Viracopos que 
fica a 10 minutos da casa de 
retiro, ou de carro pela 
Rodovia Via Dutra e Dom 
Pedro. 
 
Hospedagem: 
 

No  próprio Mosteiro em 
regime de pensão completa:  
Individual 360,00 
Duplo 510,00 
 
Como se Inscrever: 
 

Enviar um e-mail para: 
retiroitaici@gmail.com 
 

até o dia 25 de fevereiro 
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De 16 – 18 de Março você é convidado a 
participar do Retiro de Quaresma 

neste Mosteiro em Itaici. 
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O estilista Wanderson de Castro é o responsável pela 
confecção de toda a indumentária da OESSJ, diversos 
modelos e complementos. Cuida, também, da lavagem 
e conserto das mesmas.  
 

Tel. (21) 98550-9898 


