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U)N I V E R S I D A D E D E S A O P A U L O 

Exmu. Sr. 

FACULDADE DE DIREITO 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DO TRABALHO (D T B) 

(Direito do Trabalho e da Segurança Social) 

Anexo : 

Instituto de Direito Comparado do Trabalho e da Segurança Social 

Largo São Francisco, 95 - 3." andar - Tel. 32-4875 - CEP 01005 

São Paulo - Brasil 

São Paulo, 03 de maio de 1977 

Prof. Dr. GERALDO BEZERRA DE MENEZE 
Rua Herotides de Oliveira, 13 
ICARAI - NITEROI - 24.000 

Eminente Professor 

~ com grande satisfação que acuso e agradeço o rece

bimento do seu precioso livro "O Direita do Trabalho e a Seguridade 5o • - , cial na Constituiçao", cuja dedicatoria me sensibilizou. 

Apressei-me em recomendar aos alunos doa cursos de 

graduação e pÓs-graduação o seu livro, como de consulta obrigatÓria não , , , 
so pelo valor cultural e cientifico intrinaeco, mas tambem pe_la grande 

personalidade do autor. 

'" Não se esqueç~ de recomendar a Editora a remessa ur-

gente para ~ ão Paulo, pois ainda não o encontrei nas livrarias. 

Agradecendo mais uma vez sua atenção, peço-lhe a fi-
, 

neza de recomendar-me a ua Exma. Sra. e Familia. 

~ 0 Atenciosas saudaçÕes. 
'ft~ 

Nair Lemos Gonçalves 

.. 



Feiia de antana (Bru1ia ), 12 e arço de 1965: 
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A 

de Geraldo Bez rra de Meneza· .. 

Pronuncinmonto~ sobre cs dive 885 ediç~es de Cnrde 
pos e Bispos nncionai~ e estrangeiros 

lo Cnrdeul Do GNELO ROSSI, ex-Arcebispo de S~o Paul , Prefeito 
a Sngra a Co~gregnç~o para a Evangelização dos Povos: ~ 

r o: 

A vidn do Ministro Geraldo Bezerra da Menezes utor do 
livro · o Comunismo - Critica Doutrin~ria, tem siJ uma cons
tnnts luta pela grandeza da P~tria e glÕria da Santa Igreja 
(Roma, 10-X-72) o 

I 

2. Cardeal D. JAIME DE BARROS C~MARA, Arcebispo do Ri de Jnnei-

Felicito o prezado amigo Ministro Geraldo Beze ~a de Mene
zes por ver o seu livro O Comunismo - Critica Dot ,rin6ria. já 
em terceirn ediç~o. 

Na o á de ndmirar que tantas autoridades eclesif ·ticas, mi
litares e ilustres professores se tenham mnnifest o com 03 ;' 
mnis justificndos louvores reloti v~mente bs primei~·ns ediçOes. 
Vivant seóuentes\ (Rio de Janeiro, 31-I-71). 

. I 
I 

3. Car eal D. VICENTE SCHERER, Arcebispo de Porto AlE , ;re: 
A obra O Comunismo á cnlorosa defesa de uma or .em social 

fundada na ju~tiça · e na liberdade (Porto Alegra, 1 ·-ri-66). 
o Comunismo - Criticn Doutrin6rin, agorn em qur. : ~ta ediçtto, 

é um valioso repositÓrio de conceitos e diretrize~ em matéria 
social. Continue o Ministro Geraldo Bezerra de M€ ~ ezos ilu
minando e orientando muitos e3pfritos no empenho ~ lo triunfo 
da justiça, da ordem e da fraternidade (Porto Ale e, 23-X-72). 

4o Cardenl D. AVELAR BRAND~O VILELA, Arcebispo de s. 'alvador, 
Primaz do Br s1l: · 

O Comunismo - Criti ca Doutrinária, 5a. ediç!o, realmente 
um livro oportuno e nece~s~rio, orientador contra males e 
os perigos do comunismo ateu. As. suns atividades e escritor, 
orientado para o bem1 e ao amigo pessoalmente, env o uma benç~o 
pastoral (Salvador, 4-II-75) . . . 

5· Cardeal D. PAULO EVARISTO ARNS, Are bispo de Sao F ulo: 

• • o. 

O meu caro amigo Pr of es sor Geraldo Bezor a de ~unezos, au
tor de O Comuni~mo, enfrenta os problemas mnis s6: ios da Hu
mn idade com acervo invejável de cultura e com esp rito cris
tao (Sao Paulo, 17-X-72) • 

6. CardeDl Do FRANJO SEPER, Prefeito da Sagrada Congr gaçao para 
a Doutrina da Fé: 

Apresento ao nobre Ministro Geraldo Bezerra de tenezes os 
cump imentos pelo magnifico trobnlho O Comtmismo Critica 
Dout in6r ia , que certamente terá um resultndo muitr positivo 
em to o3 os que tomo~em conhecimento da t~o bem d cumentod 
ob· ( m ~ . 5- .V-75) • 

7• Car deal D. UGO POELLI, Vi 6rio Geral de Sua Santid de: 
, Vit ente ringra zin Dott o Ger alào Bezerra per 11 genti e 

ornr- ~g io dei suo i li br i , .Ç_Q!! 1 ' augurio che lo. for.za del l a :I.JJ.
it: cr1 5tinna vinc~ definitivo~ente 1l comuniorno Roma, 10-

I II-76). 



