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D. OSCAR ~ OLIVEIRA, Arcebispo de Mariana, MGa 
Venho ~~radecer-lhe o excelente livro - "Hoaens .1 Id,iaa 

} Luz ga !1", terceira ediçlo, brotado de seu coraçlo de v~ 
lente batalhador pela causa da Santa Igreja, 

J! fêz e irA fazer muito bem este seu livro. • mia ele 
j4 o fêz, e at6 me servi dele para publicar uma modeata men
sagem contra o comunismo (Mariana, 15 de fevereiro de 1964). 

Observacao: A mensagem a que ne refere D. Oscar de 
Oli veira 6 a Pastoral datada de Muriana1 9 de fevereiro 
de 1964, .fll.tf.t»lalj "Comunismo, Religiao § P!tria", 1n 
"0 Arquisioceseno", 6rgâo oficial da Arquidiocese de Ma-
riana, 9 de fevereiro de 1964. 

Cônego IVO ZANLORENZI, Reitor do Semin6rio Provincial "Rainha 
dos ApÕstolos", de Curitiba, ParanA: 
JJ' conhecia o livro "Homens .f! Id~ias ~ w .!1! U", j' o 

lera, admirara e re~omendara. Para o coraçlo de um sacerdote 
a figura de Geraldo Bezerra de Menezes ~ um confôrto. Como 
a. Igreja precisa de leigos assim, Deus abençôe seua traba
lhosj'. 

Deputado Monsenhor ARRUDA CAMARA: 
O excelente livro "Homens ~ Id6ias l Luz da r.i" ' Wl 

compêndio de doutos e oportunos ensinamentos em linguacem 
simples e clara e com doutrina segura e ortodoxa. Merece 
lidos por todos os brasileiros. 

Pe. C, VASCONCELOS JR , : 
Sempre que me chega um trabalho de Geraldo Bezerra de Me

nezes me vem e me toma a id6ia de um velho batalhador coa 
mais um medalhfto, estrelando o peito. Parab~na ao autor de 
"Homens 1! Idéias l Luz ü Ei" , terceira ediçao, pela perae
verante confiança no valor da palavra e dos exemplo•• 

••••• 





I 

H - OJ 

"IOIEN§ E IDijiAS } LUZ DA FÃ" - ,., e41clo 
jJ Gtra14o B~zerra ~ MgnQzgs 

Ver •• •»reciacOea p~lic§dts e 

"Henovacllo SocJq;L" - Or lo aa Confedereç8o Nacional doa C!r· 
culo.s Oper6rio::J - no II, no 23 • Novcobro do 1963. 

~ VNES -~ .Noyop - "0 FlW!11ncnse",. Ni ter61 t Z.7 
---ai noveabro-ae-1963. 

ceneco AB!LIO iARTiüS .. "Hotens ;S! Id§ips l w â Ei"-
"Eocuta", 6rclo da ar6quiac oi Judas Tadeus - N1te
r61, 24 de novombro do 1963. 

ÇAfiLJXLE MARTINS, da Acadeaia Conronse de Letras - "Iwprea
pOgs .wt Leitura - HQMns .Q Id61aa l la~ à U" - "0 Ea
tado" .. Fortalez , CE! lZ de de!embro de 1963; "0 Slo 
Gonç~t1of" - Silo Gonça o, RJ·, 4 óe jnnoiro de 1964. 

"Livros Novos" - "0 F!ur.tincns " - lUter61, 27 de noveabro 
de 1963. 

• •• 
Op1n1Aoa c10 
ALCEU fl.lt..RCSO ll!:!A (TRISTAO PE ATA1DE)a 

Alocre!me sobre no1ra ver chocar l terceira ediçlo, num 
moio em que 34 n o 6 t6cil publicar primoira ediçlo de 11• 
.ros cravos e altam nte ben,ticos como ê~oel JJie sue obra 
t o acreoidamonte louvaà~ atê s o p la me s alta autorida
de espiritual do undo, 

Alogra-me tao~ vor que o autor, que t nto bordou do pa1, 
soubo honrar o enriquec r o patrican1o moral e intelectual 
rllcebido. 

