
 

O Cardeal Orani João 
Tempesta, Grão Prior da Ordem 
celebra o Padroeiro da Cidade 
do Rio de Janeiro. 

A imensa	 quantidade	 de	 brasileiros	 que	 ostenta	 o	
nome	Sebastião	permite	imaginar	o	quanto	aquele	
santo	 militar	 romano	 é	 admirado	 e	 venerado	 em	
nosso	 país,	 o	 que	 também	 ocorre	 em	 numerosas	
outras	nações,	especialmente	do	Ocidente.	Crianças	
são	batizadas	com	seu	nome,	 paróquias	 o	 têm	por	
padroeiro,	igrejas	o	festejam	como	titular,	bairros	e	
cidades	 também	 a	 ele	 se	 vinculam	 na	 devoção	 ao	
santo	 que	 é	 tido	 como	 padroeiro	 dos	 soldados,	
arqueiros	 e	 atletas,	 sendo	 muito	 invocado	 no	
combate	às	epidemias.	A	Cidade	Maravilhosa,	uma	
das	 mais	 conhecidas	 em	 todo	 o	 mundo,	 tem	 por	
nome	 oficial	 “São	 Sebastião	 do	 Rio	 de	 Janeiro”	
(assim	 como	 a	 importante	 arquidiocese	 ali	
sediada),	uma	homenagem	ao	santo	cujo	nome	era	
ostentado	pelo	então	soberano	português	reinante	
à	época	em	que	a	localidade	recebeu	a	nominação. 
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 Arquidiocese do Rio 

ganha 2 novos  
Bispos Auxiliares 

a pedra fundamental, que deu origem ao Rio de Janeiro, os 
restos mortais de Estácio de Sá e a imagem do Santo 
Padroeiro que teria sido trazida pelo próprio Estácio de Sá 
para a fundação da cidade.  
 
A Exma. Dama Dra. Isis Penido – Lugar Tenente com 
Cavaleiros e Damas da Ordem acompanharam a 
Celebração Eucarística presidida pelo Grão-Prior Cardeal 
Orani João Tempesta, na Basílica Menor de São Sebastião 
do Rio de Janeiro, na Tijuca.  

São Sebastião, 
Soldado da Fé  
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Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém 

BRASIL - Rio de Janeiro  

Vinte de Janeiro, dia de São Sebastião, 
Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Após a 
trezena em homenagem ao Santo, o dia 
dedicado à memoria litúrgica deste jovem 
discípulo de Cristo começou com Missa na Igreja 
de São Sebastião, na Tijuca. O local, 
administrado pelos frades capuchinhos, é 
conhecido por guardar três relíquias da cidade 
Maravilhosa:  

 Il carisma di Madre Teresa 
in Terra Santa  

L’Ordine nel Mondo – Pág. 5 
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Insignias e  Heráldica 

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	

PALMA	DE	JERUSALÉM		
	
A	 Palma	 de	 Jerusalém	 é	 introduzida	

em	 1949,	 tendo	 os	 Estatutos	 de	
1977	estabelecido	3	graus:	bronze,	
prata	 e	 ouro.	 É	 conferida	 pelo	
Cardeal	Grão-Mestre	a	pessoas	que	
tenham	 prestado	 um	 serviço	

especial	à	Ordem,	ou	a	obras	de	caridade	dependentes	
da	Ordem,	na	Terra	Santa.	Residentes	permanentes	na	
Terra	 Santa	 ou	 peregrinos,	 poderão,	 em	 casos	
excepcionais,	 receber	 esta	 condecoração	 através	 do	
Patriarca	Latino	de	Jerusalém,	Grão-Prior	Ordem.	
	
CONCHA	DO	PEREGRINO		
	

A	 “Concha	 do	 Peregrino”	 ou	
“Peregrinatoris”	é	uma	condeco-
ração	que	só	pode	ser	atribuída	
a	 Cavaleiros,	 Damas	 ou	 Cava-
leiros	 Eclesiásticos,	 que	 sejam	
membros	 da	 Ordem	 Equestre	 do	
Santo	 Sepúlcro	 de	 Jerusalém,	 durante	 a	 sua	
peregrinação	à	Terra	Santa,	e	sua	imposição	é	feita	por	
Sua	 Beatitude	 o	 Patriarca	 Latino	 de	 Jerusalém,	 Grão	
Prior	da	Ordem,	em	nome	do	Cardeal	Grão-Mestre.	
	
