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Niterói, 23 de setembro de 1997 

P ezado Ministro Ge aldo Bezerra de Menezes, 

~gradeço, sensibilizado, a oferta de seu 1 v o "Int~rpretes 

do Brasil" cuja leitura imed ata me encantou. Naturalmente , fa ei 

uma eleitura mais atenta, para meu maio ~ ov~ito . 

Mas ~ermita -me de pronto, p ezado Ministro, dizer-lhe da 

minha admiraÇao pelo excelente tYabalho em Que V.Exa . enaltece, na 

justa medida, a ob das sete individualidades eleitas como i té pretes 

do Bra~l, e que, efetivamente, fo am pe sonalidades de ma ca no pa

) no ama intelectual do nosso país, e que nos legaram uma análise c 1-

teriosa da nossa sociedade, cada um em sua visão particular . 

Seu 11v o, prezado Minist o, enriquece a lite atura pátria, 

e nestes tempos de crise intelectual da nossa mocidade desponta como 

uma bíblia de civismo, em que nossos jovens pode ão colhe exetnplos 

viv ficantes de brasilidaae. 

Com os espeitosos cump imentos do amigo gato, 

Gilbe to Emilio Chaudon 
ua ltagua1 nl 138 (Santa Rosa) 

24.240-130 - Nite ói, RJ . 



Ministro JOSÉ AJURICABA DA COSTA E SILVA 
SQS 316, Bloco A, At>to 502 
Brasília, DF. 
70387-010 





Brasília, 22 de setembro de 1997. 

Eminente Ministro 
Geraldo Menezes, 

Honrado pela lembrança e agra 
decido, tenho em mão o exemplar "INT:gRPRETES 
DO BRASIL", de autoria do digno Mestre que, 
por tratar-se de obra de inigualável valor, 
à ela destinarei um lugar especial na minha 
biblioteca. 

Envio à Vossa Excelência, mi 
nhas homenagens e meus respeitosos curnprirne~ 
tos. 

Maurício Corrêa 
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JOS~ SARNEY 

BSB, 24.09.97 

~7~~~ 4 
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Meus agradecimentos pelo exemplar do 

seu livro Intérpretes do Brasil, que já faz parte da 

minha biblioteca. 

Receba o cordial abraço do 

f'~-



SESC 
SERVIÇ O S OC IA L DO CO MÉ RCIO 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTAD O D O RIO DE JANEI R O 

DIRETORIA REGIONAL 

Caro amigo: Ri o, 10/09/97 

Obrigado pelo exemplar de 11 lntérpretes do Brasil 11
• Um 

livro sÓlido e belo. A partir dele, já não sei qual a r.1elhor 
obra de Geraldo Bezerra de Menezes. 

Você é um poderoso escrito r e orador, sabe disso. ~~as 
é sobretudo o Bom Samaritano, o próprio. À hora de mágoas, 
qualquer mágoa - nós nos magoamos inutilmente -, recebo um livro 
seu, leio a dedicatória - e fico bom. !"\ . 

Um abraço do ~· ~~ 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Administração Regional no Estado 

do Rio de Janeiro 
DIRETORIA REGIONAL 

Rua Bambina, 107- 5.0 andar 
Rio de Janeiro- CEP 22251-050 

io Pacheco 
p~~PJ~ 
r(~~~ 



FRR5g491 J809 1140 SCM/RJ(FOS) 
RIOOEJANEJRO/RJ 1809 1148 

URGENTE 
MINISTRO GfRALDO BEZERRA 0( MFNEZES 
RUA OSWALDO CRUZ 49 APTO.b02 
J.CARAI 
24230-210 NlTEROl/RJ 

001/001 

CHEGANDO DE CAMPOt3, FNCONfREI EM MINHA 1-\f:.~:H.DF NClA. O I...TVHO 
' ' .. [ NTCRF>RfTES DO BRAS I L' ' , FILIGRANA I_ ITFRAR TA, QUF VEM PRF ENCI·H: I ~' 
LACUNA NA CONSTEL.ACAO DA~; ~1?UORES PUBL. ICAC.Of~; DA LI rERATUHA NACIC1NAI., 
DE AUTORIA DO GRANI)F BRASlLFTRO, SOB TODOS OS TITULOS, MJNI91RO 
nEZERRA Df. MENEIES, QUE MF DA A HONRA DE SLR MEU AM:IGO, OEPOIS DE 
TER SIDO MEU COI...F.CA NA FACULDADE DF DIREifO. 
VOU LE-l.O, COMO SE L.F. A RIEH. IA. AO AGRADECER POR TF.R ME FNVIADO 
TAO PF~FCTOSA OBRA, MAN[FESTO, MAIS Ur1A VFZ, A MINHA INCOMFNSlJHAVEl. 
ADMIRACAO PE.LO AUTOR. 
AFf: TUOSAI"lEN TE 

TOC.;O QS B(.)HROS 

TUGO DE BARROS 
~RAIA DE ICARAI 281/1102 
JCARAI 
24230-004 NITEROI/RJ 

Ç~l.JEM MAIS F.NTREGA .,. AC-iCJF{A PEGA SUA ENCOI"IENDA . [JI')miE ~EfH:..X 50:: fU?.B8. 
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SEMINÁRIO DIOCESANO 
N. S. DO AMOR DIVINO 
Esr. União e Indústria, 3441 ·C.P. 92042 
CEP 25721-970 - Correas - P<nópolis- RJ 

Tels. 211459-212187 





PROFESSOR GERALDO BEZERRA DE MENEZES - Saudação do 
bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach . em nome da turma de 1960 
- Folheto - 1961 - Tipo. ,J. Gonçalves, Niterói - 26 páginas. 

MANIFESTAÇOES DO EPISCOPADO: 

Cardeal D. Augusto Alvaro da Silva ~ Arcebispo 
Metropolitano da Bahia e Primaz do Brasil~ 

Minha admiração por Geraldo Bezerra de Menezes., 
minha estima ~ continuaram sempre desde que conheci o original , 
cujo retrato tão bem esboçou o Dr. Edmo Rodrigues Lutterbach 
{Bahia, 6-4-1961). 

Cardeal D. Jaime de Barros Câmara , 
Metropolitano do Rio de Janeiro: 

Belíssima e justa a saudação de Edmo 
Lutterbach ao Professor Geraldo Bezerra de Menezes 
Janeiro, 23-3-1961). 

Arcebispo 

Rodrigues 
(Rio de 

Cardeal D. Vicente Scherer-' ~ . ~Arcebispo 
Metropolitano de Porto Alegre: 

Felicitações a Geraldo Bezerra de Menezes pela 
opulenta obra que realizou em sua vida (Porto Alegre, 7-4-1961). 

D. Antônio de Almeida Morais Junior ~ Arcebispo 
Metropolitano de Niterói: 

E belíssimo o discurso de Edmo Rodrigues 
Lutterbach homenageando o Professor Geraldo de Bezerra Menezes, 
um dos mais ilustres catedráticos da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal Fluminense e um dos vultos mais eminentes do 
Laicato Católico do Estado do Rio de Janeiro, pela cultura 
religiosa e sobre tudo pela sua profunda e viva convicção. 

D. Luis do Amaral Mousinho , Arcebispo de Ribeirão 
Preto: 

A saudação de Edmo Rodrigues Lutterbach bem 
reflete os fulgores da rica personalidade de Geraldo Bezerra de 
Menezes (Ribeirão Preto, 4-4-1961) . 

D. Antonio Ferreira de Macedo ,Arcebispo - Coadjutor 
de Aparecida, SP: 

Com grande interesse, tomei conhecimento do grande 
discurso de Edmo Rodrigues Lutterbach, onde com poucas palavras 
ele tentou traçar a impoluta e emérita figura de Geraldo Bezerra 
de Menezes, que atua em prol de nossa Pátria no vastíssimo campo 
educacional e do Direito do Trabalho (São Paulo, 28-3-1961}. 



D. August o Petró , Bispo de Vacaria, Rio Grande de 
Sul: 

Li e apreciei a saudação de Edmo Rodrigues 
Lutterbach com grande interesse. 

Associo-me às palavras calorosas dos Bacharelandos 
de 1960 e envio ao Professor Geraldo de Bezerra Menezes os meus 
cumprimentos pelo belíssimo trabalho de cátedra que vem 
realizando, esclarecendo as inteligências e orientando as almas. 

Com o opúsculo, é dado a conhecer mais de perto o 
abalisado e apreciado professor, o eminente escritor e sincero 
católico (Vacaria, 20-4-1961). 

D. Gregório Warmeling , Bispo de Joinville, SC: 
Constata-se, mais uma vez, que não é totalmente 

verdadeira a idéia de que os homens foram absorvidos pelo 
materialismo. Os bens do espírito, as pos1çoes definidas, 
principalmente católicas, continuam a encantar e entusiasmar. 
Basta que as coloquemos vivas e nítidas diante dos olhos da 
mocidade do nosso tempo. E ela se entusiasmará. Nem poderia ser 
diferente. Que o Professor Geraldo Bezerra de Menezes continue a 
plantar (Joinville, 1-4-1961). 

D. Antônio Fragoso , Bispo de Crateús, Ceará: 
Li atentamente a saudacão de Edmo Rodrigues 

Lutterbach ao Professor Geraldo Bezerra de Menezes. Foi grande a 
alegria que me trouxe esse rápido esboço da fisionomia moral do 
profissional competente do Direito que deu à sua profissão o 
entusiasmo que só se costuma dar a uma Vocação. Alegro-me, pois, 
sabê-lo cristão lúcido e vigoroso que sempre buscou as 
perspectivas cristãs do universo jurídico. 

Parece-me absolutamente urgente coordenar o 
apostolado especializado de quantos se dedicam no Brasil a 
inserir todo o Evangelho em toda a vida jurídica, respeitando a 
legítima autonomia das respectivas esferas. E neste ponto Geraldo 
Bezerra de Menezes é bem um pioneiro (São Luís, 20-4-1961). 

D. Jerôni mo Mazzarotto , Reitor da Universidade 
Católica do Paraná: 

Feliz a oportunidade que me proporcionou a leitura 
da saudação de Edmo Rodrigues Lutterbach, e desta arte conhecer 
melhor as qualidades morais e intelectuais do Professor Geraldo 
Bezerra de Menezes (Curitiba, 20-4-1961). 
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D. José Lázaro Neves , Bispo de Assis, SP: 
Li todo o discurso de Edmo Rodrigues Lutterbach, e 

foi grande satisfação para mim conhecer o curriculum de Geraldo 
Bezerra de Menezes. Só tenho que me congratular com o professor 
pelo brilhantismo de tão bela carreira. E o que mais admira é que 
não se deixa levar pela vaidade e continua sempre fiel seguidor 
de Nosso Senhor (Assis, 24-2-1961). 

D. Expedito Eduardo de Oliveira , Bispo de Patos, 
Paraíba: 

Percorri a saudação de Edmo Rodrigues Lutterbach e 
tive a grata satisfação de constatar o valor intelectual e moral 
do Professor Geraldo Bezerra de Menezes, tão bem re~ltados nos 
testemunhos daqui e dalhures. 

Queira o homenageado 
congratulações, pequenina voz que se 
louvores, merecidamente prestados à 
Paraíba- maio de 1961). 

aceitar as minhas sinceras 
une ao concerto de tantos 
sua digna pessoa (Patos, 

D. Alonso Silveira de Melo , Bispo de Diamantino, 
Mato Grosso: 

Na saudação de Edmo Rodrigues Lutterbach põe-se em 
evidência, mais uma vez, a brilhante atuação de Geraldo Bezerra 
de Menezes na vida pública, na cátedra, na magistratura, na 
tribuna, nas letras, no campo jurídico-social do trabalho e na 
liderança do laicato católico. Deo Gratias. 

D. José Varani . Bispo de Jaboticabal: 
O belo trabalho sobre A Vida Universitária do 

Professor Geraldo Bezerra de Menezes , de Edmo Rodrigues 
Lutterbach, põe em relevo o seu caráter de homem sábio e 
virtuoso, de cristão destemido e apostólico. 

MANIFESTAÇAO DE SACERDOTES: 

Monsenhor Emílio José Salim , Reitor da 
Universidade Católica de Campinas: 

A expressiva homenagem tributada ao Professor 
Geraldo Bezerra de Menezes veio pôr em maior evidência seus 
notáveis trabalhos e sua personalidade cristã invulgar (Campinas, 
14-4-1961) . 
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Monsenhor Frederico Hebold , Vigário Geral da 
Arquiodiocese de Florianópolis: 

Trabalho, em verdade, à altura do homenageado. E 
que se lê de uma assentada, pelo vivo interesse que sugere. 

Quem assim soube merecer saudação tão carinhosa e 
tão sincera, já ali soube levantar, imperecível, a melhor das 
estátuas no coração dos seus alunos e admiradores (Florianópolis, 
24-4-1961) . 

Monsenhor Leão Medeiros Leite: 
~Que padrão de glória para a Igreja e o Brasil o 

vulto do católico e do cidadão que é o Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes~ (Oliveira- Minas- 26-7-1961). 

Pe. Cesar Dainese , S.J., antigo Diretor da 
Confederação Nacional das Congregações Marianas: 

... ~saudacão, duplamente valiosa e cara,- pela 
pessoa a quem é dirigida e por ser uma síntese muito expressiva 
do curriculum vitae de um Homem, dos mais dignos deste nome, e de 
um apostólico batalhador das mais altas e das mais belas causas. 

Nesta quadra triunfal das alegrias Pessoais, que o 
Divino Resuscitado abençõa largamente o seu fiel e impertérrito 
soldado e que a Mãe Celeste guie sempre os passos do seu filho 
tão dedicado e tão benemérito!~ 

Pe Bernardo J. B. Miele Reitor 
Central de Nossa Senhora de Aparecida (Curso de 
Aparecida, SP: 

do Seminário 
Filosofia) 

Foi sumamente agradável para mim descobrir no 
folheto biográfico à pg. 16 a referência de sua participação no J 
Comgresso Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951. ocasião em 
que, cursando o Pio-Brasileiro e a Gregoriana, servi de ciceronP
acompanhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memorável 
Congresso do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. 
ainda se recorde de que fui destacado até para levá-lo ao local 
de sua hospedagem no Trastavere. 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas 
responsabilidades na Reitoria do Seminário Filosófico para os 
seminaristas de todo o Estado de São Paulo. 