Renovo oo louvores por cou vitoria o livro "Hogens • .ld6ia.a 
l lJll Jà ~~~ , obra de tio alta in piraçdo e de t4o :ae1ur'ã"4õii: 
trliii soclãl" . 

Dr. APRO LDO ~ COST , ex-Ministro da Ju~t1çaa 
H4 una quinze dins, na reu.tlilo :.senanal da Congroaac;lo Ma

riana, da qual sou tuelmonte o Preteiro, tive oportunidade 
de 110strar e propaaar o belo livro "Romena .t Id~iae l .L.u 
41 fi", J6 eo terceira ediç o, e o Rewo. Pe. · Uorscht ol)!
retor, por sua •••• se encerre ou de o rec~ondnr e ue res
saltar a pessoa do autor. 

Continue Geraldo Bezerra nesaa trilha, pois publioar li
vros, como os aeus, ' taaer afostolado, e do e~hor,Porto 
Ale.ra, za de outu~ro de 1963 • 

Prot • m V , de Ec1o Horizonte1 
rociei s p5g1nos brilhantcJS de "Ho;ens a ld6.1.u • ldl.l 

~ • o livro 6 uma epoloaia porteita e compl~~rli= 
tlo SDO" • 

••••• 
D. ~ l EWJQJit rcebiopo do Bras!lia1 

Doua !hc pocue auitio:;,j.mo a tgrceiJ'a ecliçlo doa "Ha?PtQa• 
~fAifll ~ ulJ." - pdlp1to eloquento e que continua a -

as mo. ue todo o Eras1ll sobretudo nosta hora, o~ça aata 
prosaçlo mncnft1ca" (Ercs!l a, 15 de tovoreiro de 19~) . 

" 
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Ilustre Amigo Dr . Geraldo Bezerra de Menezes, 

Louvado seja N. S. Jesus Cristo! 

Deus lhe pague muitíssimo a 3a. edição dos 
"HOMENS E ID~IAS ~ LUZ DA F~" - pÚlpito eloqUente 
e que continua atualíssimo. Que todo o Brasil, 

sobretudo nesta hora, ouça esta pregação magnífica, 
são os votos dêste seu 

grato amigo e admirador in DÜo, 

+-~'" /Lv-.r--1-. , 4c- . ~~. 
~ ..Br..as-ília,-:1.5 .--2:-o.r-



S. G. • 3-60 . S.A.C. • S.S.P . • 10.000 

GOV~RN O DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 
GABINETE DO S E C RE T ARIO DE ESTADO 

SETOR DE RELAÇOES PÚBLICAS 
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 527 ·t i o ANDAR· FON E . 34 -89GO 

N.o ...................................... . São Paulo, ..... 9. ....... de ................. !.?.~.:::~f.D.Q.~Q ...................... de 199.~, .... . 

Prezado Senhor: 

A l eitura dos seus dois magníficos trabal hos " Temas e 

SoluçÕes" e "ContPa o Comunisn.o"# tPouxePêm- me instantes de vePdadei

ro Pepouso espiPitual. Como cidt•oâ'o bPasileiro, como militar que se hon

ra e se orgulha da carr>eira que abraçou, como homem públ ico hoje diri

gindo uma das mais difíceis e complexas Pastas do Govêrno de São Pau

lo, sinto- n.e, ilustre ppofessor, profundamente feliz em verificar que nem 

tudo e ;t(. J.:ez·Jido, conforme apregoam, com insistência, os eternos derro

tistas. O Ideal Democ.r·ático em nossa f-'átr>ia, ainda pode contar com as -

r>eser>vas mor>ais, espir>ituais e intelectuais de homens como Geral do Be

zer>ra de Menezes para defendê-lo a qualqueP instante. 

J'.cpedite-me, rneu caro, que um cidadão que traz na sua 

bagagem tantos e tão ma,Jnfficos títt.los des :e o de PPesidente do Tr>ibu

nal Superior do Trabalho até o de Catedrâtico àe tradicionais Faculdades 

de ensino das ciências jt.rídicas e sociais, represer.t~ uma bandeira, um 

s í mbolo em defesa de nossas instituiçÕ€-s. 

