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siões em que não se usa a  Capa e as Insígnias. Estas camisas são aprova-
dos pelo Grão-Magistério. São camisas polo, tanto na versão branca quanto 
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lor de R$ 30,00; tamanhos P, M, G e GG, tanto feminina, quanto masculina.
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Editorial Monsenhor André Sampaio
Prior da OESSJ

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 atitu-
de 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 difi-
culdades que surgem no caminho, aliviando a 

dor e o sofrimento que possam nos afetar.

Tudo aquilo que doarmos em termos de senti-
mentos receberemos de volta. Doe amor, cari-
nho, 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 ostenta-
ção e orgulho é sinal de nobreza da alma. Per-
doemos para que também possamos ser perdo-
ados, pois também cometemos erros. Estamos 

aprendendo também.

Doemos o que há de melhor em nós e recebe-
remos de volta tudo o que há de melhor nos 

outros. Deus nosso Pai está atento a tudo. Por-
tanto, lutemos para nos tornarmos cada vez 
melhores como espíritos eternos que somos.

Todo amor, carinho 
e atenção que doar-
mos aos outros rece-
beremos em dobro.
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Em 13 de março de 2013, o argentino Cardeal 
Jorge Mario Bergoglio foi escolhido pelos 115 
cardeais que integravam o conclave para ocu-
par o trono de Pedro, vago desde a renúncia de 
Bento XVI no mês anterior. Religioso da Ordem 
dos Jesuítas, foi o primeiro latino-americano a 
se tornar Papa. Numa referência a São Francis-
co de Assis, reconhecido pelo seu trabalho junto 
aos pobres, escolheu o nome Francisco. Carde-
al Bergoglio é considerado um homem sem lu-
xos, de grande vocação para a evangelização..

Palavra do Papa
 O Sacramento da Crisma:  

ser sal e luz do mundo

Sal e luz do mundo
Aos seus discípulos, Jesus confiou uma grande missão: ser sal da terra e luz do mundo. “São ima-
gens que nos levam a pensar no nosso comportamento, porque seja a carência, seja o exces-
so de sal comprometem o alimento, assim como a falta ou excesso de luz impedem de ver”, disse 
o Papa, acrescentando que somente o Espírito de Cristo nos dá o sabor e a luz que clareia o mundo.
Este dom é recebido justamente no Sacramento da Confirmação. “Confirmação porque confirma o Ba-
tismo e reforça a sua graça; assim também “Crisma” porque recebemos o Espírito mediante a unção 
com o “crisma” – óleo consagrado pelo Bispo – termo que remete a “Cristo”, o Ungido pelo Espírito.
Nada podemos sem o Espírito Santo
Renascer para a vida divina no Batismo é o primeiro passo, explicou o Papa, depois é preci-
so se comportar como filhos de Deus, ou seja, conformar-se ao Cristo que atua na santa Igreja.

“Sem a força do Espírito Santo não podemos fazer nada. Assim como toda a vida de Jesus foi animada 
pelo Espírito, assim também a vida da Igreja e de cada seu membro está sob a guia do mesmo Espírito.”.   
A carteira de identidade de Cristo
Francisco ressaltou o modo com o qual Jesus se apresenta na sinagoga de Nazaré, a sua a car-
teira de identidade, isto é, Ungido pelo Espírito. «O Espírito do Senhor está sobre mim; por 
isso me consagrou com a unção e me enviou a levar aos pobres o alegre anúncio » (Lc 4,18).
O “Respiro” do Cristo Ressuscitado enche de vida os pulmões da Igreja. Pentecos-
tes é para a Igreja aquilo que para Cristo foi a unção do Espírito recebida no Jordão, isto 
é, o impulso missionário a viver a vida pela santificação dos homens, a glória de  Deus. 
Deixar-se guiar pelo Espírito
No momento de fazer a unção, explicou ainda Francisco, o bispo diz estas palavras: “Receba o Espírito 
Santo que lhe foi confiado como dom”.É o grande dom de Deus”, finalizou o Pontífice. “Todos nós temos 
o Espírito dentro, o Espírito está no nosso coração, na nossa alma. E o Espírito nos guia para que nos tor-
nemos sal e luz na medida certa aos homens. O testemunho cristão consiste em fazer somente e tudo aquilo 
que o Espírito de Cristo nos pede, concedendo-nos a graça de o realizar”

Pontífice deu início a um novo ciclo de cate-
queses, desta vez dedicado ao Sacramento da 

Confirmação.
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Mensagem da Lugar-Tenente
Dama de Comenda Isis Penido

DIFUNDIR A CARIDADE

 A felicidade do cristão é ser uma bênção para os 
outros e, consequentemente, para si mesmo.

