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OF. 

GOV~RNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS 

No . ... O .O. ~L ......... ./ 7 1 BrasJ iia Í i de janeiro de 1 971 

Senhor Conselheiro 

Acusamos o recebimento e agradecemos a Vossa 

Excelência a gentileza da remessa do exemplar do seu 

"O COMUNIS MO, crítica doutrinaria". 

livro 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar 

nossos elogios pelo conteúdo da obra em referência, que lemos 

com maior atenção e que constitue valioso subsÍdio pela ser~e 

dade e profundidade da pesquisa realizada. 

Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência 

os protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Secretário de Serviços Sociais 

Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Rua Herotides de Oliveira, n9 13 

NITER~I - Estado do Rio 





SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

GABINETE DE MINISTRO 

Rio , 21 . 1 . 1971 

Prcz:::do um i ::;o 

Ministro Geraldo Bezerra de Dcnczes 

iketbo de' ler seu livro 11 0 Comunismo 11
, 

~ue teve = ~cntilcza de oferecer- me e cuja leitura 

me i mpress ionou fortemente , pela limpidez do es tilo o 

pel~ profundi dade da crÍtica . 

l1 adm iPCJ.qilo que lhe tinha , ::;r::mde e 

ant i Ga , tornou- se a inda ma ior . 

Seu excelente livro enriqu~ nossas 
,; 

l e tras c o dos quo :::;o c;t1::'.rdc..m cor:1 c:::t r inho , pD r u consv~ 

Recebe~ c..s minh:J.s felicit<.~ções bem como 

o meu asr~dcc imcnto po l u generos i dade do oferecimento . 

Um nbraço ::fetuoso do ve lho 26.1~1ir:::td or 

Luiz G:.:llotti 

'11-19 



Rio de Janeiro, 2 de março de 1971 

E razao de confÔrto verificar que um livro 

sério como o seu atinge a terceira edição, com o a-

plauso de críticos. 

No meio da confusão contemporânea a sua 

apreciação do marxismo, tão bem documentada, consti-

tui obra do maior valor a exigir divulgação ampla p~ 

ra estudos e debates, especialmente em nossos meios 

universitários. 

Li o seu trabalho não sõmente apreciando 

a excelente exposição, mas sentindo também o espÍri-

to do seu nobre autor. 

Agradecendo a oferta, envia-lhe apertado 

abraço seu velho amigo, admirador de sempre, 

AG/NCE 

Exmo. Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
1Rua Cel. Moreira Cesar, 214- Apart9 401 
Icaraí - Niterói 
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Braoilia,21 de narço de 1971 

Exno . Sr . Dr.Gcraldo Bezerra de Menezes 

Eo Sãa Paulo, onde estive alguoa diao , cncontrei 

o ocu livro "O conuniono - critico doutrinóric.", co:w. a

mavcl dedicat6ria. Sendo tanbcm cu un dos que maio têm 

versado a matéria cn nooao paío, ootou co condições de 

lhe dizer que o neu trabalho, principalncntc por cotar 

contido en apenao 70 pagi~~o , representa um doe onioroo 

serviços prcotadoo no noooo paío, numa hora de confuoão 

oriunda da geral ignorância, meono nao clasnes chamadas 

cultas do que seja, como filosofia , doutrina o aç&o, a 

maior heresia de todos os tempos . 

Suo exposiçãn.o é clara, nct6dicn , didática , 

pondo e:r;I cvideêncio. os pontoo fundnnentaio da doutrina 

narxistao Com doc~~entaçio c citações adequadas , oeu 

pequeno-grande livro levará os lcitorcs, mais inteligentes 

c deocjosos de conhecer nnio profundnnente o assunto , a 
procurar as fontco a que o ilustre patricia se refere. 

~ preciso que cota obra de cultura e lúcida in-

terpretação do naterialismo-dialét ico oejn divulgadn. co 

milhares de cxonplarcs, o que oerd serviço de Deuo e da 

Pdtria . 
Com ..maior apreço , 

Renotc - p .Salgado 
C ânara doo Deputadoo 

BRASILIA • DF 
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, 
F o. r.r· t a 1 e z a, Ceara, 27 de: março da 1971 •. 

P'.razado amigo a ilustra confrada Dr. Geraldo Bezerra de Menezes. 

SaudaçÕes· amistosas. 

Sam carta sua a r~spondar, teP..ho a satisfação de enviar-lhe uma pág! 

na do diário matutino "Unitário", desta Capital, edição de· 2~ do corrante, 

onda estampai· despretensioso·· comentário a raspei to do sau livro "O Comn..ni! 
, , , 

mo"', onda encontrai idaias salu·taras a patrioticas, ja que c-ondena rarar! 

da doutirina •. 
, -Wa axpactati va da suas boas noticias, sampra gratas ::lD mau coraçao 

de amigo, . disponha, com absoluta franqueza, do confr. admr. obr~. 