Passei o folheto à nossa biblioteca. E o Pe. 
Bibliotecário, Leocádio Pontes. também formado lá em Roma 
sugeriu-me que escrevesse a V.Excia., que é apóstolo tão ardoso e 
exemplar congregado mariano, pedindo suas obras, para enriquecer 
nossa bibliografia de Doutrina Social da Igreja e Direito do 
Trabalho, matérias que são lecionadas em apéndice à Sociologia, 
em nosso terceiro ano (Aparecida. 28-4-1961). 
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Pe. C. Vasconcelos Jr.: 
Se este aluno falou, foi pela "marca'' que você 

deixou. Continue marcando. Se~ entre os homens~ jamais se 
aparecem duas impressões digitais, creio que a sua traz traços da 
de Cristo. "Que vos vejam e que me levem". Leiam a sua mão e 
acertem com a do Pai (São Paulo, 8-4-1961). 

Pe. Walmir Fernandes Brandão , S.J . : 
Recebi o discurso pronunciado pelo acadêmico Edmo 

Rodrigues Lutterbach, representante da turma de 1960, da 
Faculdade de Direito de Niterói. Li-o atento e refleti. Elevei 
humildes preces aos céus num hino de ação de graças, por 
possuirmos ainda em nossa Pátria brasileira. tão ameaçada e 
minada de tantos males, um católico a toda prova, de fibra, de 
convicção e da envergadura moral do Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e 
respeito; as 14 a 26 - Homem de Fé - me comoveram e 
intusiasmaram. É desses católicos que o Brasil precisa. 1!: desses 
líderes raros que se ressente a nossa Pátria. Os padres não 
bastam. Os leigos muito poderão fazer, comovem fazendo o 
Professor Geraldo Bezerra de Mer$'es, em prol do robustecimento do 
catolicismo nacional (São Leopoldo, Rio Grande do Sul, 7-5-1961). 

Pe. Eurico Braga: 
Recebi o bem feito trabalho do bacharelando Edmo 

Rodrigues Lutterbach: Professor Geraldo Bezerra de Menezes. 
É uma bela fotografia. Bem merece colocada no 

gabinete de todos os estudiosos. 
Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a 

emoldurar a galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N. 
Senhora muitas benç~es sobre sua fronte. (Niterói, 27-4-1961). 

ESTRANGEIRO 

Pe. Renato Ziggiotti , Reitor-Mor da Congregação 
Salesiana: 

No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach, com íntima satisfação, vejo traçado o magnífico 
perfil de Geraldo Bezerra de Menezes como Acadêmico, Lente 
Universitário, Magistrado e Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em 
justo relevo o seu adamantino caráter de homem de fé, de católico 
convicto. 

Que a Virgem Auxiliadora o abençoe e 
sempre no combate pela Santa causa de Deus - ut 
Chisti (Turim- Itália, 22-4-1961). 

o sustente 
bonus mi l es 
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Monsenhor Seziano Oliveira Rosa , Secretário Geral 
da Ação Católica Portuguésa . 

Pela leitura do opúsculo que insere a saudação de 
Edmo Rodrigues Lutterbach feita ao Professor Geraldo Bezerra de 
Menezes, que bastante apreciei, constato, com particular 
satisfação e subido apreço, o temperamento apostólico de sua 
Excia. e a sua dedicação à Ação Católica, em cujas fileiras 
serviu como presidente da Junta Diocesana (Lisboa, 11 de abril de 
1961). 



' I 
! 

A propósito do estudo de EDMO RODRIGUES LUTTERBACH sobre 
O DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL NA 

CONSTITUIÇãO - O AUTOR E SUA OBRA 

MANIFESTAÇOES DE ARCEBISPOS E BISPOS: 

Cardeal D. José Freire falcão~ Arcebispo de 
Brasília, D. F., ex- Arcebispo de Teresina PI: 1 

Recebi o longo e profundo estudo de EDMO 
RODRIGUES LUTTERBACH sobre a obra do Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na 
Constituição. Faço votos por que este livro tenha a acolhida que 
merece nos meios jurídicos de nosso pais (Teresina, 20-6-1977). 

D. José Gonçalves da Costa , Arcebispo 
Administrador Apostólico da Arquidiocese de Niterói: 

todos os 
Seguridade 
pelo Sr. 
(Niterói, 

Horizonte: 

O Professor Geraldo Bezerra de Menezes merece 
encom1os a propósito de O Direito do Trabalho e a 
Social na Constituição , que foram tão bem formulados 

EDMO RODRIGUES LUTTERBACH . da Academia Fluminense 
6-6-1977)-

D. João Resende Costa , Arcebispo de Belo 

Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
pela publicação de "O Fluminense", de autoria de EDMO RODRIGUES 
LUTTERBACH , que vejo acompanhada dos aplausos que merece o autor 
de O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na Constituição 
pela sua competência e pelo seu compromisso com a verdade {Belo 
Horizonte, 8-6-1977). 

D. Serafim Fernandes de Araújo Arcebispo-AQxiliar 
da Arquidiocese de Belo Horizonte e Reitor da Universidade 
Católica de Minas Gerais: 

Alegro-me sobremaneira pela excelente acolhida que 
vem_~pndo a pessoa do Professor Geraldo Bezerra de Menezes e seus 
tra~hos nos meios jurídicos e sociais do mundo inteiro. E a 
realização daquele pequeno trecho de São Mateus "brilhe a vossa 
luz diante dos homens e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus 
(Belo Horizonte 30-6-1977). 

- -~-
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D. Antônio Maria Alves de Siqueira , Arcebispo de 
Campinas: 

Li com prazer o artigo de EDMO RODRIGUES 
LUTTERBACH , porque retrata o car·áter íntegro do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes e as suas infinitas lides pelo Direito do 
Trabalho e a Seguridada Social (Campinas, 23-6-1977). 

D. Bonifácio Piccinini , Arcebispo-Coadjutor 
Administrador Apostólico da Arquidiocese de Cuiabá : 

Faço votos que a imensa e benemérita atividade do 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes continue a clarear os caminhos e a 
suavisar as agruras de tantos irmãos . Dom Bosco e a Virgem 
A~xiliadora fecundem seu trabalho (Cuiabá, 11-6-1977) . 

D. Miguel D~Aversa , Bispo Prelado de Humaitá, 
Amazonas: 

Do artigo de EDMO RODRIGUES LUTTERBACH aparece 
cla r llf' como o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes é "um batalhador da 
causa do bem". Precisamos destes destemidos batalhadores para 
defender a verdade, a justiça e revelar-se "cristão autêntico" 
(Humaitá, 11-6-1977). 

D. Francisco Austregésilo de Mesquita , Bispo de 
Afogados da Ingazeira, Pernambuco: 

Faço minhas as palavras do EDMO RODRIGUES 
LUTTERBACH no artigo O Direito do Trabalho e a Seguridade Social 
na Constituição - O autor e sua obra. Permita revelar-lhe. talvez 
não o saiba, que sou formado em Direito pela velha faculdade do 
Recife que ora celebra o seu sesquicentenário e dos ramos do 
Direito que mais aprecio o Trabalhista é um deles (Afogados da 
lngazeira, 20-6-1977). 

D. José Rodrigues de Sousa , C. SS. R. , Bispo de 
Juazeiro Bahia: 

Com muita felicidade, EDMO RODRIGUES LUTTERBACH faz uma 
apreciação sobre O Direito do Trabalho e a Sociedade Social na 
Constituição de autoria do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 
Oxalá surjam outros da têmpera e capacidade do Ministro, que 
sirvam de modelo à juventude de nossa pátria (Juazeiro, 
16-7-1977). 

D. José Nicomedes Grossi , Bispo de Bom Jesus da 
Lapa, Bahia: 

O perfil cultural, moral e religioso de Geraldo 
Bezerra de Menezes, autor de O Direito do Trabalho e a Sociedade 
Social na Constituição , retratado por EDMO RODRIGUES LUTTERBACH 
no artigo de "O Fluminense", de 31-05-1977, me faz cada vez mais 
admirador do mui caro Ministro, a quem felicito (Bom Jesus da 
Lapa, 14-7-1977). 
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D. Walfrido Teixeira Vieira , Bispo de Sobral, 
Ceará: 

Cumprimento o ilustre Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes pela aceitação honrosa da crítica especializada às suas 
obras e peço a Deus o ajude no árduo apostolado da pena (Sobral, 
19-7-1977)-

D. Manoel Pedro da Cunha Cintra , Bispo de 
Petrópolis: 

Envio ao prezado~migo Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes renovados cumprimento~merecidos elogios que, na recensão 
de 31 de maio, EDMO RODRIGUES LUTTERBACH faz ao O Direito do 
Trabalho e a Segurança Social na Constituição (Petrópolis, 
11-6-1977) -

D. David Picão , Bispo de Santos : 
Felicito o prezado Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

pela análise~ EDMO RODRIGUES LUTTERBACH faz a seu respeito no 
artigo O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na 
Constituição - O autQr~ ~obra, {Santos. 14-6-1977) . 

Bezerra de 
desassombrada, 
pela justiça 
classes menos 

D. Ladislau Paz , Bispo de Corumbá: 
Peço ao Nosso Senhor que dê ao Ministro Geraldo 
Menezes muitos anos de vida com a coragem 
que lhe é muito peculiar, para continuar pugnando 
baseada nos princípios evangélicos em favor das 

favorecidas {Corumbá, 15-7-1977). 

D. Clemente José Isnard , Bispo de Nova Friburgo: 
No artigo de "O Fluminense", EDMO RODRIGUES 

LUTTERBACH retrata a vida do Professor Geraldo Bezerra de 
Menezes toda ela dedicada ao direito e à justiça do trabalho. 
Faço votos para que continue, sem desfalecimento, a esclarecer e 
ensinar as gerações {Nova Friburgo, 09-7-1977). 

D. Frei Daniel Tomasella , Bispo de Marília, SP: 
Em fase do recorte d~ "O Fluminense" {artigo do 

Acadêmico EDMO RODRIGUES LUTTERBACH)
1

dou os parabéns ao Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes por suas publicacões, tão enaltecidas 
e tão meritórias {Marília, 28-7-1977). 
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MANIFESTACAO DE OUTRAS FIGURAS DO MUNDO ECLESIASTICO 

Monsenhor José Florentino , de Bezerros, Pl:!: : 
Li o comentário de EDMO RODRIGUES LUTTERBACH a 

respeito da segunda edição do apreciado livro O Direito do 
Trabalho e a Seguridade Social na Constituição , com que Geraldo 
Bezerra de Menezes vem prestar outro excelente serviço à causa da 
Justiça e do Direito. As minhas congratulações pela feliz 
realização. 

Os esforços dispendidos, a boa vontade com que 
apresentou mais uma iniciativa de alto alcance e o valor 
intrínseco da obra oferecem-lhe a justa recompensa dos trabalhos, 
ao par das bênçãos de Deus, a ~em tem sabido servir com 
generosidade e fidelidade (Bezerros, 30-7-1977) . 

pela obra que 
Toda a luta 
27-7-1977)-

Itaperuna, RJ: 

Pe. Firmino H. Dalcin , de São Gabriel, RS . 
Felicito o Professor Geraldo Bezerra de 
editou e pela luta em favor da seguridade 
pelo bem dos homens é luta santa (São 

Menezes 
social. 

Gabriel, 

Pe. Daniel Ambrósio , Pároco do Bairro Vinhosa em 

Aprouve-me ler o comentário do livro de Geraldo 
Bezerra de Menezes - O Direito do Trabalho e a Seguridade Social 
na Constituição feito por EDMO RODRIGUES LUTTERBACH , da Academia 
Fluminense. Deve ser uma obra importante visto ter ressonância 
tão vasta dentro e fora do Brasil, causando admiração e agradável 
surpresa a todos os que o leem (Igreja Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, 20-6-1977). 

Fr. Junipero Beier , O.F.M. - Florianópolis 
Aprsento ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes as 

minhas felicitacões pela obra O Dire}to do Trabalho e a 
Seguridade Social na Constituição. ~ de uma importància 
(Florianópolis, 17-1-1978). 

Prof. Ir. José Otão Reitor da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul: 

Acuso o recebimento do estudo sobre O Direito do 
Trabalho e a Seguridade Social na Constituição , comentário à obra 
do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

O estudo de EDMO RODRIGUES LUTTERBACH revela o 
alto valor do trabalho (Porto Alegre, 8-6-1977). 



Educadores 

Bezerra de 
primorosa 
Social na 

C" - :J-

Ir. Amadeu , Diretor da Associação Brasileira de 
Lassalistas - Instituto Abel, Niterói: 

Cumprimento o prezadíssimo Ministro Geraldo 
Menezes pelo comentário do EDMO RODRIGUES LUTTERBACH à 
e excelente obra O Direito do Trabalho e a Seguridade 

Constituição (Niterói, 1-7-1977). 

Ir. Maria Aparecida Guimarães , Missionária do 
Jesus Crucificado - Casa Generalicia, Vila Mariana, São Paulo: 

Louvo e agradeço ao Senhor por ter permitido ao 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes trabalhar para sua glória, no 
campo do Direito, hoje mais do que nunca cheio de sutilezas e 
dificuldades sobretudo quando se deseja encarar suas questões sob 
o prisma da justiça e caridade cristã e à luz da doutrina social 
da Igreja (São Paulo, 10-6-1977). 



Sobre o folheto DISCURSOS (Imprensa Nacional - Rio 
de Janeiro 1946) pronunciados na Faculdade de Direito de 
Niterói, no dia 4 de junho de 1946, nas homenagens prestadas ao 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, presidente do Conselho Nacional 
do Trabalho: 

Cardeal Dom Augusto Alvaro da Silva, Arcebispo da 
Bahia e Primaz do Brasil: 

Agradece mui cordialmente ao eminente amigo Dr. 
Geraldo Bezerra de Menezes aos primorosos "Discursos'' e faz coro 
com os que renderam a justíssima homenagem (Bahia, 1-3-1947). 

Jurista Levi Carneiro: 
Agradece a oferta dos discursos, proferidos em 

honra do prezado Amigo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, 
congratulando-se por essa alta e merecida homenagem (Rio, 30-12-
1946). 

