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1.6- CORRESPOND~NCIAS- CEPHAS MONTENDÔNIO BEZERRA DE MENEZES.1934-1987.
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DOIS UVROS

Festejou úbacb
último parte em
llalpava em seu belo e aprazival alUo e
parta no Seco de 8lo Franci8co, MU
aniverúrio, a 81'a. Marta Paiva de AI~
querque, estlmadtl eepoea do UU81re
cauaid.co fiumirlenM Dr. Ronaldo de Albuquerque, quando ·recebeu • • manHeetaç6• e1e am1zac1e e apreço du pa•-.

de aua ralaç6ea de amizade, datlas auas
qualidades ele cora9io e excellae vlrtuc:IM.

A

Vira hoje mala uma p6giM do 6llua
de eua precloaa exlatlncia, a ara. Vera
R.beiro de AIIMÍqu.wque, . . , . . do conhecido Dr. RoberiD de Albuquerque.
Como tod8 cll Bezerra de Albuquerque traz Petr6polla no coreçlo, a .._
Vara e seu poao Mtarlo . . _ n6a onde
p....rlo o dia em cornpllllhla de falai.
uarea e pa•-. claa eua Nlaç6ee de
amizade.

Cercada do carinho de aeua familiares e am.gas, em sua bonita residência
no bairro de Slo Franclaco, em Nlter61.
comemorou alegremente aeu aniveraârio.
a sra. Selma S. Bezerra de Menezes tMtlas, esposa do conhecido médico oitopedista Dr. Fébio Matlas, diretor do Centro Ortopédico Slo Lucas, que foi vivamente cumprimentada por motivo da pusagem de tio ausplcibea· data.

O . . . - . cO l!lllldanle 6 o ..._.,
ur6 lendo ao ar ho)e. • 14 horaa. . a rosponsabilldllde de AleJrMdre ~
pala onda d8 ftelr6pOIIa R6dlo DIMora.
Ser6 um programa clifeNnt8 e CCIID
mu:tasa~

CEÚ PATRICIA

11.;.77

Com expreaaiva dedlcat6rlli .albo
de receber do Minlalro do TrlbuMI superior elo Trabalho e catHdlico de .Df.
rello do Trabalho da fiiCUidade de ....._
to de Niterói, Dr. Geraldo a - da
Menezea, o trabalho do Di8c:urao de .....
ee de Heitor Gurgel que foi trin111 - - a
tio, eecrlvlo da 1.• Vara Clvel da .luMica
Federal na antiga caplbll da Rep6bllcl e
na Academia FIUINnenae de Lelrae t.
mou poaae na cadeira 48, patronimlca de
Joe6 Alexandre Teixeira de Mello e lUa
eauclaçlo ao novo acadtmlco relaiMdo
euaa andanças pela ....,_. e na viela
pública.
Cur. . . . p6glnaa
dedlclda l
Ernesto Palxlo, paiJOpolltano de tracllcloo
naJ famllla que apesar de euae 6nluM
funç6ea como DINior do Hoepllal Santa
T8111N, Direlor clepola de Higiene Municipal e aincla v.ereador, era
• eac:reveu peça como

Enviou-me oubGMim o Imo Forta-.
cimento do Homem Braellelro e da .,.....
cntCia Braallelra no qual eua conferlncla

aobre o Valor HuiiWIO no D11111101f1.
manto figura como trabalho de real nlor.
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DR, LUIZ AFFONSO D'ESCRAGNOLLt~
Diricfa-me c<;mo de báblto, ~ pr:.tra fronteira no l'erte de CoJaaeatAana. ao
Pc:jt"J VI, fi' ; ·.do em lá. <bcgando, J'e(·ebl a.
dolorc-.sa noticia do paf.'.lamento do m :.:u ~tmn
de am·: go Luiz Affonso, que tinha por rostu11'.! dárl.G re110ir..se t'Om um grupo de <'8', : lhclros rellpflitáveis num bute-JHlpo saudá\ 'el e provelt080 .
.Mor,.~.a repootlnamoeratt-,
:~a
prlmPJr·.•
aexta.fei• .~ detJte ,m(los, o lmr-act.o causado a
todo,.. n68, fOi lnt'OmenF.:arável dadas 111MB
I
I

nobres q..t;dades e virtudes excelaaa, e mormente, sua ~r~toC:.~ simiJatla e afabilidade qnl'
DO!f atrala. cab i no (.'( rde», quando nos eompmzi. IIUOS «<n toturn, com a sua loquela.
amip.
Hoje, dia 2 de de fe,·erelro de 19'7S. Luiz
.Affo:aS.() foi chornado por Deus para a mora.
d~t eterua la\ no céu e su'alma «r...,quie!M!at hl
pu.c.-e et lux perpet11s luceat earn•.
Vejo-o ainda: erdo, afável, risonho e
t•ompenetrado às vezes procurando ser útil
ao próximo.
Vejo.o, rodeado de r·migos ilustres c
sinceros, a ma i or;~. apo"'entados, que lhe re.
cebiam na chegada, de braços abertos. corn
o mais profundo afeto e com ele ficavam
numa toda. na praça, por horas a fio, em
animhia. palestra.
NAo me envergonho ao dizer, que estna
linhas, escritas c:currentc C'alamo:., são ao
mesmo tempo banhadas p'Or lágrimas saudosas de um grande amigo que se foi, mas cu n
memória será sempre Jembrade, e reverer.dada cus que ad nostrum finem>, até ->
nosso findar, a nossa morte .

LOGOGRIFO EM PROSA
De CEPHAS M. BEZERRA DE ME.NEZES (Rio -

GB)