• 

• 

8. C~r cal D. MARCELO GONZALEZ MART!N, Arceb1spc de Tola
do, Espnnho: . 

F licito Q ~Geraldo Bezerra de Menezes tincern-
nnte _'Q.Qt lD J!lDgnfficn sinte~Ji~ que en el 1 .. ·1ro "o 

ComW11n~o - Cr fticn Doutrin6rin" no3 ofrec ~ 
àesenrrwsc ror errores Y. dar .oriontnciones .2:: ,;ur~:; y_ 
provechoza§ (Toledo, 13-II-76) • 

9. Cnrdonl Do JOSl CLEMENTE MAURER, C. SSo R., cobispo 
da Sucro, B livia : ~ 

Veo que el Cornuni!3mo Y.. su C:r!ticn Doctrint ia e3 un 
trnbnjo de nuchn profundidnd Y.. de o.xtrnordit .. rlnclni
dnd cue hn !o rnuchn falta non difundirlo en ~~tos tie -
~ que pnreccn favorecer ~ avance de tnle:. doct~Inã: · 
nefostns. 

Lar.1cnto de que non csté trnducido al ~ ~ello.no, l.Q 
que facilitaria ~ mnyor circulaci6n especi . Lmcnte Q_
tre los ostudicntos, tnn propenso.s nhora -ª. . .!.Ddo lo que 
huole -ª "revoluci6n ta .i ante"... Con su nt.2 lectrru 
muchos nbririnn lo~ oj/i' porque niempre ~ Jna nino- · 

/se ria ndoctrinad~ lu que -ªDza Q esta cla~c d . prop ganda . 
Di os le bendiga y_ le dé el ~xi to merecidf. n ton uti

les publicacionos y_ trabnjos (SucrQ, 3-II-7 ). 

10. Cardeal D. LUIS CONCHA , Arceb~spo do Bogotá 
"0 Comunismo" .Q!! ciertDmente un 30l1do _tabcjo,mux 

oportuno no solP.rnente pu(a el Brasil sino nc..ra todos 
estos pní$eS de América Bogotá, mnrço-196b)-;-

llo Cardecl D. NICOLAS FASOLINO, Arcebispo de S nto F6, 
Argentina: 

D. Gcr~ldo Bezerra de Menezes, distingui.~ jurista 
brn:;ileilo, hn hocho obra buena en editar el fol1eto 
"0 Comunismo"; lns producciones gr.Dndes son parr. los 
intelJ.ectunles; entos folletos YQ.D vl lll!Cb .o, nJ. _g_gg 
hay inGtrlir z snlvar. Podia~ Gernldo Be orra hnber 
fecho ..m libro, pero su hurlild.nd , .§.!! npost , ndo, .:JJ. 
Qgrnprensión le hnn nconsejado cl fol~oto e cuyas ~r,re
~ p6ginas hny cuDrlb se nece~ita pdra con er el Co
~unismo (Santa fé, li-I-63). 

12. Cardeal Do HUMBERTO MOZZONI, ex-Núncio Apos 6lico no 
Brasil: 

Pe .. dl leitura do livro O Comunismo pude . bservnr 
que houve preocupnç~o em esclarecer devidnn onte, c à 
luz dos ennincmentos do Igreja, o verd~deir sentido 
da f1lo5ofio comuntsta. 

Foço votos e peço a Deus que seja difun :i dn a obra 
pa o n 9ual envio minha bençao (Rio de Jnn 'ro, 9-XI-
70). 

13 . Cnrdool Do OCTAVIO ANTONIO BERAS ROJA, Arcfbispo de 
S. Domingos, República Dominicana: 

Oportunn ;L n:.!gnff· cn obrn "O Comtmismo - Critica. 
D0 t ~-n~- ia." · (3o. Q._. omp indo) . Ql!liern Di(~ at~c I .... r: e 
.::. . u hos lectorev ~- que hnga mucho b ... en hncicn '1 
resalter ol mal g_ doctrinos antihumnn~ 9-IV-71). 



• 14. Cnrdon~ D. PABLO MUNOZ VEGA, S. J., Arceb15)0 de 
Qui to: .. erv 

E(" pera o no lt1 onsef1anza conteni dDYc:Jte 11};>. ·o "o Co-
munismo - CrÍtica Doutrin6rin" contribUirá a ;$clnrc: ccr 
l a verdcd tnn àqsfigurada y_ nlteroda por .l.Q-Jieologra
del comunismo (Quito, 24-IV-75). 

15. D. CARMINE ROCCO, Núncio Apost611co no Bras 
Que o Senhor conceda no Ministro Geraldo ~~~rra de 

I Ivienezes mui ta vida e soúde pc:tra que possa co!:r;inuar o 
sou apostolado e desenvolver cada vez mais s · u cop~ci

. dnae 11~er~r1n pora o bem dn Igreja e da P~; ia (Bra
sflia, 24-V-74). 