Epifânio da Fonseca Dória, presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe : 

Aproveitei o dia de hoje (domingo) para ler, de 
uma assentada, os magníficos discursos proferidos na homenagem 
com que o espírito da justiça da sociedade de Niterói distinguiu 
o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes . 

O seu santo pai e meu saudoso amigo Dr. José 
Geraldo Bezerra de Menezes, que Deus chamou a Si, verteu por 
certo, lágrimas de júbilo nesse dia 4 de julho de 1946 em que o 
filho querido, retrato fiel do pai, recebeu o prêmio de que se 
tornou merecedor pelo cabedal de cultura, conduta ilibada e 
eperosidade útil . 

Dou-lhe parabéns por tudo, de elevado e 
desvanecedor que foi merecidamente dito, nos brilhantes discursos 
que acabo de ler, especialmente o do Professor Alcebíades 
Delamares, tão expressivo. O do homenageado, por sua vez, é uma 
peça digna de sua inteligência, de seu apurado bom senso e de sua 
finíssima linha de conduta moral. Um discurso, em suma, bem 
urdido e digno (Aracaju, 12-1-1947). 

presidente 
Fortaleza) : 

Adonias Lima, da Academia Cearense de Letras 
do Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região, sede 

O folheto intitulado "Discursos" reúne meia duzia 
de orações excelentes, todas alusivas à personalidade de Geraldo 
Bezerra de Menezes, cidadão, escritor e juiz. 

E de salientar que o seu discurso se destaca, 
especialmente pela proficiência e critério com que se refere ao 
Direito do Trabalho já rebuscando as suas origens remotas, já se 
ocupando de sua extraordinária evolucão e desenvolvimento no 
Brasil. 



A Faculdade de Direito de Niterói, num impulso 
patriótico, julgou por bem rejubilar-se de público com a justa e 
brilhante vitória do seu ex-aluno. em virtude de sua investidura 
na presidência do Conselho Nacional do Trabalho, hoje Tribunal 
Superior do Trabalho . Essa grandiosa homenagem não se limitou ao 
âmbito daquele conceituado instituto jurídico. Foi muito além. 
Associaram-se a ela a sociedade fluminense. o clero e os 
elementos culturais do Estado do Rio de Janeiro, pela palavra 
sincera e brilhante dos seus legítimos representantes . A leitura 
do folheto em apreço deixou-me agradabilíssima impressão. O 
Brasil, com sua grande extensão territorial e deplorável ausência 
de intercâmbio intelectual, de Estado a Estado, muita vez nos 
torna cúmplices de lamentável ignorância ou mal conhecimento dos 
nossos valores, ainda quando estes tenham notável atuação na 
própria capital do pais. Entretanto para se chegar à evidência 
dos grandes recursos e merecimentos mentais e morais de Geraldo 
Bezerra de Menezes, se faltassem outros documentos, lhe bastaria 
para sagrar o nome, a suprema investidura na chefia do Tribunal 
Superior do Trabalho {Fortaleza, 27-9-1946). 

Irineu Pinheiro , historiador cearense, autor de 
Efemérides do Cariri : 

Li os Discursos em homenagem a Geraldo Bezerra de 
Menezes, demonstrativos de sua cultura, valor e prestigio no meio 
em que vive (Crato, 29-6-1947). 

José Bonifácio de Souza, autor de Leandro Bezerra 
Monteiro - Precursor da Ação Católica: 

Recebi a "plaquette" referente às justas 
homenagens que foram tributadas a Geraldo Bezerra de t1enezes, 
quando de sua investidura no mais alto posto da judicatura 
trabalhista . Já havia lido alguns dos primorosos discursos ali 
enfuscados, como li, com igual prazer, no "Jornal do Comércio", o 
discurso proferido pelo ilustre Ministro na recente visita da 
Missão Parlamentar Británica ao Tribunal Superior do Trabalho 
{Parnaíba, PI, 3-9-1947). 

Dr. Carlyle Martins, da Academia Cearense de 
Letras: 

Apreciei deveras as justas homenagens que foram 
prestadas a Geraldo Bezerra de Menezes num alto preito de 
simpatia nos seus incontestáveis méritos de jurista, escritor e 
católico. Seja sempre bendita a pena que defende a nossa Fé 
(Acopiara, CE- ex-Afonso Pena, 8-3-1947). 

Prof. Artur de Almeida Torres, da Academia 
Fluminense de Letras: 

Foi com grande satisfação que terminei a leitura 
do volume de Discursos. 



Acompanhando de perto a sua vitoriosa ascenção, e 
sabendo que ela é produto de um esforço honesto, perseverante e 
longo, subscrevo, ex-cordi, os honrosos e merecidos conceitos que 
a seu respeito foram emitidos nesse volume que vale por uma 
consagração pública (Niterói, 11-12-1946) . 

Dr . Nestor Lima, presidente do Instituto Histórico 
e do Conselho Penitenciário do Rio Grande do Norte : 

Felicito o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes pelo 
ocúspulo Discursos, magnífica peça de consagração de seu talento, 
virtudes públicas e pessoais, tão bem exaltados nos lindos 
trabalhos ora compulsados (Natal, 7-1-1947). 

Dr. Mozart Victor Russomano, Juiz do Trabalho, 
presidentte da Junta de Conciliação e Julgamento de Pelotas, RS 
posteriormente Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4a . 
Região, sede Porto Alegre e presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho: 

Acuso o recebimento da plaquete contendo os 
brilhantes discursos pronunciados na Faculdade de Direito de 
Niterói, por ocasião das homenagens prestadas ao Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, cujos termos encerram sua defini~iva 
consagração. Subscrevo-os, com atenciosos cumprimentos (Pelotas, 
15-1-1947). 

Historiador Dr. Felix Guisarol Filho: 
Hoje cedo recebi com saudades mil a volumosa 

correspondência, religiosamente guardada, de vosso saudoso pai. 
Quanta coisa há de se aprender, quanto conselho! Que alma 
católica! Que exemplo, que santo!. 

Foi com satisfação que recebi, há dias, o folheto 
"Discursos" . Já, de relance, os li, porque irei amanhã para 
Ubatuba, onde ttoda minha família passa uma temporada de férias. 
Lá, na praia de Anchieta, os lerei novamente com toda a calma. 
mando meus parabéns. Nós que somos gente de trabalho, ficamos 
satisfeitos em te-lo como presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (Taubaté, 6-1-1946). 

Dr. Mário C. Vilela, escritor, Juiz de Direito em 
Minas Gerais: 

Agradeço ao amigo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes a 
remessa do folheto que traz os magníficos discursos proferidos na 
Faculdade de Direito de Niterói, em 4 de junho de 1946 . Li-os com 
agrado, assinalando diversos conceitos que julguei muito felizes 
(Itajubá, MG, 20-12-1946). 

Dr. Irineu Senise, advogado e escritor: 
Até mim já haviam chegado os ecos da palavra do 

Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, tão culta quão autorizada. 



emitida através da cátedra universitária, da tribuna acadêmico
literária e, agora, da mais elevada curul da Justiça do Trabalho . 

Bem é de ver, pois, a grata satisfação com que 
recebi, ao regressar há dias dessa Capittal, as suas festejadas 
publicações, cuja leitura, sobre constituir prazer, ainda 
administra seguro roteiro a todos quantos combatemos o bom 
combate, de que Geraldo Bezerra de Menezes se tem afirmado 
paladino indefeso {S. Paulo, 16-9-1946). 

Dr. Ernesto Tornaghi: 
Cordialmente, deixo nestas linhas o testemunho de 

meu agradecimento pela remessa dos "Discursos" pronunciados na 
Faculdade de Direito de Niterói, em junho p.p., em homenagem ao 
distinto amigo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, Presidente dn 
Conselho Nacional do Trabalho - expressão sincera aos seus 
elevados méritos, mais uma vez postos em relevo por oradores de 
escol, expoentes da cultura jurídica em nossa terra e que muito 
aplaudiu (Petrópolis, 10-12-1946). 

Jefferson Avila, Jornalista, diretor do Museu 
Antônio Parreiras, da Academia Niteroiense de Letras: 

Agradecimentos pelo gentil envio da "plaquete", em 
que cafeixou os discursos da noite maravilhosa de 4 de junho 
último, é o que deseja ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, padrão 
altíssimo de virtudes cívicas e cristãs {Niterói, dezembro de 
1946)-

Dr. Ferry Jaccoud D#Azeredo, contemporàneo de 
Geraldo Bezerra na Faculdade de Direito e antigo presidente do 
Centro Acadêmico Evaristo da Veiga: 

Li, com o interesse merecido e muita alegria os 
Discursos pronunciados por ocasião das homenagens que a sociedade 
niteroienae lhe prestou por motivo de sua nomeação para o honroso 
cargo de presidente do Conselho Nacional do Trabalho, 
apreciando-o sobremodo. 

O agradecimento foi magnífico, atendendo, em toda 
a linha, a minha expectativa. Li-o, como se estivesse a ouvi-lo, 
com sua voz amadurecida no estudo e na meditação (Macaé, 9-12-
1946) . 

contendo os 
Niterói, no 
leitura. 

DE OUTRAS FIGURAS DO MUNDO ECLESIASTICO 

D. Ranulfo da Silva Farias, Arcebispo de Maceió: 
Muito agradeço a gentileza da remessa do opúsculo, 

discursos pronunciados na Faculdade de Direito de 
dia 4 de junho de 1946, de tão agradável e fácil 



' 

Felicito V. Excia. pela elevacão a tão alto posto, 
merecido pelo pr-imor do espírito e pela excelente formação moral 
de V. Excia.(Maceió, 22-1-1947). 

Arcebispo D. Octaviano de Albuquerque, Bispo 
Diocesano de Campos: 

Recebeu, leu e sinceramente lhe agradece os 
esplêndidos discursos pronunciados, em sua honra, por insignes 
oradores, na Faculdade de Direito de Niterói a 4 de junho do 
corrente ano e permite destacar o de agradecimento de V. Exa. 
que, mais mna vez, manifesta sua funda e abalisada cultura, 
estribada em nobres sentimentos de fé religiosa (Campos. dezembro 
de 1946). 

Monsenhor Ruy Serra, Vigário Capitular e, a 
seguir, Bispo Diocesano de São Carlos, SP : 

Ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes. fiel 
continuador da carreira gloriosa percorrida pelo seu inolvidável 
pai Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, cumprimento, agradecendo 
os "Discursos" , com votos para que continue sempre a ser um fiel 
batalhador "pro Deo et Patria" (São Carlos, 24-12-1946). 

Pe. Augusto Lamego, Vigário da Matriz de São 
Lourenço, Niterói: 

Recebi os belos discursos em homenagem ao querido 
amigo, homenagem essa bem merecida pelo seu valor e caráter puro 
e sem jaça . 

Admirador de seu talento privilegiado e do seu 
grande coração de católico exemplar e seu respeito humano, não 
deixarei de pedir ao bom Deus pela sua saúde e que tenha felizes 
e dilatados anos {Niterói 17-12-1946). 





"HOUENS .! IDtiAS A LUZ DA ~n .. [J.a., ed:tctto ~ 
Manifesh1çOes do Episcopado 

A. Cardeal Dom VICENTE SCTIERER, Arcebispo Em~rito de Porto Alegre: 

Ao mui to prezado Min:Lstl'O Gol'a.ld.o Bezerra de Menezes, obr:tgaà.o 
pela oferta da 4a. ecliç~o de sua obra Homens ~ Ic1~ias ~Luz Q.s U, 
fundamentada e proveitosa (Porto Alegre, 15-l-l984) • 

2. Cardeal Dom ALO!SIO LORSCHEIDER, O .F ,1-f,, Arcebispo de Fortaleza: 
.De~~jo que o conte~do de Homens ~ Id~ias fi Luz gg fi, em 4a. ediçtro, 

seJa a~vulgad·o entre quanto;.; buscam a f em Nosso Senhor Jesus Cristo 
(Fortaleza, 2-2-1984) o 

~. Dom JOSt FREIRE FALC~O, .lrcebispo de Tei·es:ina, ele i to AI·cebispo de 
Bras:!~_ia: 

Foi um belo presetp; o ::leu livro Homens ,S}. Idéias ~ Luz rut F~. Li-o 
nestes dias. Mui to apr }1d:t com sua l.ei turao Mas sobretudo alimentei 
minha f~ com o testemw1h de t~o grondes discfpulos de Cristo. Vou 
conserv~-lo com curi~-~o (T ,esina, 23-1-1984). 

4. Dom GERALDO MARIA_12]l NORA PENIDO, Arcebispo de A.parecida: 
Somente agora terminei a leitura de seu Homens ~ Idéias h Luz 'ª-ª 

~· Devo assegu.1:~r-lhe que foi um encanto para min ... ~a alma ler suas 
pc;.ginas tâo ricas de contetído, quer quando · analisa figurus excepcio
nais, como Dom Leme, no Livro r, quer, no Livro II, quando fala ele 
apQ.stolos leigos, cono Laet. f.1a s, agradou-me sobremodo a 2a. pal~te 
co~a com a 3a.: Leandro Bezerra Honteiro e Jos~ Geraldo Bezerra de 
Nenezes, seu gen:t tor. Pm:•a m:l.m foi gratificante conhecer estas extraor 
din~rias personalidades. Viv:l toda a h:Lst6rü.1 de Itui, com os JBstlÍ- · 
tas da velha e .,.ômbat1ve::. guard8. Deus lhe pague pela oportunidade que 
me ofereceu (Aparecida., 29-3-1984)o 

5: Dom OSCAR DE OLIVEIRA, Arcebispo de Mariana: 
Sou-lhe sempre agradecid~o meu prezado r1:i.nistro Geraldo Bezerra de 

Menezes, pelas obras brotada de seu nobre e preclaro coraç~o. Cat6-
lico de escol, ch,eio de am _ a Deus, o seu peregr:Lnar quanto n~o tem 
honrado e beneficiado a Ig eja~ 

Venho cumpr:Lment~-lo pelo seu l:L vro Homens .§. Idéias A Luz Q.s tl, 
4a. edição, em que ressalta tantos louvadores da Beleza e do Bem, 

. Entre grandes Prelados a,~~ recenseados-a, leio, com sat:Lsfaç~o, o no- r 
me do meu santo antecessor' Dom A.nA.ônio Lerreira Viçoso~ cujo processo 
de Beatifica.ç~o estamos promovendo.. Vejo o S. Coraç~o a e Jesus i pelas 
mt!os do nosso Bispo.l pr:tmeil~o nas r.f:Lnas, entronizado na Catedra_ Mar:i.a 
ne11se (Mariana, 31-..~.-:1.984) • 

6. Dom JOSt GONÇALVES ]2! COSTA, C, SS • R., Arcel):i.spo de N:L terói: 
A quarta ed:lçlto ele Homen~ ~ Idéi [1~ l Luz üa. F~, renovada a.çlto de 

apostolado, ~ um atestado do bem que fez e cont:Lnuará .fazendo. Ale
gro-me com a acei taçl!o de Wll livro de g8nero que, entre nós, na o cos
tuma passar da pr:lmeira ediçao (Niterói, 27-12-1983). 

