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Senhoras e Senhores; 
 

 

 Deus, na sua infinita bondade, nos oferece hoje o magnífico 

privilégio de saudar todos os presentes a esta solene ocasião 

eclesiástica em nome da Arquidiocese Católica Apostólica Ortodoxa 

Antioquina e do Conselho Administrativo Ortodoxo da Cidade de São 

Paulo. 

 

 Honra-nos sobremaneira esta tarefa, pela importância do ato de 

cumprir o desígnio de nosso patriarca, Sua Beatitude João X, por 

intermédio de Sua Eminência Dom Damaskinos Mansour, de agraciar o 

Eminentíssimo Cardeal e Arcebispo Emérito de São Paulo, Dom Claudio 

Hummes, com a Comenda dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, no grau 

de Grão Comendador. 

 

 Honra-nos, não menos, a extraordinária oportunidade de estar 

diante de uma dignidade eclesiástica da estatura de Dom Claudio 

Hummes cuja proeminente carreira clerical tenho o prazer de apresentar 

de forma resumida, dada a extensão da vida religiosa com a qual Deus o 

abençoou: 

 

 Dom Claudio Hummes nasceu na cidade de Montenegro, no Rio 

Grande do Sul, em 1934. 

 Fez seus estudos de nível fundamental e médio no Seminário 

Seráfico São Francisco de Assis, na cidade de Taquari, em terras 

gaúchas. 

 Graduou-se em Filosofia, em Garibaldi, Rio Grande do Sul e em 

Teologia, em Divinópolis, Minas Gerais, onde teve sua ordenação 

sacerdotal na Ordem Franciscana de Frades Menores. 

 Concluiu especialização em Ecumenismo no Instituto Ecumênico 

de Bossey, em Genebra, na Suíça e doutorado em Filosofia, em Roma, 

com a tese “Renovação das provas tradicionais da existência de Deus, 

por Maurice Blondel”. 

 Antes do episcopado, Dom Claudio foi Professor de Filosofia no 

Seminário de Garibaldi; Assessor para Ecumenismo da CNBB; Professor 

e Reitor da Faculdade de Filosofia de Viamão, RS; Professor da 

Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul e Superior Provincial da Província Franciscana de Rio Grande do 

Sul. 
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 Em 1975 recebeu a ordenação episcopal na Catedral de Porto 

Alegre e no mesmo ano assumiu como Bispo Diocesano de Santo André, 

SP. 

 Em 1996 foi nomeado Arcebispo de Fortaleza, no Ceará e em 

1998 tornou-se Arcebispo de São Paulo, cargo que ocupou até 2006 

quando se transferiu para Roma onde recebeu pelo Papa Bento XVI a 

nomeação para Prefeito da Congregação para o Clero, no Vaticano, 

cargo que ocupou até 2010 quando deixou a função por limite de idade. 

 Em 2011 foi nomeado pelo presidente da CNBB para o cargo de 

presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia. 

 Desde abril de 2011 é Vigário-Geral e Cardeal Emérito da 

Arquidiocese de São Paulo. 

 Durante sua permanência em Roma, Dom Claudio foi membro de 

diversas Congregações e Conselhos Pontifícios destacando-se o 

Pontifício Conselho para o Diálogo inter-religiões, um dos seus mais 

intensos trabalhos, ao qual ainda dedica especial atenção. 

 A homenagem que hoje lhe fazemos é precisamente pelos seus 

relevantes serviços prestados à causa ecumênica e ao estreitamento dos 

laços fraternos entre nossas igrejas. 

  

 A condecoração com a qual Sua Beatitude João X o homenageia 

nesta data é o mais expressivo reconhecimento da importância e do 

significado do pensamento ecumênico do qual Sua Eminência Dom 

Claudio Hummes é inegavelmente um grande doutrinador. 

 

 Meus senhores, minhas senhoras. O dia de hoje, 13 de setembro, 

se reveste, porém, de um caráter ainda mais especial. Esta data é 

adornada por celebrações e lembranças de profundo sentido para nossa 

religiosidade e para a história da nossa Arquidiocese: 

  

 Celebra-se hoje, como todos sabem, o Dia da Exaltação da Santa 

Cruz, data consagrada a este elo que nos une como cristão e nos irmana 

pela fé. 

 

 Celebramos também hoje, uma das datas da mais alta significação 

na vida de nosso Arcebispo Dom Damaskinos Mansour, pois em 13 de 

setembro de 1992, há 23 anos, Dom Damaskinos era sagrado bispo em 

Damasco pelo Patriarca Ignatios IV. Tenho certeza que todos aqui o 

cumprimentam carinhosamente por esta memorável data. 
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 E agora, peço permissão a todos para incluir nas alegrias deste dia 

uma de caráter muito pessoal. Em 13 de setembro de 1975, a exatos 40 

anos eu e minha querida esposa Leila casávamos aqui nesta Catedral. 

Peço que me perdoem, mas esta é uma emoção que não poderia deixar 

de registrar neste momento em que acontecimentos tão expressivos 

estão sendo realizados, sob as bênçãos de Deus. 

 

 Por fim, em nome da nossa Arquidiocese, de Sua Eminência Dom 

Damaskinos Mansour, do Bispo Dom Romanos de todos os 

reverendíssimos dignitários eclesiásticos que iluminam este templo, do 

Conselho Administrativo da Cidade de São Paulo, cumprimento Sua 

Eminência o Cardeal Dom Claudio Hummes pela homenagem mais do 

que justa. Da mesma forma, agradeço a presença de todas as 

autoridades religiosas, civis, diplomáticas e militares; aos queridos 

familiares que os acompanham e a todos os presentes, desejando-lhes 

um santo e sereno domingo. 

 

 Muitíssimo obrigado e que Deus os acompanhe. 

   

  

  

   

  

 

  

 


