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"Para essa cidade, a Jerusalém Celeste, caminhamos pressurosos, peregrinando na 

penumbra da fé."(Prefácio da Solenidade se Todos os Santos) 

 

 

A Arquidiocese de São Paulo comunica a todos o falecimento do artista plástico CLAUDIO 

PASTRO, ocorrido no dia de hoje, no hospital Oswaldo Cruz, onde estava internado para 

recuperação de um AVC, havia alguns dias. 

Claudio Pastro deixa um legado incomparável de arte sacra. Seus dons artísticos, somados à 

profundidade teológica e espiritual, faziam reluzir em suas obras o que de mais genuíno há 

na espiritualidade cristã. Pela arte, evangelizou; como leigo consagrado, ligado à vida 

contemplativa e à regra de São Bento, contribuiu largamente com seu testemunho de 

dedicação e amor para a evangelização da Igreja. 

Suas obras estão espalhadas pelo mundo, que reconheceu seu talento artístico e espiritual. 

No Brasil, elas são inúmeras e deixam a marca da sensibilidade de quem unia arte sacra e 

inculturação de maneira tão respeitosa e sensível. Vale destacar sua monumental obra (ainda 

inacabada), na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Na Arquidiocese de São Paulo, deixa 

importantes obras em várias paróquias e capelas de casas religiosas. Uma de suas últimas 

obras está sendo concluída na Paróquia de Nossa Senhora do Bom Parto, na região Belém. 

Recentemente a pedido da Arquidiocese, desenhou o novo layout do Folheto "Povo de Deus 

em São Paulo". 

A Cristo Senhor, autor de nossa fé, voltamos nosso olhar contemplativo para afirmar que a 

Sua Páscoa é a nossa também; que Cláudio Pastro, que tanto pintou o esplendor da 

Jerusalém Celeste, veja confirmada sua obra, agora que Ele contempla a Beleza do Mistério 

de Deus, enquanto participa das núpcias do Cordeiro. 

São Paulo, 19 de outubro de 2016. 
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