16. D. AUGUST!N S~PINSKI, Núncio Apostólico no U:.•uguo1: 
F onte n los errores délconunismo la Iglel i a presenta 

~ clara doctrinn socinl y_ es nuestra obli~_.ci6n - .ÇQID.Q 
muy bien lo hace Geraldo Bezerra de Menezes )1 la t~t
~ ediciOn do su libro - J2re. entar con sen ~./-Il z J~ va
lentia, todos~ po~tul~doso Pero, cierta~Jnte és mls 
import~nte que todos los cnt611cos tratemos ~ vivir 
ln ul enitud del mens~je social de la Iglenia 

Le fel:l.'"' i to por su noble esfuerzo nor 1?1:.'ª)3ntnr 
dinf~nnmente ln doctrinn social cat6J.:tcn Y: ~h& auguro, 
en e se sentido, nuevos éxi tos .apost61icos {Montevideu, 
14-XII-70} • 

17. D. TnLIO BOTERO SALAZAR, Arcebispo de Medel in, Co
lômbia: 

"O Comunismo- Critica Doutrin6rin", inte ~ snnte y 
erudita obra, aue ha leido con singulnr con~l.~cencin, 
admir~ndo ln clDridnd ~ la evidencio con que pone al 
descoberto al peor enemigo que hoy tiene la JL .. ligiõii, 
la civiliz ci6n :t.. nuestra querido Am6rico Latina (-ie
de~lfn, 8-VII-75). 



19. D. ERNESTO ALVAREZ ALVAREZ, Arcebispo Titl .ar do Cl1-
p1 e Coodjutor de Cuenco, Equador: 

H.e. leído ..c..on ~ntcrés "0 Cornuni!lmo" :t. 
~ impresion~do ~ lQ profundidqq · 
z por 1_ claridnd de ~ exposici6n. 

Es de desearse que libros .Q.QillQ wtos L :traduze 
al castellnno, vaynn difundi ndose en Lntir: ~nmerica z 
v~ynn crean o una auténtico consciencia d( re~pon~a
bilid~d cristinna (Cuenca, l-I I-71). 

20. D. JOS~ NEWTGN, Arcebispo de Brasilia: 

I 
I 

; · 
O folheto O Comtmismo, de Geraldo BezeJ ~a de Menezes, 

ê mais uma clarinada do grande ap6stolo, c da em hora 
dD mais flagrante oportunidcde (Brasilia, 7-IX-62). 

~ 
I 
I 
I 

A exposiçao da Verdade 6 sempre oportru , e, no ca-
so do murxismo, podorinmos invocar a exor· · ç~o do Ap6~
tolo: "insiste, exorta, nao cesses de ins· uir" (2 T 4,2). 
t o que faz o fervoro3o ap6stolo, pensado· escrito , · . 
Profo Geraldo Bezerra de Menezes na 3a. e<' , ç~o ampliada 
de O Comtmismo - Crit1cn Doutrinária, pr~ tando ines
tim~vel serviço à geraç~o presente e à fl ura. Deus 
lpe pnguet (Brasília, 16-XI-70). 

Lanento n~o poder retribuir a remessa r u 2a. ediçno 
do seu festejado, oportuno e apost611co ~. Comtmismo 
~nviendo-lhe exemplnr dn minha pastoral •·. Igreja g_ _ 
Conuni0~Q, porque j~ não me sobra um s6. Publiquei-a 
no diu 15 de agosto àe 1961, quando o Govorno de ent~o 
escancarava as portas de3ta nossa Terra a comunismo 
ateu e abria luta contra o pre~t!gio da S: 1ta Igreja~ 
Aqueles, parece, foram trancndas; mas, a : 4ta continua. 
Com o Concilio Vaticano II, que duas coort nndas, "re
novaç~o" e "ecumenismo" , resumem mui to be .. No~3o St3-
nhor est~ a oferecer novas P-erspectivas a< cat611cos 
do Brosil (Brasília, 31-I-66). 

Bem se vê que os gerais encômios com q foi sau
dado O Comunlsmo, desde o inicio, n~o co I tituiram 
meras expressões de gentileza para com o 1: U:3tre Autnr. 
E como sei que na intençlo do fiel eat61ic e fervo
roso Congregndo M2ricno nunca deixou de hn er um trnns
bordamento de apostolado, nutro B alegra rteza do 
imenso bem que as ediçOes da obra esparzi~ m e conti
nuam espnlhando por toda a parte do nosso rusil (Brn
silia, 14-X-72). 

21. D. JO~O DE SOUZA LIMA, Arcebispo da Manáus-
Com um grande nbraço eo prezado amigo of. Geraldo 

Bezerra de Menezes, autor da obra O Comw isrno - Crf
t_cn Doutrj_n6ria , 5a. ediçlio, a mnis cordi al benç~o 
pnra que possu continuor lutando em defesQ dos direi
tos fundamentais da pessoa humana (Manaus 19-II-75). 

