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Dr. EDMO RODRIGUES Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro: 

'itNotável é o desassombro do insigne mestre ao censurar a "nefanda dou
trina" nestes dias dadivosos para os adeptos de Marx, que, apoiados em altos 
postos ou escondidos em alguns setores, se empenham numa campanha demo
lidora, com o fim de destruir os princípios cristãos e democráticos em que se 
firma o nosso sistema de vida. A atitude franca do autor se harmoniza perfei
tamente com a sua condição de paladino da Igreja Católicalf ("A Cruz", Rlo, 4 
de nov. de 1962; "O Lutador", Manhumirtm, Minas, 25 de nov. de 1962; "Gazeta. 
Comercial", Juiz de Fora, 25 de out. de 1962; "O S . Gonçalo", São Gonçalo, E. 
do Rio, 25 de out. de 1962; revista "SíNTESE - política, econômica e social", 
órgão oficial do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Pontifícia Univer
sidade Católica do Rio de Janeiro, ano IV, n.0 16, out.-dez. de 1962, pgs. 93-94; 
"Estudos - Rev. Brasileira e Filosofia e Cultura" - P. Alegre, jan.-março de 
1966, pgs. 88-89J . 
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JOS~ FIGUEIREDO ALVES , membro correspondente da Academia 
Flucrinensc de Letran , presidente da Legi~o do Sagrado Cora
çao de Jesus : 

.,..Acabei de ler O Conun·i smo - Critica Doutrinária (4a . 
ed . ) , excelente roteiro contra o grande embuste de nossa 
~peca - a tentativa revoltante de conciliar o inconciliá
vel, isto é , o catolicismo com o marxismo . 

Sublir~ei várias frases de que pretendo servir- me 
quando se me deparar ocasiao oportuna . 

Nesta hora dolorosa em que viwemo~ de eeteci~mes 
lAAbaFih~z~ ~~~' (coril'or a verificar que 
ainda exis t em cat6licos de envergadura moral , de solidez de 
conhecimentos e de intrepidez para , como o Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes , investirem de peito aberto , n~o s6 
contra os inimigos declarados - os conunistas; mas , outros
sim, contra os embuçados , que , sob o r6tulo de progressis~• 
tas , de anvançados , de pseudo- te6logos , tentam solapar as 
bases milenares de nossa F~ l 

E isto com uma serenidade de impressionar , uma eleva~ 
çao e uma linguagem ática , de bom sabor clássico que , infe
lizmente , tao raro se encontra entre os escritores atuais . 

Por tudo isto , felicito , ex- abundantia corde , o autor 
pelo êxito que O Conunismo tem obtido , do que é prova esta 
4a . ediçao~ (Niterói, 13-X- 1972) . 
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Dr. CJ\RLYLE MARTINS, da Academia Cearense de LeLras: 
,.Espírito fecundo e dQtado de raro dinamismo, o dr. Geraldo Bezerra de 

Menezes, cuja produtividade no campo das letras é das maiores, publicou~ 
-.. 8 Comunismow, onde o assunto é tratado com argúcia e veracidade. 

Discorrendo com fluência e brilhantismo, o preclaro jurista e acatado pro
fessor concatenou uma dissertação sobremodo oportuna, apontando um roteiro 
de luz aos incautos e desavisados, no momento histórico que atravessamos, 
referto de nuvens pardacentas e de sombras de ince+teza" ("Impressões de lei
tura - ....,._. 6 Comunismo" - O "Estado'', Fortaleza, 4 dtl:n:zt:::95:'9Gf' . 

