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Tarclsio Padilha 
Do Conselho Federal de Cu~t~ra 

- Presidente da Sociedade Br~tl~tra 
~e FiiÕIC:!fos Catolteos 

fase da vida 
que se lhaugura, 

;iftlc:ip;IIÇI'o dos intelectuais 
catblicos, antes desconsiderados em 
vi ude da vislo dominante que não 

itia pudesse haver homem de 
pensantento que ao mesmo tem· 
po professasse uma religilo. 

A O. Leme ftearemos a dever 
ainda a cri&Oio do Pontifício -Colé
gio Pio Brasileiro e a fundaçlo da 
Universidade Católica, que contou 
decisivamente também com o con
curso do nunca essaz lembrado Padre 
Leonel Franca, S.J. 

O. Jaime de Barros Câmara, 
O. Antonio de Almeida Morais Ju
nior, O. José Pereira Alves vlo d8t' 
filando suas vidas e suas obras no 
mesmo esforÇo de construçlo da 
cidade de Deus, mercê da p- hi· 
bil e precise do Autor. 

~ chegada a hora do graride 
poeta cristio. O. Marcos a.b0111, 
ilustre membro da Academia Br• 
sileira de Letras e do CcM1selho 
Federal de CulturL O O. Mar· 
cos dos programas ndiof&ni
cos, que truem diariamente a m i
Ih ares de lares patrk:ioi a lingua· 
gem eloqÜente da fá numa rou~• 
gem de plumas, a 1"1181çar o quanto 
pode a pureza do coraçio hum• 
no encontrar a expresslo SJblime 
que eleva a alma ao tabor. Com 
O. Marcos BarbOIII, a religilo se 

c- definitiYamll'nte com a mais 
pura literatura,, ewldenciando que 
a beleza é uma forma de emor. 

Geraldó Bezerra da Me-
nezes principia entlo a ditcor
rer sobre ' 01 apóstolos leigos do 
Brasil. Qje riqueza! Sua pena cte. 
liza no bosquejo de perfis mag
n lfic:oP,. começando com Certos 
de 4et, seguindo-se Felício dos 
Santos,Jackson de Figueiredo, 
Tristio de Athayde, Gustavo Cor
ção, Everardo Backeuser e Adroal
do Mesquita da C01ta. 

Certos de Laet se litua na 
linhagem dos homens afirmativos 
de que o catolicismo intelectual 
nascente carecia par~~ a sua mai6s
cula presença se fazer sentir adequ• 
demente. Meio léc:ulo de ~~PCJ~tQI• 
do pela it'.tprense marcar6 uma ati
vidade fecunda e ouseda, a qua i• 
mis faltou o necessário condimen
to de uma ironia de sabor britlni
co. O saudoso jesuíta, Padre Fran
cisco Leme Lopes, citado pelo 
Autor, nos legou depoimentos ines
quac íveis a respeito do polemista 
terrlvel. 

Jaclcson é o homem de car
ne e osso. que lerltbra a vitalidade 
de Miguel de Unanwno. ~ o homem 
tel6rico , que traz no sangue a fOrÇa 
incoerc lvel de verdade vivenciada. 
Mais perece um homem à espera da 
prova definitiva do poss lvel holo
causto. Jaclcson fala de Pascal, mas 
a sua alma mais bem se ajusta ao tem· 

J. 







HOMENS E IDÉIAS 

ÀLUZDAFÉ 

AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO 

O último número da revis
ta do Conselho Federal de Cul
tura publica, na íntegra, o dis
curso de Afonso Arinos de 
Melo Franoo, registrado em 
notas taquigrâficas, sobre a 
quarta edição do livro "Ho
mens e Idéias à Luz da Fé", do 
nosso colabocador Geraldo 
Bezerra de Menezes, membro 
daquele cenãculo. 