Como difundir essa felicidade?
Existem diversas formas: 
1- Sorrir – o cristão é alegre.
2- Agradecer – receba tudo como um presente de Deus, 
pois a pessoa agradecida é mais feliz.
3- Lembrar – é sempre bom lembrar as pessoas o quan-
to as amamos. Carinhos, abraços, nunca são demais.
4- Escutar o outro- saber escutar faz o outro feliz.
5- Parar para ajudar – ajuda é importantíssima. Todos 
nós precisamos de ajuda em algum momento.
6- Comemorar – comemorar as qualidades e vitórias 
do outro. É muito bom e faz muito bem a ambos. É lindo 
saber que existe alguém ao nosso lado, vibrando conosco.
7- Doar – a doação faz muita gente feliz e a nós mes-
mos. Você pode doar, seu tempo, objetos, tudo.... 
8- Corrigir com amor – corrigir é uma arte e, o melhor 
método, é o amor.
Ajudar o outro em suas dificuldades diversas, é como um 
mandamento. Podemos ajudar, desde carregar uma sacola, 
até passar a noite em um hospital.
As pessoas não esquecerão e é uma demonstração de que 
acreditamos na humanidade.
9- Procurar sempre seus pais – você pode estar casa-
do, fora do país, em várias situações, mas eles precisam de 
sua atenção e de seu carinho.

Nossa sociedade precisa, mais do que nunca, de valores só-
lidos. Os valores cristãos trazem a marca do próprio Jesus 
Cristo. Então, vamos difundir e espalhar a caridade!
  

Deus lo Vult!

 
“A felicidade 

do cristão é ser 
uma bênção 

para os outros.”
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Homenagem
Dama Grã-Cruz Adriana Mayol Abondano 

- Lugar- Tenente da Colômbia
  “Um dos nossos compromissos a nível mundial é acompanhar 
o Santo Sepulcro na Sexta-Feira Santa. Em Bogotá estamos 
nas procissões da Catedral Primada.”

Adriana Mayol Abondano Rojas nasceu na Colômbia, filha do espanhol Ma-
nuel Mayol de Balanzó e da colmbiana Leonor Abondano Gómez. Casada com 
Mauricio Rojas Pérez.
A Ordem Equestre do Santo Sepulcro está há 70 anos na Colômbia e tem, hoje, 
cerce de 100 membros ativos nas cidades de Bogotá, Medelin, Cali, Popayán 
e Manizales.

Como é OESSJ na Colômbia?

Em nosso país são mais de 100 membros entre sacerdotes, cavaleiros e damas. Existe uma 
hierarquia que designa os membros segundo seu trabalho e compromisso que se adquire du-
rante sua permanência na Ordem. A Ordem depende diretamente da Santa Sé, do Vacticano. 
Seu principal objetivo é reforçar a prática da vida cristã em absoluta fidelidade ao Sumo 
Pontífice e segundo os ensinamentos da Igreja. Sustentar e ajudar as obras e instituições  da 
Igreja Católica na Terra Santa, mantendo viva a presença do cristianismo nessas terras as-
soladas por tantos conflitos.
Na Colômbia, além de ajudar com donativos a Terra Santa, também apoiamos difrentes 
fundações. Em Bogotá, por exemplo, trabalhamos com o Instituto para crianças cegas, em 
Medelim, com a Fundação Madre Maria e nas outras cidades com Institutos para idosos 
e crianças órfàs, entre outros. Como Ordem entendemos claramente a importância de re-
forçar as iniciativas sociais que vem atendendo pessoas necessitadas ou desprezadas pelo 
conflito; e difundir a mensagem do Papa de unidade e reconciliação para o bem comum.  
Assim mesmo, de maneira sagrada, a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, 
como indica seu nome, em todos os continentes onde se encontra presente, na Sexta-Feira 
Santa realiza a Procissão, presença e oração no Santo Sepulcro. Em nossa cidade, na Cate-
dral Primada de Bogotá, sempre estão presentes os membros da Ordem.

