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Festa da Exaltação da Santa Cruz e 

Comenda Cardeal Cláudio Humes  

 

 

 Me alegro neste momento em poder 

acolher a todos os presentes, dentre os 

quais as autoridades já nomeadas, dizendo-

lhes: Sejam bem-vindos a esta casa santa, 

nesta abençoada ocasião que, por um lado, 

nos traz as bênçãos da Santa Cruz, na qual 

nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, foi 

elevado sobre a terra, expressão máxima de 

seu amor por nós e por nossa salvação. 

  

 Por outro lado, nos traz a alegria de 

prestar uma justa homenagem a uma 

personalidade que merece toda 

consideração, reconhecendo seu amor e 

serviço sincero prestado à Igreja cristã e à 

sociedade: o Cardeal Dom Cláudio 
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Hummes, pelo que agradeço a todos pela 

presença e participação nesta celebração. 

 Já ouvimos um breve resumo da vida 

e atividades do Cardeal Dom Cláudio, que 

nos foi apresentado pelo presidente do 

Conselho de nossa Igreja, Dr. Roberto 

Cabariti. 

 Trata-se apenas de um pouco das 

muitas virtudes e atividades de nosso ilustre 

homenageado em sua vida sacerdotal, 

especialmente episcopal, o que continua até 

hoje. 

  

 Vamos, então, abordar primeiramente 

esta festa da Exaltação da Santa cruz, nos 

detendo um pouco sobre o sentido da Santa 

Cruz e sua importância, especialmente para 

nós, cristãos. 
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 E em segundo lugar vamos fazer 

nossa homenagem ao nosso querido irmão 

no Episcopado, o Cardeal Cláudio Hummes. 

 
 

 No trecho da Epístola de São Paulo 

aos Gálatas, que lemos hoje, o apóstolo diz: 

“longe esteja de mim gloriar-me, a não ser 

na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela 

qual o mundo está crucificado para mim e 

eu para o mundo” (Gálatas 6,14). 

 E perguntamos: será que São Paulo 

quer que nós, como ele, nos orgulhemos de 

uma peça de madeira? Certamente que 

não! 

 Com estas suas palavras, ele está nos 

ensinando a nos gloriarmos e orgulharmos 

do amor de Jesus Cristo amplamente 

manifesto no madeiro da Cruz, seu amor 

sem espera de retribuição, um amor 
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exclusivo e único, pois o amor de Deus 

pelos seres humanos é gratuito, baseado na 

doação sem retribuição, amor que custou a 

Jesus o preço do seu próprio sangue para 

nossa salvação. 

 Assim, a Cruz deve abrir nossos olhos 

para contemplarmos e sentirmos o amor 

divino, o amor puro e incondicional. 

 Cristo crucificado é símbolo e 

realidade de sacrifício e amor. 

 Ele transformou a Cruz em 

instrumento divino de salvação e alegria 

para a humanidade. 

 O amor divino transformou o 

instrumento de castigo e morte em 

instrumento de salvação e vida eterna. 

 Aprendemos com esta festa que a 

Cruz do Senhor, celebrada em toda esta 

semana, deve ser exaltada não somente 

nas nossas Igrejas, como foi em Jerusalém, 
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no Monte Calvário, mas exaltada também 

em nossos corações todos os dias, em 

todas as horas. 

 Esta é a Cruz do Senhor, que nós 

veneramos em todas as etapas de nossas 

vidas, fonte de nossa salvação e alegria, 

base da fé cristã, símbolo do amor ilimitado. 

 Foi isto que ensinou Jesus no 

Evangelho de João, ao dizer: “Deus amou o 

mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

Unigênito, para que todo aquele que nele 

crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 

(João 3,16) 

 Este espírito de amor e paz, que nos 

vem da Santa Cruz, une os fiéis uns aos 

outros, e une todos, em nossas Igrejas, a 

Jesus Cristo, e é este mesmo espírito que 

anima especialmente os Clérigos que 

apascentam o rebanho de Cristo, 

conduzindo-os ao porto da salvação. 
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 Hoje temos conosco um destes 

destacados pastores do povo de Deus, o 

Cardeal Dom Cláudio Hummes, o qual fez 

uma visita ao Líbano no ano passado, e 

naquela ocasião visitou o Santo Sínodo de 

nossa Igreja que estava reunido no Mosteiro 

de Balamand. 