Avenida do Imparad or, 182. 

... 



Vit6ria, 30 de março de 1971. 

C ro amigo Geraldo, 

S6 recebi a sua carta datada 

de 18 de fevereiro de 1971, no dia 26 dêate mês 

de março de 1971. Isto porque você remeteu a 

corr spondência para a Facu1dad de Direito,que 

está distante da cidade, onde est' o campus uni

versit,rio. O artigo que você me enviou está ee

t~pado, com destaque, no Jornal da Cidade,página 

6, que ~ de grande circulação em Vit6ria.Uando-

lhe dois exemplares .. • 

Quando f8r ao Rio, procurá-lo

ei. Estou com vontade, a1i,s, de sair de Vit6ria., 

1! possivel a minha transferência para a. Faculdade 

de Direito dai? 

Gostei muito do seu livro,pois 

não o conhecia .. Eu e minha espOsa pedlhmos recomen-

dar-nos à sua espOsa e filhos.E receba o abraço do 

amigo 

Meu endereço: rua 23 de maio, 135, apart. 302. 

Vi tcSria 

Edifioio Marth~1ia 

Moscoso 

Espirito Santo 
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Adelino de Almeida Amaral 
.......... .. ... , 

Ec<momista. Reg. C. R. E. P. n. 1292 e Proti'680r Reg. 
6841 - Adido à 2.• Cireunsori~·ào de Recrutamento do 

:t.:Stado do Rio. 

Adelino de Almeida Amaral 
fra t »enoel Barros, 190 
Nevee - S!o Gonçalo 

Res. Trav. Yaml Barros, 190 Netes • S. Gonçalu 
Te!. ...................... . Niterói 

Diàrill.IUente à noi'te: Escola Técnica de Comércio 8ev"e 
- c-fo.!J-

Cariesimo Dr. Geraldo: 

Neves, 9 de nevembro de 1970. 

A paz e a graça do Senhor estejam no seu lar1 

Recebi, entusiasmado, o seu livro "O Comunismo". Para mim, 

que leciono, As vêzes, Moral e Civica, e que n~deixo, absolutame~ 

te, a religi~o de lado, foi uma alavanca onde posso firmar-ae, a 

fim de levar nossos moços por um caminho eficaz, tirando-lhes as 

dúvidas,que são inúmeras, dada a deficiência do ensino religioso e 

da nefasta doutrina marxista. 

Deixo, para outra oportunidade, prezado mestre, os comentá 

rios do seu utilissimo volume, pois nesses dias que precedem as 

eleições, temos que trabalhar pelos que são, de fato, democráticos 

autênticos. 

A todos os conhecidos, inclusive familiares, tenho solici! 

tado os votos para o ~. Galindo, inclusive escrevendo cart~es pa

ra vârios amigos. 

Lamento não me tenha chegado às mãos, em tempo suficiente, 

a propaganda necessária, para ser um dos responsáveis, aqui de Ne

ves, na eleiç~o dêsse notável môço. 

~ qualquer modo, atb quinze do corrente, estarei lutando 

pelo seu "afilhado11 com muita vontade, não s6 pela forte amizade 

que nos une mas, também, pelas inúmeras obrigações que lhe devo. 

Aceite, pois, as recomendações de todos, inclusive da cunha 

da, professôra Serafina Guerra, que é sua f! número um. 

~e mim e de minha espôsa um grande abraço de reconhecimenb 

e de admiração . 

Em tempo: Acabo de receber uma cartinha do Dr. 

17 - J() 



PALÁCIO DO GOV~RNO 

GABIN&:TI! DO GOVERNADOR 

OF. N<?() 160 t 

Senhor Ministro, 

Florianó~olis, 20 de novembro de 1970. 

- ' Parece-me escusado dizer-lhe QUanto me sinto nao somen-

te agradecido pela oferta de um exemplar do seu livro "O Comunismo", mas princi-

palmente pelo ~razer oue experimento à l eitura dessa obra, cujo tema oportuno e 

inteligentemente abordado merece a mais ampl a divul gação • 

.... 
Felicitando-o por mais este trabal ho em defesa dos pri~ 

cipios cristãos, apresento- l he, minhas, 

Atenciosas saudaçÕes 

Excelentissimo Senhor 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

Rua Herothides de Ol iveira, 13 

NITERbi - RJ. 

11-31 



Remete: Carlos Maul 

R.das Laranjeiras 42-Ap.5~ 
( ' - ~ . ~ . ijlUtn&ljmra __ ,I 

11-JJ. 