A	 Concha	 (Vieira)	 deve	 ser	 colocada	 sobre	 a	 Cruz	
Potenciada	 da	 Ordem	 do	 hábito	 do	 Cavaleiro	 ou	 da	
capa	 da	 Dama	 ou	 da	murça	 do	 Cavaleiro	 Eclesiástico.	

ORDEM	DO	MÉRITO:	
A	Ordem	do	Mérito	da	OCSSJ	foi	 instituída	por	
Sua	 Santidade	 o	 Papa	 Pio	 XII,	 em	 1949,	 para	
distinguir	 pessoas,	 não	 necessariamente	
católicas,	 ou	 organizações,	 que	 tenham	 de	
algum	modo	ajudado	a	Ordem.	Era	inicialmente	
constituída	por	3	classes:	bronze,	prata	e	ouro.		
	
O	 Regulamento	 Geral	 com	 a	 revisão	 dos	
Estatutos	 de	 1977,	 apresenta-se	 atualmente	
com	 3	 graus:	 Cruz	 de	 Mérito,	 Cruz	 de	 Mérito	
Classe	Prata	(Grande	Oficial),	e	Cruz	de	Mérito	
Classe	Ouro	(Grã-Cruz). 
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Quem foi, porém,  
São Sebastião 

 
Os	 registros	 oficiais	 são	 escassos	 a	 seu	
respeito,	 o	 que	 não	 impede	 que	 dele	 possamos	
ter	 muitas	 informações	 que	 emanam	 da	 feliz	 e	
indissociável	 combinação	 entre	 a	 história	 e	 a	
piedade	 popular,	 e	 que	 permite	 retratar,	 ainda	
que	não	exatamente	a	realidade,	ao	menos	(o	que	
é	o	mais	importante)	o	espírito	da	realidade	com	
que	 um	militar	 cristão,	 servindo	 no	 exército	 de	
um	dos	mais	sanguinários	imperadores	romanos,	
ajudou	 numerosas	 almas	 a	 não	 enfraquecerem	
na	fé,	consolando-as	e	permitindo-lhes	trilhar	de	
cabeça	 erguida	 o	 caminho	 do	 Paraíso;	 ademais,	
ele	 próprio	 não	 deixou,	 no	 momento	 oportuno,	
de	 declarar-se	 cristão,	 dando	 o	 testemunho	 e	
servindo	 de	 exemplo	 a	 numerosos	 outros	
seguidores	 de	 Jesus	 que	 enfrentavam	 as	
perseguições	 da	 Era	 dos	 Mártires,	 como	 foi	
chamado	 o	 período	 de	 busca	 e	 morte	 aos	 fiéis	
conforme	ordenado	pelo	 sanguinário	 imperador	
Deocleciano.	
	

Já	 antes	 do	 nascimento	
de	 Nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo	 os	 romanos	
chamavam	 Mare	
Nostrum	 (“nosso	 mar”)	
ao	 Mediterrâneo,	 uma	
vez	 que	 todas	 as	 terras	
por	ele	banhadas	 faziam	
parte	do	império.	Foi	em	
uma	 região	 costeira,	 na	
província	 da	 Gália,	
correspondendo	 à	 atual	

cidade	de	Narbonne	(França),	que	Sebastião	veio	
ao	 mundo.	 Sua	 família	 era	 de	 Milão	 (na	 atual	
Itália),	 e	 não	 era	 ele	 inclinado	 à	 carreira	 das	
armas,	 tendo-a	 seguido	 por	 causa	 do	 desejo	 de	
servir	 aos	 irmãos	 na	 fé,	 que	 sofriam	 as	
perseguições.	
	