Como foi a participação dos Membros da ordem na visita do Papa Francisco em 
2017?

Nossa participação como membros da Ordem começou com uma peregrinação a Virgem de 
Chiquinquirá, padroeira da Colômbia, rezando pela viagem do Santo Padre.
Depois, assistimos a cerimônia da entronização do quadro da Virgem, que foi trasladado de 
Chiquinquirá, de onde é venerada, até a Catedral Primada de Bogotá.
No dia 7 de setembro acompanhamos o Papa Francisco, que rezou diante da imagem. Foi 
um momento de profunda alegria, pois unimos nossos corações às intenções do Pontífice.
Finalemente, assistimos as Missas celebradas por sua Santidade em Bogotá e Medelím, nos 
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unindo com membros de outras cidades do país. 
Quais foram as palavras e os gestos do Santo Padre que mais lhe emocionaram e que 
marcaram, em susa opinião, a história do país?

Diante de toda sua sensibilidade, fortaleza nas imensas jornadas, seu entusiasmo e alegria, 
que ultrapassou os cálculos mais otimistas.
O que chegou ao fundo de minha alma foi quando disse aos jovens: “como podem não 
mudar a sociedade e o que lhes é proposto? Não temam o futuro! Atrevam-se a sonhar 
grande!
E em Villavicencio, capital de uma região de grande violência. Ali, diante de uma cruz 
destruida por uma guerilha, rezou:”Cristo, quebrado e amputado, para nós, és ‘mais Cris-
to’, ainda nos ensina que o amor é mais forte que a morte e a violência” E, finalmente, 
depois de ouvir testemunhos comoventes de perdão por parte das vitimas, disse: “Colôm-
bia, abre teu coração de povo de Deus e deixe-se reconciliar. Não temas a verdade nem a 
justiça.”

Em relação a sua permanência na Ordem, como se sente chamada a servir a Igreja 
local, particularmente para reforçar a paz?

Uma experiência muito valiosa foi reconhecer a fé viva do povo colombiano e seu ânimo 
de reconciliação apesar das dolorosas e profundas diferenças geradas por anos de violên-
cia da guerrilha. Como Ordem, reforças as iniciativas sociais que já fazemos com pessoas 
necessitadas e deslocadas pelo conflito; e não menos importante, difundir a mensagem do 
Papa de unidade e reconciliação para o bem comum.

“Colômbia, abre teu coração de povo de Deus”
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Aconteceu ...

 No dia 05 de maio foi realizado o Retiro dos novos Cavaleiros e Damas da Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém na Escola Americana de Botafogo , 

Our Lady of Mercy (OLM). Na ocasião, os novos Membros puderam enriquecer seus co-
nhecimentos através das palestras do Monsenhor André Sampaio, Monsenhor Sérgio Costa 
Couto, além das palavras da Lugar-Tenente, Dama de Comenda Isis Penido e do Cerimoni-
ário Leigo, Cav. Comendador Luiz Carlos Pugialli.

Retiro dos Novos Membros

À dir: David Bravo, 
Consuelo, Mons. André, 
Amância, Luise, Mons. 
Sérgio, Angela Costa, 
Ilka.
Abaixo esq,= Amancia, 
Ilka, David, Cav. Comm.
Luiz Carlos, Luise, Mons. 
Sérgio, Mons. André, An-
gela Costa e Consuelo.
Abaixo dir:= David, Con-
suelo, Amancia, Dama 
Comm Isis Penido (Lu-
gar-Tenente) Luise, Ange-
la Costa, Ana Paula, Ilka

Deus lo Vult !
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Aniversário de Ordenação
 A Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jes-

rusalém esteve presente na Missa de Ação 
de Graças pelo 1o aniversário de Ordenação Sacerdotal 
do Padre Thiago Serejo realizada no dia 28 de Maio na 
Igreja de Nossa Senhora da Paz em Ipanema. Estiveram 
presentes as Damas Eliana Moura e Isabelle Lessa e o 
Cavaleiro Comendador Luiz Carlos Pugialli. No final 
da Missa o Cavaleiro Comendador Luiz Carlos se diri-
giu a comunidade homenageando o aniversariante e a 
Dama Eliana Moura o presenteou com o livro do Mons. 
André Sampaio sobre a OESSJ. Depois, todos foram 
convidados a se dirigirem ao Salão Paroquial para can-
tarem os parabéns ao Pe. Thiago.