Meu presado e ilustre confrade Ger ldo Bezerra de Henezes 

Singular coincidencia fez com que 
.. 

e chegasse as - . aos seu vigoroso trabalho 

critica doutrinaria ao comunismo, exatamente na noite em que a TV Globo roje 

tava o programa do Concurso Nacional de Poesia Falada,. promovido pelo govern 
tylcY]70-

da ~uito querida e muito maltrat ada Provincia fluminense. Pr~cis mente ã 
22 horas,entravam-me 1insolitamentecpela casaras vozes dos interpretes das 

posiçÕe de baix literatura que se a resentaram ' di uta dos Jremios de dez 

nas de milhÕes de cruz iros generos ente oferecidos pelo Tezouro do Estado, 
, ... 

atraves .do Departamento de Difusao Cultural. Pelo que ouvi, ude verificar qu 

a exemplç do que ocorreu nos concursos anteriores, ainda desta vez os comunis

tas cantarão vitoria nesse novo certame em que a poes i a serve de i nstrumento ' 

!Ubversão. Preve jo que alguns vermelhos levarão a melhor em seu beneficio 1 te 

do em vista que a composição do juri obedeceu a jogo de cartas marcadas. No 

concurso anterior coube a rec~mpensa de dez milhÕes a Geir Campos, autor de 
, -um "poema" .-:tbilino, vasio de sentido poetico, mas rotundo de insinuaçoes no 

estilo das 11mensagens" r.omuniz.antes.Walmir Ayala, um homossexual escandalrsa-
, , 

mente extroTertido, tambem ja toi Jremiado.Ae ra JGdera ser a vez 4e Bo 

o r Geir Campos. ( mem, outro do nai e rubro, aco panhado 

Quan~escrevo este nome, tão dos afetos de varies elementos do Est ado, record 

um episodio do tempo em que dirigi o Instituto Fluminense do Livro e a 

de Assistencia Cultural do Departamento de Difusão Cultural, sendo então Geir 

Campos diretor da Biblioteca Publica do Estado. Certa noite,Geir reuniu numa 
,... 

das salas da rep~ rtição um grupo de subver sivos ara ouvir discos co gravaço 

revolucionarias cubanas, contr.ndo com a presença do embaixador de Cuba. N0 di 

seguinte comuniquei o fato é"O Gov~rnador e este excnerou i n.ediatemente 1 

atender a pressões do setor militar, o perigoso fUncionaria. Passados anos so 

' bre essa ocurrencia,, Geir volta cena Jara e Jalm, r 

versiv , o que para ele~us comparsas representa um 

o afastara do serviço publico. 

.. ... 
um remio a sua açao 

... 
revogaçao moral do ato 

Convem notar que oq artistas de teatro incumbidos da pa~te declamatoria do pr 
.... 

grama sao, na quase totP.lidade, engajados na propaganda comunista, e os mernbr 

' do juri, apezar das aparencias em contrario, pertenc .m a casta dos que ajudam 

os vermelhos. 

(~) A-v-t'-~ c4_ ~t.cr .h~ ~;: v.-o c..vvv-~~ ~~ ~ ~Ao h' \.4..~~ h 

L-\~~~~ l-to"" .tM..t CC~W\tr~ ~ ~· o ~~~ c.o ~ [O .~· (M} f 



E dizer-se, meu caro Geraldo, qu-~ tudo is!'lo acontece num governa o po 
, -

um pastor protestante ••• Ate certo ponto, nao d~vemc s extranhar que tal contra 
~ , 

feçao da :poesia conte com esse patrocinio, ja que o protestantismo represent a, 

tambem1uma subversão dos pricipios cristãos no seio da Igreja.Ma s da{ a engor

dar comunis t as com as economias do nosso ~ovo vai uma grande distancia ••• 

Felismente a nossa Academia não figura no elenco das entidades que deram cober 

tura a esse sinistro acontecimento, e isso nos conforta.Eu me sentiria gravame 

I 
te ofendido se a no~sa Casa aparecesse alinhada entre os subversives.Mas com V 

na sua Presidencia e cle.ro que tal coisa não se registraria. 
, 

Mas como Deus e grande ,ralta pouco para que a Velha e gloriosa Provincta do no 
-M (~, 

so amor se liberte dos profanadores de sua grendeza.Um novo Governo ~ a port 

e nele talvez possamos responder co~galhardia ao insulto que acabamos de rec 

ber.A nosSa Academia, que este~rginalizada nestes ultimos anos, ter~ cer11~~ 
te oportunidade para 1em 1971, lançar outro concurEo, esse porem em moldes rigo 

semente opostos a~deste de agora. Eu sugeriria a v' nu~ tomasse a iniciativa 

um concurso regional -de Poesia Fluminense com maiuscula- com um plano em qu 

se estabelecessemqentre as condiçÕes Jrincipais,os temas a serem aproveitados 

_ _ ~:.:e::.:l=os concur tea..Por u U"Nrdade 4t ~1~ , cleatro dos moljies classico 

para evitar a degradação que o modernismo repr~senta· cantos -----· de exalteçao a 
, , 