Sebastião	 desempenhou	 corretamente	 seus	
deveres	como	soldado,	mas	por	baixo	das	vestes	
militares	estava	um	verdadeiro	cristão,	e	dentro	
de	 seu	 corpo	 pulsava	 um	 coração	 ardente	 de	
desejos	 de	 apoiar	 os	 perseguidos	 e	 ajudá-los	 a	
seguir	o	Divino	Mestre,	não	só	durante	esta	vida	
mas	 também	 quando	 se	 encontravam	 prestes	 a	
partir	para	a	outra.	Mantinha	em	segredo	sua	fé,	
como	era	comum	entre	os	cristãos	nas	épocas	de	
perseguição,	pois	assim	podia	ajudar	os	que	dele	
precisavam,	mas	não	tinha	receio	de	perder	seus	
bens	ou	sua	própria	vida. 

Cont
. 

Novos Bispos 
Auxiliares 

Membros da Ordem participaram da Ordenação Episcopal 
de dois novos Bispos Auxiliares da Arquidiocese de São 
Sebastião do Rio de Janeiro: Dom Joel Portella Amado e 
Dom Paulo Alves Romão, na manhã de sábado, 28 de 
janeiro.  
 
A celebração foi presidida pelo Eminêntissimo Cardeal 
Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro e 
Grão Prior da OESSJ e pelo querido amigo ex- Grão Prior 
Dom Filippo Santoro, Arcebispo de Taranto – Itália. 
Destacamos a importante presença da Lugar Tenente 
Exma. Dama Dra. Isis Penido, acompanhada de Damas e 
Cavaleiros e do Prior Cav. Mons. André Sampaio.  



 

 

Calendário 2017 

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. 04 Fev /Ano 2017 

Informe da OESSJ Agenda  
Março 
 

15 Março, 18h    Missa e Reunião do Conselho 
                            Sede da Arquidiocese  
 

19 Março, 19h    Missa de São José 
                            Igreja de São José, na Lagoa  
 

Abril 
 

7-8-9 Abril          Retiro de Quaresma Anual da Ordem 
                           Inscrição: oessjbrasil@gmail.com  

MENSAGEM À IGREJA CATÓLICA NO BRASIL 
 
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 
em comemoração aos 300 anos do encontro da 
Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 
nas águas do rio Paraíba do Sul, instituiu o Ano 
Nacional Mariano, que iniciou no dia 12 de outubro de 
2016, concluindo-se aos 11 de outubro de 2017, para 
celebrar, fazer memória e agradecer. 
 
A celebração dos 300 anos é uma grande ação de 
graças. Todas as dioceses do Brasil, desde 2014, se 
preparam, recebendo a visita da imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida, que percorre cidades e 
periferias, lembrando aos pobres e abandonados que 
eles são os prediletos do coração misericordioso de 
Deus. O Ano Mariano vai, certamente, fazer crescer 
ainda mais o fervor desta devoção e da alegria em 
fazer tudo o que Ele disser (cf. Jo 2,5).		

Março  
15/03 18h - Missa na Capela do Edifício João Paulo II   

Reunião do Conselho e Comissões da OESSJ 
 

Abril� 
7,8 e 9 Retiro Quaresma no Sumaré a todos membros 
11/04 18h30m Reunião Geral da OESSJ 
  

Maio 
�09/05 18h30m – Reunião do Conselho e Comissões  
 

Junho � 
06/06 18h – Celebração da Páscoa da Ordem 

Na Sequência Reunião Geral da OESSJ  
 

Julho � 
01/07 11h – Missa na Igreja do Santo Sepulcro 
04/07 18h30m – Reunião do Conselho e Comissões 
 

Agosto � 
08/08 18h30m – Reunião Geral da OESSJ 
 

Setembro  
1 a 15 Peregrinação Oficial da OESSJ na Terra Santa  
19/09 18h30m – Reunião do Conselho e Comissões 
 

Outubro  
10/10 18h30m – Reunião Geral da OESSJ 
26/10 19h – Vígilia na N.Sra. Glória Outeiro 
27/10 Celebração de Investidura – N.S. Glória Outeiro  
 

Novembro 
14/11 18h30m –  Reunião do Conselho e Comissões 
 

Dezembro � 
15/12 18h - Missa de Natal na Capela do Palácio São 

Joaquim, na sequência jantar.  
 
 

1. As reunião serão no Edifício João Paulo II, na Rua Benjamim 
Consta, 23 – Glória, 6o. Andar. A Celebração Eucarística será no 
2o. Andar, exceto a Missa de Natal.  