"Letras Fluminenses" 
brinda os seus lei.toces oom os 
tópicos essenciais da oração do 
famoso publicista, membro da 
Academia Brasileira: 

"Na sessão de ontem, 
solidarizando-me com as 
homenagens que aqui focam 
prestadas ao nosso querido 
ooleft Geraldo Bezerra de 
-Weóftes, pedi permissão para 
me,tnscrever na sessão de hoje, 
a fim de que pudesse trazer 
~na impressão da leitura a que 
procedi de seu livro "Homens e 
Idéias à Luz da Fé", porque 
este completa, explica, até cer
to pontó, a própria essência da 
personalidade do autor. 

Eu tinha poc ele apreço, 
como jurista e respeito, como 
magistrado. No Conselho, pas
sei a ter afeição, como amigo. 

A sua generosidade, a sua 
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';,iasa, nem de uma exibiçio esmaecida, aa. poucm, p~ . 
ou, mesmo, expasiçlo de toda fulguração à volta ao seio da. 
cl parte, digamm, tJab«ada Igreja. Essa fulguração sofrida 
pela inteligâlcia e pela razão. tem muitas explicàções 

Inicialmenté, a. meu ver muitas vivências. Conhecemm 
pelo ·menm, a fê não pode ser algumas, que estão próximas 
nunca.oproduto, o resultado, a de nós. No casó de Alceu, por 
conqutsta, a conseqüência, de exemplo, que ti~ o privilégio 
~a daboração racional. E I de conhecer, quando era ainda 
unpossível chegar-se à fé pela muito menino; No prefAcio do 
razão. ' último livro dele, publicado em 

Há algumas maneiras de_ fins de oitenta e três, e no 
se chegar à fé. Mais de uma. prefãcio do "Amor a Roma., , 
Ele participa de uma forma de ele mesmo salienta esta circun
vivência religima. Um amigo stãncia. 
dele que, ocasionalmente, no ' . Outrm têm outras ma
momento, esteja podendo netras. Outra. chegam a essa 
raciocinar alto, participarã de 

1 
espécie de reconversão, depois 

outra forma, de outro cami- de um grande drama áclico, de 
nho, para chegar à mesma uma grande e terrlvel experiên
conclusão. cia, mais patológica do que 

No caso de Geraldo Be- psicológica. Aqude que tem, 
~rra de Menezes , esta ardên- agora, a emoção de lhes falar, 
Cla de crença é 0 resultado de talvez pertença, um pouco, a 
sua própria formação psiquica. esse tipo. 
Essa parte, que eu não tinha .t O abandono da. prin
bem esclarecida, ~m de con- ápia. na. quais se tinha muito 
tínua experiência . familiar imprecisamente formado, a 
nessa direção. ' entrega daquilo que se cha- -

O a~ foi homem extre- mava, antigamente, liberdade 
mamente piedmo, conhecido intelectual, mas que, hoje, 
com.o tal. Uma ~pécie de santo sabemm, propriamente, que 
leigo, uma vida monacal , não ê: de repente, um abalo 
dedicada, a 4 0 momento da profundo, de natureza psi~ 
morte, à prãt.ca · e à reflexão física, traz a coovioçio da 
sobre a. problemas da religião, i!fi-:nsidade do. homem e da 
da fé. O pai seguiu essa mesma limltaçlo um'VIei'SO, porque ê 
orientação, seguiu esse mesmo no fundo da crença que estA es
roteiro, percorreu esse mesmo ta imanâu:ia, este sentimento. 
caminho. permanente de que o homem ê 

Então, foi natural que sua comparâ~l ao uni~. 
formação e~contrasse essa Esse pensamento, que 
sedimentação ·hereditãria, que acho elem~tar, pod'!i ter ai
nunca lhe terá trazido, pelo guma explicação mwto sutil 
mena. aparentemente, a ~n- Não quero entrar nela, porque 
tura da reconquista, da d6vida não sou filósofo. Enfim, esta 
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raZf.e B por el nt1mero ele p411fntU. a 
que, honrando o nome pae.,.. grande por la lua ele ·za fi 
nó, Já/ é uma upera~a, por. que resplandece en ellas. R• 
que é uma afirmação ele et;l· vela un esptritu suttl 11 pro
tura vasta e sadia". fundo a la vez; IJln escritor 

elegante 11 erudito, t1 un elo-
Ollvelra Viana, autor. de cuente defensor ele la morol 

