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Salvador, 21 de maio de 1966 

Exmo. Sr. 
r. Geraldo Bezerra de Henezes, 

rua Osvaldo Cruz, 63 
NITERC)I 

Por motivo de viagem, só agora tenho a opor
tun~dade de agradecer a V. Excia. o envio de seu livro, 
uma coletânia de artigos e conferências pronunciadas em 
v'rias ocasi5es. Agradecendo a delicadeza da remessa, 
faço votos a Deus para que o respeito à pessoa humana 
tão inculcado pelo ConcÍlio, consiga realmente ser uma 
fonte de bem estar para tÔda a coletividade. 

Cumprimenta 

• r , 
D. Eugenio de Araujo Sales 

Administrador ApostÓlico de Salvador 







RÁDIO SANTANA LTDA. 
"A VOZ DA F A MIL I A GOIANA" 

ZYW-30 - 1580 KILOCICLOS 

Anápolis, 13 de Janeiro de 1.966 

EXMº SNR. 
PRESIDENTE DA CONF. NAC. DAS CC. MM. 

INISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
Rua Oswaldo Cruz, 63 
NITEROI - Est. do Rio de Janeiro 

Com satisfação acuso recebi 

mento de seu trabalho "DIGNIDADE DA PESSOA HU1'IANA", que V.
Excia. teve a gentileza de remeter a esta emissôra, em Deze~ 
bro p. passado, e aqui chegado na ultima semana. 

O fato de V. -

Excia. lembrar-se da Rádio Santana, emi s sôra que, apesar de -
modes tamente, vem procurando perseverantemente fazer alguma
coisa pela igreja e pela família brasileira, honrou sobremodo 
não apenas a diretoría como tambem a todos os funcionários /
r1esta emiss ôara cat6lica. Adiantamos ainda a V. Excia. que sua 
tese apres entada no segundo congresso Internaci onal das Congre 
gaçÕes Marianas está sendo tema para comentários e citaçÕes di 
vilgados por esta emiss ôra , em sua programação. 

Ao lhe formular . 
os sinceros agradecimentos pela atenção que dispensou à Rádio -
Santana de Anápolis, servimo-nos da oportunidade para lhe apre . -
sentar os votos de constante êxito em seus trabalhos, todos / -
êles visando o bem da I o eja e da Pátria , ao mesmo tempo pedi~ 
do aos céus que abençoem a V. Excia. e dignissima família. 

Atenciosamente 

E S T O D I O S : Praça Santana • Fone 22-30 • Caixa Postal 289 • ANAPOLIS - GOlAS 
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FE D RAÇAO BRASILEIRA 
BAL ADORES CRISTÃOS 

( ex - C. N. C. O. ) 

( 1 ç,fío 'fécni co e Consultivo d o Ministério do Trabalho 

9tiofT .... ~.~ ..... ~ .?..~.~~b~<? 1965. 
RUA DOS ANDRA DAS, 96 - 16.o ANDAR 

FONE: 43-7643 - CX. POSTAL 5394- ZC. 14 

~NDER~ÇO TELEGRÁFICO: C I R CU L I S M O 

Exroo. Sr. Ministro Dr. GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Recebi com enorme prazer o exemplar d sua ~ltio obra, 
,.., 

tese o Segundo Congreoso Intern~cional das Coogreaçoec Mari 
nas, realizado em New Wark, US, em agôsto de 1959, sôbre a "Digni 
da.de da Pessô Human "• 

Agr deço e dou-lhe s meus sincéros p rabens. Ae Congr~ 
gaç;es Mari nas, e ee Cat6licas em geral, devem-lhe mai ~ete gra~ 
de beoefíoic, pela p~blicaç- de um tese que mereceu tantos el -
qios no Congres o acira mencionado e que muito ajudará cl rifi
car conceitoe básicos d no s Doutrin S ci 1. 

enovando os meus agradecimentos peço ceitan s minhas 
homen gene e sub crevo-me 

. Amigo e Admir d r 









































o Pe, JOS~ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR, S.J. 

~ 

~4. 'kA Xt;i ~ ~ k{~~ I .f!. f it..~
~it.~~~~~c& 
RESID~NCIA S. PEDRO CANISIO ~- (V, Mariana) - S. Paulo 

R. Dr, Nlcolau de Souza Queiroz, 167 ..P 
~'---I-L 

Fone 70-2247 





s~O FRANCISco 

"<v~o ~~ 
v& ~ 
RUA MOREIRA E COSTA, 1531 

TEL • 63 - 1289 
SÃO PAULO 

'I' 

ao Paulo, 1 de dez . de 1965 

Meu velho amigo Dr. Geraldo 

Salve !.- a ri a ! 

Com imnesa satisfaç;o , ao voltar há dias de meu Re

tiro anual, encontrei sua carinhosa missiva, portadora de 

seu entusiasmo sempre jovem pela causa mariana e de seu di-
-namismo produtivo em prol das teses cristas trabalhistas. 

Folgo muito em ver nosso líder-congregado sempre na estaca

da e em plena forma. 

Agradeço-lhe a delicada lembrança,e aplaudo màis essa 

valiosa contribuiç;,o - "Dignidade da Pessoa Humana"- para a es

tabilizaç;o da doutrina social da Igreja . 

Faço votos para que a sede prÓpria, sonho de todos nós 

velhos CongTegados, seja e reve a rea izaçao os esforços 

13 









UNIVERSIDADE DO BRASIL 

















L e monde arrivera-t-il jamais 

à changer la mentalité particulariste et belliqueuse 

qui a tissé une si grande partie de son histoire? 

11 est difficile de le prévoir, 

mais il est facile d'affirmer 

qu'il faut se mettre résolument en route 

vers la nouvelle histoire 

l'histoire pacifique, 

celle qui sera vraiment et pleinement humaine, 

cel1e-là m~me que Dieu a promise 

aux hommes de bonne volonté . 

' , PAULO VI A ASSEMBLEIA DA O. N. U. 

Nas suaves festas de Natal e de Ano Novo 

o Núncio Apostólico no Brasil 

deseja fazer eco com seus férvidos augúrios 

a estas palavras 

do Soberano Pontífice. 

RIO DE JANEIRO 

1965 1966 























REVISTA DE INVESTIGAÇÃO E CVLTVRA BRASILEIRA 

AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 2715 e FONE : 70-8542 • SAO PAULO 

São Paulo , 16 de novembro de 1965. 

Caro Professor , 

Recebi e agradeço com grande simpatia seu pe 
queno trabalho ttDignidade da Pessoa Humanatt que me lem -
brou os ensinamentos tão pertinentes ministrados por V. S. 
na Universidade . 

Sempre ao seu dispor , com estima e distinta -
consideração , seu ex- aluno 

v Pedro Manuel 
Secretár io 












