Dos seus "Temas e oluçÕ• s " e "Contra o Comuni smo", 

a juventude estudantil n - o -renas de nosso País, mos inclusivê a()uel a que . 
se situa neste lado das An ér>icas, podem extrair per>enes l içÕes. Reais e!! 

sinamentos fluem do que foi concebido em " Posse no pPesid&ncia do Con

selho 'acionai do Trabalho", "Quinto aniversário de Instal ação da Justiça 

do T r>abalho", " Na Faculd ... de Li e Direito", " Entr>oni~.~, .":'o de Cristo no T ri 

bunal Regional do Trabalho", e outros. 

Entendo, de minha parte, que tr>abalhos do valôr de "T~ 

mas e Solu·,Õe ·" e "Contra o Comunismo", dever>iam encontr>ar extensa re 

ceptividade nos meios intelectuais e especial mente no seio da nossa juve!! 

tude universitária, tal o cunho dos seus ensinamentos, o gabarito dos seus 

conceitos, a justesa da sua lin~uagem. 

(continua) 

• 
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S. G - 3-GO - S. A.C. - S.S.P.- 10.000 

GOV~RNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETAR I A DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇ A PÚBLIC A 

GABINETE DO SECR ETARI O DE ESTADO 

SETOR D E RELAÇOES PÚBLICAS 
RUA BRIGADEIRO TOBIAS. 527 • 11 o ANDAR • FONE: 34-8960 

N .o····································- São Paulo, ...... 9. ...... de ..... _ .......... P~:?: ... ~P. . .rg ..................... de 1 9.~9.~ .. . 

(cont. 2) 

Não ob!=:tante a super-tarefa determinada pela l'ró1•ria 

conjuntura da Secretaria da Jegurança PCiblica do Estado de :.~~7o Paulo, a 

qual tenho a subida honra de dir>i,sir# encontrei momentos para ler e apr~ 

ciar> os dois trabalhos que me che.,;ui'i:.iiT. às n .ãos# autografados pelo ilus

tre escritor. Na leitura de "Temas e SoluçÕe':>" e "Contra o Comunismo"# 

recebf novas experiências e tive salutares instantes espirituais. 

Queirél aceitar, nobre professor, os cumpr>imentos do PQ 

trício ~s suas ordens. 

.~ l2.o. ~ 

SECRETARIO DA SEG URA~ÇA PUBI ICA 

llmo. Snr. Dr. 
Professor GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
Rua Osvaldo Cruz. n2 63 
NITEROI - Estado do Rio 



SEMINÁRIO PROVINCIAL 
"RAINHA DOS APóSTOLOS" 

lua Bispo D. }oeé, 3060 

j<l'. 11 

Fooe : 4-4743 
Cwtttba - Paraná 

Curitiba, 27 de novembro de 1963 

Prezado amigo Dr. Geraldo B. de Meneze3 , 
Pax Christi! 

Acabo de receber seu livro:"Home:r! e Idéias à Luz 
da :(,. Mui to obrigado ror @s t,. ..,.esta de del icr.;de.!a. ,; ·~ (' :mhecia seu 
livro, já o lera, admirarD e recor.1endara. Parr:· ~ c-oric1;-ãJ de Uffi sn-

, 
ce dote a figura de Gere do Bezerra d~ Menezef' • ·un conf rto. Como 
a Igreja precisa de leiros assim. Deur abenç~e seun trEbal~o~. 
Que Aquel~ que é a Sede da Sabedoria o c era s~mpr~ corn ~s ~ lhores 
bençãos par~ q~e o senhor n~s~a ser se~pre um tes~ernunho vivo 1o 
Evnngelh 

Com 
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J'<&oa& ~yue/a /a ~/a 
Protásio Alves, 3446 - Telefone: 23374 

PÕRTO ALEGRE PQrto Alegre , 28 de outubro àe 1963 . 

