
 

Ordem Rio sob nova direção 
Cardeal Orani João Tempesta Grão 
Prior da Ordem dá posse a nova 
Lugar Tenência do Brasil - Rio de 
Janeiro, a Dama Dra. Isis Penido 

A Ordem é um Serviço 
  
Em 2017 a Ordem fará sua primeira 
peregrinação oficial a Terra Santa e Roma. A 
Lugartencia do Rio de Janeiro – Brasil, 
primaz da Ordem deseja que seus cavaleiros e 
damas participem para, na Igreja do Santo 
Sepulcro renovar os Compromissos com o 
Estatuto da Ordem e estar mais próximo do 
Grande Magistério de Roma. Vivenciar a 
Peregrinação com o espírito evangélico. 

Editorial 

Após manifestar gratidão pelos trabalhos 
prestados a Ordem pelo Dr. Gustavo Miguez 
de Mello, o Grão-Prior deu posse a nova 
Lugar Tenente da OESSJ, Dra. Isis 
Therezinha Cunha Penido, em cerimônia na 
Capela Pessoal de Nossa Senhora da 
Conceição, no Palácio São Joaquim. A 
cerimônia contou com a presence de vários 
Cavaleiros e Damas, os Monsenhores André 
Sampaio e Sergio Costa Couto, também de 
familiares da nova Lugar Tenente. 
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Confira a entrevista com a 
Dama Isis Penido,  da 

Lugar Tenencia do Rio de 
Janeiro - Brasil 

Isis Penido ingressou na Ordem em 1996, e logo se destacou por sua 
dedicação, tornando-se Chanceler e Cerimonialista leiga, responsável 
pelas cerimônias de Investiduras de novos Cavaleiros e Damas.  
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A Ordem é um Serviço 
 

“Eu vim para servir”  
 

É a resposta de Jesus 
aos discípulos quando 
se perguntavam quem 

seria o maior, o 
primeiro dentre eles. 

Foi uma oportunidade 
para Jesus lhes dar 

uma lição sobre o 
poder como serviço  

 
(Mc 8,34-35).  

 
Com a nova direção 
deste ano, a OESSJ 
deseja “aprofundar, à 
luz do Evangelho, o 
diálogo e a colaboração 

entre a Igreja e a Sociedade propostos pelo Vaticano II, 
para melhor servir ao povo brasileiro no atual momento e 
contribuir com a construção do reino de Deus”. 
 

A Ordem no Brasil, fiel à sua missão evangelizadora, tem 
participado, desde a implantação na lugartenencia da 
história da sociedade brasileira. 
 

A presença dos cavaleiros e damas, leigos e leigas, 
inspirados no amor de Jesus, suscitou, desde o início, 
várias obras de assistência social aos mais necessitados, 
de promoção humana. Em todos os momentos importantes 
da vida de nosso país, a Igreja nunca deixou de participar e 
de colaborar com a construção de uma sociedade mais 
justa, humana e fraterna.  
 

A Igreja nunca se manteve indiferente às situações vividas 
pelo povo brasileiro. “As alegrias e esperanças, as tristezas 
e as angústias dos homens e mulheres de hoje, sobretudo, 
dos pobres, são também as alegrias e esperanças, as 
tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo” 
(Constituição Pastoral Gaudim et Spes, n. 1). 
 

Jesus veio não para ser servido e sim para servir e dar a 
vida pela salvação de muitos. A missão da Igreja é 
evangelizar, que implica também libertar as pessoas de 
situações de exclusão e injustiça que atentam contra a 
dignidade da pessoa humana e o bem comum. 
 

Com a nova diretoria, a Ordem reafirma à sociedade seu 
compromisso, a exemplo de Jesus, de colocar-se a serviço 
de todos os brasileiros na sua missão espiritual e religiosa 
que lhe é própria e de colaborar com todos na promoção da 
dignidade da pessoa humana, de seus direitos e do bem 
comum de todos os brasileiros.  

Homenagem ao  
Lugar Tenente  

Dr. Gustavo Miguez 

Você já fez sua inscrição para a Peregrinação? 
Para	inscrever-se	para	a	Peregrinação	Oficial	a	Terra	Santa	e	Roma	o	Cavaleiro	e	a	Dama	deve	enviar	um	e-mail	para:		

viagemdaordem@gmail.com	-	Valor	-	U$	4.395,00	
Parte	Aérea	+	Terrestre	-	Terra	Santa	–	Pensão	Completa	e	Roma	–	Meia	Pensão	(café	da	manhã	+	Jantar)	

Cotação	para	grupo	com	30	pessoas	
	

Dr.	Gustavo	Miguez,	
	
Quero	manifestar	minha	gratidão	e	agradecimento	
ao	 seu	 trabalho	 na	 Ordem	 como	 Lugar	 Tenente	 e	
quero	 reafirmar	 minha	 promessa	 de	 que,	 darei	 o	
melhor	 de	 mim	 para	 não	 decepciona-lo	 e	 a	 todos	
que	apoiaram	a	indicação	do	meu	nome.		
	

