
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de pesar pelo falecimento de Dom Cláudio Hummes 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (João 14, 6) 

 

O Regional Nordeste I da CNBB lamenta, com profundo pesar, o falecimento do Eminentíssimo 

Cardeal Dom Cláudio Hummes, Arcebispo emérito de São Paulo, Prefeito emérito da Congregação para 

o Clero e ex-presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam), ocorrido na manhã desta segunda-

feira (04), aos 88 anos. 

Dom Cláudio Hummes nasceu em Salvador do Sul (RS), no dia 08 de agosto de1934. Em 1952, 

ingressou na Ordem Franciscana dos Frades Menores; recebeu a ordenação sacerdotal em 3 de agosto 

de 1958 e a ordenação episcopal em 25 de maio de 1975. Foi bispo diocesano de Santo André (SP), 

Arcebispo de Fortaleza e Arcebispo de São Paulo. Foi feito membro do Colégio Cardinalício pelo Papa 

São João Paulo II no Consistório de 21 de fevereiro de 2001. De 2006 a 2011 trabalhou ao lado do Papa 

Bento XVI em Roma, como Prefeito da Congregação para o Clero. De volta ao Brasil, ocupou a função de 

Presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, e da recém criada Conferência Eclesial da 

Amazônia (CEAMA).  

Ao mesmo tempo em que rende graças a Deus pelo dom da vida, da missão e do fecundo 

ministério de Dom Cláudio Hummes, o Regional Nordeste I da CNBB se solidariza com a Arquidiocese de 

São Paulo e convida a todos a se unirem em oração para que ele seja acolhido por Deus em paz como 

um fiel servo do Evangelho.  

Deus o recompense na eternidade por seu testemunho de fé e pelo serviço realizado à Igreja e à 

sociedade e lhe dê vida em abundância. 

 

Fortaleza - CE, 4 de julho de 2022. 
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