22. D. ALBE O RAMOS, Arcebispo de Bel~m: 
A pl udida obra O Comnn:tsmo - Cr:{ ti c 

~ o Mlnintro Ooral o Bezerra da Monoze 
o.rgumontoçl!o co .. J. r. da e nobre. E3colpclo o 
in:Jidio na perfi 1 a do Mn.rx:l mo cru o:Jt 
o~pcre do qualquer brecha poro se 1nfi~tr 
dn j 1 . tud qu 9Dbe ~icio s t ni ~me 
acabn , ~e fazer no Ex~rcito ortuguSso 

F ço vot ~ nue eo n l a p vidanci 
da ~ez mnis ifundida para elucidaçao com 
pir:tos que'facilmente se deixam fascinar 
pen e enerosamente o trapalho do autor ( 
IV-75). 

Doutr.-·1 r -
contem- · 
vivo s 

o ~emprG 
rom no . oio 
tê, omo 

sej n 
..a.ota os as
Deus raco -
l~m, 1-
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23.~JOSt FREIRE FALC~O, Arcebispo de Ter ina: 
Li com mui to agrndo o livro O Comuni sr1o - Cri

tica Doutrin~ria, jn em Sa. ediç~o. N~o hã nagnr 
suo atunlid~de nesta hora conturbnda, pnra n qual 
tem contribuído o falso humanismo de ideo~ogias 
sem Deus, como o marxismo (Terezinn, 8-II-75). 

24. D. ANTONIO Ao LUSTOSA, S. D. Bo, ex-Arcebi~po da 
Bel6m e ~ e Fortaleza: 

As minhas re:icitaçOes no Ministro GeraÍno 
Bezerra de Menezés pelo seu trabalho. P-ço a 
Deus quo conserve e largamente recompen ~e o 
grande fá que o anima (Campina- Pernnmbuco, 20-
XI-72) o 

25. D. NIVALDO MONTE, Arcebispo de Natal: 
Desde muito cedo entrei em contato com os 

escritos de Geraldo Bezerra de Menezes, sen
tindo, muito de perto, sua almn crista, boa e 
generosa. Que Deus continue a abençoar suas ati
vidades, no sentido de serviços a seus rmaoso 
Hoje n~o s~o muito3 os que se servem do pulnvra e 

·dos escritos pDra a edificaç~o (Natal, 2 IX-75). 

26. Do CARLOS GOUVEIA COELHO, Arcebispo da Olinda e 
Recife : (l960-1964): 

O Conunismo, de Geraldo Bezerra de M~nezes, é 
precioso trabclho todo filho do seu entranhDdo 
amor à Igreja e à Verdade (Recife, 24-IX-62). 

27o Do ANTONIO DE ALMEIDA MORAIS J , ~ oP., Arcebispo da 
Ni er61, ex-Arcebispo de Olinda e eci e: 

Com imensa nlcgr1a, recebi o opúsculo O Co
munismo do Ministro Geraldo Bezerra de Menezeso 
Magnifico. Raranente se encontra una s!ntese t~o 
feliz. Irá fozer um bem imenso no meio a que se 
destina. Que Deus o conserve sempre a3sim, cris
t~o autenticamente decidido,ne3sas momento~ di
ficeis que ntravessamos (Niter61, 29-VIII-62)o 

Pela se~unda vez, com mais calma e reflex~o, 
li o admir3vel trnbnlho O Comuni~mo - Cr:ftica 
Doutrin~ria, 4a. ediç~o, de Geraldo Bezerra de 
Menezes. Creio poder afirmar que o livro oferece 
uma síntese clnro e profunda do3 mais vurindos 
aspectos da doutrin~ marxista, ncomponhod~ de uma 
criticn ~6ria. Como o autor situou mnravt:hosa- h 

mente a figura de João XXIII, cujn influência uni
versal os marxistns pretendem usurpnrl A difusão 
dess~ obra represent~ um grande aposto~ado par.a 
a Igreja (Niter61, l-XI-73). 

28o D4> JOS~ GONÇALVES DA COSTA, ArcebispoCood·jutor da 
Arquidiocc3e de Niterói, ex-Bi~po Diocesnno de Presi
àento Prudente , E~tndo de S~o Paulo: 

Sou um cdmir~dor anônimo do Min_stro Gera:do 
Bezerra de Menezes de5de 1945, quando, h~i 
missionnrioÀ o~vi-o falnr na praça de Niterói, 
em circunstc..oncins bem perecidas com as atu[l..t,J, 
na ~.minência ãe tL'T!e oc~o comunistc téin (Rio -e 
Jnneiro, 16-XI-62 • 

A Sa. ediç~o do o tudo do Profe3sor Ge al o ·~e-
ze ra de Menezes r;obr os heresia~ o comuni.;) , 
CQ t6m ca ítulos ~d~ir~veis e lucifntivos, ~o.o 

~~ .., - -· ' 
fcla, ao se referir ao comunis~o, e pouco ~l 
preende, ao monos enouanto n~o le a sua cl~r~ 
lisa (Presidente Prudent 12-V-75) o J_/)6 
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D. ANTONIO MARIA DE SIQUEIRA, Arcebispo de Campi-

Meus pnrnbcns ao Dr. Geraldo Bezerra do Mene
zes pela sua obra clarn, incisiva e oportuna, de 
cr:!tica .no Comunismo (Campinas, 26-I 71). 