1-. Dom .z:PYENAL RORIZ~ c. SS. R., .Arceb:tspo de Juiz de Fora: 
Li o livro Homens ~ Idé:tas .J. Luz da F~, 4a. ediç~o, de GerD:do Be

zerra de Nenezes, com mui to interess~ .:~ .. s6 me resta um voto de lou-
vor pelo trabalho (Juiz de Fo:r·a, 3-2-19'84. 1 

S. Dom .MIGUEL FEl'JELON C.AMARA, .Areebispo de Ma.cei6: 
ApJ:'eciei a obra Homens . ~ Idéias -ª Luz ~ E1, que l~evela longas re

flex~es sobre a problen~tica humana atual. Receba o autor os meus pa
rab~ns pelo excelente trabalho (Maceió, 27-1-1984) • 

.... . 
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93.D0n MANOEL PESTANA FILHO, Bisp~ rle An~p~liJ: 

Agr~d~ç~ ~o ceri!~i~m Mini~tr~ G~~~:d~ Bezerr~ de Menezea ~ 
~eu p~ecio.se li vr., Homen~ ~ Iàéi~,; ~ ·r.uz ~ F6. N~Q :l.mto~gina qu~n
t~ bem •ft fez e ce~t~nente feri ~"~ que · tiver~~ ~ f~licid~de quo 
eu tivft. Deu! lhe p~~ue quentn vem · r~zende pel~ I~~~j~ A pAls 
Bre~il. A~s ~nti-her6is de ~~de preci~~~·~ c-ntr~por eut~ntic~s 
vel~r~G (Am~pAli!, 30-6-1984). 

3~ Doa ALDO MONGIANO, I.M.C., Bi!p• de R•rlin~, RR: 
M~nif•~t• ninh~ ~~ti~feç~~ ~ Ger~lie B~zerr! de Men~zs! p•r ver 

