
Expressões de sentimentos e consolação 
Foi pela madrugada de hoje dia 20 de junho por intermédio do irmão Paolo Crimi, a 
família Matilde Mineses, acompanhou a triste noticia do desaparecimento físico do 
querido e precioso padre Claúdio Crimi. Pelo facto ocorrido, que vos assolou e entristeceu 
o vosso coração, nós também estamos de luto, por esta partida repentina e inesperada. 
Nossas sentidas condolências. 
O padre Claúdio, foi para nós um grande amigo, que até o seu nome foi atribuído à um 
dos filhos nesta família como lembrança, por isso custa-nos acreditar que ele partiu para a 
graça de Deus, que a sua alma descanse em paz. 
Palavras são poucas para descrever e relatar à respeito do que padre foi para noos assim 
como para muito outros e so podemos deixar nossos pêsames para a família e 
organização Macibombo. 
Sentimos muitos, que o Senhor Deus vos possa consolar. 
 
Consola-vos a pequena família (Matilde Mineses), Tete Mozambique. 
 
 
Espressioni di sentimento e consolazione 
E' stato all'alba di oggi 20 Giugno  per mezzo di Paolo Crimi, che la famiglia Matilde 
Misenes ha avuto la triste notizia della scomparsa fisica del caro e prezioso P. 
Claudio Crimi. 
Per il fatto che ha devastato e rattristato il vostro cuore, anche noi siamo in lutto, per 
questa dipartita repentina ed inattesa. Le nostre sentite condoglianze. Padre Claudio, è 
stato per noi un grande ami, per cui il suo nome è stato dato ad uno dei bambini di questa 
casa come ricordo, è arduo per noi credere che sia partito per la grazia di Dio, che la sua 
anima riposi in pace. 
Le parole sono poche  per descrivere e riferire il riguardo nei suoi confronti, da parte 
nostra così come per molti altri, possiamo solo lasciare il nostro cordoglio alla famiglia ed 
all'associazione Macibombo. 
Ne siamo molto dispiaciuti, che il Signore vi possa consolare. 
Vi conforta la piccola famiglia di Matilde Misenes. 
Tete - Mozambico. 
 