Apreciei i~cnsnmente a leiturn do livro Q Co
m nismo - Critico Doutrin~ria, 5n. ediç~o, de rrl
torin do Ministro Gernldo Bezerra de Menezeso Ri
co de conteúdo sólido e sobretudo de pcn1~~ento 
crist~o, possa ·ele ner realmente um instrumento 
de vnlor para elucidaçao de quantos o lerem (5-
III-75)o 

30. D. VICENTE ZIONI, Arcebispo de Botucatu: 
Precioso trabalho de oportuna critica ao Comu

nismo, de Geraldo Bezerra de Menezes. Admiro 5cu 
destemor, patriotismo e omor aos irmGos. Procu
rarei ~empre tornar m~is conhecida esta obra (Bo
tucatu, 16-III-71). 

31 •. D. ANTONIO FERREIRA DE MACEDO, C. M., Arcebispo
Coadjutor e Vigário-Geral da Arquidiocese de Aparecida: 

Praza a Deus que o primoro3o trab~lho Q Co
muni~oo - Crítica Doutrinária, já em terceira 
ediç~o, que contém tso sÓlidos esclnrecimentos 
sobre o magno problema da atualidade, encontre 
a mais ampla nceitaçao nos dois campos: c~pita
lista e trab~lhizta (Apareciàa, 6-II~71). 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes pelo seu esplêndido livro O ComQn+sno. 
Além de ser uma critica exarada com tanta erudiçao, 
é um oportQ~o grito de alerta pnra nqueles que mi
nimizam o grande perigo (Aparecida, l5-X-72). 

32. D. JO~O RESENDE COSTA, Arcebispo de Belo Horizonte: 
O novo livro do Ministro Geraldo Bezerra de Me

nezes O Co~Q~isno - Cr1tica Doutrin6riD, que me 
eBt6 chegando às n~os, vem me fazer reviver nossos 
rápidos e j6 longinquos contntos, que se_mpre me 
encheram de ~dmiroç~o pela sun pe~son. Sobretudo 
pelo seu ze:o em fnzer brilhar n verdnde no meio 
dns so~bras da confus~o. O que 6 nu1to importan
te. 11 0s hor1enn .20!Jt<Jrnm mais dns trevas do que 
dn luzn, l~mentou - Ur:ln vez o Senhor. E o re::>ultn
do é isso que acontece em todos os compos, desde 
a econonia e a politica intcrnncionnl, nt~ o sexo, 
a fnnflia, o amor, tudo enfim (Belo Hori~onte, 28-
I-75)o 

33. D. GERALDO 
Juiz de Fora: 

RIA DE MORAIS PENIDO, Arcebispo de 

Todo o Bra~il conhece e louva o conceituado 
11 vro O Corn ni~mo - Cri ticn Doutrin~r'i c , 3a. c .:
ç~o, do rofe3~or Geraldo Bezerro do Menoze3 (Juiz 
de Fora, 4-XI-70)o 

Felicito o Professor Geraldo Bezerro de Mene
ze~ pelo indefeso trabn:ho apost6lico e~ prol d~ 
doutrin~ cri5ta. Que n~o faltec ao ilustre int -
lectual ns energias pr.ra continuar o bene~êrito 
tr bolho o orna if ndida doutrina cnt6l1c 
non tempos confusos que o mundo vive (Juiz de Fo
ra, ll-II-72). 



.'r 
O livro O Comunismo- Critica Dout~in6ria 

aparece em quinto ediç~o, primoro~o e ~erfeita. 
Envio ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 

mais uma vez, cnlorosos pnrabens pelo inacfesso 
labor de impertérrito defengor do doutrina so-
cial cnt6lica e sobretudo pela defeca do glorioso 
Pontificado de· João XXIII, de saudo~a memória, que 
com suas Encfclicas . estava exntamente obviando 
às arremetidas da filosofia mnrxist , que hoje 
encontra gunrida em tantos meios intelectuais, 
especialmente nos meios universit~rioso A ati
vidade de publicista cnt611co do eminente Profes
sor constitui verdadeiro apostolado, que re~ponde r 
às nece~sidndes prementes de nosso tempo. t 

Fnço votos pnra que seu livro seja lnrganente 
1 divulgndo, pois ele muito contribuird pnra elu- 1 

cidor tantos espíritos juvenis que nadam na per- ' 
plexidnde da dúvida e dn angústia. Obras afirma
tivas, como esta, ajudnm nossos jovens o ver melhor, 
a julgar mais corretamente e a decidir-ne com mais 
convicçao contra uma doutrina de~olido a dos va
lores crist~os, como é o Marxismo. 

Que Deu~ abençôe os seus constantes trabalhos 
de~ autêntico paladino da F~, que ntlo se enver
gonha de a viver e defenderl (Juiz de Fora, 10-
III-75). 

34. Do GERALDO DE PROENÇA SIGAUD, Arcebispo de Dia
mantina: 

Venho acusar o recebimento do destemido folhe
to O Comuni3mo. PeÇo a Deus lhe dê forças para 
continuar nessa luta contra os inimigo~ de nossa 
civilizaç~o (Diamantina, 23-IX-62). 

