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Nota pela páscoa de Dom Cláudio Hummes 

 

“Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal, 

da qual nenhum homem vivente pode escapar.” (São Francisco) 

 

A Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil), expressa os 

mais sinceros sentimentos de pesar, mas ao mesmo tempo de 

gratidão pela celebração da páscoa do Cardeal Dom Claudio 

Hummes, OFM.  

Dom Cláudio foi um pastor que colaborou muito para com a Igreja 

no Brasil, na América Latina e, também, com a Igreja Universal. 

Nestes quase 50 anos de ministério episcopal à frente da Diocese 

de Santo André – SP, e das Arquidioceses de Fortaleza – CE e São 

Paulo – SP, colaborou com a CNBB em várias comissões e junto à 

Pastoral Operária. Foi Prefeito da Congregação para o Clero, até 

quando renunciou devido à idade. 

Agradecemos ao Senhor a vida, a vocação e o serviço de Dom 

Claudio vividos e dedicados em favor do Reino de Deus. Na 

esperança da fé, cremos que, com sua páscoa definitiva, irá gozar 

das alegrias eternas como recompensa por todo bem realizado em 

favor dos mais necessitados e de maneira especial, pelos povos da 

Amazônia.  

Convencido de que “o Cristo aponta para a Amazônia” não mediu 

esforços em abrir caminhos que para uma Igreja com rosto 

amazônico, encarnada e comprometida com os povos, a cultura e o 

meio ambiente da Amazônia. Dom Cláudio foi presidente da 

Comissão Episcopal para a Amazônia (CEA) de 2010 a março de 

2022, participou da criação da REPAM em 2014, da qual foi o 

primeiro presidente.  Foi Relator-geral do Sínodo para a 
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Amazônia, em 2019 e, de julho de 2020 a março de 2022, presidiu 

a recém-criada Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA).  

Dom Cláudio deixa um legado que inspirará a evangelização na 

Amazônia. Nossa gratidão a Deus. Agora o ofertamos de volta ao 

Pai.  

 

Brasília-DF, 04 de julho de 2022. 
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