Dedicado ao Prol. Geraldo Monted6nJo Beserra de lf.e.o
uezee, Secretário de Edncaçio e Cultura do Eetado do IUo.
Sinto a alma (10-6-13-5-11-2) em plena alegria, vendo
(f-5-6-15-16-1-8-6-13-5)-te, no "presente", (9-1-12-6-13-2) em ascendo. Hoje atinges a Secretaria de Educaçlo e Cultura
(17 -8-9-1 &'-1) do Estado do Rio, Estado, altâs, em que nasceste,
em Niterói, que te viu primeiro, onde cresceste. Parabéns ao Governador Geremlas Fontes! Por ter ( 4-14-3-7-8-1) com Justiça,
nomeado . . . . nll.o para acl1mulo de honrarias, mas, como que a
honrar o teu passado. Sentiu que de fato, merecias galgar a
altos OARGOS no teu Estado natal.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-16-17
N.• 219 -
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S. Tomé, apesar de avisado da
Ressurreição, não se dispôs a crer na
mesma. Pareee-nos, à primeira vista,
IDadmissível tal proceder, visto que,
acompanhou êle, como discípulo, de per·
to e por longo tempo, ao Mestre, não lhe
eabendo, pois, razão para vislumbre de
dúvida quanta ao aeorrido. Teimoso e
IDerédulo, IÓ aceitou eomo fato, após
prova material e visiveL Disse-lhe Jesus:
"Tange latam meam et videas" A Jesus
disse Tomé: "Nune eredo quia video"
Desde então, quantas e quantas e:dgênclas deseabldu são feitas "a la Tomé''
para ererem em Jesus na Euearistia.
Muitos, Dio s6 descreem, mas rio mais
longe, zombam, vilipendiam e gagalhelaJD anlm•laaea e mabolosamente de tão
aquto Sacramento. Querem vê-lo, sob
u sagrada espécies, para então acreditálo, aio bastaaem os vinte léeulos de

{,?'-21:1

demestrações beliuimu da ,......_
de Cristo na Eucaristia.
Como Tomé, onvem a v• lafaJf.
vel da Igreja a lhes dizer: "1'enleiJ a
Jesus no SS. Sacramento" Nio acn&tam porém, pontue querem toear, ....
materlaHftas, sem dar val6r a eoaapreensão inteleUva e fidedigna dês&e aJâ6.
rio de amor.
"Tauge e latam meam et videu",
pareee nos dber Jesus mo~
seu eorpo estbnatizado em ellapl e
laaeeado.
Euearlstla. Sacramento de .a.-.
memorial subUme da Palde!. • • 1Jitt
repararmos tamanha ineredall....:
Ave veram eorpB aai1llll . . ...

ria Virliae! ...
Cephaa Montedoaie .8eael'n de·llnnn

fVvvOJ\. \
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KABALA

IN MEMORIO.M
Dr. Eugenio Vieira Bello
(Por BEZERRA DE MENEZES

DEFUNCTUS ADHUC LOQUETUR -

•

Dr. EUGENIO VIEIRA

BELLO, á cuja memória revenrenclo neste instante, faz jus a que
se abra um espaço a sua lnolvldável e prezada figura. Quer como
médico do DCT; quer em a sua clinlca particular primou pela
dedicação e probidade, fazendo da medicina verdadeiro sacerdócio. Tive como muitos colegas o tiveram a felicidade do seu
convtvlo funcional salutar. Parece-me vê-lo presuroso em seu afã
quotidiano, orgulhoso e cônscio, sempre sorriso e lenitivo àqueles que o procuravam para seus males e sofrimentos, medicandO-OI a todos com carinho, desvelo e proficiência impôr. Sentia
em sl mesmo a dõr alheia, sabia dtagnostlcar e receitar com Invejável acêrto, fruto de acurado exame a que submetia o paciente ao. seus cuidados. Quantos e quantos que a primeira vista pareciam sofrer de pertinaz mal, mas, ao recorrerem a êle sentiam,
logo após, alivio quasl completo e, parque nio dizer completo, de
suas mazelas flslcas, Isto porque, as mais das vêzM, as mesmas
eram fruto exclusivo de acentuado desequlllbrlo paiqulco, antes
que um distúrbio orgA.ntco qualquer. Fui dos que experimentaram
os salutares efeitos de sua orlentaçio médica valloslsslma. Qual
violeta humUde e escondida, espargia o seu perfume e a sua candidez sôbre as nossas pungentes almas. Esplrtto de escól, todo
atenção, exercia Influência benfazeja, a qual se tomava remédio da altadosagem. Slc t;ILJlSlt mundum. Dr. Eugenio VIeira
Bello, apóstolo lmpretérltbl'-41 valoi'OIO da medicina pitrla, que
por sua humilde, porém, destacada açio bem se torna digno <!esta
nossa despretenclosa homenagem pó8tuma que ora lhe tributamos. Requlescat In pace . ,
-
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SANTA
MARIA C'.ephas Mootedoaio Baena de Meaaea

Koua S.Dhora elo Rodo

No dia 8 de ~mbro, festa da Imaculada Conceição de Maria, o . Santo
Padre Pio XD, gloriosamente reinante,
instituiu o AliO Markmo. O motivo já
nos é bem notório e asaáa conhecido,
não se faz mister, pois, lembrado agora. Obedecendo a estas determinaç6ea
é que, enceto aqui uma série de escritos baseados todos nas invocações da
Ladainha Lauretana;
Santa Maria!. . . Invocação inicial,
alicerce de nosso edifício, que começaremos a construir em honra à Virgem Imaculada.
"E o nome da virgem era Maria", S.
Lucas (1,27). Desde o Edem viera ecoando de boca em boca esta luminosa
expressão.
Séculos e séculos são passados e
nos acode a lembrança o saudação
do Arcanjo Gabriel. "Bendita és tu entre as mulheres" . Tudo era enigma,
prefiguração antes dêate revelar angélico.
1018

NOVEMBRO DE 1954 -

Saul, aaa1m Maria afugenta-o de noa-

no que repre.enta o santo nome de
Maria, não há que duvidar, pronunciálo em todos oa momentos de noaea existência.
Aqui me faz lembrar esta legião de
~lmB()S e heróicoe filhos de Maria, con,gnqa~ms marianos, que, ae escudam

0-J81

NOVBIIBRO DI: 191M -

Maria, mar CDDCII'QO• COiltrl:ateJIDO-DOI

até as lágrimas e invoquemos o
Santo Nomtp, porque Ela por suaa
e amarguras experimentadas ton:~.ou..
remédio e saúde para os n08808
Maria, nome no qual a inocente
cinta se comprazia, subindo a um
te, em repetir para obrigar o eco a
ponder-lhe .
Tal qual harpa de David. {1
XVI, 23) que afugentava o demonJo

UTRBLA DO MAR -

aalma. Portanto, ante este t8110uro divi-

. 25

Maria, cujo nome mostra o enlace
cmgelical conosco, é profecia que pcmaa a realidade, é mistério aclarado.
Multiplos são os seus significados. 011
quais, não nos cabe tempo e espCI'90
enumerá-)os. Resumamo-loa: Soberana porque deu-nos o Rei doa Reis. A..
tro fulgente, porque gerou o sol da 1u.
tiça, por aer fulgor da virgindade imaculada; Gloria porque ofusca a doa
Anjos e Santos.
O mundo é hospital da natureza em
que todos gemem, padecem e choram.
Maria é o remédio singular e único.
Madalena exultou quando ouviu eeu
nome, pois era toda tristeza e pranto
junto ao sepulcro de Cristo.
Eva e Maria recebem propostas, uma
do demonio, a outra do Anjo, uma para
ser como deusa, outra para aer Mãe
Deus. Eva não temeu porque não
ditou. Maria temeu porque
mas quando o Anjo lhe disse:
temaia Maria", certificou-se, e
de proferiu: Ecc:e cmdla domtnJ.