L -67.) 
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Dr • CLARO AUGUSTO GODOY, da Acade.mia Goiana de 
Letras: 

._,Ao ilustre, Ministro Geraldo Bezerra de ~1enezes, 
a quem me acostumei u adt1irar desde mui to tempo atra
v~s de refer~ncias de meu suudoso tio Martiniano de 
Godoy, envio felicitaç~es pelo êxito do seu importante 
trabalho Q Comunismo, obra de lentura saudável, tâo 
necessária à formação moral e politica da mocidade~ 
(Rio, 'Z'-X-72) o 
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Escritor Dr, NOVELLI JONIOR: 
ifBelo trabalho O Comunismo - Cr!tica doutrinária 

Desejo transmitir ao Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes ~~·vivas congratulaçOes: pela magn!fica expo
siçao de sua tese, profundamente esclarecedora de uma 
questâo vi tal para todos n6s'* (Rio , 4-X-72:) • 
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Escritora MARIN.A DE l..fORAES SARMENTO: 
._Li o livro do 1-ü.nistro Geraldo Bezerra de Menezes 

com muita atençaoj.~ ,.~ •e. Mgradeço as liç~e~ ali 
contidas, claras e precisas! dignas de um bom Mestre . 
conhecedor do assunto tao d scutido que ~ Olo~unismQfà 
por~m sempre mal discutido, al~m de p~ssima or~entaçAo 
aos ignorantes que sâo enganados por esta falsa doutri
na. &om a sua !i«Cr:!tica doutrináriai', o autor muito 
contribuirá para a verdadeira elucidaçao dos que de
sejam combat~-1~ (Rio, 7-X-72) • 
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FLORIANO DA SILVEIRA MACIEL, Presidente da Resistência Democrática 
dos Trabalhadores Livres: 

*'A publicação .,.. ,_ 9 Comunismo• , de autoria do Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, representa valiosa contribuição pela sobrevivência de um 
Brasil cristão e democrata'*(dt..o ~ ~; 4{)-~)C+,:Z)# 
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&.Pedro Velloso, S. J.,~eitor da P~{o Rio 
de Janeiro: 

"~!'Quero felicitar o Dr. Geraldo Bezerra de Me
nezes por sua mensagem de esclarecimento sobre o 
comunismo. Clara e completa, a obra fará enorme 
bem, inclusive a muitos católicos.w 

\'--"'1 





~-?> 
Irmão José Otão,.leitor da flfC. do Rio Gran

de do Sul, do Conselho Federal de Educação: 
,;f-Em linguagem clara e convincente, Geraldo Be

zerra de Menezes reúne dados positivos que marcam 
ao vivo a deletéria doutrina, tantas vezes condenada 
pela Igreja. O Comunismo - Critica Doutrinária é /)J)~~ ~'!--X-'1:2) 
de grande utilidade para professores e alunos;" ( ~ '"""êJ-J • 
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- P. JOB VDIBA DB VASCOJICBLU)S, c1o Ccmselho PedeNJ. de Educa· 
C}Aoa 

tllf4uguro qlie Dous &benç&o o trabalho 4o Ministro Goraldo Benr= 
ra do Monezea1 de 1104o a poder oon~mar cl1t'UD41D4o o saber e a 
oorag-., que C11at1Dguiram aempre a a tuaçlo 4o laobre ud.goW" • 



• 
~· Costa Aguiar, ex-Feitor da Universidade Ca

tólica de Belo Horizonte: 
lil' Apesar de maravilhosamente concisa, a Crítica 

Doutrinária do Professor Geraldo Bezerra de Mene
zes é completa. Atinge o comunismo em todos os seus 
pontos vitais, não deixando escapar as suas manhas'- , ) 

~ >> c S.~/ "/'3-~I- ;r~./-
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P. Frederico Laufer, S. J., \leitor do Pontifício 
Colé ·o Pio Brasileiro, de Roma: 

O novo livro O Comunismo vem em boa hora. 
:e lúcido, rico em conteúdo e bem apresentado.-" 
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Ps o LUIZ PBCCI 9 S o J o, Roi tor do Colégio Snnto L'lácioj do 
Rio do Jw1oiro~ 

..,.Fal:tei to o Doutor Gor!lldo Bozorrn. üo l.fonozos pol~oraciO=> 
~o ~ivro, 01:1 4Ao oêição9 O Ccpun~o oa ijitieg Do~tr_iAo 
! tmll !01 turA 9 ilO tlOfil'lO iA."lDpO quoiitru Vl'l 8 anr que c OrA 9 
cuito ag~t.tdn\~1~ A gontG coooç&\ o nl!lo tom vontado ao p!ll'tlro 