"Populações Meridonals do crtstiana en estos ttemPOs tan 
BràsU", "Evolução do Povo\ oscuros t1 desconcertantes". * 
e outros livros básieos para Não parou o autor, apesar 
o estudo de nossa formação d~ intensidade de sua vida 
históri 1 publica. Novos llvros IUl'll-

. ~ e '!,ocial, fez a apr• ram: "PoUttca SinclU!Gl Bra· 
sentaçao de, Homens e Idéüu i silef.r.a", "Doutrina Socio.l e 
à luz ela Fé à Aca<lemia Bra- Dtr~t> do TrabaZho" '"O D'
aUeira de Letras. "~ste ltvro, reito elo Trabalho nâ Cmilf'. 
- disse o famoso sociólogo tuição Brastletra ele 1M8" 
- pela altitude e seriedade / 'Dissidios Coletivos elo 'I'rtl-
clos temas nrte debatidos 6 balho e Direito de Grfme", 1fl. 
sem dúvida, uma to,..,00,4 1 te último em terceira edlc;io. 
afirmação ele inteltgincia. a So~re "Poltiica Sindical Bra
revelação ele um espírito tor- sileira", também escrevi um 
te e austero que aparece 14 artigo, publicado em "O Sio 
dotado ele ~fal.ra basttmttl Gonçalo", de 23 de maio de 
para abordá-los com tntrept. 1943 e "O Fluminense", de 
{ez e segurança, fá ajeito 22 de julho de 1943. As obru 
a ,Jm~itação e ao 1Õgo &!! espeQtallzadas ,s1>bre Direito 
*leias gerais, fá senhor de do Trabalho deram a Geral· 
seus Pensamentos e, o que 6 do Bezerra larga pr.:>jeçâo eo
ainda maisJ 1- .~enhor da sua mo jurista, no Brasll e no elo 
pena, pot8 , sabe V81"SQr 01 trangeiro. 1: membro do :ma. 
,f'eus temll.s pred4.Zetos nt~m. tituto de Direito Social de 
estilo excelente pelç concis4o, São Paulo, do Seminãrlo de 
pela vernactlliclade e pe~ Legislação Social da ll'acul~ 
dignidade de • ezpressllo". de de Direito Ide São Paulo, 

O llvro re~rcurtlu além do Instituto Brasllelro de Dl· 
fronteiras. ~rdo SáenJ~ reito do Trabalho, da Soele. 
Hayes, membro da Academia dade Interna.clonal de Dlrel· 
Argentina de Letras autor I to Social e do Instituto de Dl· 
de "El Brasil Moderno" dfle relto do Trabalho da ODiver• 
escreveu: 4'.Alunque pequefi'o sldade do Litoral, Argentbi&, 

o livro retrata o seu au. 
tor. 





. Fala r a lgo : munismo e I o da pr.::; paganda Vide 
Catolicismo, N.o 98. de Cam 
pcs). 

O que falarei do Divórcio? 

o Soci:l.lisnw? Como me a
treveria? Tudo ali está cla
ro. Comunis:n:· esmagacor e ' 
Soc:alism:> ganancioso. (P.";.
gina 19>. Apenas isto: Queixam nos

·"'" ~ c~.tólicos do a. ·~.recimen· 
Sobre a brncmérita A çi.i.o to ·destes pr<:> jetds infawes 

C ttólica ? l~Ue direi CU '? · atenta d: res c.a ::.a<:raiitiade 

ILíçúo .sublime e tremenda · do Matrimônio? Culpados 
p:~ ra os -lri~os que r.ào com- somes nós que enviamos pa
preendem as ~preensõrs cta ra os Parlamentos homens 
Hora presente 11;.1, prüprb 1 ~ue praticam des:..tincs cou
·IgrEjJ:l:. .. (Página 3~L_ .1' tra a boa mun:.l. e c-or:tr? ·u 

