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RICARDO MENDONÇA
DE SÃO PAULO

Em 1973, três anos após se 
tornar arcebispo de São Pau-
lo —a maior arquidiocese do 
mundo naquela época—, 
dom Paulo Evaristo Arns to-
mou uma atitude que até ho-
je soa como surpreendente 
no meio católico. Simples-
mente vendeu por US$ 5 mi-
lhões o Palácio Episcopal Pio 
12, o imponente imóvel no 
bairro do Paraíso usado co-
mo residência oficial da au-
toridade católica, e mudou-
se para uma casa mais sim-
ples no Sumaré. 

O mais radical, porém, vi-
ria depois. Com o dinheiro ar-
recadado, determinou a cons-
trução de 1.200 centros comu-
nitários na periferia de São 
Paulo para criar ambientes 
mais informais para reuniões 
que as paróquias locais. 

Foram nesses barracos de 
madeira, muitos feitos em 
mutirão, que os moradores, 
sempre incentivados pela 
igreja de dom Paulo, passa-
ram a se organizar para bri-
gar por creches, escolas, 
transporte e postos de saúde, 
entre outras melhorias.

“Como a igreja atua em si-
lêncio, pouca gente associou 
uma coisa a outra. Mas foi 
nesse instante que começa-
ram a explodir reivindicações 
populares por toda São Pau-
lo”, diz o jornalista Ricardo 
Carvalho, repórter da Folha 
até o fim dos anos 70 e autor 
da recém-lançada biografia 
“O Cardeal da resistência — 
as muitas vidas de dom Pau-
lo Evaristo Arns” (314 pági-
nas, editora Instituto Vladi-
mir Herzog, R$ 49,90)

A transformação do palá-
cio em centros comunitários 
são dois dos 65 capítulos “in-
dependentes” da obra. 

Com a colaboração de An-
tonio Carlos Fester, Inês Ca-
ravaggi e Maria Angélica Rit-
tes, Carvalho organizou a pu-
blicação de tal forma que o 
leitor pode começar a ler por 
qualquer capítulo. 

Com 359 ilustrações, repro-
duções de cartas de amigos e 
parentes e muitos depoimen-
tos exclusivos, o livro é uma 
seleção dos principais episó-
dios vividos por dom Paulo 
desde 1966, quando chegou 
a São Paulo como bispo-au-
xiliar da zona norte, até 1998, 
quando se aposentou e se tor-
nou arcebispo emérito.

Em tom de homenagem, o 
livro, de forma nem sempre 
muito bem organizada, fun-
ciona como uma espécie de 
retrospectiva do agitadíssimo 
período de dom Paulo no co-
mando da arquidiocese.

Estão lá, entre outros epi-
sódios, a histórica celebração 
ecumênica da Catedral da Sé 
em 1975 em memória do jor-
nalista Vladimir Herzog, mor-
to dias antes nas dependên-
cias do DOI Codi do Exército; 
a invasão da PUC comanda-
da pelo então secretário de 
Segurança, coronel Erasmo 

Livro narra detalhes 
como o filósofo Roberto 
Romano foi salvo pelo 
cardeal quando tentou 
se matar na cadeia

Cardeal vendeu o Palácio Episcopal e construiu 1.200 centros comunitários, nos quais a população passou a se reunir

Periferia ganhou voz com Arns, diz biógrafo

Dias, em 1977; e a operação 
panejada por dom Paulo pa-
ra entregar ao presidente dos 
Estados Unidos, Jimmy Car-
ter, uma lista com os nomes 
de desaparecidos políticos.

O livro também narra deta-
lhes e bastidores de episódios 
ainda hoje pouco conhecidos 
relacionados a dom Paulo.

Um deles é foi a tentativa 
de suicídio do então semina-
rista Roberto Romano, hoje 
filósofo e professor da Univer-
sidade de Campinas.

Romano foi preso na rodo-
viária de São Paulo no mo-
mento em que tentava embar-
car para o Rio de Janeiro pa-
ra um encontro com os pais 
de um frei que havia sido de-
tido. Deprimido com as con-
dições da prisão, ele tentou 
se matar cortando os pulsos.

A pedido do autor, Roma-
no escreveu um texto para o 
livro em que narra como aca-
bou sendo salvo por dom Pau-
lo, que foi visitá-lo na cadeia.

Hoje, aos 92 anos, dom 
Paulo vive recluso num con-
vento em Taboão da Serra, na 
Grande São Paulo.

Na semana que vem, Ricar-
do Carvalho pretende visitá-
lo, junto com Clarisse Hen-
zog, viúva do jornalista, pa-
ra entregar um exemplar.

O CARDEAL DA RESISTÊNCIA
As muitas vidas de dom Paulo 
Evaristo Arns
AUTOR Ricardo Carvalho
EDITORA Vladimir Herzog
QUANTO R$ 49,90 (314 págs.)

 Tortura 
Dom Paulo no velório do jornalista Vladimir 
Herzog, em São Paulo, em 1975. Na esquerda, o 
então senador André Franco Montoro. A versão 
oficial era de suicídio, mas, por ordem do rabino 
Henry Sobel, Herzog não foi enterrado na ala 
dos suicidas do cemitério israelita do Butantã

 Livro 
Reprodução da capa do livro “O Cardeal 
da Resistência - As muitas vidas de dom 
Paulo Evaristo Arns”, publicado pelo 
jornalista Ricardo Carvalho com apoio do 
Instituto Vladimir Herzog

Amigo 
Dom Paulo 
Evaristo na 
entrega do título 
honoris causa a 
dom Helder 
Câmara, 
arcebispo de 
Olinda e Recife, 
em evento que 
lotou o auditório 
do Tuca, o teatro 
da Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 
Paulo, e irritou a 
ditadura militar

Sequestro 
Amparado no alto de um telhado pelo ex-ministro da Fazenda 
Luiz Carlos Bresser-Pereira (de boné), também ex-conselheiro 
do Grupo Pão de Açúcar, dom Paulo estica o braço para entregar 
um bilhete para os sequestradores do empresário Abílio Diniz, 
em 1989 

Invasão 
Policial de branco, camisa aberta e arma na mão, durante a 
invasão da PUC em 1977, comandada pelo então secretário de 
Segurança, coronel Erasmo Dias. No alto, reprodução da capa do 
jornal “O São Paulo”, da arquidiocese de dom Paulo com uma 
manchete irônica para denunciar a invasão

Apoio 
Imagem inédita do livro mostra a viúva Ana Dias 
abraçando o corpo do metalúrgico Santo Dias no 
Instituto Médico Legal, em 1979. Ele foi morto 
por um tiro disparado pela polícia durante uma 
greve. Santo Dias era membro da partoral de 
dom Paulo. No fundo, o padre Pedro Curran

Nair Benedicto - N-Imagens

Protesto 
Dom Paulo no comando do 
histórico culto ecumênico 
na Catedral da Sé em 
memória do jornalista 
Vladimir Herzog, dias após 
sua morte, em 1975. À 
direita, o rabino Henry 
Sobel, um dos 
organizadores do ato que 
reuniu 8 mil pessoas
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