N.• 521

se revigoram. se vivificam e tOIDCIIIH&
exemploa diqnos de 88I'8JD fmltac:lo...
pois, nos é dado a obeel: var com alegria e jubilo as auaa mutuas aaudaçõea: Salve Maria! Que aeja dmavcmte êste o noeso lema para nossa ga-.
rantia, prosperidade e felicidade tem-porais e, afortiori. para a nc.8CI .na.
ção eterna .

U'I'IIBLA DO lUa -

N.• 521
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In i\1·c 111 c ria n1
Ainda

cs efeitos da tris~c
(' dol ~ ro~a noticia da morte do nosso eolcga OSCAR CARDOSO, pe~o
na p<'!l:l para preftar-lhe minh1
ultima (; su:ccra homenagem, pedindo desde já a Deus Nosso Senhor
CJUC se apiede de sua alma c lhe
de o descanso eterno.
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OSCAR CARDOSO, lembro-me
de ti, de tuas brin~adeiras, de tua I ZCS tom~t:.fe remedio' salutar pará . cumprireS 0 di'O'lnà e lnexoravel de'"
maxima atenção nos serviços ao D!' nossos momentos aziagos.
I ~ignio, a morte.
tL...l cncarge\. Agiste sempre 1com
Fostes roubado ao nosso convívio
aquele criterio de rã responsabili- ::~uando terminavas tuas justas e
Statutum est hcmlnibus somei
dade e esmerada cautela. Vejo-te merecidas férias, trabalhas-te um rr.ori, está determinado que todos
quando em momento de folga apro- dias após c.s mermas, e, por incrível c:.ós deveretnos morrer uma só vez.
ximavas'-te de nós e com aquele c!ue pareça, no dia seguinte, dia de
Receba pois, amigo OSCAR, esta
espirito brincalhão trazia-ncs ale- \lu anivc1 sarÍo Deus nos seus mis- sincera homenagem que d'aqut da
P"ia, riso e quantas e quantas vc- I terios insoda\·eis chamr~u ·te pJra ~er1a te dirigimos, suplicando n:\"<.mente a Deus que te coloque entre
·····~-······ ·······~···········~-~ .· ··~
~.,..,.......
cs jus\03.
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JAIME DE CARVALHO, O incansável
Cephas Be: ura

JAYME DE CARVALHO,
este comancjante intrépido
da torcida P Õro-Negra, não
pode ne m !ve ser olvidado
após esta jornada gloriosa
que foi a de 1953, do Oub
de Regatas Flamengo, jornada esta, impulsionada em
muito por sua numerosa torcida tendo à frente este símbolo de condutor máximo
que é JAYME DE CARVALHO.
Conheço-o por contingência de profissão, mui embora, não usufrui de sua conta-

•

FLAMENGO em revista

giante convivência. O primeiro contato que tive com
êle serviu-me para concluir
da sua fibra inquebrantável,
quer nos momentos azíagos,
quer nos momentos de glória, como estes que ora passa o "MAIS QUERIDO".
Em outros posteriores contatos, como sempre casuais,
pude alicerçar de vez a impressão primeira de sua alma
torcedora.
Simples, afável e comunicativo, angaria, de logo, simpatia e amizade. Por tudo
isso, é que me dirijo ao hon-

7

rado presidente do Flamengo, Sr. GILBERTO CARDOSO, parabenizando-o, bem
como aos demais dirigentes,
associados e torcedores, por
possuirem em as suas fileiras
este admirável e abnegado
JAYME DE CARVAUIO.
Julgo, pois, de justiça que
lhe sêja prestada uma digna
homenagem, homenagem •
ta que se converterá em pa·
var-se em bronze ou escul·
pir-se seu nome na mageto
tosa Séde do club que lbit
deve muitas de suas gWriu.

MAIO, 1954
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sepndo nos dJz s. 'Pedto, l cJe-•~•--W~!i.llfll
é a ll'8Ça ln~da, subltanclal e
Crllto é o Deus de t6da a graça;
Maria é a mie de Cristo e lpao fato
mie da Divina ~aça.
O Anjo disse de principio "Ave
Gratia Plena", enquanto recebemos
graças em parcela) Nossa . SE-nhora
recebe-as plenamente. São Pedro
Crisólojo chama-a de oceano de
~raças. S. João Damasceno ..._
d}l-of-._zc::~.... abismo de graça.
Com efeito, para ser Mãe de
Deus, N. S. teria que ser aquinhoada de graça incomensurável. per
~ é,-~ font ..... dos jal'diaa e--pDtO

Rio, 2 de agôsto de llt54
Cephaa
Menezes

Montedõnlo

Bezerra

............................,........
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Mensageiro de Santa Teresinha do Menino Jesus

10.11-1954

Santa 'teresa e os dons do
&spírito Santo

f; ama santa relativamente pouco
eoahecida, Santa Teresa de Jesus.
Digo assim, por ver sua devoção relegada a um número reduzido de fiéis. ..
Na própria Ordem Cannelitana da
•aal ela é expoente máximo, sentimo<~
aeanhado o seu culto, fria e sem estí ·
maio, sua fesG: - Por que?! - Talvez
.mdo ao desconhecimento e pouca
Y.111garldade da vida e obras teresianas
• à dificuldade em compreender-lht>
• eDSinamentos.
A doutrina da mística doutora é
. .,.... restrita às almas. . . Santa TP.·
re.falla fala a quem quer que seja; sna
.,..de llãe e Mestra tem escolhidas
...... para sua docência. Santo orgultto
• C&rmelo, a serifl~ Matrlarca é uma
•de "U1stta -a IJ&Pl em abanade pouou e se estabeleceu

.......

na In!~~=~~=
com
a
~ade jamais esnaenM!Itl•
te anos, - db a aldl,
exercício da perfeita orqlo."
- Que conforto para a61, pelilw
na piedade como em tudo!. . . exemplo de fidelidade, de amor IJbalta.
do a Deus para n6s falhos na peneye.
rança, prenhes de amor desabusado h
criaturas e cousas mandanas!
O amor de Santa Teresa valea-Dae
a conservação, pelos sftulos, do _ . .
por excelência afetivo. Seu coracãe
transpaaado pelo dardo do seraflm.
continua vivo para pudlo de seus Imitadores, de seus diletos fUhos da Ordem CarmeUta.
A alma de fogo da Santa lleformadora resplandece de CoJlleltao, de
Temor de Deus!
Em ímpeto de heroismo, ela empreende a reaonção, o' re-estalteledmeato da . .ta Ordela de lllarla . .
seu primitivos moltleS: o ......,• ., a
daraa da lleln, a a111terldade, a ,..