' A Iqreja e a Paz- Univer _ 1 ciJ.reit::. divino e humann, n 
s«J. Página 47. Quantas ob- .:;oianclo tais medidr.s (t r:s
je:ções maldo~as ao :nst1t..t- 1 [\ raçadas. E' preci so !::xami- • 
LO · de CristJ. A verdaci f: ü ·•õl 1 na.r profundamente c;Jda 
ccn tra si o êrro, como 3. lut 1 uolítico antes. de votar ne- , 
as trevas. E' . fanati :>mo da. 1 les . . . 1 
presente época o zombar de O Vigário. Pá gina 70. As 1 
tudo Mas, em vez de c::- sunto que daria para um li
~hce.r a .r p., r eja. pDr d~n tro . i vro t~J grande quant9 à .sua I 

eles atacam-: . 1; ~ p_or f~r~ .. ! 1 f ' ~1m a d l" n~d!\ue extge. l1•: 1 
F:rmação cnsta. Pagma ; ;ellz~ente amd !alt?- nqu_e 

55. Problema. tremendo a a- : ·" boa . ~ompr c o 'li:i. r;:u : 
critar nossa presEnte civili- I tua. umao c': lt o e ~~ ~n - · 
~ação . Mas de modo parf:i- t:~ r,dc te para a ·xt; : ·, ç~t: ::i~ I 
cuia r nosa juventude, ta·J [,(;"n.o d<> DEU:S . n <.tS alma~ 
afast<!.da de DEUS; afasta I medléH_lte <'.S .:·a nas f~\r.ct&s i 
- - . - ria Ac:-t n C:-~ tnt!C:l. . . . I 
da do P ai por lhes faltar \l A Obra Snlcsiuna. Pagi_ : 

1~ não seria be- 1 11a 77 . Grande obra I 
ções Marianas a êstes jo-.1 Sep; unda parte do livro : I 

·1-: indicar no:.~ as Congrep;a:J N·::> fundo do cen u :o dn ! 
vens e a est?.s donzelas, es · ~rande p<•lco surge 3. . flgu- : 
peranças da Igreja e da. Pá- ra branca de am: r e cc p;•z. 
tr 'a ! . . . 

1 
Plo Xll. Este Papa admil-

Por MARIA a JESUS rável , 
Materialismo. Página 51.1 Dom -~jãime Câmara. Pá , 

Eí-lo a penetrar . em tudo gina 91. Abre a grande e glo 
s:b a capa. de d1versos no- riosa. galeria <1Q.s v1vos. 
mes; N~t,uralismo, liberalis \ Dom J osé ~ereira Alves . . 
mo, agnt}~smo, moderms Página 95 . Al ma cristallna. 
n~o . etc. etc. Portanto é pr::- diâfana no uso do verbo de I 
c1so sent r c: m a IgreJa } DEUS. Orador d :cs grande:; 

1 ,q~Jando EL~ !lO.S di~ P~~a e dos pequen c-.s. 
1 boca . do ~po.sto_lo : Noh~;, senhor Lula. P ág ina , 

con f~rman hmc saEcul~_. f::..lar neste grande escritcr. ' 
(Romanos: 1~ - v. _2) N~o I 03 Há mu:t.o que ouvimos 
vo~ conF rme1s com 7ste s~ · : MaS nossa admiração _cres
cuw, 1 t:st~ mune\<;> ,doentio · ce·u - ainda mais por ele a 
e matenahsta). M1a.sma fu · 
nesto que se respira pelos nos descortinar~ .qo Prohle 

t seis sentidos . . . ( ::> sexto é ma c a D·:r" _ obra tão so-



nhada pelo: ·r:abisc_a.ctor el e~ - ·I Grande alma. \ 
tas desatav1adas lmhas. Ll- ' u · p;igi· 
vro dio·no da pena de quem '

1 
Melchiades • 1 ::-! r~ço. . . · . .... I . •t [ ... I lq ' . 'I\<; opr.Jduziu. I - lú.. l, . • t ·" • . ~ --

Contando Ferrini. Páaina , 1 n: • . h inri:J. -.~nc •J c:or-~e_~.. . d::>l: "' I J . (.j •. , .. , . 1-tZ •' (\! 
í l O. Retrato cc 'ln~nto P_~ - : . .. ~;.~.- ::; ~::, _, ._~!~~ 14;; - ·Na•:l:l 
de a Graça de D.!!.US. He1u1