Faço quest~o de felicitar o meu eminente amigo 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela critica 

·doutrin6ria que 1 em seu estudo, move ao comunismo. 
O comunismo ê uma sei ta diab611ca. Eln prol1.

f'era entre os intelectu~is, mais que entre os pro
letários. Por ser uma heresia ·da inteligência, 
uma revolta da razao. Nao pode faltar por isso 
ao seu combate ó ar~enal das armas intelectuais. 
E o seu o Comunismo chega assim em boa hora, 
maxime quando a pr6pria Santa Sé recomenda o estu
do do marxismo aos alunos do~ semin6rios. Estou 
convencido de que ns suas p6ginos prestar~o exce
lente serviço ao~ que desejarem preservar-se inte
lectualmente do contógio do comunismo (Diarnantj.na, 
10-II-7l)o 

Quero felicitnr o autor de O Comunismo .- Cri
tica Doutrintria por rnnis estn sua obra, em 4a. 
ediçao 9 t~o grande e importante neste momento em 
oue a socied!!de se encontra ''conturbada e vazia 
de sentimentos crist~os, reagindo a seu modo con
tr um nistema econônico propicio à injustiçn e 
a impedir o ace~~ o don trDbnlhndore$ aos bon3 do 
produçtto11 (Dillmantina, 6-XI-72) o 

O Comunis~o - Crfticn Doutrin6ria é valioso 
trabalho , fruto do elev~do espfrito do nutoro 
Apresento-lhe as minhas cnlorosns felicitnç~ s 
pelo brilh(;,nti~mo com uo critica a t i c u 
nista, fnzendo votos de ~ue ~ua obr poss ter re
percu3s~os ba3tonte positivas em no~sas comuni o
des (Diomantina, 15-IV-75). 

I 
I 
I 



35 • . D. OSCAR DE OLIVE I A, Arcebispo de Mnri ·'.lna: 

Já fez e irá fazer muito bem este , ivro. A 
mim, ele já o fez e até me sorvi dele pv.rn pu
blicar modesto men~~gem contra o comw i ~mo. 

8 

~· Quanto conforta a gente ver um fer oroao ca-
t6lico lutando com tnnto ~rdor pela cnu~a de Deus, 
em defesa da civilizaç~o crista, em defesa da in
tegridade e da paz de nossa Pátrint 

Perge perge Dominet O inimi go n~o descan~a o 
~ noces~3rio que um homem de pr ol , como~o Mini8-
tro Geraldo Bezerra de Menezes, pro~s ~a no seu 
intrépido apostolado (Mariana, 31-VI So)o 

V e a Carta Postoral Comunismo, ReJ.igitro ~ 
Pátr i a, de 9-XI-64, in revista "Estudos11 , Porto 
Alegre, nbri1-junho de 1964, págs. 16-24p 

36. D. JOSt EUGENIO CORR~A, Arcebispo de Ceratinga: 
Agr~deço muito o exemplar de O Comunisrnoo 

Conforta um Bispo ver um católico como o Minj.s
tro Ger~ldo Bezerra de Monezes, verdadeiro li
der leigo, que usa os talentos conforme os de
signios de Deus (Caratinga, 2-II-66). 

37. D. PEDRO FEDALTO, Arcebispo de Curitioa: 
Quero expressar ao Dr. Geraldo Bezerrn de Me

nezes a minha admiraçao e meus aplausos ~o ver 
um homem de sua têmpera,usando os dons recebidos 
de Deus e aperfeiçoados pelos estudo:· constante; '" 
na defesa da verdade, da justiça, de l iberdade 
e de paz. 

Dou-lhe os meus parabens pelo livro intitu
lado O Comunis~o - Crítica Doutrinári a, em 3a. 
ediç~o ampliada. Que Deus, por ~eio de Nossa 
Senhora, sempre o inspire nns id6ins, o inflame 
no transmiti-las e lhe guarde a saúde parn ope
rar ainda nuito bem em nossa Pátria, onde há 
tantos inimigos da religiao e da liberdade, quais 
brazas cobertas pelas cinzas, esperando o momento 
de um ~opro de vento para incendiar e destruir 
a civiliznç~o crist~ no Brasil • 

.. Tais i nimigos devem ser combatiqos pela es
pnda de verdade e do corngem. Mas, no Brasil, 
encontramos tamb~m tantos incnutos e inexperien
tes na vida, sobretudo na juventude Estes pre
cisam de esclarecimentos e alertas par~ que nao 
se deixem i:udir e envolver na fal3a ideologia 
do comunismo, destruidor da liberdnde, dn reli
gi~o, do pensnmento e da açao (Curitiba, 15-XI-
70}o 

Felicito sinceramente o autor de O Co!!"!u.'1: c: ~ o -
Crítica Doutrint.r i a por mais esta valiosa obra-
em fuvor dos principies crist~os e democr6tico • 
Que Deus, por medinç~o de Maria, lhe conserve a 
snúde e ~ di~posiç~o pnrn pron~c uir nu luta do 
bem contra o mnl (Curitibn, 5-X-72}o 

Pnrnb6ns co prezado Dr. Geraldo Bezer ra d Me
nezes pelo livro O Comunismo - Criti ca Doutri
nár ia na ~ua 5a . ediç~o Prossiga n lut~ -
em def e sn a liberdndé, da democracia e d~ r el i 
iao, poraue a c uni mo á o maior in i o d~ 

I j · ·mil i d o c i c (C 1 bo, 8-
II-75)o 



38. D • GERALDO FERNANDES, Arcebispo de Londr·inll, Vice·
Pre~idente da Conferência Nocionnl do3 Bispo~ do Brasil 
(CNBB): 

Ha ,gn:ífico livro. Deus pngue ao Dr. Gera..~.. o Be
zerra de Menezes, dando-lhe te~po para fnzer aindn 
muito muis pela Santa Igreja (Londrina, 3-III-75). 