:~berdt~d•! :!:\• "eu livr• H~an:en! e It.i, ~i.e~ ~ Luz d~ F6, 4A o ~ti:tç~•i 
~~~unto! t«e qmmte3 d~ viclR~ d~ ll!reje brl"lsi:'t.eeir~ (Bo! Vi~t&l, 1-
10-19~4) o -

35: D•rt 1.!l,ll GONZ~GA J2.i CDNRA N"RELI.M, C. M.: 

A~radeç~, pr~funJ~aênt~ sen~ibili~~d~, ~ hen~n~gea cl• livre 
H•11•ns!. Idéiflls ~ Luz!!! F~, 4~. ed:tç!tt. Ntmhu~r. eutr~ à~d:!.v~ 
m .. teri~ !ide R~i! e~redtvel, t~nt~ pe:~ N~rit• d~ ~uter, c•~• 
pele precies• c nteúà d• livre. 

Ger~ld,. Bezerrr1 càe Men~zl!~, bfll .'!t.~nte cenht!ci<i• ~!1. t-.do • Bre
sil e ~t' n• e!tr!'m .~~ir , ~o lm~• fl~ v~ste cu:::..tur11 re:::..i~iesl, 
liter~ri~ • jurfdie•, ~ • hoN~~ d~ f,, • c~t,lice intr,pide e 4e 
~çle, que f.!!l~ e e~cr11vtt tem@"' e!'! viJSt! ~ gl,ri,, de Deus, a Ve!r
dede A o bft~ d~ préxime. 

O 8 :uURt@ cie li vr~ ' ~u:l t• e~ ttv~"te: h•t'Re~s e :ideS i~~ ~me &n8-
liz~de!, niio s~~unde e~ principi~~ d'- ~~bederi8 ptlr!l!lt.!tttt hUrl!ll!lll, 
que per Vft zes f~lht~~rt, M~ ~ ~ :uz d~ r&, que nJ• tn1~a~1~ nU.'!\\ O:! o A su~ 
expt~tsiç'-• n~e '' tle~loobr~, rHI~ ~ tml~ c~ ti Vt\ o !trreb3t!-n•s ~ ce
pi~r~eg ~~ virtud~s 8 ~s ourli4~dQ~ d!oue1e~ que p~~~~r~~ pel• vi
~~ c•~· r~r,i!, ~ n•s in~ic~r ~ C~Pinh• de virtu~e ~ da b~N. E • 
~ut•r ~!cr~vft c~~ ~ e~p{rit~ A • cer~ç!~ (Ri~ de J~neire, 25-10-
1984) • 

3&. Don HUGO ERESSA~~ ~ ARAnJo, ~rc.,h i~p~ - Ei~p~ E~6rite ~e 
M!lrili~: 

O ~reei•~• liv.r• H~nen~ ~ Idéir.~ ~ Luz!! F4, 43 ~diçi•, en
c~nt~n-qe p~le~ ~4lid~5 princfpi~~ cri~t~·~ e p~l~ ~!til~ liupi
de cem cien!lire! •le lingu~geB (Mt~:rí~.i~, 22-10-19e4). 

- ·, 

3~,D•~ JOSl MELHADO CAMPOS, -Bi!pA E~6rit~ ~e S•r~c2b~: 
Felicit~ Ger~ldo Bez~rr2 à~ Meneze~, ~ut~r ~. H-ft~ns ~ Idéi~s 

~ Luz ~b F6, 4! o ltdi ç~e'!, ' C~'l1 e~tn!!ill!JJn :r-,..l~~to!e • :iterl.rie, p~le 
br~ de ~P•~t.-lllld• ~ ~nltnrt~ c•~ qne ve ~nriqu-.cP.r ~ bibli()J!:Ttf~!ll 
c~tólic" d.e ~•!s8 . P'tri~. O ~ut~r ~•ube, c~!'! ~re'\l":t.ti~~ ,._ ::..~rgu~z~, 
~pre~~~t~T ~~~ ~eus ~uit~s leiteres ~rcn~es vultos de I~reja -
clero e laicDtÓ!_'~ J.uz da f6" (TDtu:t, 24-l0-1984). 

:3~. Dom JOSl LAZARO NEVES, C .~1., B :i . ~po Erlerito de ~~~i!: 
Em lO 4e ~ove~bro de 195e o nrezado Mini~tro Gern:do rezerr~ 

de Menezes j6 ne hav1a ~an~aJo a 2c. edic~o ce Ho~eft! e Idéias~ 
Luz da F~, !la~ ve.jo ouc ~ 4a. et:l:t.ç~o e~t~ be11 JJodif:tcnda e nu:!.tÕ 
11e:horada, !O 6 ~ue ge pode ~elho~nr o q1w jd est6 be~ feito. 

Faz pouco~ di!!!, numa remd~o, m,.a moça ~e pe:rgtmtou ~e EHl jd 
havia ouvido ra:ar e~ Gero:'t.dn Eezerrn ~e Meneze~, e ficou nuito 
ac!hzirada qm:mdo lhe re~pond :L ~ue éral'H"'~ , a~i,go~ ªntigo~" FeJ e.i/ite 
nos!o pr:!.I'IIe:tro encontro .no Cnn~:rc ~so de Bt:~:rrn à o Pire i c do~ ~eu~ 
l~~ros (Assi~, 26-10-1984). 

39o Don ·tERNESTO DE P~t~~, Bispo de Jac8rezinh~, PR (:942-1~945), 
lQ Bispo de ·Pirncicobe (1945-1960): 

·. !~radeço a gelit:!.::..eza de um exemplar da b:tilhante e aprimorada 
4a~ ediÇ~o de ·Homens e Idéias ~ Luz da Fé. Parab~ns por mais este 
p:r-~eioso Jj_vro ( St!o Paulo, SP, · 31-10-1984) • 

• • • 
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40. Dom SILVESTRE LU!S SCA~IDIAN, SoV.D., Arrebispo de Vit6ria: 
Na 4a. ediç~o de Homens~ Id6ias ~Luz da F~, p~e-~e e~ re

leYo n persona:idade de cri~t~os eut~nticos. O autor mesmo afirma: 
"Sem bnse sobronnturfll, sem que se entoe o kio Veni C:rentor Spi
ritus, o apostoj_ndo pe:rde é.1 substtlnc:ta... O eé.1t{1~_ ieo nlto pode aco
modar-se a ·op:ressries econômicns e inju::;tiçns sociais ••• 11 E isto nos 
d~ esperança ôe aue seu trnba~_ho o juc1e na ':rehabi~_ i taçl!'o do ser hu
mano' (Vitõrin, 6-11-198b). 

4J_ o Dom ·RICARDO 1tJERBERBERGFR, Bispn de BE1Y':re:lra 3, BA: 
En Homens Q Idóins ~ Luz 0~ F6, 4n. ediçgo, de G~r~ldo 

zerra de Menezes, impress1ona princip~1~onte a força rel1g1oso 
piri tunl de leie:os dos quais o autor d~ tc3tG!'1Urtho neste J.i vro 
reirns, 1º-11-1984)o 

42. Dom TOM'S BAI-DUINO·, ,;.~· O .P o, F:tspo de Go:t~ 9: 

E e-
e es
(Bnr-

Muito ag:rndeço a Geraldo :Ee zerr~ 1e Menezes o livro Homens § 
I~6ias ~ Luz dã F~. 

EstE1 telaob:ra a testn ~::. Brmnente a l!l:t'e ncnça fecundn do Esn!
rito de Deus no mundo, atrav~s dos c:r1.st~o3 cntizados, fer~ento~ 2uz 
e sDl ds tP.!'t'!:l 1 no CD!'ln:"'1~ünto de uma n1s3~o que 111t:r~pnss~ n '!!..:...~n!'lce 
rl" min:tst6J"io fi~ n~6p:"~F.1 ~lernr~nir.! (Go~6s, 7-11-19~ü). 

!J). Dor.t MIGUEL ~AWJi9..:_ , 8DF, 'P:l~nn rlA 13'l!i .. it~, AM: 
Acabo de J"ecebe:r Homens e Id61as! Lnz .fu! F~, 4a. edi~tl'o 7 de 

Gerl'l1d6 ·Be-zerra de Henczeso 1"}#'d~ s~,J~ JJ~r!"os ficll"'"m nn ~l.tllote
ca d:tocesana, trons!':'li tom no::: p6 :Jtero3 um c tes tEldo do &mnhih:lroJ cn:rinho 
co:1 ~t:.e o atJ.tor ver:1 tr~tflnr1o o bispo ne Hll!:'.ni t~. Deus lhe pngue. 

tJ'r1 (~os meio13 ~o C'O!:n.~i~n ç~o hoje 6 o 1i vro. Quando ele ~ bom, 
6tina · coi::Hl~, nes quando rni.rn, ~w.:.!'ltC'\ :.t~lt Geraldo Beze:r:réJ de Menezes 
6 lL~ np6ntolo da boa imp!'ensa quo fnz muito bem, pois o li\TO entra 
onde ~s vezes n~o p0t1.ono~ entro r. Cont:L!'lue seMpre assim (Htl.rnD:i.t<1, 
15-11-19~4). 



C2rde~l - SEBASTIANO BAGGIO, Pre3:i..dente d~ PQntifíci~ C -
mi~~~€1 pari! ,.g E:5t~cào d~ Ch1~tle do V~t:Lt:·eno: 

Ho rictvuta il ~u0 l:tbro HOHENS E ID~IAS ~ LUZ DA Fl. 
·P.rtr quanto r!pida, la ::..ettura rni ha d~to r.1odn tli cm~prova:re 

guftnt8 sia nobil§ la ~ fetica ~~: ntttJrt in ::..uqe n(r!•n~ggi 
&..~ t.tsti~ nianzt chl fann on r~ a: Br!si;,e 1!. ad.).t!l ~ 1:.!
bttst,t, -i"xix:tJI)o r~dic·t catt~::.J.chl, nt~ c~:;tur~1 .t ntlla cu:tur~. !L 
conosc:tute_ PJ1(1'n.!.:m,t!1t' A.. ~dr.!lirato ~::..cun1 M1 pr•tagQnisti §A. .21!1 
~ ::..a biagrefia: Pio XII, i Cad:i.na:i Montini .! d.€. Barr~l CÂ1Vl,
~0a Mnrc s Barbesr, ODB, Tri~teo ~ Ateld~, Gusta.0'Cé ç! Jt 
Adroeldo MRmquite de Cgsta. Vae~ie er~di~l 1! ~it ft~i.itazieni 
(R a2, 24-l2-l98à). 
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EXCERTOS DE CARDEAIS BRASILEIROS 

SOBRE A VIDA E A OBRA DE GERALDO BEZEillU DE NENEZES 

Cardeal Dom SEBASTIIO LE}ffi 1 Arcebispo do Rio de Janeiro 
(:t930-194Z)a 

Trecho de discur~o: "·••Q p~lavra piedo~a a quente da Ge
raldo bezerr~ de Menozes _ q~, honrando o nome p•terno, j~ n~o 
~ um~ e~pcr~1~f porque ~ uma «firmaç!o de cultura vasta e sa
diílrt (in Rerunl.sc~nci;~s de .'ill2 Ca,..dinal<;i.to, livro de HonseP.hor 
Jo~o de. Barros UchOa - 1943, p~g. 226) • 

Cardeal Dom AUGUSTO !LVARO DA SILVA, Arcebi~po da Bahia e 
Prim~z. do Br~sil (1925-1968): 
lo Sobre. o op~sculo de Edmo -Rodrigue~ Luttcrb~ch - A Vid~ um... 
vcr sit~,..ia d0 . Professor Ger~ldo Bezerra de Mcneze8, Kiter~i-
1962: Desdeo. primeiro contacto que tive com o Profos~or Ge
roldo Bezerra de :Honezes, c.~iou-se em mim w..,ul profundtt. Ddmra
ç~o e sincera si~p~tia religios~ irr.eprirn!velo A leitura de 
~ua Vid~ U1iversit~ria{ escrit~ por dno Rodrigues Lutterb~ch, 
completou o enc~nt~mcn Oo 
Zo Um 1 rgu!ssioo muito ob~igado pela oferta de seu precioso 
livro Eooons ~ Ià~i~s · ~ Luz da F~ e pelo prazer que oe propor
cionou ~ua leitura (S~lv~dor, 26-l-1959)o 
3• ~ Doutrin~ Soei ~; a Dir eito do Tr~b~lho~ pud~ ~v~liar, al~n 
d~ erudiç!to tr;tbõühist-., o gÔnio literãrio que o a.ãorn-.. 
4o Recebi a precios~ obr:a. A · Segu,..<anç ~ Social no Bréi~ile:. Apre
ciei gréind.erwnte o espl~ndido tr.:tbalho. 

Que Deus Nosso Sc~~or continue a ~bonç~~r o gr ~nde defensor 
do~ direitos c~i~t~os. · 

Cardeal Dom JAD,ffi DE. BARROS CAHARA, I. n:asc. 1913f• cr. Ce.r
deal 1965, Arcebispo do Rio de Janeiro (1943 - 1971 : 
lo Ao Exno. Sr., Ni:riistro Dr. Ger~ldo Beze~rél. de Heneze~, DD. 
Presidente do Trillnmal do Trallrun~l SuperioJ:L do Trabalho e rmi 
prez~do él.migo - ~.bençoundc::.~. ~_gr~dece mci:J UL:l livro seu Di~
sidios Co1 o ti vos do Trabai .10 1 de cujo valor j5 tem ::.s prov~s~ 
s6 ao folhe3-lo (Rio de Jancn.ro., 2-1.0-1950) • 
2o Felicito o prez;:.do amigo Iviini:Jtro Gor~ldo . Eezo.:::·r;:. de Hene:zcs 
por ver o seu livro O Comunisno - Cr!tic~ Doutrin~ ... -i 2 j~ e!:i. 
t . d' 'H ercelr~ e lÇ~O o . 

N~o 6 ele él.d:J.ir:~r que tant;.s autorid~de~ eclesi5sticms, r:rl.li
t~·e:s e ilustr~ nr ofc:Jsoros so tonha_r.:t r;,~nifestB.do co!J o_, rncis 
justific~Gos louvores rel~tivãl.nente ~s p~ineir~s edic~es (Vi-
v_gn_t :Joouentesl (31 de jc.noiro de l97l). .. -

C~rueal Do~ AGrmLO ROSSI, i! nasco 1913, cr. Carde~ 1965, 
c~-.Arcobi:Jpo de. S~o. Paulo, . SP, Prefeito à~ Sagr:i.da C0ngrcg~
ç~o para ~ ~rangelizaç~o do~· Povos: 

A vid~ do Nini~tro Gor~üdo Bezerra de 
vro . O Co>:1 mis!!lo - Cr{ ti c a Dou trin~ ,..ia ,. 
luta pol~ rPr~ndcza d~ P~tri~ c gl6ri~ d~ 
10-10.-1972 o 

Henezcz , "'Utor do ll
tcn sido uma con~t•n~e 
S ~~t ~ I gre j ~ (Ron~ , 

C~decl Dor.1 VICENTE S~rlEP.ER, n.as. 1903, cr·. Cm-dG!ll 1969, 
Arcebl~po de Porto Aloera: 
lo A obra O Cor:m21isno, em. segunda odiç!!o, t caloro!Sa defesa ue 
umu orden sociti fu.r1d ··d& n.~ ju.stiç~ c nc liberda.àc (Porto .Alf:
grc, 16-2-1966) o 



O Comunismo - Critica Dout;rin~ria,_ agora em quarta edic!!o, 
~ u.:1 valio~o repo~it~rio do concoitos e diretrizes em rn "'" t~ri.ii 
::wcii.Ic> Continuti o Jvünistro Geraldo Bazerra de Menezes ilu
minélndo e orient:mdo mui to3 esplri tas no empenho pelo triunfo 
d~ justiça, da ordcr:J. c da f r a tcrnido.dc (Porto JUcgr.a ,. 23-l0-
l97ZJ c -
3o Roácba o meu ~ordi~ ~gradcci~cnto pel~ gcntilez~ da ofcrt~ 
do seu erudito traba.~10 O Di~lopo, quo li c~~ muito grado 
(Porto Al~ gre, ~9-1972)v 

- (Q Di5.loeo - Separ~t~ da rovist~ Vcj2burn da Pontif!ctlJ! 
Universid~de. C~t6lic~ (PUC) do Rio de J~ciro, n2 do n:xço 
dQ. 1972) ~ 

Car<letl Dom AVELAR BRAl\TDAO VILELA, nl:l sGC) 1912, cro- Ca rdeal 
1973, Arcebispo ào Slo Snlv~dor, . B~~i~, Frim~z do Brasil, Pre
sidente do CELAY~ 
1. Sobre o livro. de Edmo Rodriguos Luttcrb.iich: Gcr~ldo Bozerr• 
de I'~cnczcs - Homel! de F6 ~ Ap6stolo-Leigo - !.972.. ... : 
-- 11~ obra Goraldo Bezerr• d~ MQnezas- Homgm- de F~ e !~!sto
lo Laigo ~ ~lOl1U.!1l.ento para os homens do hoj e1' (Sal v a dor, 26-7-
1972) ~ 
2o O' Cor.nmisi:'10 - Cr:!t-i cu Doutrin~ri;t ,_ 5.:a o o<liç:!o., ~ rg~l!:!ontc 
llffi livro oport~o e neccssorio, oric~tador co1 tra os m~cs e 
03 peri go::· uo co:mni::E:lo ateu. As suas atividade~ do escritor 
e ::.o ot.oigo prc:3:soo:.l1:1antQ., cnvio,un;. bonç:ro p[l::;tor;ü (Sc.lv~dox, 
4-2 .... 1975). 

C~ràe:ü Do!!l PAULO EV .ARISTO 14t:tNS$, O .F .1-1., nus c. 1921, cr. 
C~rde~l 1973 7 Arcebi~po de S~o P~~~c, SP: 

-0 meu cz.:ro ;.r1igo Profe~.::;or Gcr~ldo Bezerr.:. de Henezes, íi.Uto: 
de_Q Corn~ismo ..... Cr!tic-. Do, trin~ri-, enfrent~ oz prob::.eL'!~.s· :;1ai::; 
zério~ d~ Huo~id~de· com ~cervo invej!vel de cv~tur• e co~ 
ezpirito cri~t~o (S!o P~ulo, 17-10-1972). · 

I . 
C~rde~l Do~ ALOÍSIO LORSCHEIDER, O.F.M., nasc. 1924, cr. C~r

<leul. 1976, Arcebi!!po de Fol~tglez::t, Pre:::iciente d~ CKBB c CELAF: 
Acabo de. receber o livro do t-i:inistro Ger .... ldo Bezarr•. de l·f~ 

nezes O Dire-ito do Tr~b;lho e-. Seguric;;de Soci«tl n~ Co. ~ti
tuic:oo Queir;.1 o SeiL"IJ.or· continu~r· derrartomdo ~:: zu.-.::· e:sco
lhido.s b~nç:io5· ::;obre. o filho t:fo dedi c~.do ~ P!tri:~. e ~ Igrej~ 
(Fort~lez~, 4-8-1977)9 



DO 13.. ~IS'l'RO ·GERALDO BEZERRA DE I•;EIJEZES 

• 

ttni cuore mi r:!.llegro .Q.Qn 1~ s. V2 Illom~2 , D.Q :50lo 

ncrch~ si dedic~ con t~to ·zelo e diligenz~ ~1lc ~tudio dei 

difficili problc~ ~oncernenti 11 l~voro, m~ an~ho per (h~, 

fíilit.m.do nelle file dell'Azione CQ(ttolic~ _g_ prende!ldo par-

te al governo delle Congreg~zioni M~ri~e dcl Er~~ile , por-

tlii. il ~mo c-e.ntri buto alia d ·i l~t~z; one del reEmo di Di o in 

mezzo alle ~mime". 

Trecho d<:i c~rta de l onse!1-l-J.or GIOVl!.l'Jl·:-I EAPTISTA NONTIHI, 
quando Secre t.1rio ue Est~do de Sua Santi<l :- rle, d~tada do Va
ticano, 29 üe agôsto de 1949? dirigida a Ge:!.~&.ldo :Eezerrc. de 
l''lOnezc~ pe1Zl. public~ç:o de D~sz!dics Coletivo~ do T:r:.'tbet:.hoo 

' 
E:.l~ h;: voluto f<:<.r::.i perveni::e e che ben vo1entieri vcdrco 

Le e:rpri!~ o f in d tora i !:lensi dei la !:Ü2, coL1pi~cenz~ per lo 