Heu prezado e pre~tim•~• amige Ministro Geraldo , 

• meu abraço muito afetu•~• · 

Nã imagina e meu amigo , • prazer e a Batisfação que experimentei, ao 
receber , ~ias atrá~ ~Temas e Soluçees ~e a rni~a emoção foi inàizivel, quan~e , ae per 
correr- lhe as pagina~ 1 verifiquei que Você teve a delicadeza ee a~ainalar a lapis, 
as cluas vezes que e seu coraçãe houve por bem citar o meu obscuro nome , nesse nove 
livro com que opulenta sua valiosa obra literaria. 

Nuito ebrigaào por tudo, rneu queriào amigo . 
Você fez muito bem em recolher em volume as sementes que vem plan

tande pela estra«a «a vida e que têm proeuziào tã epimoe frutos . 
Ha u•s quize clias , na reunião semanal ea Co•gregação Mariana, oa quá 

s u atualmente • Prefeito , tive op rtuniàaàe àe :mostrar e propagar o seu belo li
vro "Homens e rt~éiae á Luz cia Fé" , já ~m 3a . etiiçãe e o Revmo . Pafire M rsch, o Dire -
tor, por sua vêz , se encarregou de o recemenàar e de resBaltar a pessoa •• autor . 

Continue nessa trilha, meu caro Geralao , pois publicar livros, como 
, 

os seua , e fazer ap stolaio, e tio :melhor. 
Eu tive 11 filhos e tenho 26 netos e 3 filhas no Convento . Mas o 
, - , 

meu bom amigo ja me pa~eou à e mui te ne nu.n1ero dos filhos e me 1.ra passar, por cer• 
to , :n.a dos netos . 

Precise matar sauàaàee e quan.io a 1 fer , que espero seja em breve, 
avisál- o- ei, afim de nos encontrarmos e conversarmos . 

A proposito , aquele caso fio organista «a"Comunidaie àe sãe José~'eA"'l 

que V c6 <àeu provinento, m.as por outros m tivos ~iferentes àos alegacàos pelo Velas 
co , foi decicliào • nês fimào , em Brasilia, senào relator o Gallotti, o qual não aami• 
tiu o recurso extraorliinario .E Você é que estava com a razão . Receei que o SuprernG 
conhesae ~o recur~e, atentos os exoticos motivos invocae0s pelo Velasco, embora pa
ra dar ganho de causa á rilililia cliente . 

mentes 1 es meus 
Reco~e~de -me aos seus e receba, mai~ 

entusiastic s parabe~~ . 

E ~ande ~uas orQens , para 

" uma vez , com es meus agraseci -

/ 



A L c Eu .A.-vo:a.os o LnJA 
Rio de Janeiro , 21 de outubro de 1953 

Heu caro amigo 
~~inis tr o Geraldo Bezerra de Menezes 

Venho agradecer-lhe a remessa da 3a. edição do seu 

vitorioso livro "Homens e idéias à luz da F~" . 

Alegra-me sobre.fl'laneira ver cheg<..r à terceira edição, 

num ~io em que jÓ não é fácil publicar prieiras ediçÕes de 

livros graves e altamente benéficos como êsse , essa sua obra 

tao merecidamente louvada até mesmo pele mâis alta autoridade 

espiritual do mundo . 

Ale!"'ra-~ também ver que um jovem que tanto .herdou 

do pai, soube honrar e enriquecer o patrimônio moral e inte-

lectual recebido . 

... 
Hui to lhe agradeço os termos tao honro& o& do seu car -

tão e ~qui lhe renovo os louvores por obra de tão alta inspira-

- -çao e de tao segure doutrina social. 

Seu velho amigo 

af~ ___ _ 







O preámbulo contt m as segutntes tnd.ca~óes oo serviço: espécte do telegrama, o&l~ç.;o de origem numero do t&legrJma.,numero de p~'~vra~ date e -~ora ua ~~resenteção 

HABITUE -SE A INDICAR NO R E CIBO DO S SU TE'LEGRAMA A HO~A E M Q UE 

O R ECEBER , COM E SSA P~OVIOÊ.NCIA, AUXIL IARÁ O DEPARTAMENTO NA 

FISC A LIZAÇÃO OA ENTREG A DOS TELEGRAMAS. 

tREtÊBI i,E:AéRADÊtO ;·SBJ 'EKCEi.EI 
~ - - ,-- -- - ~· - - • - •. f- .-
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Ro111u - /Jorgu .<..,·. Spirito, 5 

O Prepósito Geral da ( 'ompanlzia de .'lesus saúda 

mui respeitosamente o Sr.Ministro Dr.Geraldo 
Bezerra de Menezes e lhe agradece penhorado 
a oferta da terceira edição do livro "Homens 
e Idáias à Luz da Fá"; faz votos para que êsse 
tomo continue a iluminar as mentes e a ser 
portador de felicidàde às almas! 

