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PE. BENTO ARPAD GYULA SULCZ (1929 -1992) 
63 anos 

 

 

Arpad Gyula Sulcz nasceu em Miskolc, Hungria aos 27 de abril de 1929. Depois 
da invasão soviética de 1956, refugiou-se no Brasil tomando o nome de Bento. 
Pouco depois entrou na Ordem dos Beneditinos em São Paulo, onde fez os votos 
solenes aos 20 de agosto de 1961. 

Em 1963 tornou-se "cidadão brasileiro". Foi ordenado sacerdote em São Paulo 
aos 25.09.1965. 

Em 1970 deixou a Ordem beneditina e se incardinou na arquidiocese de São 
Paulo. Foi nomeado Assistente nacional dos escoteiros católicos. Em seguida foi 
para a diocese de Marília, onde entrou em contato com nossos padres e pediu para 
ser admitido na Congregação. 

Em 1979 fez o noviciado, e dois anos depois a profissão perpétua. 
Trabalhou em Santa Cruz - RJ, Livramento - BA, Rio Claro - SP, Casa Branca - SP, 
Palmas - PR, São Caetano do Sul - SP e Ribeirão Preto-SP. 

Testemunhou seu ex-abade: "A personalidade de Dom Bento não carece de 
qualidades que provocam admiração e estima dos leigos: boa disposição para servir 
e auxiliar os outros; grande entusiasmo pelo trabalho; zelo apostólico, a capacidade 
de animar os grupos, vida sacerdotal irrepreensível. Porém, existe o outro lado da 
medalha: apesar da simpatia que consegue granjear, em muitas ocasiões cria 
incompatibilidades pessoais". 

Em 1991, em Bento Quirino - SP, onde era pároco, sofreu uma queda. O golpe 
na cabeça foi fatal. De nada valeram os grandes esforços para restituir-lhe a saúde. 

No dia 07 de novembro de 1992, à tarde, voltando de São Paulo, sentiu-se mal 
e foi levado com urgência ao Pronto Socorro do hospital Santa Edwiges, em 
Campinas - SP. Feitos alguns exames e nada tendo sido constatado de grave, foi 
medicado e enviado para a casa da Chácara do Vovô. Mas, improvisamente na 
madrugada do dia 8 veio a falecer por um edema pulmonar e insuficiência cardíaca. 

Foi sepultado no jazigo dos Estigmatinos em Campinas. 
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