Será col ocado na bibliotoca do Colégio para a farcdçlo 
dos no~~os olt~oo na Doutrinn Social dn Igroja, rorcoçlo 
tfto roaooondad~ bojo polon no~so~ ~uporioros» e eonhoctcon
to <1a vordndoirn fisionotliu do Coaunisao ~ sOtl o disf'nrco dA 
propaganda~ (Rio~ 6=X=i~)o 



Honsenho.r GERALDO MAGELA BEIS 9 Rêi tar do Sam1 nA-aio 
Haior Slo Joa' dA Arqui<U.oceae de Harianaa 

181QUa livro bom i Que anAJ 1 se prof'un<la e c1entit1ca 
do Com:nniamo~ Dons protoja o auto%' ..a. o taça sempre J:l&ia 
tirme na t6 e no amor l Vira- Maria" (Kariana9 10-XI= 
1Z) o 



P. U!OI•rl LOBBMlD1 antigo lle1tar do S_,nlr1o Gentral ele 
s o Loopolclo e diretor ao "BS1'tlDOS" (Rorista Brasileira de pj.J.Or 
notia e Cultura} a · 
~quei-me i 1oitura da bol.& obra, 01!1 3&o ecliçlo amp11•4as 

.2 c~~ - ,Ç.úti~ ~ltr_lr.d_na do Goraldo Bozerra de Ment-~e c Pfê"ciO de cor~çao a ~olo-proficio do llnatre Dire
tor do ~tamonto de Educaçlo t-%6dia c Superior, Joio J'oa6 B1-

{}, beiro G&llD4o. 
)/ Goat~i da divido 4o livroa o A teismo Camntsta (quo se pgct~ 

ria dizer ..,. a teologia cuem~ O Mater1alla10 D1al6t1oo IFU.o
aotia ca:aunipta); Aspectos Bc oo-Soc1a1a (a realidade concre-
ta comunista} o E ostos tr&o capitul.oa q~o boa e 1rretutavolllente 
documentados& o autor estA moamo bom torado o intoraclo. Pola.., .J... .-~n 
a-. coragaa o ~tenc1&, tom 41re1·to 4e falar o ser ~(cr.-<o ~-
~ 8 - )<IJ- /fJ) , 

u~_ ~;.~::::: .. !'2-~ ~/ ~- ~cD
~(~ ~ ~ ~ ~ ~/ ~-e~ 
7 ~ (_ 6'~ lf~~ - .-ltt6-z), 
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P6o CES.CR D~INESE 9 So Jo 1 ox-Anoi!ltonto un Confcdor!lç!!o 
Naeio~~ (las Cone1'cgnç6os t.J.!lriLl!Ws:; 

..,So polo rato de ne aprcoontnr ct!l quarta 1)<1içlo9 o :::.1 vro 
9.--~-~ DoutriliJ&riq prova o e;,aütc c ~iquozn 
e Tltij)Õrtii"leiv co cou contê o9 t!lcfz:t <le !nconf'mxlivol. atua c 

J.idot.lGo 
Nllr:\2 h"rn orn quo ~ poluição da dtlvida e dn in3egursmçu 

cnvonon~ os cspiri tos o extravia tMtll~ 1ntolig0nc1aa7 co.'!to 
o ctmdo p:roc1 so rla oricntoçtlo doutrinória fi:rr.r. e sogu:ra ~ 

Parubons e votos corüiai~ paro quo ~ suo nonongaa cria= 
M soja ouvida, nod1 tllcln e propagada, (Rio,, 12-X .. ?Z, ForJts 
do Nossa Senhor Aporoclclo)~ 
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Senador José Lindoso: 
ff A obra O Comunismo - Crítica Doutrinária, 

4.3 edição, que já integra de modo destacado a bi
bliografia do pensamento político brasileiro, repre
senta uma valiosa contribuição para esclarecer a ju
ventude brasileira sobre o materialismo marxista e 
equaciona, com lucidez, a posi~ão cristã. e democráti
ca ante o ateísmo comunista 

O País é devedor ao Ministro Geraldo Bezerra 

de Menezes dessa notável contribuição no debate de 
idéias, iluminado pela Verdade e pela Fé, que repre
senta não s6 esse livrol mas toda a sua significativa 
bibliografia,.• ( G.,op~ -~) a:Z-"?<11- '12). 