Roma, aos 31 de outubro de 1963 

c:J o--L l l e-~ 11-
1 

) 



(•1111.1/) .... 
ft(J6 9[6/SOc/. •

0
1/-.:1 

suassue{ fl -( 



!'"""""''"'"~ ....... ,.. 'JI(.J j 

~ !21,11 cf}fm«l, ~pOI!t 
dftello-t 0 it:fft&11' ~t· d};;;.JtCl?/t. 

Agradece homenagem 

cumprimenta respeitosrunente 

abençoa 

P}d}:,·.-lt 
Roma , 1°/XI/1963 . 

'[;u;u, -~a G4t~a ~~"talu"ce, .!2 
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Vaticano, 28 de Outubro de 1963 
SEGRETERIA DI STATO 

OI 

SUA SANTITÀ 

N. 9619 

Ex.mo Senhor: 

Tenho o prazer de acusar a recepção do seu vo

lume "Homens e Ideias à Luz da Fé" que Vossa Exce

lência teve a amabilidade de me oferecer. 

Apreciei, na verdade, o seu conteúdo e faço vo 

tos que o mesmo possa contribuir para o bem das a! 

mas. 

Agradeço de todo o coração a homenagem que, des

te modo, me prestarae, e manifestando-lhe os senti

mentos da minha distinta estima, me afirmo 

Ex.mo Senhor 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz, 6' 

Niterói - Est. do Rio de Janeiro 

de v. Excelência 
dev.mo no Senhor 



Roma, aos 28 de outubro de 1963. 

Exmo. Sr. Ministro, Dr. Geraldo Bezerra de ~Ienezes, 

Salve Maria! 

Tenho a honra de comunicar-lhe que recebi há pouco 
a terceira edição do seu apreciado volume "Homens e 
Idéias à Luz da Fé" que houve por bem enviar-me. 

Agradeço a gentileza da dedicat6ria e faço votos 
para que êsse tomo c~inue a ser para o maior núme
ro possivel de pessoas luz e bênção sobrenaturais. 

Agradecendo a delicadeza de oferecer-me êsse tomo, 
sou de V. Excia. ser vidor em Jesus e Maria 

Uc.f IJNj4~ 1· 

IV-2.2 
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~4/ 25 ottobre 1963 

Jff~d;~ 
ossequia distintamente S. E. il Ministro 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES e ringrazia 
per il cortese omaggio della Sua pubbli 
cazione HOMENS E IDEIAS A LUZ DA FE '. 

~ 

0~~~-
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G~~l'f:RIA U\ s'\.~ 

01 SuA SAN nTg 

DAL VATICANO ,. 23 de Outubro 

de 1963 

Il.mo Senhor: 

Vossa Senhoria enviou ao Santo Padre, por intermé

dio do Eminentíssimo Senhor Cardial Câmara do Rio de 

Janeiro, o livro "Homens e Ideias à Luz da Fé" . 

O Augusto Pontífice acolheu, com benevolência o 

preito que, deste modo, Vossa Senhoria Lhe quisera 

prestar e, com grande comprazimento, lhe envia a Bên

ção ApostÓlica, extensiva a toda a sua Família. 