39• D. AFO NS O NIEHUS , Arcebispo da Florian6 olis: 
Manife3to c minha sntisfaç~o pela explanaç~o 

clara, s6lida e .oportuna que o Ministro Geraldo 
Bezerrn de Menezes faz do doutrina de Marx, pois 
um ·dos deveres mais· imperiosos que temos nos dias 
que correm ~ procurar idéias clarns em matéria 
de doutrinn3 sociais. O livro O Comunismo - Crí
tica Doutrin6ria atinge esse objetivo .' (F:torian6-
polis, 9..,.XI-72) • 

kOo Do ORLANDO CHAVES, S.D. B., Arcebispo da Cuinbá: 
O exe~plo do intemerato cat6lico Mi istro Ge

raldo Bezerra de Menezes em combater o comQ~ismo 
á um chumodo à consciência dos nossos ho~ens de ? 

· responsabilidnde que de3eja~ atirar o Bra3il nn 
des graça do domfnio sovi~tico. · Que Deus abençôe , 
o autor pelo bem que f~z (Cuiabá, 25-I I I-63)o 

O livro O Comunisno- Crítica Dout_in~rin é 
muis um serviço que o Ministro Geraldo Bezerra da 
Menezes presto à Pátria e à Igreja, brandindo a 
espada da coragem que tem fulguraçOes da mais vi
va luz, defendendo e ensinando. 

Com as minhns felicitaçOes, os voto de saúce 
e de ~nimo para que continue a ser o paladino da 
Igreja e da Pátria (Cuiabá, 9-II-71). 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes por mnis esta obra de fôlego O ~om1mismo -
Critica Doutrin6ria, 4a. ediçl1o, com q'Ue procura , com 
alma de após tolo? alertor a todos cont~a o maior 
inimigo do CristlDnismo nu atualidade. Deus lhe 
pague generosamente, como Ele sabe faz~r, pelo 
gronde serviço que com isto presta à Igreja e oo 
mundo todo (Cuiabá, 17-X-72). 

41. D. ARC~NGELO CERQUA, P.I.M.E., Bispo-Pr lado de 
Parintins, Ama zonns: 

Con3idero O Cor1unismo - Crít ·i ca Do · trin~ria, 
em 3n. ediçao, ~a obra preciosa, poi , e~ nlgunns 
dezenas de páginas, o Mini~tro Geraldo Bezerra de 
Menezes con5egue dar uma fotografia n1tida da ideo
logia comunista e seus erroso 

O que admiro mais ~ a irrespondibi idade das 
criticas e a ~nneira esqucmoticomente impida em 
que s~o expre~scs , t~nto que um e~tudo t~o s6rio . 
e proftmdo fica no nlconce de todos (Pnrintins, 
22-III-?l)o 

42. D. MIGUEL D1 AVERSA, Bispo-Prelado de HUMaitá, Ama-
zon · " 

Dau3 pague ao Minintro Geraldo Beza ra de Me e
zes e lhe dâ o .ecompon~a nerecida pe .a bata:he 

av d om d fosú ~ nc1 1 r rt oc 
d~ propwgond do ou in o Comuni a_·u, 
14-IV-75). 
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D. ELISEU MARIA .COROLI, Bispo de Bragança , Par~: 

O meu aplnuso ao Dr. Geraldo ·Bezerra e Menezes 
pela sun clegnnte brochura sobre O Comuni3rno - Crí
ticn Doutrin3ria. Lutar para defender a doutrina 
da Igreja é uma felicidade (Bragança, 26 X-12). 

44o D. Frei LUIZ PALHA, O. P., Bispo-Prelodo àe Con
e içao do Araguaia, Pará: 

O belo livro sobre O Comunismo est~ ~liaerçndo 
na s~ doutrina e t~o bem escrito que dá vontade de 
vo:tnr ~empre a rel§-lo. 

Aprecio o esforço feliz que o Dr. Geraldo Bezer
ra de Menezes tem dedo de si ao nosso Deus e Pai e 
às almas nos seus numerosos livros, notadamente nes
te O Conunismo - Critica Doutrin6ria, digno de 
renome (Conceiçao do Araguaiu, 1-XII-72). 

45. D. ANTONIO FRAGOSO, Bispo-Auxiliar da Arq 1diocese 
de s. Luiz: 

Mais uma vez, quero manifestar minhn nlegria 
por ver o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes con
·tinunr, com fecho aceso, a marchn de ajudar os bra
nileiros a descobrirem as perspectivas cientificas 
e crist~s para a soluç~o dos problemas sociais. 