2. Observe que teremos reunião Geral com todos os membros da 

Faça sua inscrição no 
Retiro da OESSJ  
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L'Ordine nel Mondo 
I vasti orizzonti che dischiude questo impe- gnativo programma ci chiamano a dimostrare la nostra vicinanza spirituale al nuovo 
Ammi- nistratore Apostolico con il mezzo più efficace del quale disponiamo, la preghiera. Ma ciò esige anche la disponibilità di 
strumenti materiali per realizzarlo e spetta particolarmente a noi, come Ordine, di offrirgli le necessarie risorse.  

Lancio perciò un pressante appello a tutti i nostri membri affinché, conla consueta 
generosità, compiano ulteriori sforzi per mettere a disposizione dell’arcivescovo 
Pizzaballa i mezzi di cui ne- cessita.  

Sono certo – e li ringrazio sin d’ora – che i Luogotenenti e Delegati Magistrali 
sapranno, con coscienza e fedeltà, venire incontro a tali aspettative. A mia volta, 
insieme ai miei più vicini collaboratori e all’intero Gran Magistero, mi impegno a 
mantenere i più stretti con- tatti possibili con il Patriarcato e a coordinare, al 
meglio delle nostre capacità, il nostro sforzo collettivo. D’altra parte, so per certo 
come il nuovo arcivescovo conosca bene il peso dei doveri che ricadono su di noi 
e sia consapevole di quanto la nostra at- tenta gestione delle do- nazioni 
provenienti dai Cavalieri e dalle Dame sia necessaria per l’effi- cace 
adempimento della missione affidatagli dalla Santa Sede.  

So di potere contare  su tutti voi e, perciò, vi rinnovo l’espressione della mia più 
sentita gratitudine. All’arcivescovo Pierbattista Pizza-balla ribadisco la nostra 
vicinanza spirituale e materiale, mentre gli auguro pieno successo 
nell’impegnativo cammino che si accinge a percorrere.  

Edwin Cardinale O’Brien  

“Lancio perciò un 
pressante appello a 
tutti i nostri membri 
per mettere a 
disposizione 
dell’arcivescovo 
Pizzaballa i mezzi di 
cui necessita”  

1

Il carisma di Madre Teresa in Terra Santa 
La presenza del carisma di Madre Teresa, che il Santo Padre ha proclamato 
santa domenica 4 settembre 2016 in Piazza San Pietro, illumina nella gioia 
del sorriso e del servizio anche le strade della Terra Santa  

2

Le Suore Missionarie della Carità sono arrivate nella Diocesi di Gerusalemme nel 1970 e oggi 
hanno delle comunità attive a Gaza, Gerusalemme, Nablus, Betlemme e, in Giordania, ad 
Amman, Ermaimim e Rusaifeh. In alcuni centri si occupano di accoglienza a persone anziane o 
con disabilità e di sostegno alle famiglie povere. In altre realtà sono una presenza itinerante che 
visita le famiglie nelle loro case o, ancora, animano il catechismo.  

A Nazareth, inoltre, è presente una comunità dei Fratelli Missionari della Carità contemplativi. Oltre ai tre voti classici 
obbedienza, povertà, castità – i fratelli professano un quarto voto ufficiale: servire liberamente e di tutto cuore i più poveri tra i 
poveri. Il 15 giugno 2013, in occasione della professione solenne di cinque membri della congregazio- ne, il vicario patriarcale 
per Israele, Mons. Giacinto Boulos Marcuzzo benedisse la loro nuova cappella, dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth, come 
tutte le cappelle dei Missionari della Carità contemplativi. L’altare contiene le reliquie di Madre Teresa di Calcutta santa Mariam 
Baouardy, santa Marie Alphonsine Ghattas e del beato Charles de Foucauld.  

Madre Teresa venne in pellegrinaggio in Terra Santa nel 1982 e, in quell’occasione, visitò le Case della Pace (Dar al-Salam) 
della sua congregazione ad Amman (Tla el-Ali), Gerusalemme, Betlemme, Nablus e Gaza. Si recò in visita anche al seminario 
del Patriar- cato Latino a Beit Jala dove lasciò scritto sul libro dei visitatori che l’amore è alla base della vita dei sacerdoti. 