!:;tuCii o ~ il gunle •pnare prep~.r &to il Suo l ~VO!'O .Q Le porgo 

.s:..Q!l i niei distinti saluti, voti di bene che acoO!!na gno co::-! 
-

; 1 2~!:icura. zione di un p2rticolnre ricordo Ql Signo!'e11 ' Hilano, 
8 Genna-io 1959). 

C:udeal Dom_ GIOVANNI BAPTISTA J.IOTJTINI, Arcebi::;po de Hil~oo 

Ac 2.':3cender ~o Trono de S:'lo Pedro , o CGrde;;.l Do.!:"l GIOVA:tr~r 
EAFTIST.A VO "'!TII'I tornou-se o F'âp'-. Paulo VI o Na.:; c. 26-9-1897; 
el. -Arcebispo ue 1-til;o :o1 lQ-ll-1954 e. ! :~gr .. a. 12-l.Z-1954; cri) 
C~rdeé!.1 15-12-1958; e.l.ev;:;:cic ~o Supre:no Po~1tific~à.o a 21-6-
1963 e c0:ro~à.o a 30 do ne!JnlO r..1ê3 e anoo 

O Sun o Pon t .!fice PAULO VI, e1:1 1969, Qgr:2.cicu o Jl:í.ini3tro 
Ge:re.}.d( Bezerrfl. ue Eenezes cor1 a Ccnend~ de Sf:o Greg6ri0 H.:gno . 

Cs.r decl Dom CA_"RLO COHF.ltLONIERI (I t~lia) , n<2sc . 1893, crc. C~r
d.eâl 1958, Sec!•et~rio da S~ gr~d ;Q Cone;regó1Ç~O üe Se1nntrio:; e Uni 
ver~idnàe~ e Prefeito d~ s~grQd~ Congrcg~ç:c p~~ C3 Ei=po~ : 

Eo ricevuto e pe ... cors0 il bel vcl w:~e 111 onen::; e Id~i:«s h 

Luz J.~t F611
,. Ten go . .§: ringr'· zi ~.r·e vi var!iente lo eg,..egio liutcrc 

Onorevo-: e uottcr Ger 2.luo Eeze:rra C. e Eeriezc:J , cord!ie!l :1cnte feli

ci t <:indol o, e li 2ugÚ2' ::l ndo 2. !ll:.i ed ~! i Ccn~,..e Ec. ti l·L:..l"'i~.r:i dcl Er•

sile OJ.!li !:::.ie; icr co!;ec; ~z·i one :101 Sü:nol~e ~C"' o ::i.::.l ' 17-2-1959) o 

•· 



C;:rà.e~l FRANJO SEPER (Iugu!3l"" vié.!) , nr~ s~ . l905, cr. C;:rcle:ü 
1965, Prefeito piii d~ S~gr~d~ Congreg~ç~o p~• ~ Doutrina d~ 
F~: 

Apresente ao nobre Ministro Geraldo Bezerr~ de Menezes os 
cumprinento~ pelo nagn!fico trab~ho O Conunisno - Cr!tic• 
Doutri n~,..i~, que cert~nente ter~. u.,_rn re~tü t"dc ou.i to positivo 
e::n todos os que tomarem conhecinento de t~o bem docu_r:tentadé'. 
obra (Roma , 15-4-1975)o 

Cardeal Don BUO POLETTI (It5lia), n~sco 1914, cro Carde~l 
1973, Vig5rio Ger~l p2ra a Ciàade de Rema: 

V·i v a mante_ ri ngrazi a Dott. Geraldo Bezerra de Henezes 1&!: 

il gentilc c~~ggio dei suoi l·l bri, .Q.Q!1l 1 augurio _ ~he la fcrz~ 

della_ ver i t'- cri sti«na_ vinea defini ti v~mente. il c on.uni smo (Ro-

rna , 10-3-1976}. 

Carueol Don FZRN~IDO CENTO (It~lia), Núncio Apost6lico em 
Pcrtuggl: 

Pude dc::r- I"le contaa ã.e que o Autor do li vrc Ho:tens e Ic!~i5ls 
~ Luz d~ Fé é pe~~o;: de s lida cultura e cat6lico que vive 
intensar.tente ~eu Credo~ Felici tOs!!o por conseguinte mui to vi
vaoo_.te, fa.zendo votos par<l que & su2 be.ü te:~tplad.a pen~ con
tinue ~ servir e::.:tren~ente 2. caUg él d6:. Igrej•, co1.2 sentido 
apQ.t6lico e finL..ià=.de ~polog~tic-.o 

C:.irde~l Do!J ARI,fA NDO 10!-.lBARDI (It~lia) , ex-Núncio Apo~t6:.icc 
n . Br2~il : 

Quero congratular-me con o Autcr pela publica.ç~o ele CHÜD 
este trabal-he A Segu..rança Sacie;;~ .ru: BrQsil , de péilpi tante 
~tu.:...lid<i!de, anparado n;: doutrin;~ socio.l da Igreja, cuj;w ui-
~etrize~ procurou divulg;.r . · 

C . rue;;~~ lll-ffiR.RTO NOZZOl'TI (It~lia} , n-.sc. 1904, cr. C ardeU. 
1973, ex-r:(:ncio Apost6lico nc Era:3il~ 

Pela. leitm"a do liVl'O O Contmisr:10 - Critic.s. Doutrinário: 
puüe observar que houve. preocup;.ção e:~1 esclarecer éievià;~.wente , 
e ~ luz dos en3ina~cntcs da Igreja, o verdadeiro sentido d~ 
file:;ofi~ co!:':tL'1ista o 

Fat;c' voto:;. e peço a Deu~ que ~e j a cdfw1did~ a ob.r:~. p.:.~~ !i< 
qn~l envie ~ ~?linha bênç~o (Rie üe J~neiro , 9-11-1970) o 

C -~.rc1e~l Dc~i HIL"LtCELO GONÚLEZ HA..~T! J (E!pQ!.:.J!'l-.} , .Arcebi:Jpo 
ele Tc1ledo, Primaz ua. Esp;mh:J.: 

Felicito ~ Do Gc:!."~ldc ~ ~ze:..·r~ de Nenczes 5i.nce.r3 ~; ! o ! ~:c 
§IIZ!§ - -
~ 1• !:;.; :' "' ~1~fica ::;!ntc::li::: .QJ!Q en el }_ibr c no Co'· tm is ;.- to -

2":;.cnt&cio::.1G I ee?urw.;;; ]L nrovec!1o::;d:!'l (Toledo, 13-2-1976) o 

C~rdG~l Den r.t!JlFA:mo QUIROGA (~:;p nha) , Arcebispo de S~n-
ti.:.gc> de Conpc>!Hel;q _ 

n •• c.l.c f ol ici t,, por ~u 1:1:;:gnf fi c-. cbr::~. nr>cutrins. Social e 
Direito do Tr:.b~lho", pub; ic;ici .~n t~:;. llona de ... ~lid& dcctri
a!, QQQ ;.crvir~ ~ d~r ~ conocer 1~ vc~dad del ir.tc~~s de - -- --
J 1.:. S:-:: t~ Igi 03i,::~ ~ l;:t cla:Jc ob~·or4 11 • 



Cardaal Doa ~:ICOLM3 FASOLINO (Argentina), Arcebispo de S!in-
ta Fer - ~ 
l.o . Do Ger~ldo Bezerra da Monoza:; , di:~t~neuiuo ,iuri~ta bra!::ilefio, 

ha hecho . obra buena ~editar el f llot& O Comunis~o; la: prs-

.Y.!.U p-.r~ el puoblG, ::1 quo hmy i ~struir Y.. s<>.lva.r o Podia. Ih. Ge

r2ldo Bozorr~ haber hocho .1m. libro, ~ su !'ltnildêid , su apo.:to

lado , su comnr ngi~n lo h~n ~con~ejado el follcte, · en cuv~~ bre

ve s nf. ~ i nu s · hRY cu~nto ~ nocesit~ ~ conocer el Cc~~~isaof 

(S~nt~ Fé, 1-1-l963)o 

2o Su hl ti.!!l:t Obr•, 11Honons e Ic1~i~s h Luz da F~•t, vione ~ ~

firm~ 1~~ alt=~ dote~ de~ intQ~igoncia, y_ ~ extcriQrizar el 

hondo o~p!ritu cristi~.no , ouc lc .1.nirn:l . 

L~- .!J.~~ f~rvida s feiicit a ci one::. .2..2n e:.. voto de aue nuev~ :; 

pr Aducci cnc~ literari~~ oloven n~s y_ ol~ zu rospeitable per~~-

del reino de Cristo y_ de la grandezi'l de ~u noble P~tria o 

Cardeal Don LUIS CO!JCRA (Colenbia), na sco 7-11-1891; cro Car
deal 1961, Arcebispo de Eogot~: 

O Conwü::; ::10 Qâ c -: e, .. ta~·cnte w1 s6-: -i do trabajo ::mv oportuno 

no sola :~wnte para el Brasil sino para t odos e;Jto~ na:! ses de 

Ar:l~rica (Bogot~ , :t<::I'ÇO - 1960) o 

Cardeal Do~ JOSt CLEi·lEJJTE EAUREn, Co SS o R., ( Bol:Ívia ) , na s co 
1900, cr. C~~deal l9ó7, Arcebispo de Sucre: 

Veo aue 11 0 Cor.n.~nisr:m - Cri. tica. Doutr i ntriQ11 e s .l1J2 tr~ba j o 

de ,ucha. nrofunàidad ;t_ de ex tra ordina.,..ia clnridad m~e hari~ 

nm cha ru::.. t e QQll difu._11dirlo .m1 e s to:J ticm pos Jl11Q.. p!"r e cen favo-

r ece, .. e ::.. aVémce l1e t ules U.octrina s nef~::; t !"l:J o 

Lancnto C c ·..9BQ. 1.1Q.!; c:Jt~ traducido nl cnstellm~o, lo .Q.1!Q 

f a c:!.-:itc.T'i a 3 U ovor circU::..nci6n e:J pe ci al:::íen te en tre lo:J e.s--

!Im% tud; a?itcs, t:t ~1 nronc __ sos <:i~ ora Q todo lo oue ~uele n r e-

vol ci6n t .:,.i :.r: te . o o Cor: ::;u u ttu loctura; ; .. uchos c-b2."i::-:! c:m 

ouiz::: :J lo~ o ,i os, no:rc :.1c ::;ic::mre c::; ~ G-l nor!~ udoctl'in.:lda 



la ou~ se lanza a e~ta cln5e de nropDganda. ----- - -
Di os le bendiga y_ le d~ el ~xi to z:teT'ec1 do -ª tan utile~ J2.Y

b11cacione~· z trabajos (Sucre, 3-2-197l)o 

Cordeal Dm~ C.ARLO HARIA. DE LA TORRE (Equador), Arcebispo 
de Quito: 

ADrovecha la oportunidad para. manifestar al Excelent!simo 

Sef'lor Hinistro ~u conplacencia ;t enhorabuenn al conoce,.. que 

Su Excelencia ocupa. g vulioso tic::1po .Qll cl e3tudio z soluci6n 

G.e as~nntos . tr:n 1rJ.portnntes ~ aou~llos de oue t,..ata .§! su 

obra "Homens e Id~ias h Luz da F~'i- o Oue Di os le prei:li te 

(Quito, 7-2-1959) .. 

Cardeal Dor.· PABLO MUNOZ VEGA, So J o (Equador) , nasc .. 1903, 
er. C~rde~~ 1969), Arcebi~po de Quito : 

Espern que la· ense!ianza contenida en esto 1 ibro tto COL"lU-

ni$r.J.O- Critica Doutrin~riau contribuir~ a e~clarccir la ver-

dad tan desfi gurad.Q x. a-: te~:·ada .J2ill: la ; ueolog1a del cor.nmi sr.1o 

(Quito , 24-4-1975). 

C~rdeal Do~ SANTIAGO LUIS COPELLO (Argentina.), Arcebispo ue 
Buenos Ai.!.'cs, Pl ... ir.J.az da Argen.tinc: 

Ho~Jens e Idéia::; à Luz d:t Fé o Sen du-

da est~. llamad.a -ª producir 1m gran b-T en). lo que pido al Scfior 

Cardeal Dora OCTAVIO .ANTONIO EERAS RO.JAS (Reu6.blicc. Do:-üni-
cru a), Axcebispo ue Süo Docingo~: -
1. 11'Bo~ens e Id~ias ~ Luz da F611 - ~ ·~ exno.·:dci6n 1 tmünoza , 

firne,_y sevcr~ - de c:;ltn culturao 

por el delci te e i21ztruc-

ci6n ~ :.-<e nronorciona : l~ ctura de esta gran obr"- (C i ud~d 

2. Ouortl..L.'l!'. :t... 1:1agnific~ ob:'~ 11 0 Cor_:~urüs !:to - Cr:Íticc. Doutri-

..... .J:,,i ... u. (3"' e-~ ) .:. ... .... - c.:. ~ o ._.,. • Çuierc Dio~ oue 1le)guc _g r:mchos 1 ectores pa::::-~ 



- ~ -

su erudita exposiciÓn fundada en su experiencia como magistrado en 
, 

esta debatida guestion de fuero del trabajo cuya especialidad ba 

terminado por reconocerse unanimemente, no solo porque ello es una 

consecuencia de la autonomia e independencia del derecho del tra-
, 

~ajo, sino tambien porque el proceso deve responder a directivas y 
, 

principies especiales en razon de la clase de litigios. 

Me han interesado mucho las dos premisas que Ud. 

sienta con toda justeza y precision, acerca de las condiciones que 

deben resolverse previamente para el establecimento de la ~usticia 

del Trabajo. ~uestro pais, igual que el suyo, debe considerar las 
, , 

condiciones demogr~ficas y geograficas, de un territorio extenso, 
, , 

asi como tabien la falta de cultura tecnica de empleados y emplea-

dores, puesto que también es un pa!s nuevo, sin un pasado indus

trial Y en gran parte constituido por industriales y empleados des

provistos de esa cultura social y jurÍdica que existe en otros pa!-

ses poseedores de una industria arraigada". 

Do Dr. ~ .M. GALLI _PUJATO, da Universidade do Litoral, Argentina: 

! 
, , 

"He le do con sumo interes su interesante opusculo 
, , 

sobre n+,, ,J"lfp,~~c;ji ÃP ~:t;?-Ré!-tR9". A traves de su clara exposicion nuede 

seguirse la evoluciÓn experimentada por la Justicia del Trabajo en 

ese pa!s, asi como también conocerse la actual organizaciÓn Y run-
, 

cionamiento de . la misma. Han despertado especialmente m1 atencion 

los cap!tulos referentes a la fundamentaciÓn jurÍdica y social de 

la justicia del trabajo y la su intima naturaleza. Igualmente los 

cap!tulos relativos al regime legal y constitucional. 

Anteriormente ya conocia por referencias, entre sus 

producciones, su meritoria obra ttp,9~~yf.,g,a ~Wfl~,q~ ~f?,SÍ;fft~é}=" • 

Do Dr. JOSÉ GONZALEZ ~' Professor honorário da Universidade de 

Buenos Aires: 
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, 
-que ]eo con singlar placer, es una exposicion clara, metodica, or-

dênada dUe se lee facilmente y qUe - para iniciaeion de un· CurSO -

presenta la ventaja de dar una amplia vision de conjunto del tema 

mrue, con todo detalle, se desarrollara n:. 

Do Dl' . 1\DOLFO h . T\OUZAU'r , p1 ·ofcssnr de DiJ'<:d.tc Con~3-

U .t.ncJonn J_ da Fnc 1: tL1.Co Llc D:i.ro~. t.o -:~ n Fn:i.vcr·:_;:!.c1c:L1o N, .. cionn~. ào 

LIVROS E ESTUDOS ESTRAlfGEIROS 

em que há ci tác;ão d' tf.A .JUSTIÇA DO TRABALHO - SUA SIGNIFICAÇÃO 

NA HISTc5RIA JURtDICA E SOCIAL . DO BRASILW', de Geraldo Bezerra 
" 

de Henezes 

JUAN H8N~NDEZ - E~D. .. '\L Y DJ:i NQNTES, Aspecto_p economico-

sociales y ;jur{d i cos delJ:!Lndimiento en el traba.io, l-!1 11~ 

vista General de Ler;islacion y, .:[urisprudencia 11 - J.1adri, fe

vereiro - 1949, páe;s. 139-165. Citação à pág. 151. 

J"UAN HENÉNDEZ - PIDAL, Derecho So_cia1 Espa.no1, 1-fadri, 

1951, vo1. I, pág. 337. 

No mesmo livro e volume, 

tação de *DissÍdios Col~tivos 

raldo Bezerra de :fl-!enezes . 

' , a pag. 33, e11contra-se uma ci-

do Trabalho~, 2a. ed., de Ge-

HIGUEL HERNl\'INZ }1ARQU1~Z, Tratado E1emental de Derecho 

c1e1 Traba.io, 4a. ed., Hadri, 19L~9, pág . 698. 

l.fiGUBL IIEHNÁINZ 1~~\:.Wlill~Z , La_ç_Q...oj.'_dinacim-1._ Social en el 
• A 

Proces_~Q..o_ra:J.. ConferAncia pronut1ciada em Ifá1aea, a 27 de 

outubro de 1950, pub1j_cada na revista rtJusticj_a Social"·, 

l-hdri, novembro-1950, a no IV, ntí.m . 4L~, páes. 10-17. 
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. 'P'T'ofes!>àr GERALDO BEZEHRA DE HEI\TEZES Sottdnçno c.l.o br:chu-
re:n!1do E,lno Rodrigues Luttcl"b~ch, e!'l rio:::te da Turn~ ue ·1960 Fo-
:heto - 1961 - Tip., J o Gonçalves, I·.Jiter6i - 26 p~ginuso 

Mélnifestad5es do Episcopado: 

·1. D. AUGUSTO ALVARO DA SILV.A, Cardeal-Arcebispo da 
Bahia e Primaz de ·Br~sil.s : . • . . · -

Miqha · aamiraçtto por ·Geraldo Bezerra de 'Menezes, minha 'és
tima, -continuaram sempre desde quc·conh.eci o original., cuj~ re
trato ·u1o ·bem e·sboçou o Dr o Edmo Jloirigues Lutterbac..'l (Bah~a, 6 
de abril de 1961) ~ . . . _ . 

. 
· Zo Cardeal Do JAH.ffi DE BARROS CAMARA, Arcebispo Metropo-

