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NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO EMMO. E REVMO. SR. CARDEAL
CLAUDIO HUMMES

São Paulo, 04 de julho de 2022.

Recebemos com enorme pesar a notícia do falecimento do Eminentíssimo
Cardeal Cláudio Hummes, Arcebispo emérito de São Paulo e Prefeito emérito da Congregação para
o Clero, na manhã de hoje.
A vida e o trabalho de Dom Cláudio Hummes sempre se orientaram pela
defesa dos mais necessitados, da democracia, dos direitos sociais e do meio ambiente. Ainda Bispo
da Diocese de Santo André, durante a ditadura civil-militar, defendeu o direito à greve dos
metalúrgicos do ABC, oferecendo a igreja para abrigar as reuniões do sindicato após intervenção
federal do governo militar.
Cardeal Hummes também presidiu a Comissão Episcopal para a Amazônia
da CNBB e a Conferência Eclesial da Amazônia, postando-se ao lado da demarcação de terras
indígenas e da preservação das florestas, sendo um dos vanguardistas na defesa do meio ambiente
como patrimônio da humanidade ainda quando da ECO-92 e posteriormente na COP21.
Seus princípios e ensinamentos coadunam com a luta de Dom Paulo Evaristo
Arns e deste Núcleo de Prática que leva seu nome, postando-se sempre firmemente na defesa dos
Direitos Fundamentais e na garantia de vida digna aos mais necessitados.
Conforme relato do Papa Francisco, Dom Cláudio sempre nos ensinou a não
nos esquecermos dos mais pobres, servindo de inspiração e exemplo para escolha do nome pontifício
‘Francisco’.
Este Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo oferece seus votos de mais profundo pesar a todos que desfrutaram da vida de
Dom Cláudio Hummes, comprometendo-se a continuar a levar adiante sua luta em defesa dos mais
humildes e seus princípios de solidariedade e justiça.
Obrigado Cardeal, que Deus o tenha nos braços e em sua bênção eterna.
Nossos mais sinceros sentimentos,

Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.
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