..
16-11-1954

.Mensageiro de Saata Teresina do Meniao Jesus

lh
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Bucatiático

·Jntetnacional
Per CEPBAS
IIONTEDONJO B. DE MENEZES

sôbre a mesma? Porque o espetáeule tie
fé cristã, num pais profundameate católico como o nosso, só com ma MOa·
tecimento público, poderemos aenditar.
E tivemos êste que nos deu uma pequenina amostra que o nosso povo, aiDda
tem fé, ainda crê que um Ser Supre••
dirige nossa vida.
Não estamos longe, abramos as páginas doa Santos Evangelho8 e IA eaeoatramoa a razio de tudo. Na tltUia

l

ama
em cua-

Nílllllill'

qun gtaade e oruma estenaa e
c:eaapaeta
de fi6il, ocupava totalmente o recinto e até mesmo, fora
dêle. TodGs entoavam hinos e bosanas
em c6ro harmonioso, depois oravam
contritos em alta voz, pedindo a Deus
por um mundo melhor. Era indescritível
a solenidade.
Penao e até acho, que foi um sollho. Será que aquele disco branco, teria poder de trazer aquela massa humana para tão bela concentração? Será
que exerceria tão acentuado fascinio

....._

COIIl . . .

eeoino em
memória. Antes ji diasen aos
apóstolos aflitos por sua breve partida
para o pai Celeste: Noa reliDqaaJa ves
orfaaos ... (não voa deixarei órfãos),
portanto o disco branco, aquele pão,
aquela hóstia, nada mais é que o Sacramento eucarístico, o próprio Cristo,
em Corpo, Alma e Divindade. Desde já
nos devemos preparar para o auspicioso
evento que será sem dúvida alguma, o
XXXVI Congresso Eucarístico lntenaa·
cional, a ser realizado no próximo ano,
nesta capital, onde virão turistas de tada parte do mundo a fim de brilballtemente coroar nossa Pátria com todo carinho.

&TBNÇAO
Qualquer falta que t.eDha ~pado ao 1108) rigol'OIO cuidado
ReYi8ta 6 especial obl6quio recJamv imediatamente.

D& 1'ellla. da

Mensageiro de Santa Teresinha do Menino Jesus

10

Vós sustentais aos Mis!>ion.í.rios nal>
fadigas e nos oesalentos de seu apCistolado longínquo; vossa Im'l~cm tem levado o sorn5o aos gêlos do polo e ao
lôdo dos paues, à imer•sidadz do deserto e do oceano, remontandc-se at•;
às nuvens e as alturas los céus. Pequeno templo de Deus, sois vós o grandioso templo de urna humanidade j:'·"lr
Vós conquistada.
"Com essa sublime vi-s3eo de g:oria
encerraríamos com pra~zr nossa mocomemoração, se ó a1ã apcstóJico
Pontífice não f1ze:::se fl(trescer,
mesruas palav.·otls, nos coraos cristãos, a invocação
Teresinha do Menino
faça r.air uma cnu-

10-11-1154

va de rosas I1laÚ. abundan~e que nunca sôbre as regiões imens:n fechadas
ainda ou mui pouco aberta à luz do
Evangelho, e em partícula:: :;ôbre aquelas onde é mais renhido o fldgelo de
uma perseguição larvada e san:,ruinolenta, semente certa de numerosas e
florescentes cristandades··. (Carta de
Mons. Montini à Priora do Carmelo de
Lisieux).
Que Santa Teresinha, com a onipotência de seu amor, intErceda, e De\JS,
Padre da misericórdia, o cumpra!
Pe. FREI ANASTASIO DO S . ROSARIO, O. C. D.
Provincrar de Gênov:1 - Ir .i :!a

Oivinae Gratiae
•

vida

Jesu eoa&ades poetiea-

:·BJpagem eorre&a e elevada.
O ALTAR DA VIRGEM . . . . . des eiaeo primeiros sábados
4e 11aria. Medi&ações dos 15 mistérios
de Saatissimo Rosário. GRANDE PRO·
MESSA DE NOSSA SENHORA DE
FATIMA.
Dois livros de grande piedade e
aeenselháveis a todos os católicos.
AVadecemos a oferta e recomendamos aos n08808 leitores a aqnisiçio
dktes belos trabalhos.
~'-.,..·-•

CARTAS DE SANTA TEKESINIL'\
H MENINO JESUS. Tradução do fnn.
cês pelo Pe. Mariano Pillho, S.J. - D.
Edla Doria de Lima. Vice-Tesoureira da
Comissão FemiDilla da eoiiSVatio do
HVO Semiaário Salvador - Bahia.
A REDAÇAO

de

. . - de Cristo e
:otmaa Graça.
O Alijo disse de
GraUa Plena", enquanto recebemes
graps em parcela. N0888 s nbora re·
eebe-as plenamente. São P
Crise).
logo chama-a de oceano de gra
~·
João Damasceno eluuna-a ab. • '"e
graça.
Com efeito, para ser Mãe de De
N0111a Seabora teria que ser aqulaboada
de graça iDeomeuurável, por isto é.
"a fonte dos jardins e poço de iguu
vivas, de que aos falam os eaatares",
Quem participa melhor da naturea e
da vida de Deus, do que Maria! Qae1ft
mais plena dlviaameate pela grap deque Maria? Noaa Senhora é o aQDeduto transbordante de que - . fala e
Doutor Melifluo, São Bernardo. Deas.
quer saatifiear-aos pelos m&lto. rede&·
tores do Seu Filho e usa Maria eomo
medianeira. distribnidora e maaa•dd
de t6das as graps "lte ad Jesum pel"
Muiam". Por&aato. só nos res&a recorrer fenorosameate e mni&as vtsea :a
Nosa SeDhora para que
llie da
Divina Graca, aes tome fUhos UUD·
tfssbnos dessa grap que é Deu, eeaeretiuda em Cristo Jesus Redeldor e
Salvador DOIIO.

m..