Reafirmo	que	 trabalharei	para	que	os	objetivos	da	
Ordem	sejam	cumpridos:	
	

-	 Fortalecer,	 nos	 seus	membros,	 a	 prática	 de	 uma	
vida	 Cristã,	 em	 absoluta	 fidelidade	 ao	 Sumo	
Pontífice	 e	 de	 acordo	 com	 os	 ensinamentos	 da	
Igreja,	 observando	 os	 princípios	 da	 caridade	 que	
tornam	 a	 Ordem	 um	 meio	 fundamental	 de	
assistência	à	Terra	Santa;	
	

-	Auxiliar	as	instituições	e	obras	sociais,	caritativas	
e	 culturais	 da	 Igreja	 Católica	 na	 Terra	 Santa,	 em	
particular	 aquelas	 do	 Patriarcado	 Latino	 de	
Jerusalém,	 com	 as	 quais	 a	 Ordem	 mantém	
tradicionalmente	ligações;	
	

-	 Apoiar	 a	 preservação	 e	 a	 propagação	 da	 Fé	
naquelas	 terras,	 promovendo	 a	 participação	 não	
apenas	 dos	 Católicos	 espalhados	 pelo	 mundo,	
unidos	 na	 caridade	 pelo	 símbolo	 da	 Ordem,	 mas	
também	de	todos	os	outros	Cristãos;	
	

-	 Defender	 os	 direitos	 da	 Igreja	 Católica	 na	 Terra	
Santa.	
	

A	 Ordem	 de	 Cavalaria	 do	 Santo	 Sepulcro	 de	
Jerusalém	é	a	única	instituição	secular	do	Vaticano	
encarregada	 de	 prover	 as	 necessidades	 do	
Patriarcado	 Latino	 de	 Jerusalém	 e	 de	 todas	 as	
actividades	 e	 iniciativas	 para	 apoiar	 e	 defender	 a	
presença	Cristã	na	Terra	Santa.		
	

Muito	 obrigado	 por	 tudo	 que	 fez	 pela	 ordem	 até	
agora	 e	 conto	 sempre	 com	 sua	 preciosa	
colaboração,	
	

Isis	Penido	
Lugar	Tenente	
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Quem é Isis Penido? 
A palavra que melhor descreve a Dama Isis Penido é 
servidora. “Estou aqui para servir a Deus, a Igreja e ao 
nosso próximo”.   
 
Como se deu sua entrada na Ordem? 
Na sua família residente na Itália há vários membros da 
Ordem, e com indicação de Roma, foi convidada pelo 
Cavaleiro José Paulo Soares a integrar como Dama na 
Lugar Tenência do Rio de Janeiro, em 1996.  
 
Qual o papel da OESSJ na sua vida? 
A Ordem sempre teve um papel fundamental em minha 
vida – respiro há 20 anos a Ordem. Trabalhou com Antonia 
Frering e Gustavo Capanema como Chanceler e Mestre de 
Cerimônia, e Gustavo Miguez como Cerimonialista leiga.   
 
Quais seus projetos para Ordem neste 
quadriênio? 
Entre as plataformas de trabalho está a integração. Unir as 
duas Lugar Tenência: do Rio de Janeiro e São Paulo; e a 
Delegação Magistral da Bahia, promovendo atividades 
conjuntas, ter uma maior representatividade junto ao 
grande magistério.  A Ordem de Cavalaria tem algumas 
promoções e uma delas que será solicitada a Roma é de 
Comendador para o Dr. Gustavo Miguez.  
 
Como foi sua experiência de estar com um Santo? 
A maior emoção da minha vida, além de ter servido nas 
visitas ao Brasil o Santo São João Paulo II, trabalhando 
nas comissões, agradeço a Deus de ter tido a oportunidade 
de, em várias vezes, estar em situações 
priveligiadas com esse Santo tão 
querido. Sem dúvida, o batismo da 
Maria Theresa, minha neta na 
Capela Sistina por São João 
Paulo II foi uma cena inesquecivel 
que está gravada em meu 
coração.  O Papa iria batizar uma 
criança de cada Continente, 
entramos com a inscrição e 
rezamos muito e por intercessão 
de Santa Teresinha, de quem sou 
devota deu tudo certo. Uma graça 
muito especial, inesquecível. 