 Sua visita deixou uma sensível 

impressão de fraternidade e amor à Igreja 

cristã junto a nosso Patriarca e aos 

Arcebispos ali reunidos, que viram em Dom 

Cláudio um homem humilde, com espírito 

de serviço, um servo fiel do Senhor Jesus 

Cristo, com grande amor e respeito, em seu 

coração, não somente pelos membros de 

sua Igreja, mas por todos, especialmente 

por nossa Igreja Ortodoxa Antioquina e seus 

fiéis que vivem na cidade de São Paulo. 

 Em minha última ida ao Oriente, 

participando do Santo Sínodo, Sua 
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Beatitude, nosso Patriarca João X, 

entregou-me uma carta destinada ao 

Cardeal Hummes, na qual também me 

encarregava da honrosa missão de, em seu 

nome, investir Sua Eminência com a 

Comenda Patriarcal dos Santos Apóstolos 

Pedro e Paulo, fundadores do Trono 

Antioquino. 

 E hoje, diante de nossa comunidade, 

irmãos e amigos aqui presentes, estou 

cumprindo, com alegria, essa missão. 

 

  

 Querido homenageado Dom Cláudio, 

  

 Certamente a grande e melhor 

homenagem vem do próprio Deus, que 

conhece os segredos dos corações, mas é 

nosso dever neste mundo, em relação aos 

homens, iluminar as virtudes, para que o 
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bem que fazem continue para sempre, para 

glória do nome de nosso Senhor Jesus 

Cristo, como ele nos ensinou no Evangelho, 

dizendo: 

 “Assim brilhe a vossa luz diante dos 

homens, a fim de que eles vejam as vossas 

boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que 

está nos Céus.” 

 Assim, em nome de Sua Beatitude, o 

Patriarca de Antioquia e todo o Oriente, 

João X, nos orgulhamos e muito nos 

alegramos em investir hoje Vossa 

Eminência com a comenda Patriarcal dos 

Santos Apóstolos Pedro e Paulo, no grau de 

Grão-Comendador, nesta nossa Catedral de 

São Paulo. 

 

 Convidamos, então, agora o Senhor 

Cardeal Dom Cláudio Hummes para receber 

esta Condecoração, que lhe é outorgada em 
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reconhecimento por seus esforços e 

dedicação à Igreja de Jesus Cristo. 

 

- entrega da cruz: 

........................................... 

 

- entrega da estrela: 

....................................... 

 

- entrega do diploma: 

..................................... 

 

(palmas) – (Coral: Axios! 3 vezes)  

 

todos em pé 

 

 

 Senhor Comendador Dom Cláudio 

Hummes, 

 

 Em nome de Sua Beatitude João X, 

Patriarca da grande Cidade de Deus, 
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Antioquia, e de todo o Oriente, investimos 

Vossa Eminência com esta Comenda, no 

Grau de Grão-Comendador, alta 

condecoração do Trono Apostólico 

Antioquino, que a vós trará as bênçãos dos 

Santos Apóstolos Pedro e Paulo, 

fundadores da Santa Igreja Apostólica 

Antioquina, em vista de vossos méritos 

pessoais, honrosos trabalhos e relevantes 

serviços prestados em prol da Santa Igreja 

e da Comunidade. 

 

 (salva de palmas) 

 

 Finalmente, 

 

 Agradecemos a todos que 

prestigiaram este evento, autoridades, fiéis 

e amigos, honrando-nos com sua presença, 

e convidamos nosso homenageado, o novo 
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Comendador Dom Cláudio, para dirigir a 

palavra aos presentes. 

 Que a graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão 

do Espírito Santo estejam sempre com 

todos. 

 Parabéns Dom Cláudio! 

 

  