CEPBAS

MONTBDONIO

BBZBDA DE JDNaBS·

10-11-1964

Mensageiro de Santa Teresinha do Menino Jesus

a nomeia Patrona da Obra de São Pedro Apóstolo para o clero indígena, declarando: "Nós alimentamos a esperança certa de que pela intercessão desta
Santa Protetora, jorrem, como duma
fonte inexaurivel, torrentes de graças
divinas em favor da Pia Associação. E
isto porque, por muitos motivos, a formaçfio de um clero indígena apresenta
grandes dificuldades. Não duvidamos
em absoluto que, por intermédio de tão
poderosa medianeira ante Deus, êstcs
obstáculos serão felizmente superados
e que os jovens indígenas chamados a
trabalhar na heranca do Senhor não ficarão sem experunentar prontamente
o socorro de tão grande protetora".
Voltará a falar sôbre êste Patronato em
sua Enciclica "Rerum Ecclesiae", repetindo sua inquebrantável esperança:
..Sob os auspícios da Virgem de Lisieux esperamos frutos mais abundantes". Agora depois de vinte e seis anos
de hiatória, que
dario os fa-

de ir a Lisieux, afim de agradecer a
sua grande Protetora. Animados por
êste mesmo espírito, quaM todos os primeiros Bispos indígenas sagrados em
Roma, fizeram esta peregrinação e se
vêem continuamente venerandos prelados ajoelhados no sepúlcro de Santa
Teresinha do Menino Jesuo;.
Em terras de Missões, por outra
parte, o testemunho de reconnedmento
e devoção para com a Santa Patroua
alcança gloriosas proporçcie.s; os edillcios de culto dedicados a Ela, respondem, segundo uma estatí.Jtica ineolapleta, a êstes algarismos· Na Asia
com 15
a testa dos