Dama Eliana Moura, Pe. Thiago, Dama 
Isabelle Lessa, Cav, Comm. Luiz Car-
los Pugialli

Dama Eliana Moura, Pe Thiago (ao centro) e Cav. 
Comm. Luiz Carlos Pugialli 
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Cavaleiros e Damas da OESSJ partici-
pam da Procissão de Corpus Christi

 No dia 31 de Maio aconteceu a Procissão de Corpus Christi. Cavaleiros e Da-
mas da OESSJ participaram deste dia tão importante para nossa fé, No Rio de 

Janeiro, a Procissão saiu da Candelária em direção à Catedral Metropolitana. A cerimônia 
teve início às 15 horas com o Ofício das Horas. Nela estiveram presentes, além da Lugar-
-Tenente, Dama de Comenda Isis Penido, o Cavaleiro Comendador Luiz Carlos Pugialli, os 
Cavaleiros Dauro Machado e Luiz Guilherme e as Damas Eliana Moura, Isabelle Lessa e 
Amancia Matos. A Dama Andréa Caldas participou da Procissão em Santo Antônio de Pá-
dua, noroeste do Rio de Janeiro.

À esq. Lugar-Tenente Dama Comm Isis Pe-
nido, Damas Amância Matos, Eliana Moura 
e Isabelle Lessa. Cavaleiros Luiz Guilherme, 
Dauro Machado e Comendador Luiz Carlos 

Pugialli
Abaixo: Dama Andréa Caldas
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Dama Manoela Ferrari participa de Missa nos EUA

Cerimoniário Leigo, Cav. Comm. Luiz Carlos Pugialli comemora 
Bodas de Pérola

O Cav Comm,. Luiz 
Carlos Pugialli co-

memorou no dia 28 de maio 
Bodas de Pérola: 30 anos de 
casamento com a Sra. There-
za Cristina Pugialli. 
A Missa foi celebrada pelo 
Bispo Auxiliar do Rio Janei-
ro, D. Joel Portella Amado, 
na Igreja de Santo Inácio, em 
Botafogo. A Ordem esteve 
presente com  Lugar-Tenente, 
Dama de Comenda Isis Peni-
do, e com as Damas, Regina 
Ximenes, Vera Tostes, Aman-
cia Matos, Eliana Moura, 
Paula Lemos e Isabelle 
Lessa

Dama Manoela Ferrari participa da 
Missa de Pentecostes na Saint Patrick 

em Nova York - EUA
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Livro do Monsenhor André Sampaio é notícia em 
vários sites

MONSENHOR ANDRÉ SAMPAIO LANÇOU EM MAIO LIVRO SOBRE             
A HISTÓRIA DA ORDEM EQUESTRE DO SANTO SEPULCRO 

Aconteceu no Edifício São João Paulo II, sede da Arquidiocese do  Rio de Janeiro, 
o lançamento do livro “Ordem do Santo Sepulcro – Origem, história e missão” de 
autoria do Monsenhor André Sampaio. Impresso em português e inglês, o livro do 
Prior da Ordem no Rio de Janeiro é um dos mais completos relatos da história da 
Ordem do Santo Sepulcro ao longo de seus quase 1.000 anos de existência. Segun-
do especialistas em história como o Professor Carlos D´Funaro, da Universidade de 
“La Sapienza”, respondendo a consulta da Assessoria de Imprensa via correio ele-
trônico, poucas publicações sobre o tema existem no mundo; Segundo ele “o livro 
do Reverendo Sampaio vem a completar lacuna na história da importante Ordem 
Religiosa de Leigos que, apesar do trabalho indispensável à Sé Apostólica, se tor-
nou acessível aos Católicos como fonte de conhecimento e aos historiadores , como 
fonte de consulta sobre uma instituição que sobrevive ao tempo, as modernidades 
vãs,  mantendo-se firmes em seus ideais” (Tradução Livre).
O livro também foi notícia em vários sites como o ACI Digital e o Gaudium.Press 
Brasil.
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Manual da Ordem - Lugar-Tenência do Rio de 
Janeiro