li tano do Rio de Janeiro: . . _ , . 
· Bel!ssima ·e justa: a saudaçt!o ·de · 'Edmo ·Rodrigues Lutter

bach ao· ·Professor Geraldo Bezerra de Menezes (Rio ue Janeiro, 
23-3-1961). 

· 3o·D. ANTONTO DE ALMEIDA MORAIS JrtNIOR, Arcebispo Metro-
politano de Niter6i: . . . 

. t bel!ssino o uiscurso ue ·Edmo Rodrieues Luttcrbaéh ho
neno.geando o Professor Gera:do Bezerrc de l'•Ienezes, un dos mais 
ilustres Catedrtticos da Faculdade de Direito da Ur~versidade 
Feueral .Flü.minense e un dos vultos rmis emnentes do Laicato 
C~t6lico do Estado do Rio de Janeiro, pela cultura rclig~osa 
e sobretudo peln sua profa11dn e viva convicç~ool 

. 
. 4.i D. LU!S DO AMARAL MOUSINHO, Arcebispo de Ribeir~o 

Preto: 
A suudnç~o de Edmo Rodrigues Lutterbnch bem· reflete os 

fulgores da rica personalidade de Gera:do Bezerra de M~nezes 
(Ribeir~o Preto, 7-4-1961) o . . 

t • • -

-
5o Cardeal Do fiCENTE SCHERER, Arcebispo Metropolitano 

8e Porto Alegré: . 
Fe:icitaç~es a Geraldo Bezerru de Menezes pela· opulenta 

obra que realizou en sua vida (Porto .Alegre, 30-3-19~1) o _ 

6. Do ANTONIO FEEffiEIRA DE 11ACEDO, Arcebispo Coadjutor de 
Ap2recida, SF: . 

Con granuc interesse, to:1ei ccnheci~1ento à o brilhante dis
curso de· 'Ed:-16 Rodrigues Lutterbuch, ones con poucas palavras ele 
tentou traçar a i:1po:utn. e . e::1~ri te figuro. de Geraldo Bezerra · de 
Nenczes, que c tua e.!:l prol de nossa P~trin no vastissi:.:10 canpo 
educncion~l e uo Direito do Traba.:ho (S~o Paulo, 28-3-1961). 

~-·= 7o Do ANTONIO DE CASTRO 1J!lf'tERt Eispo dEl Ca::-tpos: 
Recebi o opusculo col:1 o discurso ae Ed1:10 Rodrigues 

Lutterba.ch sobro o Pr ofessor Ge:rnlu o Bezc~"rn ele HEJ.1ezeso Em 
boa hora o publicaram. 

A luz, disse Nosso Seru1~, foi feita pnra se colocar 
~ vi!>ta e il~~nur a casa. E Dr. Bezerra de Menezes com sua 
aç~o apost6liqa 6 ben luz que ilQ~ina. e ac:cra o cani~'lo (Campos, 
20-3-1961) • 

. 
8o Do AUGUSTO PETR~, Eispo do Vac?.~iu, Rio Gra.nüe do Sul: 
Li e a.p~cciei u s2uuaç~o de Edso rtodriguos Lutterbnch co:1 

g:"U!1ue interesse. 
Assocto-nel hs pr.lnvras calorosas dos Ba.chnre:anuos de 

1960 e er.vio.ao Professor Geraldo Bezerra de Menezes os naus 
Ct.t21pl'inentos pelo belissino _traba::.:w C.:e c~tedra que von rca.li-
z ~ 11 ~o e c .. -.,., ~ ~o · t ., · "' · "' t .. "'- a , s ...:...:.:_,_ ... cenu as 2n e..L:Lgc!1c:Las e orll:en anuo as a..lmns o 

C , .. ~ .... h . . 
.. • .. 0.:1 o ?Pt.:SC'U...i..o, e anuo <:. co1~ cear ~l fl2.!> de perto o abc-
..L2!>auo e a.prcc~uuo professor, o e~:L!1onto escritor e sincero c&
t·~:ico (Vacaric, 20-4-1961) o 



• 

·'•··De ·GBi!GdiiO WAWffll·INQ, Bispo de Jo1nvUl.e 1 -SCa ---· ·· • --- •· 
·c_onatat.-ae,. ·mais uma · ves, que nlo &_ totalllente :verdadeira . 

a · ià61ã de q~e os hoaena .toram absorvidos pelo materialismos Os 
bens do esp!rito, as pos1·ç8es .definiclas, _princ~p~ente catol~cas1 
continuo a encantar e entusiasmar. Basta que as eolQQuemos rt~ . 
vu e Jdticlas diante doa olhos da mocidade ao nosso tempo• K ;·e
la se entusiasmar'• lea poderia ser diferente. :, . Professor Geral• 
do Jie.zerra ~e. Menezes, continue_~ ~l~tar (J~~vUle, __ l-4-1,61) • 

iOe D. ANTONIO FRAGOSO t ~ispe de CJ;"at~4s_, Cearia . ; 
· Li . atentiiííente a · saudaçlo de Bdac Rodric~es L~tterbacia. ao 

Protessor Geraldo Bezerra de Menezes. Foi .c.rande-.a ele&ria . que 
ae trouxe esse r(pido esboço da tis~onomia moral do protissie
nál coaHteD:t• do Direito que de• l sua protisslo o _entusias-
ao que a& se eostua I dar a uma Vocaçlo. Uecro-me, pois, s..- ,
bl-1• cristlo licito e vitoresc q~e sempre buscou aa perapectÍ• 
~as cristas to universo jurÍdico. . 

. Parece-me abaolutamente urt~te eoor4en~ o apostolado • ._ 
pecializaio de quantos se 4e41caa no Brasil a inserir ~ • 
Bvancelke ea teda a~Yi~• ~urjdiça, _r,speitande a lec!t~au. __ _ 
teneaia daa respect1Yas esferas. i neste pente Goralde Bezerra 

.4~ Menezes I 'be• u pienetre (Sie Luis, 13-5-1,61)_. 

· ~ ~ _ Ji~!iJIONIMO MAZZAROTTo, R~iter da Univer~idade Cat&-
lica de . . _ __ . _ 

7e11s a _oportunidade que me proporciono• a ·leit.ra da 
sattdaçlo de Edmo Rodricues ~•tterbaeh, e. dest•arte conhecer me
lhor as qualidades morais e. intelect.ais do Professor Geraldo Be
zerra de Menezes (Curitiba, 20-4-1!61). 

- . 
.. . . .. .. __ .. l.2a. D. JOS# UZARO NEVES, Bispo de Assis, SPa 

· -. : Li todo ·o (f.Íscarso de Edmo Rodrituea Lutter'Dach, e foi cran-
de satistaçlo !ara mim conhecer o surrieu1Ja de ~eraldo Bezerra 
_de _ Menezes. S~ _ tenho quE} me conc_ratul.ar coa o pr.otessor pelo 
br1l hantismo de tio bela carreira. K o que mai• ·:t.clmira ~ q•• 
n!o _se deixa leYar pela vaidade e c'ontinua . sempr~ ·fiel secuidor 
de Iosao Senhor (Aisia, 24•2·1,61). _ 

-- ~ 

_ 13..._ •• BXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Patos, Para• 
!\a a 

. Percorri a ·saudaçlo de Edmo Rodrifue1 L•tterback e tive a 
crata. sat~sfaçlo de constatar o vaior ntelectual e moral do 
Protessor Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressaltado nos tes-
temunhos daqui e liJI_ dalhures. _ 

Queira o homenaceado aceitar as minhas sinceras concratula
çees, _pequenina vos q~e .se une ao concerto de tantos louvores, 
merecidamente ,reatados l s•a dicna Jeasoa (Patos, Para!8a - maio 
de 1'61). 

-~ lls:~ _ i~ ALONSO SILVEIRA DE MELO, Bispo de Diamantino, Mato Gros
aoa 

Na .saudaçlo de Edmq Rodri~~es L•tterbaeh p8e-oe em eYidênc1a, 
m~is ~ ~ês!_ a brilhante atuaç!o de Geraido Bezerra de Menezes 
na Tida p'bl cat na e'tedra! na macistratUra, na tri~ana, nas le
tras, no campo J~!dico-aoc al do trabalào e na liderança do lai• 
cato cat6lico. Deo Gratiasl. I 

• . L. .... 

15. D. JOS~ VARANI, Eispo de Jobotieebnl: 
\!J belo trt!b~:.ho ~obre A V-t da Un-t vcrs :~ t6r1~ do Profe~sor Gert:!ldo 

Bezerrt:! de Menezes 1 de Edn0 Rodrigues Lutterbnch, põe e~ relevo ~ 3eU 
· . cnrrlter de homen s~bio e virtuoso, de crist~o destemido e ~p03t6~1eo. 
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Profc~~or GERAlDO BEZERRA ~ MENEZES - S~udnç~o do bacharel~ndo 
·EDMO RODRIGUES LUTTERBACH, ~m nome da Turma de l960 - Folheto - 196l 
Tip. J. Gonçalve~, Nitcr61 - 26 p6ginns. 

M~nife~tnç~o de ~acerdote~; 
·- ... . .. 

MONSENHOR EMfLIO JOSi SALIM, Reitor·da Universidade ·catÓl! 
c a de.· Campinas I ; ~ · · - · 

.. . . . 
A expressiva homenagem tributada ao professor ·Geraldo. Be-

zer~a - de Menezes veio .pôr em maior evidência seus notáveis tra
balhos e sua personalida·de cristã invulgar" (Campinas, 14 de 
Bbril de 1961)~ 

:HONSE!ffiOR FREDERICO HEBOLD, Vig6:rio Go:rel dtl Arquidioce~e de 
FlorianÓpolis: 

. -. ' 
· "Trabalho, em verdade, a altura do homenageado. E que se 

lê de ·uma assentada, pelo vivo interêsse que sugere. 
Quem assim soube ·merecer Baudação tão ·carinhosa e tão sin 

cera, ~á ali soube leva~tar, imperecível, a melhor das estátuãe 
no coração dos seus alunos e admiradores" (FlorianÓpolis, 24de 
abril de 1961). 

- -
. Pe.BERNARDO J.B.MIELE, Reitor do Seminário Gentral de Nossa 

Senhora Aparecida ·(curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 

"Foi sumamente agradável para mim descobrir no folheto bi~ 
gráfico à pg.l6 a referêneia de sua participação no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, c~ 
sando o Pio-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acampa . , -
nhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memoravel Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se , , 
recorde de que fui destacado ate para leva-lo ao local de sua 
hospedagem no. Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili-, , 
dades na Reitoria do Seminario Filosofico para os ·seminarietas 
de todo o Estado de São Paulo. 

Passei o folheto à n~ss~ Biblioteca. E ó Pe.Bibliotecário, 
, , , -

Leocadio Pontes, t~bem,fo~~o la em Roma, sugeriu-me escreve~ 
se a V.Excia., que e apost~tao ardoroso e exemplar congregado · 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, ma~érias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em nosso terceiro ano" 
(Apa~ecida, 28 de abril de 1961). 

Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

~ A "Se este aluno ·falou, foi pela 11marcan que voce deixou.CoB_ 
tinue marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im
pressões digitais, creio que a sua .traz traços d~de Cristo."Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do . 
Pai" (são Paulo, 8 de abril de 1961). 
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·pe~WALMIR nrui.ÀNDES BRANDlO, S.J. : · 
. ..... ... .. . 

"Recebi o· disourao pronunciado pel•· academico Edmo Ro~ri - -
guea- Lutterbach, representante da turma de 1960, da Faculdade de . 
Direi to- de lii terói·. Li-o atento e fefieti. Elevei humildes pre -
ces aos céus num hino de ação de graças, por possuirmos ainda em 
nossa Pátria brasi1eira, tão ameaçada e minada de tantos ·males, 
um catÓlico a tÕda prova, de fibra, de conviçção e da envergadu
ra -moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e respeito;as 14 
, .1/. -- t' a 26- Homem de Pe- me comover•m e entusiasmaram. ~ desses ca o~ 

coa que o Brasil precisa. t dêssea l!deres raros que-se ressente 
a nossa Pát~a. Os padres não-bastaa. Os leigos muito poderão f~ 
zer, como vem -fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento do catolicismo -nacional" (São Le~poldo , 
Rio Grande -do Sul, 7 de maio de 1961). 

Pe.EURICO BRAGA: 

"Recebi o bem feito trabalho do -bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes"~ 

i uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos os estudiosos. .. . . 

Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldurar1·a 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençães sobre sua fronte" (NiterÓi, 27 de abril de 1961). 

- E~trnngeiro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da -congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
!ntima sat-isfação, vejo traçado o magtÚfico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa re 
lêvo o seu adamantino caráter de homem de fá, de catÓlico convic -to. 

Que a Virgem A~liadora o .abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de •Deus- ut bonus miles Chisti" (Turim, 
Itália, 22 de abril de 1961)~ --

, 
MONSENHOR SEZINAJIDO OLIVEIRA ROSA, Secretario Geral da Ação 

, .. 
Catplica Portuguesa: 

,"Pela leitura do opÚsculo que insere a saudação. feita ao Pro 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, constã
to, com particular satisfação e subido aprêço, o temperamento a -, 
postolico de Sua Excia. e a sua dedicação ã Ação CatÓlica, em cu-
jas fileiras serviu como Presidente da Junta Diocesana•(Li b 
11 de abril de 1961). a oa, 



• 

D.ANTONIO FERREIRA DE MACEDO, Bispo Auxiliar do Sr.Cardeal 

Arcebispo de São Paulo: 

ncom grande interêsse tomei conhecimento do brilhante dis
curso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbaoh, onde com pou -
oas palavras êle tentou traçar a impoluta e emérita figura de 
Geraldo Bezerra de Menezes, que atua em p~ol de nossa Pátria no 
vast:Íssimo campo educacional e do Direito do Trabi.ho" (São Pau
lo, 28 de março de 1961). 

D.JOSt VARANI, Bispo de Jabotioabal- Estado de São Paulo: 

••• "oportuno e explCÍndido discurso do ~acharelando Edmo Rg_ 
drigues Lutterbach ao grande mestre e benemerito batalhador Dr. 
Geraldo Bezerra de Menezes. 

Que Nossa Senhora continue a protege-lo, para que possa, 
ainda por largos anos, trabalhar eficientemente, para a maior 
glÓria de Deus e bem de nossa Pátria" (Jaboticabal, 16 de março 
de 1961). 

D.AUSUSTO PETRÕ, Bispo de Vacaria- Rio Grande do Sul: 

"Li e apreciei a saudação do bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach com grande interêsse. 

Associo-me às palavras-calorosas dos Bacharelandos de 1960 
e envio ao Professor Geraldo Bezerra de Menezes os meus cumpri
mentos pelo bel:Íasimo trabalho ie cátedra que vem realizando,e! 
clarecendo as inteligências e orientando as almas. 

Agradeço a remessa do opÚSculo. Assim me é dado conhecer 