Aproveitando a oportunidade para testemunhar-lhe 

os sentimentos da minha distinta estima, me professo 

Il.mo Senhor 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz, 63 

Niteroi - Estado do Rio de Janeiro 

de v. Senhoria 
dev.mo no Senhor 
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~/~~af..nat"' ~,.otft",/•o ~/.. · g;.~,/n 

.9/.únado d...- &J"a•i.a 

salud3 cordi~lrr.ente a D. GerGldo Bezerra 

de Menezes y le agradece el env i o de s u 

i .rrportn ~t e oLra "H01.lli'NS E I DBI .AS A LUZ DA 

FE" . Huy ai'ectuosamente en el Seror l e 

bendice y e . s . m. , 

Toledo , 22 de octubre de 1 963 
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Madrid, là-10-63 

I~ querido ~ distinguido amigo: 

He recibido su arnable envío del magní~i
co libra "Homens e Idéias à Luz da Fé", que he leí 
do con todo interés y que considero importantísimõ. 
Haré la mayor difusión posible de él, sintiendo que 
no esté publicado en lengua castellana. Cuente des
de luego con el agradecimiento más profundo por pa~ 
te de esta Confederación y mío propio. 

A ver cuando tenemos la suerte de verle 
por Espana y tratarle como Vd. se merece. Con salu
dos para el P.Souza, le envía un cordial saludo su 
af.fmo. en X to. 

CARLOS lliELGO, S.J. 
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Obras realizadas por e/ Cardena/ Cr;pello\ - ' 

siendo ArzobiJpo de Bueno.r Aires 
Su Eminencia hizo estas obras con dinero que recolectó personalmente 

Obra& para nUios: Internado Nuestro Hogar 
Olivos; Colegio Cristo Obrero; Escuela Popular. 

Obra! para ninas: Instituto María B. de Co
pello; ln ~tituto Catequístico, Derqui; Nuestro Ho· 
gar femenino, Olivos; Instituto Angela Copello; 
Escuela Taller, Punia Chica; Instituto San José, 
Mataderos. 

Obra& Vocacionales: Teologado, Ampliaciones 
y nuevos Comedores del Seminario Mayor; Se
minario Menor dei Sagrado Corazón de Jesús; 
Pre Seminario San José, San Isidro. 

Obras de Cultura Superior: Instituto de Cul
tura Religiosa Superior; Residencia de Estudian· 
tes Universitarias; Instituto Superior, San ls idro; 
Casa de! Apostolado Catequístico. 

Obras d e Asi•tencia Social: Barrio Obrero del 
Parque Naón; Enfermería Santa Rosa; Casa de 
Vacaciones La Montonera, Pilar; Sanatorio San 
José de los Círculos de Obreros; Ampliación dei 
Hogar Sacerdotal; Maternidad A. Morgan. 

Obras d eportiva!l: Ateneo de los Círculos Ca· 
tólicos de Obreros; Hogar de la Juventnd de A. C.; 
Piletas de natación, Pilar; Sede deportes juveni
les, Olivos; Ateneo Obrero, barrio Naón. 

Obra• varia•: Cine del Instituto San José; Ca· 
sa del barrio; Noviciado de la Compaiiía del Di
vino Maestro; Salones Parroquiales de la Santí
sima Cruz, San Ramón, Santa Elisa, Santa María 
Margarita Alacoque, Sagrado Corazón, San Satur
nino; Casa de Ejercicios Retiro Cardenal Cope
llo; Retiro San José. 

Cjl(- ;)'j 

Parroquias: N . S. de Luján Castrense, S . Clara 
de Asís, San juan Bautista, Corpus Domini, San 
lstdro Labrador, Santisima Cmz, Santo Cristo, 
Santa Teresa de/ Niflo j esús, Nuestra Seflora de 
Luján de/ Buen Viaje, Regina Apostolorum, Cris
to Obrem, Santa Ame/ia, Santiago Apóstol, San. 
ta María, R.esurrección de/ Seflor, Cristo R.ey, Nues
tra Seflora de/ Tránsito de Montallegro, Nuestra 
Seflora de las Nieves, Santa Elisa, San Alfonso M. 
de Ligorio San Bartolomé, San Luis Gonzaga, San
ta Adela, San R.amón Nonato, San Francisco So
lano, San Rafael Aráingel, San Pablo, Santos Sa
bino y Bomjacio, N. S. de Luján de los Patriotas, 
Dulcfsimo Nombre de jesús, Santa Maria Marga
rita de Alacoque, Sacratísimo Corazón de jesús, To
dos los Santos y Animas, San Saturnino, Nuestra 
Senora de lu Piedad (La Plata), San josé (Pilar), 
Nuestra Senora de Luján (Punia Chica). 