1 
•• ·: - ~ ·• ; , d' 4ue · c,_ 

da c· ência e da Fé . . . ma ts a d i Z · , ' - J 1 I 
I A ~ .,_ .,... t E; ',._ 1 ·la-", cr.o Carlo'> de L='.et . Página .. , _...:-.p..~ . c __ 3 " · ' 

113. "Crede u t in telligas•· ·t ltco de ll:.>;:a · · · 
c :mo nãJ faz fa lta ainda I Sexta P,:rte. Div r rs J~ tlil'• 
ho_j e a cErto.s h omens qu- cursos e anexos preciosos. 
se vangloriam à e tôda. 
ciência human a sem pcn::~: 
"'' e a vP rc' ::t ~' e ira Ciênc\a é , 
DEUS. Cheios de c'éncia e 
vazios de fé. Repudiam a : 
Graça. E Tertuliano enle- ~ 
v:;do lt{t.petu ia ho je : "O ho 
mo tantum nomem si intel- ~ 
ligas t e! " 

FeEci:) dos San t-: s. P l'1gi 1 
n a 115. J ornalista autêntico 1 

e deste!lüdo. Jornal~tu ca
tólico contra_pondo::s a cet
to.s homens que se cizem 
"Jornalistas - E - Católi
cos" - qu<> ndo deverbm ser 
.i-c rn a lista c~· tólicos. sem a 
let ra de uniã:J . Nada de f1n-

. girr:ent o com o jornai ca~óli 

I co. Nada de disfa rcar o ver
dadeiro .iorn :.>lismo' catóih::o. 

1 Se mu:tos assim pensas-
sem .. . 

Jacksor. c' e Figueiredo. 
Pág-ina 121. Hóstia consumi
da n :;. Altar dJ Senhor pelo 

A maior de tódas elas, a 
Quin ta Par te : O ínclito 
!Xm Vitr-.1. Não poc!eria fa:
t a r. sob fiina de estar in_ 
completa a obra del ineada. 
Não poderia fa lta r neste al
bum toc,:J él€: e.scrito com 
alma de apóstolo numa li
ten.tura de fé e a mcr. 

Apenas uma lacuna cx 's te 
e como sugestão a :;. Máximo 
Centená rio que ocor re em-
1959. do n ascimen to do gran 
tle D: m Ar.tõnio ele Mace
do Costa, ped.Aria que futu· 
r a.mente entrasse para a 
Galeri :; dest es imcrtais que 
o Ministr:• Dr. Geraldo Be-

' zerra ce l\!en eze<; soube per
petuar para a glória e hon 
ra do nosso povo e 'da Re
li9; ião. 

Vai l'vrinho querid:J. Vai ·· 
por êste Brasil sem fim, 

i?eal subl ~me de ter couhe=- sEmpre fazendo 0 bem é dei 
c1do a Cnsto . . . l xando um p: 'Uco da meri-

. - t . 1 . . dir-.na. verdade do Cristo e 
. Tn,~tao de ll_ -·~· :c e. Pa~1n ~. as glórias da Virgem Mãe. 
l 12!> .. _UomE n: pu~: lr~. d e. ~~-cn- I São meus pobres, mas 

I 
i.act oes cato! c a ' p .. ultc •. ':i . I sinceros votos. 

Adroaldo Me::,,•:;h ~.l. Ccs Ribeirão Preto 21 de fe 
ta . Alma dos Pu•·h:.!J.e:'!•,.J:.. vereiro de 1959. -





do da su:~ 
Estamos 

outro dos seus tão 
sos trabalhos, no vasto camp<' 
da jurisprudência trtJbalhlsta, 
que é "O Direito de Gr " 

B a~im. ao no55o ver, muito 
perderão as entidades rle elasse.. t 
deste nosso pais (de emprega- t tP~~i~IA.:~~ 
dores e empregados) Poi seu& 
lideres, se n§o conhece e :!6 

« ~ " (P "r) FoLHA~ WoR"TE -I3;:Lt=1"1 FIRR 1 4'1oE.AçosTO 
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