I 
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Senador Leandro Madel: 
..41Já conhecia O Comunismo - Crítica Doutri

nária na beleza de sua forma. O livro deveria ser 
fartamente distribuído nas escolas, nos sindicatos. Es
tudantes e trabalhadores encontrariam os mais lúci
dos esclarecimentos sobre uma doutrina espúria, que 
tantos males tem causado e continua ameaçando os 
mais sólidos alicerces da Civilização Cristã. ~ obra 
de real mérito, eSC{ita por um analista correto,..t~(a-r.J.
k L')./>-'f- "f2). 



Senador Ruy Carneiro: 
~O brilhante e corajoso trabalho O Comunismo 

- Crítica Doutrinária, em 4. a edição, do eminente 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, foi editado 
numa oportunidade em que se impunha fosse o povo 
brasileiro, especialmente a mocidade, orientado pela 
grande autoridade do ex-presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho do nosso País, catedrático de Di
reito, profundo conhecedor dos problemas sociais do 
Brasil;"( ~J -1~-)<1}- 'r.2.). 



Senador João Calmon: 
"''Esplêndido trabalho, síntese ~edagógica que 

merece a mais ampla divulgação:*'(~) 2!1-XJ-7.<) 
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Dr. NORIVAL DE FREITAS, ex-Deputado Federal: 
~unca aprendi tanto em tão poucas palavras. O conciso e lúcido trab~- . 

1 
lho Wllldlla 6 Comunismo• encerra uma lição muito profunda e proveitosa•(/{~) -4:2.-JJI-

66), 
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Dr. EDGARD TEIXEIRA LEITE. do Conselho Nacional de Economia: 
" Excelente e oportuna publicação. Aplausos ao Ministro Geraldo Bezerra 

de Menezes pela iniciativa, mais do que nunca necessãrta, em hora de tanta 
confusão provocada e de perturbação diriglda""',.(6U.o c;a{_ ~,~-...f~óQ.) 
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Dro IVO SILV'EIBA~ Governador do Entado uo Santa Gatarimu 
.ltParec6'e=>me escusado dizor ao Ministro Gortt.Ldo Bozorra de l~nozee 

quanto mo sinto nio sbmente agradoeido pala oferta de U!!1 oxemplar 
do SOU livro .0. c~nitE~ t'JlO principlÜt!Onto polo prazor quo Oxpt.t"" 
l'?imanto A leiturâõii:aa obra, cujo tema oportuno o intellgonteoe11t• 
tlbordndo morooo a mnis at:1pla divulgaçioo Folic1to-o por tl!.\is "&sta 
tr~bnlhc om dera~ doz p~ineipi~o cri.$tãO~~~ 











Deputada CONCEIÇAO DA COSTA NEVES, Presidente em exercício da 
Assembléia Legislativa de São Paulo: "o magnífico trabalho ._.. 9 Comunismd" será de grande utllldade para 
os meus debates nesta e em outras Capitais do País-.. (São Paulo. \!UiCB*. 
~· 
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. 1~~~~~c4J:~ 
Prof. ANTONIO OS~ CHEDIAK, Secretário de Estado 

de AdministraçAo da Guanabaras 
~O livro Comunismo- Critica doutrinár~~reflete 

indubitavelmente os vastos conhecimentos e a cultura 
do autor,.. 
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- .. stto caapandioo do qu.ila te do ,g, Commi ~o - ~!ti~ ~gtr1n4ria 
qoo noeosr.s1ta.~ do r:rlior ditu!Jllo cn~p:. on :Õvcn~ rtlnCa:í=o,. 9 y-~ra 
~ 1 > frllt:os lidares Xl!lo poooaa jn.t:nis J:llstirid-::t.otJ ~ 1dêins f:m.., 
tasioau om tfmlo do um idool.ogia projudic1al~ tio bom clotinida 
no tl~b!:llho do Ministro Goraldo Bozona da Monezo"' o 
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