~

~
na,.
o P&ttitice reinante em
sua ~clclíca "Evangelii Praecones" de
21 de JUnho d~ 1951 :
'11temdos Pór bem falar aqui brevemen e lot progressos realizados. Em
1926 se 'fo~tavam 400 missões, hoje são
~~~ntão os. cat~licos não eram ainda
N · .000, hoJe sao cerca de 28.000.000.
0
mesmo ano de 1926 os sacerdotes,
~w extrangeiros, como nativos, eram
14.800, hoje são mais de 26.800. NaquêJe tempo, todos os Pastores-Chefes de
missões eram extrangeiros; nestes vinte e seis anos, 88 destas Missões foram
confiadas ao clero indígena, como também em muitos casos a Jerarquia Eclesiástica está já normalmente constituida com Bispos nacionais. Ao~uece ainda mais claramente que a religião de
Jesus Cristo é com tôda verdade católica e não pode ser considerada como
extrangeira em nenhum ponto da terra.
Fazendo nossa a observação do
Exmo. Sr. Bispo de Lisieux: "Se nos
temos permitido relatar esta rstadística oficial não é certamente com a intenção de minorar o esfôrço missionário
realizado nestes últimos cinco lustros
pelos pioneiros da fé; mas é mister reeonhecer que a chuva de b-raças e~Spe
rada da Patrona das Mis<~ões não deixou. de fecundar suas almas. Bem cu:npreenderam isto os Missionfarios ao voltar para a Europa, todos têm JIOr bem

·~==~=

cmdos~e
Pelo IDEI!IIG·· d
e.~~
gações religiosu levam 1111
dM
quais 6 na China e 8 Da Aldca;além dos atos oficiais temos a doCu..
mentação inesgotivel de uma expedtacia cotidiana, que nos demonstra como
Deus não só encheu seus "ardentes desejos"; senão que os trocou numa miasão Sua visivel e impere•.C·l<JN na Igreja de Deus.
Por isso disse em l!B7 o Pontífice
reinante, então legado do Papa em Lis:eux para inauguração da r.a.o;ilit'a Teresiana: a epopéia de :;ua:; conquistas
apostólicas, orquestrada tJel!l vc,z das
nações, extende-se de um a outro polo;
a Igreja mesma modula o tema e ind:ca o ritmo acelerado, abrP.viando a
lentidão de UIT'a legislação canônica, r.ara elevar a T.:!rcsinha à glódn jos altares, proclamando a esta peiluena contemplativa, morta aos 24 anos, Patrona
Universal das Missões.
"Sois gr;mtle, ó pequen'l Sallta! e
vossa família espiritual é inumerável.
Sois grande, ó pequena atmn: Jiequeno
tabernáculo de Deus vive.• entre nós;
vos haveis constituído em refúgio de
tôda a humanidade suolkarate, padecente e militante que cada dia a Vós
recorre.

BOLETIM DO IMPOSTO DB OOM'8UIIO

8

Honra

ao

admiração e simpatia, e cativam todos, que
dele se aproximam.

Não há nada mais digno, nem mais justo do que a exaltaç;o-do mérito daqueles que,
em· suas ações cotidianas, se ,esmeram no
cumprimento do dever, sacrificando os seus
lnteresaea' pessoais, para aatlsfazer as exigências de seu cargo e o bem estar da colétlvldade, Ecyro Medella, por exemplo, pertence a essa clasSe de cidadio de escol, rarisslmos, hoje, nos dlvel'808 setores do funcionalismo público. A sua folha corrida é
correta, corno poucas . Ela retrata, de modo
admlravel, a sua integridade de caracter e o
seu exemplar COIIQ)Ortamento .

Surgira dai esta pequenna homenapm,
que ora lhe prestamos.
Ela nada significa pelo que dlssemoa,
porquanto não patenteamos todoa oa predl•
cados nobres, que ornam o eapirito lúcido e
fecundo de Ecyro M.edella.

• Vale Imenso, no entretanto, pelo multo
que merece ele .
Cepluu Montedonio Bezerra de Meneza.

Deletreiam-se, ali, os mais rasgados e
Justos encomios à sua pe88Õa, pertinentes à
sua pontualidade brltanlca, no exercício de
seu cargo, e à sua fidalguia proverbial para
com as partes e seus comPanhelroa de serviço.
Nunca chega à Repartição no horário de
trabalho, porque se antecipa sempre a ele,
dando-nos, assim, um exemplo edlflcante de
funcionário zeloso e modelar.
Se é o primeiro a Ingressar em sua repartição, é sempre o último a sair dali .

GUindara-se a diversos postos pelo seu
próprio esforço, visto que as várias promoções, que obtivera, se estribaram sempre em
leU merecimento pessoal e no zelo acendrado
ao cargo, que exerce, com dedicação incomparável.
Conhecedor profundo de todos os segredos postais e telegráficos, jamais se negara
a nortear os seus colegas, quando estes lhe
pedem esclarecimentos .mais amplos sobre
certos casos de soluc;io dificll. E isso êle o
faz sem arrogância e enfatuamento, talha.nilo todos oa seus atos e maneiras nos moldes
lmpeeavels do mais nobllltador cavalhelrllmo.
Oa seus modos fidaJ&oa, a sua n1m1a gen-
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Natal Que Não Tarda
Cephaa Montedonio Bezerra Je Menezes
~

lllQ9DWco •

ftCI1 •• DOs ato- -

CIP'OxiiDCIIIDOa-noa Mlta .uJbae •
-mao.a data, • qaal • comemora, ao
...-. •

- . tenaram. o Dald.._to do Jlealao Je-

. . . Jllllo . . Jlcrl'la, por . . . .. piPI do Ea-

Jldto lato.
De P6 • JlDJo -·· •

VJrvem,

De fato Nada o JoM 'ri't'la mjuatol, aal·
JIIICidoa t6o a6 de .toa psop&dtoa, da. .....
Mllr-llla o de dar a Dou um CIOiallo 0 um
corpo totabaelate lmcrculado, '1119... ...
partiUia •• .

Jlcala dlae IIICÜ ao AQJoz cPaca-.. ...
1111111 . . . . . . t1la palana. .............. . . .
do - - - .. Coa--~··--

......... oIIIOID•to pnplclo para IIIJclar a...-. •
ftxG-cl.

... ....,. ............... - - IOtbw-ao
.......
In.....
.....

Jllllla peuna eetar 86

Dou, a6o
•1o.
..no-

COID

---~10 de ADJo. Ao
- . . . . . . . . . .. • •

o Alllo Uae dia eataoc «A••

cllola do gra-

mDUaor• . • •».

Deu dllclo bct multo, prometera aoa po,.. a .W. do Sal•ador e nlote iDatate era
poata, em oxecu;4o a 111a promiiiCI. Maria
temJa o o JlDI 0 a~a-a,
dbondo-Uae:
clladc temala Marta: dar6a · ~ lua a um ••DIDo. Mr6 chamado filho do Altlsatmo 1 o 11u

reiDO aao tn fim» .
Claa iDdescrlU•ol, pela sua l»elesa, pela aua grandom o pela sua sublimo majestade.
O ADJo o Maria dialogaram o cllalogaudo
I'ICIUaCIIaiD o entrolac;ameDto do Antigo e lfo•o Teotamontos. para a ICIIYaçao do muudo,
para a obra magna da reden;4o da humauldade .
:Doua por umo Fiat OnlpoteDte. criou o
mudo, Maria por outro Fiat trouxe-nos a re~ a 1Cll.a;4o, o pord6o, o amor, criou
para D6a'outros, pobres mortail, o muado
ela 9J'CIÇCI • ela mlseric6rdla .
Dal6s ~ lua um filho ...
Como •• faRI isto, ae D6o conheço h!lmom'P Mculcr re.poDdeu ao ADio nestas pdlcrnaa, nao c:uerendo portm melindrar a Jo... MU eaatlMimo esp6so.

)

..-w. ...

Jlcala DCIMCI trta Da c:a. .. prima bailei. Volta o ao •a -"lfdllo,)Oit

. . .. . . . . COIDO

.... O a.aJior 6 COD.oiCO. BeDdita IOia 011·

e.. •

...... • NÜIII-M

dealocedo

Da

aaa Ja--n•-•lade,ICIII
..

at11 lote IIUinl'rillloao cauadro cau .. atepara. At&Dito, perturbado, I'IIOI•o ..........
D4-la furtl•amate. Eis 11 alo quado, em
IIOilbo lhe aparece um Anjo e U.. dk1 J016,
fUbo d~ Da'rid, •Ao temaa tomar coattgo tua
11p&la. PotqUo tudo CJUe D'Ela 11 pcnaa 6
obra do E1plrtto Scmto ...
Joo6, atao, aate ..to esclarecimento DI·
Yhlo, permGDeco. Al •emO!I, poli, ~ JOI6 DO
11u papel do pat adotiYo do MeniD0 cru. ÜD•
tro em pouco ha.orta de aaacor e ao qual
ele daria o nome de Jesus. Com efeito mata
al9UDs ~as s6o pasaados, ela que o Imperador C6IIIJ Augusto, emana um oclito de recenseamento geral. Subiu, tamb6m, JoM, da
Ga1U61a, c!a cidade ele Neaaré, ~ Jud6, cidade
de DaYtd. também chamada le16m, traoDdo
em MUI braçoa a Virgem C!Ue 16 ostna em
Mtado dg oraYidea aceDtucrclo e com ela :registrou-••· cumprindo assim a ordem do IID•
perador.
A hora elo Natal está prestes, aproximaH, D6o tarda. Preparemo-Dos, pois, !)ara lste
fauat0 acontecimento, muDiDdo-DOI do e-xcll•
ICII rirtudes, _ para podermos catar qual 01
autos :GI6na a: Doua nas alturas • paz Da
terra:> .
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Ãi de nós, se Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade,
não nos tivesse doado a Si próprio no Sacramento da Eucaristia !
Esta miraculosa doação conta já séculos. Foi numa quinta-feira.
Jesus sentado à mesa com seus discípulos celebrava a Cêia Pascoal.
Distribuindo o pão disse: "Tornai e comei, êste é o meu Corpo. . . Fazei
isto em memória de l .. im".
Consumou-se, assim, o milagre da transubstanciação do pão no
Corpo, Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos
e seus sucessores legítimos, até nós, cumpriram e cumprem êste mandatum de amor, o Sacramento da E ucaristia.
Quereis certificar-vos disto ? Olhai em cada igreja uma lâmpada
acêsa e um sacrário . Com a vossa fé aí vereis a Jesus Cristo. Quereis
certificar-vos mais ? Presenciai aos Congressos Eucarísticos, estas grandiosas manifestações de fé, reunindo multidões de fiéis em volta de um
disco branco, a Hóstia Consagrada. Ainda mais, a muitos santos, que
hoje habitam a Côrte Celestial, foi dado ver a veracidade da presença
real de Cristo na Eucaristia .
Infelizmente muitos são os que não crêem na Eucaristia e a vilipendiam, escarnecem e profanam. l!:stes são os Judas Escariotes hodiernos. Para êstes digamos como Cristo do alto da Cruz no Calvário:
"Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem".
Nós, que cremos e adoramos reverentes a Cristo na Eucaristia, ergamos graças ao Senhor pela fé que possuímos, e propaguemos altisonantes êste portentoso milagre .
Ave, pois, Divina Eucaristia! Sacramento que encerra em si a
Jesus Cristo Nosso Senhor, nosso Caminho, nossa Verdade e nossa Vida.
874 -
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A prop ósi t~ de nota aqui publicada, recebo carta
dó leitor Cephas MontedOnio Bezerra de Menezes, do
Rio do Janeiro, nos segu intes termos :

"Acabo de ler tópico sob o titulo "Especial", do
JP de 2-8-73, coluna " Piglna 7", da Jllulo Ribeiro, no
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qual o colunista ressalta, .· •
•·1 •
r
,. tJropr~, o
fato de um Juiz •
Direh'e, -~..
~r J~· ~:
"tárlo, de um ex-Diretor de
iile e a-Reitor tllt ~·
·univerSidade, ''fazendo
e êJ.~a ~ l_:.:
pltSadoa calxo&es" (aic:). ~ "ht totum" o
t• calamo". feliz e oportuno'do h6blle lneeNgente coluNa- ~
ta, pois conheço, de h6 multo, oa h6bitoe d.... Pi'~r ~:
e Juiz em6rito, o Dr. Pnlo Gomes da Slva1 tendo aldo ~:
seu aluno de Direito Romano, na Faculdade de DlreMo ~
de Niterói, ipoca este em que recebt Nblaa e magia- ~

'J,
comwWn

•!:

•'cU:Iiza!cCCIIIM

M

traiJ preleç6H de "~ Jure ro•no" ~ Ül qqla nunca ~:
o~. ,..... e;tp fi 'fli• de •
._.... 1liliíl. compe- ~

§

tente e simpiH, oo ,.._ d .... • colunista E data
vlnia, faço minha . . . . . ..........
"P.,...._ t , _ . ......... Peti'lltl.... ..... que ~=
seu povo aimp6tico . pode clamar un~: "HABEMUS

C•

JUDICEM".
Agradecido pelas referências ao cOiunlata.
Justiça ao homenagpafjlo.

•~-----

I§
§
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P~em

clamar: "Habemua PbhtiflceJ;n"
,!)OiS, Dom Cint.ra é - o, e bem um grande
plstor, colocado l frente da Diocese desta
!>ela. e acolhedora cidade de PetrópoUa.
Na qu~ade de ex-seminarhrta pelos
Idos df! 19315 a 183'1, fiz o curao de Filosofia
no- Simtnirlo Maior da Imaculàda ConéelÇIO
r. o Ipiraqsa, Slo Paulo, tendo sido seu alu ·
no de ~tt!a e privado como tal, de sua me-

moráv,.l ••JDidade.
~. neste instante, o Pe. Cintra, ~ olhos uuts, tez &IDCII'elWla, de
Rotaina preta, anpre limpa e bem posta,
ativei, acolbedor, amigo, sério, e porque não
diael', por ftiM, IR'lncalbio e IOI'I'ldente.
Surpreé'Ddl-o, multas vezes, a á, na ~
capela, profUDdameDt.e absorto qual um su-

to asct-ta mergulhado em oraçio e peni~
cl~ junto ao SS. sacramento ezposto
l
ndoraçlo.
Era um professor abalizado e culto, fUó..
!-<.fo e t~, cem curso de doutorado Dà
Untverstdadia .,Gretorlana de Roma, e suas
auJu
a méxtma ateaçlo, pol8
que, butlaôe '6tlll 8 proveltolla para DOIS&
:sc>ncta t~ carreira aacerdatal.
A mim •
..,eee, 181Chltamente,
M~l
it Caahà Cln'-, :aJD8IJIIIJ!l,..,ll
. . cultUra, ... ......
---~ slmpAUco, e IObretudo pe_.làl8Miê&-~. ..,. o faz, um
. . . . 1)-AJmu", para O re1Ja..

,..,IUd...,._

-=