El Prelado Bonaerense dedicaba a estas reali
zaciones el tiempo libre que le dejaban el despa
cho diario de los múltiples asuntos dei gobierno 
eclesiástico, y las audiencias cotidianas a Sacer· 
dotes, religiosos, dirigentes de instituciones Ca
tólicas y fieles. 

Agimus tibi gratias Omnipotens Deus pro uni
versis beneficlis tuis. Qui vivis et regnas in se
cuia seculorum. Amen. 

A.M . D.O. 

• lo 
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Roma,21/XI/'63 

190/XVIII/' 63 

Egregio Professora, 

Mi giunge gradito il suo volume"Homens e Idéias 

à luz da Fé" che ha voluto gentilmente inviarmi in omaggio; 

lo leggerõ ) sicuro di trarne profitto. 

Nel ringraziarLa vivamente formulo volentieri 

l'augurio che l a sua nobile fatica contribuisca a diffondere 

la vera dottrina socia le della Santa Chiesa • . 
\ 

Il Datore d'ogni bene La ricompensi largamente . 

Illustrissimo Signore 
Prof.Geraldo Bezerra De Menezes 
Rua Oswaldo Cruz,63 
Niterõi-Estado do Rio de Janeiro 

B R A S I L 



Prof Df'. LUIS llt. FRESCURA 
mstudio Jurldlco 

Asuuclón 

EXMO. 

Asunción, •• g ... . O.l. NO.'li.EftiAeJ: . .... .. de 196. '·-

MINISTRO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TRABAJO, 

PROFESOR DOCTOR GERALDO BEZERRA DE MENEIES. 

RUA OSVALDO CRUZ, 63-N)TEROI 

ESTADO DE RIO 

BRASIL .-

EMINENTE JURISTA E ILUSTRADO PROFEIOR: 

Ml EFUSIVA GRATITUD POR EL 
ENVIO DE SU HERMOSO LIBRO "HOMBRES E lDEAS 
A LA LUZ DE LA FE- TOMO I - TERCERA EDICIÓN, 
ENALTECIDO CON SU CORDIAL Y HONROSA DEOICATO-

•aA.-

EN LOS PRESE"TCS TIEMPOS ~LA
GADOS DE CONFUSIONISMO$ OOCTR1NARIOS Y FALSEA
MIENTO DE VALORES, LA CUESTISN MÁS INQUIETAN
TE ES EL PROBLEMA SOCIAL EN TODAS SUS DERIVA
ClONES.-

ELLO REALZA LA REITERADA UTI
LIDAD DE SU LIBRO ESCRITO CON ESTILO FLUIDO Y 
ERUDITO, CUYAS PÁGINAS INSPIRADAS POR EL IDEA-. , 
LISMO CRISTIANO, CONDENSAN PRISTINAS IDEAS FI-
LOSÓFICAS Y MORALES QUE PROYECTAN LUZ MERIDIA
NA PARA LA JUSTA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
SOCIAL.-

AL RENOVAR MIS FERVIENTES VO-, 
TOS POR EL BUEN EXITO DE SUS LABORES INTELEC-
TUALES9 ME COMPLAZCO EN SALUDARLE CON Ml MÁS , 
DISTINGUIDA CONSIOERACION Y ALTA ESTIMA.-

ADMIRADOR Y 





















PRIMEIRO 

D I 

PRÊMIO 

I 9 7 2 

p L o 

DE ENSAIO 

- - -

M A 
A ACADEMIA DE LETRAS DE URUGUAIANA (ALU), 

::cr::::~
0 

..... z22Z~:;:~~;:~:t2;:~ 
domic iado em ... &:4í:~.:á~--- -~- --~)o presente DIPLOMA co~respondente ao 

1.• PRÊMIO DE ENSAIO, a propósito do liv;;.Jk,_,!!'4.. -!:.~ ... ti .~ ... ~ tf~ ~~···· 
URUGUAIANA ( RS ), .. e!...-.?.. .... de ........ :~?.1..~~ .. 4 ................ de 19.:1..~ 

> z 
o 