Isis Penido, mineira nascida em Belo Horizonte, veio para 
o Rio de Janeiro aos 15 anos acompanhando a família. 
Formada em Direito é casada com o empresário Paulo 
Penido, com quem tem dois filhos: Rosa e Paulo, que é 
também Cavaleiro da Ordem.  
 
“A advogada Isis Terezinha Cunha Penido depositara em 
um enorme terço a esperança de realizer o desejo pessoal 
que se tornou realidade: construir uma Capela dedicada a 
Virgem Maria, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, hoje 
conhecida como um dos maiores centros de peregrinação 
no Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Armação de 
Búzios”.  

(Trecho do livro Desatadora) 
 
Sempre disponível ao serviço da Igreja, foi voluntária nas 
visitas do Papa São João Paulo II no Brasil. Um dos 
momentos mais emocionantes que faz questão de recorder 
é o batizado,  no Vaticano na Capela Sistina de sua neta 
Maria Theresa, a única brasileira batizada por este santo 
na cerimônia do grande Jubileu. Isis Penido é grata a todos 
que fazem parte de sua trajetória, de modo especial a 
todos que fazem parte destes vinte anos na Ordem - em 
especial a Dom Filippo Santoro que esteve sempre do seu 
lado, orientando e apoiando.  

Cont. 

“Assumir a Lugar Tenência, sucedendo ao nobre 
cavaleiro, Dr. Gustavo Miguez de Mello, é uma grande 
honra e uma enorme responsabilidade”.  
 

(Discurso de Posse) 



 

 

Dra. Isis Penido, referência na OESSJ 

Fotos de algumas 
passagens da vida 
da Lugar Tenente, 
atuando nos 
trabalhos pastorais 
e sociais na Igreja, 
no grupo do terço, 
com personalidades 
e recebendo 
comendas, e seu 
trabalho frente a 
Campanha Mundial 
do Glaucoma, como 
Presidente da 
Abrag. 

Fotos dos Arquivo Pessoal.  
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 Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
 

Cardeal Orani João Tempesta 
Grão Prior 

 
Monsenhor André Sampaio 

Prior 
 

Dra. Isis Penido 
Lugartenente Brasil – Rio de Janeiro  

 
Luiz Carlos Pugialli 
Comunicação Social 

Rio de Janeiro – Brasil 
N. 03/Ano 2017 

Informe da OESSJ Agenda 
Janeiro 
 
20 Janeiro, 10h     – Missa do Padroeiro da Cidade 
                                 Basílica Menor de São Sebastião 
                                 Rua Haddock Lobo, 266 – Tijuca 
                                 Capa, Véu e Insignias  
 
 
 

28 Janeiro, 8h30   – Missa de Ordenação Episcopal de  
                                 Mons. Joel Portella Amado e  
                                 Mons. Paulo Alves Romão  
                                 Catedral Metropolitana de São Sebastão 
                                 Avenida Chile, 245 – Centro 
                                         Não é preciso - Capa, Véu e Insignias  

L'Ordine nel Mondo 
21  December 2016 

 
 
H.E. Dr. Detlef Brümmer, KGCHS 
Lieutenant of the E.O.H.S.J. for Germany 
 
 
Your Excellency, 
 

Please know all the members of our Order deeply and 
prayerfully mourn the tragedy visited upon Berlin.  

 
The Faith of the Germany people has been attacked as 

well as that of us all and we stand in solidarity with you.  
 
May the upcoming Feast offer you strength and hope. 

 
   In the Lord, 

 
 
 

                Edwin Cardinal O’Brien 
                       	

 
 
 
 
EOB/am  

A tutti i Luogotenenti 
ed i Delegati Magistrali 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro 
  

Eccellenze, 
  

vogliate ricevere in allegato un messaggio che il Cardinale 
Gran Maestro ha inviato al Luogotenente per la Germania in 
conseguenza del recente vile attacco terroristico di Berlino. 
  

Sua Eminenza desidera che il Suo messaggio possa 
raggiungere tutte le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali 
dell’Ordine per dovuta informazione e condivisione di 
preghiera. 
   

dott.ssa Antonella Macchi 
Segretaria 
Ufficio del Cardinale Gran Maestro 

A todos Cavaleiros e Damas da Lugar Tenência do Rio de Janeiro 
Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 
  

Caríssimos Irmãos e Irmãs, 
  

Em unidade com toda Ordem transcrevo acima na integra uma mensagem 
anexada que o Cardeal Grão-Mestre enviou ao tenente para a Alemanha 
como resultado da recente ataque terrorista covarde em Berlim. 
  

Sua Eminência quer que sua mensagem chegue a todas as delegações, 
Lugar Tenência e Magistral da Ordem devido a informações e partilha de 
oração, “que o Bom Deus lhe ofereça força e esperança”. 
 

Isis Penido, Lugar Tenente Brasil – Rio de Janeiro 