~~~9

. . . DlYJDo.
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Por Ccpbas M3ntedôaie Bezerra 4e Mr-.. ~
~
.
.
~
.
··~
Tek!~do por justo e ô.esvaneclao org~. I
!'allisco estas modestas, porém sentidas li· ~
!ÜJaS, por motivo do trlnSC\lrso
â M\1 JÜÃl- II
~
leu Episcopal, para taliir. ~ iti<C... §
doa pe~ ropolitancs, já de si consclos de qae ~·
possuem um verdadeiro "Pontifíce'' a guiar ~
~eus p::tssus nas veredas íngremes desta vi- I
ua.
I~
~
Pedem clamar: "Habemus Pontificem" ~~~
r-ois, Dom Cintra é-o, e bem . um grande S
plstor, colocado à frente da Diàcese desta !i
'Jela e acolhedora cidade de Petrópolis.
I~~
.
_,~
Na qualidade d e ex·semtnar~ta
peluo
O
idos df' 1935 a 1937, fiz o curso de FilOSofia
no Seminário Maior da Imaculada Conceição
~
r.o Ipiranga, São Paulo, tendo sido seu a,lu· L
~ -..............~
no de Ética e privado como tal, de sua me- :::
,..,__ ~~~-;..
morávf'l intimidade.
S vo
Afigura-se-me, neste inst~Att, o Pe. Cin- ~
tra, alto, olhos azuis, tez ~nada, de §
sotaina preta, sempre lim~ li bem posta,
afável, acolhedor, amigo, sétlo, e poJ"qUe não ~
6
dizer, por vezes, brincalhão e sorridente. ~
~
Snrpre<>ndi-o, muitas vezes, a 8Ó8,. na nossa ~
~
Capela, profundamente absorto ·q'ilal um san- 1
to asceta mergulhado em oração e penitên·
ciu junto ao SS. Sacramento exposto ·à lg
adoração.
.I
Era um professor abalizado e culto, 1116- ~
H.fo e teólogo, com curso de doutorado na ~
Universidade Gregoriana de Roma, e sua3 ~
...
aulU aaslstidaa com a máxima atenção, pois
que, bastante úteis e proveitolaa para nossa
sólida formação na carreira sacerdotal.
I
A mim me parece, suscintamente, Dom ~:
Manoel Pedro da Cunha Cintra, um homem ~
rle marca, pela sua cultura, sua. aacta~- I
de, seu semblante simpático, e IObtetu'do pe· '"I!
lo seu cunho ascético elevado, que o faz, um 1
verdadt>iro "Pastor D'Almas", para o reba-~
nho d~ Cristo, o Mestre Divino.
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IN MEMORIAN