Natureza que e dadiva de Deus a tudo o que possadtraduzir em musica verbal o 
' 

sentimento e o deslumbra_ment o do homem diante das maravilhas terrestres da re 

ão; a histeria., nos lances épicos, nas festas publicas, na tradição religiosa 
, 

que envolve os costumes da no~ sa gente; lendas,folclore, ero suma, materia var 
. ,.. ~ . 

que nos comunique a alma do povo, a evocpçao~assado, as ansias do presente e 

sonhos do futuro. A terra que deu Varela,Casimiro de Abreu, Macedo, Alberto 
, 

Oliveira~-Jara so citar as cul~inancias do genio JOetico br~sileiro-bem merec 

ser motivo de hinos de exalt~çãQ que não podem ser confund~dos co~ essa onda 

de expurcicia com que adventicios e paraquedistas pretendem enxovalhar-nos. 
, ~ 

Va pensando nisto, e conte, se precisoccom a minha cooperaçao~ Ainda vale a 

' pena resistir co~ um es~orço a invasão dos vandal os.D8 sejo que o seu ensaio 

magnifico de esclarecimento scbre o comunismo devastador do espirito, obte

nha no Estado a difusão que merece pela sua pro.fundidade e alcance social. E' 

uma pedra importante para o enrocamento da fortaleza anti-comunista. 

Receba o meu abraço afetuoso de amigo e 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

GABINETE DO REITOR 

Santa :·aria, 29 de dezer-bro c e 19 70 

GP/167° . 70-Lfv 

fenhor Professor: 

~enho a satisfação de confess r-lhe, pelo 

presente, o r ce iFento de sua crítica doutrinári< sôb re "O Co'1\u 

nisr..o ·• , edição de 1 q 70 . 

Felicito-o pelo magnÍfico tra al~o elabo

rado, estudo nrofunco a Doutrina CoFunista, trazendo ~ais uma I 
luz sôbre as concepçÕes narxistas o ho~e!"' e àa socienace, traba 

lho q ue deveria ser lido por todos os brasileiros pelo seu valor 

s6cio-filos6fico ~ ~outrinário . 

Grato, envio-lhP. orotestos re considera-
-cao c a reco . . 

Exn o. Sr . 

Prof . G:C J \LDO EZE~P~ DE IIE·rrz:.::s 
Rua Teratides de 0livP.ira, 13 



ACADEMIA BRASILEIRA 
DE A/. /, _/o_ ~ _ . J~ 

FILOLOGIA f../1'~~ ~- - -_, 
RIO DE JANEIRO 

JÚ~ r..z-d-4~ a--rr ~_._~, 
~~ cr--C"-~,c-o o.- ~~ ~ 

~ ~~ co--cL.r, 1.. 1/-'1---0 ......,....._ ~ ~~ ~ -z:;:--..... 
I J -

0 ~ ~ç._ ~ ~ .e.. e:>4 4--~ -eÀ--~~ 

~ ~ ~-- ~ ~~ ~·~. 

J.I2A.-- ~,._ .R ,/'~ ~~, 

--4-~~ 



~ ~r 

~~-~~ ~J ~-p---~ 
~-o-~"~ /) 

~)~-~ rr~.--~ ~ ~~ 

~r 1}~ ~_)~~~~~ 
~ '~ ~L-~ak:::~~~ -~~ 
f} ~-")~~ - ~....__~ t ~ 

f ~-~:;te~~~~ 
.t't ~-~ lfhA_~~~lfr~ 
~ - _k~1 ~-() -~ -~evtv, 
T -~ ).w..._ rwt:: ~ i r;ç ~_) 
~ 1' ~~~rw~~~ -~-'--1 j I -

', ~~~k-c~~ /uL-~ 
~ CLuut.t_, -, ~ . -~-~ 14-.._ 

~1-4, ~ ~--~ . b,f-lllk~~ '4-... , ~ 
~~~ ~() . '2. _..._~\r),_ l{_._ ~ -



244, GUSTAVO SAMPAIO 

LEME 

~~~~"~ 

~~aJ;::-~~~~~ 
Jrw ~ ~,4.b.._ & r1--rl(_ 

I {J ~~1, ~ ,~~-"-

k-f-~ ~~ ~ r-~1-., 
~~~~~~~ 

~ ,J.._-(I;:u;fiÂ~ . 

tL~~~tL~~ 

IH-- ~A.M.:; CÁ~ ~ ct_ ~.I 

~ ~. ~c4 ~ ~~ }_..(.._ 

~~ ~- /L _Qu.uL~ 

~~fo,d_~~ ~~"·'! 