mais de perto o abalizado e ppreciado professor, o eminente es
critor e o sincero catÓlico" (Vacaria, 20 de abril de 1961). 

D. GREGÓRIO WARMELING, Bispo de Joinville: 

"Mais uma vez se constata que não ~ totalmente verdadeira 
a idéia de que os homens já foram absorvidos pelo materialismo. 
Os bens do esp!rito, as posiçÕes definidas, principalmente cati 
licas, continuam a encantar e entusiasmar. Basta que as coloque 
mos vivas e nítidas diante dos olhos da mocidade de nosso tem : 
po. E ela se entusiasmará. Nem poderia ser d2:ferente. Professor, 
continue a plantar~ (Joinvile, 1 de abri~ de 1961). 

D.AN!I'0NIO FRAGOSO, Bispo Auxili.ar da Arquidiocese de São 
-~ . . ,. 

Luiz - Estado do . Maran.hao: 

"Li atentamente a saudaçã 
Lutterbach. Foi grande a alegrf 
ço da fisionomia moral do pro:fi 
deu à sua profissão o entusiasm 
cação. -

do baohare&ano Edmo Rodrigues 
que me trouxe êsse rápido esbÔ
s~nal competente do Direito que , 

ue so se coatuma dar a uma Vo-

Alegro-me, pois, sabê-lo cr stão lÚcido e vigoroso que 
pre buscou as perspectivas cristãs do universo jurÍdico. 

sem-

Parece-me absolutamente urgente coordenar o apostolado es- . 
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pecializado de quantos se dedicam no Brasil a inserir ~ o 
Evangelho em tôda a vida jurÍdica, respeitando a legÍtima au
tonomia das respectivas esferas. 

E neste ponto V.Excia. é bem um pioneiro" (São Luiz, 13 de 
maio de 1961). 

D.JERÔNIMO MAZZAROTTO, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 

Curitiba: 

••• "a feliz oportunidade que me proporcionou de ler a sau
dação de Edmo Rodrigues Lutterbach, e dest'arte poder conhecer 
melhor as qualidades morais e intelectuais ~do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes" (Curitiba, 20 de abril de 1961). 

D.Josi LAZARO, Bispo de Assis: 

11Li todo o di scurso, e foi grande satisfação para mim co-, 
nhecer o curriculum de Geraldo Bezerra de Menezes. So tenho que 
me congratular com o Professor pelo brilhantismo de tão bela 
oa~reira. E o que mais me admira é que não se deixa levar pela 
va1.dade e continua sempre fiel seguidor de N.Senhor" (Assis, 24-
de março de 1961). 

D.EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Patos (Paraíba)~ 

"Percorri a publicação a mim remetida - Saudação do bacha
relando Edmo Rodrigues Lutterbach e tive a grata satisfação de 
constatar o valor intelectual e moral do Professor Geraldo Bezer 
ra de Menezes, tão bem ressaltado nas testembnhos daqui e dalhi 
res. 

Queira o homenageado aceitar minhas sinceras congratulaçõm 
pequenina voz que se une ao concêrto de tantos louvores, mereci 
damente, prestados à sua digna pessoau {Patos- Paraiba- maio de 
1961). 

D.ALONSO SILVEIRA DE MELLO, Bispo-Prelado de Diamantina: 

••• "mais uma vez se põe em evidência a brilhante atuação de 
Geraldo Bezerra de Menezes na vida pttblica, na cátedra, na ma -
gistratura, na tribuna, nas letras, no campo jurÍdico-social do ~ 
trabalho e na liderança de laicato catÓlico. Deo Gratias'~. (of.:d~ ___ .................. _ 
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MONSENHOR LEÃO MEDEIROS LEITE: 

"Que padrão de glÓria para a Igreja e o Brasi~ o vul. to do 
catÓlico e do cidadão que é o Ministro Geraldo Bezerra de Mene -zes"(Oliveira- Minas - 26 de julho de 1961). 

Pe. CESAR DAINESE., S. J. , antigo Diretor da Co~ederação N!!, 

cional das Congregações Marianas: 

••• "saudação", duplamente valiosa e cara,- pela pessoa a 
quem é dirigiAa e por ser uma s!ntese muito expressiva do cur
riculum vitae de um Homem, dos mais dignos dêste nome, e de um 
apÓstÓlico batalhador das mais altas e das mais belas cau as. 
AMDG ! 

Nesta quadra triunfal das alegrias Pascais, que o Divino 
Resuscitado abançõe larg~ente o seu fiel e impertérrito solda 
do e que a Mãe Celeste guie sempre os passos do seu filho tão
dedicado e tão benemérito I'' (Páscoa de 1961). 

MONSENHOR FREDERICO HOEOLD, Vigário Geral da Arquidiocese 

de FlorianÓpolis: 
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Dese barr. dor F . CU A ' EIR , Par n : 

~ 11 0 livr to d Ed o Rodri u s Lutt rbach 
ç o do ~ .. linistro Ger ldo B zerr 
reflexo , evid nt , da sua atividade atual 
Juiz dos ais i_e t s ilustrados 
jur:f.dic s" . 

a brilhant tu~
ez s , quando studa te , 

co o ~rovecto rof ssor, 
rito cultor da s ossas letr s 

Dr . IO CYR VELLOSO C DOSO D OLIVEIRA , 
to 1acio l d r vidA cia Social: 

t~go Diretor d De rt -

11 Co r d 
a brilh t 

z s . 

a~rado , li o tr b lho de Ed o Rodri u s Lutterb ch 
vida u iversit ria do Professor Ger ldo B z rra de 

B os qu 1 qu l t o o conh c ra e ti r o ra-
zer de czar d su co a~ia , os sucessos qu sua co p t Ancia , sua 
dedicação à c usa ~blica sobr tudo sua r t e fir for ação cat6-
lic a nobreza d s us s ti entos , hav ria de co fir r o ra de 
Juiz de hoje as qualddades xce cio ais do studa t de __ t - o11 • 

Dr . ~IO c. YILEL , Juiz de Direito d Passa uatro , li as: 

11 ublicação do xc le tr balho do Dr . Ed o Rodri u s Lutt r -
bach a ho n ao i si e str que tão sàbia ent ve cri ta -
do a ocidade . Os ensina e tos ~inistrados n- o pode d ixar d exercer 
b ficos feitos , dada ad ir v 1 for ção oral , sp±iitual int 
lectual do i e te e qu rido Jrof ssor , que ta to v di ifica do 
a c t dra~. 

Dr . A1S~LMO l CIEIR , ss ssor L islati o doS nado deral: 

"O assunto versado .o volu E o Rodri u s Lutterb ch de 
aior int r sse álra i , ., or u du lo o ti vo . . ri iro lu ·ar , orqut 

f liariza co as ctos ind d sco~~ cidos da biografia de 
ilustre fi~ura que u uito r zo . E• se undo lu· r , orque e f 1 

) 

1ouco d ;iter6i , d ~aculdad de Direito , do C tro cadA i co Ev riste 
da leic , e i , d coisas , essoas lucares cuja l br ça e tra s or· 
ta os t vis j a ti os d estuda t "• 

Dr . C 1IDIDO u\RilfHO , Vi t6ri - Es i r i to Sa to : 

"Dou e m u oder o es1lê dido 
critor Ed o Tiodricues Lutt rb ch sôbr 
ro: ssor Geraldo Lezerra. de d nez s, 

jurídic s do ais, ~o do de a ifesto a justi a dos atos 
que o alçar s c~t dras de rof ~sor de Diréito de 
alto Tribunal d Justiça ~o Tr b lho . uero, :or isso, co_ 
co o douto stre, dou l do a istrado, los triutfos qu 
tos títulos conquista.ado 11 • 

rofessor 

IIJ 
Bezerra de 

OEL IR DO VALE, de dão ~ulo: 

is 

e a_anhou, bio--rafado 11 • 

So IO DO .rt'I::, residente da 
de Goiaz: 
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A...§., 
roso 
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~ t ria flu i ense . 
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nezes" - 11 0 Flu inense" - iter i , 19 de julho de 1962 . 













• 





·,. 

• 



... 1 "\- • : .. 

SÔbre o folheto 11DISC}!RS0S" (Imprensa Nacional - Rio de 
Janeiro .- 1946) pronunciados ·na Faéuldade de Direito de Niterói, 
no dia 4 de junho de 1946, nas homenagens prestadas ao Dr. Geral
do Bezerra de Menezes, Presidente do Conselho Nacional do Traba

lho: 

Arcebispo Dom OCTAVIANO DE ALBUQUERQUE, Bispo Diocesano de 
Campos: 

A 

••• "recebeu, leu e sinceramente lhe agradece os esplendidos 
discursos pronunciados, em sua honraz por insignes oradores, na 
Faculdade de Direito de Niterói a 4 Qe junho do corrente ano e 
permite destacar o do agradecimento de V.Exa., que, mais uma Tez; 
manifesta sua,tunda e abalisada cultura, estribada em nobres sen
timentos de fe religiosa". 

Dom RANULFO DA SILVA FARIAS, Arcebispo de MaceiÓ: 
"Muito agradeço a gentileza da remessa do opÚsculo, contendo 

os discursos pronunciados na Faculdade de Direito de Ni~erói, no 
dia 4 de junho de 1946, de tão agr~dável_e fácil leitura. 

Felicito V .Excià:, pela elevaçao a tao alto_posto, merecido 
pelo primor do espírito e pela excelente formaçao moral de V.Exciru1 • 

Pe. AUGUSTO LAMEGO, Vigário da Matriz de São Lourenço, Nite-
rÓi: _ 

"Recebi os belos discursos em homenagem ao querido amigo, ho
menagem essa bem merecida pelo seu valor e caráter puro e sem jaça. 

· Admirador do seu talento privilegiado e do seu grande coraçao , , - . de catolico exemplar e sem respeito humano, nao deixarei de pedir 
ao bom Deus pela sua saÚde e que tenha felizes e dilatados anos". 

Pro f. ARTUR DE ALMBIDA TORRES, da Academia Fluminense de Le
tras: 

11Foi com grande satisfação que terminei a leitura do volume de 
Discursos. 

,Acompanhando de pe~to a sua vitoriosa ascenção, e sabendo que 
ela e produto de um esforço honesto, perseverante e longo, subscre
vo, ex-corda, os honrosos e merecidos conceitos que a ~eu respeito . 
foram emitidos nesse volume que vale por uma consagraçao pÚblica". 

Dr. NESTOR LIMA, presidente do Instituto Histórico do Rio Gran
de do Norte: 

":[elicito-o pelo opúsculo 11Discurs?s", magnífica peça de con
sagraçao do seu talento e virtudes publ1cas~tao bem exaltados nos 
lindos trabalhos, ora compulsados" (Natal, Lt-1-1947). 

Dr. CARLYLE MARTINS, da Academia Cearense de Letras: 
••• "tendo apreciado deveras as justas homenagens que lhe fo

ram prestadas, num alto preito de simpatia aos seus incontestáveis 
méritos de jurista, escritor e católico. Seja sempre bendita a pe
na que defende a nossa Fél" 

JEFFERSON AVILA, Jornalista] Diretor do Museu Antonio Parrei-
ras, da Academia Niteroiense de Letras: _ 

11Feliz ano novo, com os agradecimentos pelo gentil envio da 
"plaqueta", em que enfeixou os discursos da noite maravilhosa de 



... . 
2 

4 de junho Último, é o que deseja ao Dr. Geraldo Bezerra de Mene
zesa padrão alt!ssimo de virtudes cívicas e cristãs, o seu admira-· 
dor ••• 

. .. 
. Dr. FERRY JACCOUD D'AZEREDO, contemporaneo de Geraldo .. Bezerra 

na Faculdade de Direito e _antigo presidente do Centro Academico E
variste da Veiga: 

• "Li com o interesse merecido os Discursos pronunciados por 
ocasião Aas homenage~s que a socieàade niteroiense lhe prestou por 
motivo de sua nomeaçao para o honroso cargo de Presidente do Con-
selho Nacional do Trabalho, apreciando-o sobremodo. • 

O seu agradecimento foi magnÍfico? atendendo, ·em toda a linha, 
a minha expe~tativa. Li-o, como se est!vesse a ouvi-lo, com a sua 
voz amadurec.1.da no _estudo e na medi taçao". 

I I 
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Fábio Villa a Guimaraes., 

O livro Testemunho. Magistério e Justiça Social aponta toda a 
carreira e a vida do ilustre Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Li-o com toda atenção, 
certo de que grande parte da atividade e produção intelectual do homenageado foi por 
mim acompanhada, desde os tempos em que fui seu aluno e, posteriormente, quando 
passei a lecionar Direito do Trabalho e assumi a direção da Faculdade de Direito de 
Marília. 

O livro mostra a carreira dessa notável personalidade desde os 
bancos escolares, passando pela Universidade, e, magistrado, galgando o ápice da 
carreira, como Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, onde se impôs por vários 
anos. Emprestou para a posteridade o seu nome ao Fórum da Justiça do Trabalho em sua 
encantadora Niterói. 

No livro, figuram as mais abalizadas opiniões a seu respeito, 
firmadas por juristas, intelectuais, religiosos, mestre do Direito do Trabalho, tanto 
nacionais como estrangeiros, que deixaram consignados os maiores e melhores 
encômios a tão eminente personalidade. 

A saudação proferida ao Mestre por Luiz Lamego, quando de seu 
ingresso na Academia Fluminense de Letras, recebi em opúsculo das próprias mãos do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezes no final do 5° ano de Direito, nos idos d«k1.955;é a 
conservo até hoje. 

Rogo a Deus que o guarde por muitos anos e que seus exemplos 
como pessoa, magistrado e chefe de família possam ser seguidos por aqueles que 
tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e pelas novas gerações. 

Como ex-aluno, sou seu seguidor nQ§ lides do magistérior (Marilia, 
../ 

São Paulo, 19/2/1997). " :/ 

• Professor~ de Direito 

do Trabalho e ex-Diretor da Faculdade de Direito de Marili~ São Paulo; 
membro do Instituto Latino de Direito do Trabalho e da Seguridade Social~ 
--- ---