~

decorridos
morte.
Nfst"e'"'!inatante se me afigura
ele, absorto em sua grandiosa
b1blloteça, em leituras as mais
variadas. locupletando-se mais e
mais no Sllber. Encicopledia viva
e ambularfte, por onde passava,
era consuLado aqui e ali, c res·
pondla a todos doutrinando-os
com acert? de mestre. Muitos
dos ql"e usufruiram de seu convívio, hoJe. slio escritores, poetas e crl.lcis literA.rios renoT8ados; vcrbt gt·:'ltia: Ag,·ipino Gr1e·
t·o, Oliveira Vianna. • u i1 1 tle
1\e-t e outros ma i~.
Aliás, existem ar.igos e livros
que c nstit:Jem verdadeiras ho·
l'!anas ao m~stre que foi José Gc·
ra!do.
Vestia-se sem9re de preto.
como QtJP em dt>Sorezo ào; po..,.
l):t.S munp·mas;
usava pincinez
ch~ocu de >1bas l"r->;as: era e~ 
pDdaudo. alto, rr-l' gro. gesti·
culante. Stmnrp con~"io de !"ta~
resnon.~ab;l'rhC"!! e do uma honestid:>dt> a tr:da prova.
José Gernl ·J~. cuh noutr''la
•rodPzlu .an•o.o; e ião l!r"nr"''
frut' s. não é'l:lrdeava o seu sa·
ber por va"glorin., m'ls. dout"inava movtdo pelo amor à ciên·
ela, àqueles que sequiosos do sabar rc::orrlam a ele.
Era par:-o n? csC'rever, qua<;f'
pada nos legou com sua pen;,
maviosa. o que é de se lamentar.
pois, "verba vclunt e.o;cripta ma·
nent"; ou seia p"l<tvras vôam
ma.o; os ~:.scritos ficnm D-1':1 :i
• nosterldade •
anoe

~ aua

.,

6i-) j$

gena.
de
aluno dos Jl!SUitas, aoa Cllillil àll4~
norillnava de gulosoa
co111o C:e fato o .sio, e
vida q_uem assim os cnamiJlu~.
Foi ~m dos grandes 11ropúleo
res da devoção ao Sagraao Obra.
ção de Jesús, no Brasil, tl8CJ1!•
vendo, aliás. artigos d•líVã"da
cultura religiosa aob. .
orl.
gem desta gran4\losa
•
As mais al!as autot~
,.. r
!Jg:csas reconheciam
e qrn
bal uarle na defesa da Fé.
Costumava ele por vezes, auri
delicadamente, advertir~ seut
sermões, alguns padres
c!o.
metiam lapiOs em cita
bt·
blicas.
Alguns nãl\ a6 rt'C~becttrn
;;eus erres. mas escrevitm citando estas passagens como louvo.
res àquele Que as corrigta.
Ets, porque, por estas e vqtraa
disse eu em principio: Jos6
raldo Bezerra de Mentzes
tunctus adhuc looult::r"
é rlefun~o porém ·fala.
Cephas Montedonlo
d<> Menezes.
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Ele reside no Rio (lpanema-GB) mas é assinante
e feitor ao.;; maas conawanaes ao nosso JORNAL uE
PElHOr'ULa~ e, no começo oa 'ana qua me eecrelld
(uma carta mull(; oem rwueglcla. emrecG51ada de ti8M'l
~'" fattm, sempre; an.....,.cea e oponunas pela sua
doutrinaçao e saoeooua ••• ) da aextualmenae: ··~ou
a,.:;ananttt ao JunoiiAL ut: H:TROPOLI.:S; i!UJ8&1Va-IO n.rp
se faz mastttr porque sua onen~avão, sua cure~wao, seus
rtJdatores e coaunasaes J8 o aajttuvam e o &Ornam
.. Magnopere ~~~~~ Gr111M1110querea •.. "
He1ere-se a seguar, a ata ...ágana, com amá'IE!is e
desvaneceooras paa11vras a este
coaunista, ao esulo
despre,encaoso, samples e singelo de oa.zer as coasas
n estes topacos Cio oaa-a-dia oa vad&, o GUe nos leva a
um COmOV'IdO agradeCimentO.
Seu nome tt
Mootedónio Bezerra de Mene.~ sobrenome ~ai no Estado do Aio, muato
escnto e muuo pronuncJ8dO, conhecido além fronteiras .
E ele me fala, com natural e jus.ificaoo orgulho de seu
mano, Proressor Pr. '*"do Mooteaómo bezerra de
Menezes.: tazenoo a reserva de que sabe muno oem qua
-+ "etogao t~m ooca propna e vuupeno •.. ", mas nao pooe
deaJo.ar de aluo1r a tantos tftuios ae que e portaoJor esse
StlU culto e laureaáO lnn80, a sa~>t~r: Manas~ro e t'ramearo 1-'resademe CIO TST; Ca•earauco ae D1reuo ao
TraDalho da Faculoade 08 Direho oa unaversadalle Fttderal ao l:staoo ao Hlo; Cio lnsmuto brasllearo ao DarehO do Traoaaho; da ~08 tnternacaonal oo Uarello do Traoa1111o; do lnsta.~&to ao Dareuo uo Traoalno
aa Argentma; idem de 5ào Paulo; elas Academaas Humanense (atual Presioente) e Cearense
oe ' Letru,
etc., etc.
Reaembra algumas de suas obras: " Polllica Sindical Brasileira"; · Doutrina Socaal do Direito do Trabalho'' ; ··Homens e Idéias l Luz da Fe"; "Segurança SoCial no Brasil", e vários traoalhos llteririos de grande
repercusslo, alguns ct. seus livros já tendo o rnerecado
referências altamente elogiosas como as do Bispo O .
Manoel Pedro da Cunha Cintra e do Cardeal Ascepisbo de Millo, hoje sua SanUdaCie o Papa Paulo VI .
A carta de Cephaa (aliás, são duas ... ) bonitas
páginas de inteligência e de cultura, merece um novo
registro e um novo comentMio nesta Página e, só nlo
a transcrevo na Integra, agora, dada a angustia de espaço de que disponho diante do grande volume de
matéria e de publicidade de que me vejo assoberbado,
toda ela oportuna e lnadiivel, conforme os leitores perceberia .
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