No mês de Maio foi editado o Manual da OESSJ - Lugar-Tenência do Rio de Janeiro. O 
Manual foi organizado pela Dama Andréa Caldas a pedido a Lugar-Tenente, Dama de 
Comenda Isis Penido, para que cavaleiros e damas pudessem se inteirar mais a respeito da 
Ordem. O Manual será distribuido para todos.
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A Ordem no  Mundo
Vaticano reitera postura sobre Ordens Equestres 

para evitar uso indevido de lugares sagrados

 A Secretaria de Estado do Vaticano fez uma precisão sobre as Ordens Equestres que re-
conhece, como a Ordem de Malta e a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, 

para evitar assim a expedição ilícita de documentos e o uso indevido de lugares sagrados.

“A Secretaria de Estado, em resposta aos frequentes pedidos de informação so-
bre a posição da Santa Sé ante as Ordens Equestres dedicadas a santos ou auto-in-
tituladas sacras, considera oportuno reiterar o que já foi publicado anteriormente”:

“Além das suas próprias ordens equestres (Ordem Suprema de Cristo, Ordem da Espora de 
Ouro, Ordem de Pio IX, Ordem de São Gregório Magno e Ordem de São Silvestre Papa), a 
Santa Sé reconhece e tutela apenas a Ordem Soberana e Militar de Malta, também denominada 
Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rodes e de Malta, e a Or-
dem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Não há qualquer agregação a esta listagem.”.

“Todas as demais ordens, instituídas recentemente ou derivadas de ordens medievais, 
não são reconhecidas pela Santa Sé, não podendo esta, portanto, garantir a sua legitimi-
dade histórica e jurídica, nem a sua finalidade, nem os seus sistemas de organização”.

“Para evitar possíveis mal-entendidos, relacionados inclusive com a emissão ilícita de 
documentos e com o uso indevido de lugares santos, bem como para impedir a conti-
nuação de abusos que possam resultar em dano contra muitas pessoas de boa fé, a San-
ta Sé confirma que não atribui nenhum valor a diplomas de cavaleiros nem às relativas 
insígnias emitidas por associações não reconhecidas, e confirma ainda que não considera 
apropriado utilizar as igrejas e capelas para as chamadas ‘cerimônias de investidura’”. 
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Agenda de Junho
12 de junho        18:00h - Reunião do Conselho da OESSJ
                           Ed. São João Paulo II - 6o Andar
                           Rua Benjamim Constant, 23 - Glória                         

 09 de Junho     Aniversário da Lugar-Tenente, Dama de Comenda Isis                                     
                  Penido
                          11:00h - 17o Aniversário de Ordenação Sacerdotal e Lança- 
   mento do Livro de Poesias - Poemas de um Peregrino - do  
     Pe.  Silmar Fernandes
                           Catedral da Antiga Sé -Rua Primeiro de Março S/N

23 de Junho       Aniversário de D. Orani Tempesta

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  

Informativo da O.E.S.S.J – RIO DE JANEIRO - BRASIL

OESSJ                
Dama de Comenda Dra. Isis Penido

Lugar -Tenente Rio de Janeiro – Brasil

Cardeal Orani João Tempesta 
Grão-Prior

Comendador Monsenhor André Sampaio
Prior

Comissão de Comunicação Social
São João Paulo II

Comendador Mons. André Sampaio
Presidente

Dama Manoela Ferrari, Escritora e Jornalista
Dama Andrea Caldas, Escritora e Revisora
Entre em contato conosco através do e-mail:                                

oessjcomunicacao@gmail.com
N. 23/Junho– Ano II 2018

oessjbrasil@gmail.com