Esclarecer os homens de bon vontade sobre o Co
munismo, sua doutrina, seus métodos, sua tütica -
é impre3cindível. Quando pensamos que Rússia 
pôs a tônicn de seu esforço no poder psi o-social, 
criando uma mentalid~de coletiva interna ional 
cúmplice com os ideais socialistas, n~o podemos 
omitir-nos na tarefa de esclarecer. 

Fico alegre quando sei que o autor vem procu
rundo fixar linhas de diretrizes de uma eforma 
Social, eminentemente positiva, que nao e estru
tura por medo ao Comunismo, mas por crer na voca
çao da pessoa humana e do universo que D us criou 
~ara cnda homem e para todos ~ homens (S. Luis, 
o-x-62). 

46. D. AFONSO DE OLIVEIRA LIMA, S. D. S.; ·Bis o de Brejo, 
Maranhao: 

Li o excelente livro intitulado O Co1punismo -
Critica Doutrintria, onde o nutor examina bri~hnn
temente o Co~unismo, que merece de nossa parte ~a 
atitude de recusa for~al pelos moles que ·tem c~u
gado e coDtinua causnndo, com ameaça aos mais sóli
dos alicerce$ da De~ocracia. 

l nece~s6rio que o povo seja esclarecido sobre 
o fenômeno do Comunismo p!lra que possa t~r também 
esta atitude de recusa formal quer à doutrina que 
inspira sua açao, querao seu cornport~mento constan
te em todos os pnises onde se instala no poder. 

Parabéns ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
pelo belo trabalho (Brejo, '14-IV:-75). 

I 
47. Do TIMOTEO FRANCISCO NEMtSIO CORDEIRO, O. F. M. Cnp., I 

Bispo de Tianguá, Ceará: 1 

Em O Comtlnisno - Critica Doutrinária o Ministro 1 

Geraldo-Eczcrrn de Menezes demon~tr esp rito patri6-
tioo · dono od c ·a m - trabolhnr contra malé
fica doutrina, que tonto mal tom feito humani<.t .. 
Que a leitura do livro produza copiosos fruto entre 

br a·,a ro (T n á, 8-I I 75) 

I 
I 
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k8. D. GENTIL DINIZ, Bispo de Mossor6: 
F[lÇO voto~ que o livro O Comunism~: de Ge

raldo Bezerrc de Menezes, seja uma no·~ . luz a 
esclarecer as intoligôncias e mover a vontndes 
num re:Rúdio sistem~tico ao comunismo (."N ssor6, 
28-II-ó6)o 

49o D. FRANCISCO AUSTREG~SILO DE MESQUITA, Bispo àe 
Afogados da Ingnzeira, Pernnmbuco: ~ 

Os meus sinceros parabens ao Dr. G 
zerra de Menezes pela clareza de seu r 
e a oportunidade do tema escolhidoo CGl livro.,. 
O ComQ~ismo - Críticn Doutrin~rin (4n Q cdiç~o) -
é duqueles que dissipam ns trevas do e_ro e da men-
tira e fazem brilhar mais a luz da ciência e · da ~ 
verdade, alám do esplendor da fé cris ta que ~he 
fortalece a almao Merece lido e divulgado (Afo- , 
gados da Ingazeira, 3-I-73)o 

Parabens ao Ministro Geraldo Bezerra de Mene
zes pela maneira clara, segura e feliz com que 
refuta as teses marxistas e exp~e a doutrina so
cial crist~o 

A auinta ediç~o de O Comunismo - Crítica 
Dout~in6ria, por certo, muito de bem trará, prin
cipalmente para a nos~a mocidade estudantil (Afo
gados da Ing~zeira, 25-IV-75). 

50. D. JOS~ NICOMEDES GROSSI, Bispo de Bom Jesus da 
Lapa, Bahia: 

No livro O Comunismo - Cr-1'tica Doutrint!ria, 
o Ministro Gernldo Bezerra de Menezc3, crist~o 
atualizado e brcsileiro autêntico, ~intetisa, 
magistralnente, o penscme~to dn Igreja na sua 
doutrina social, defendendo o Depósito àa Fé e 
fortn2ecendo os alicerces da Pátria. 

Abençôo esta feliz iniciativa, destinado a 
fczer muito bem à Familin Humana (Bom Jesus da 
Lapa, 8-V-71). 

Muito npreciei o livro intitulado Q Conunismo -
Critica Doutrin6ria, 4a. ediç~o, de outorin do 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes. Felicito-o por 
eGta pub:icnç~o oportuna e rica de conteúdo (Bom 
Jesus da Lapa, 17-XI-72)o 

Li o livro O Comunis~o- Critica Dcut~inária, 
na sa. ediç~o, de ~ n6 fÔlego, pelo conhecimen
to m~gistral que o cutor tem do assunto, com ar
gumentos imparciais, ~politicos e conv ncentes 
(Bom Jesus da Lapu, 27-IV-75). ~ 

51. D. JAIBO ''RUI MATOS DA SILVA, Bispo de Bonfim, Bahia: 
Deus i:umine o Ministro Gercldo Bezerrn de Me- · 

nezcs, o quem deGejo completo êxito de todn a sun 
vida por um Brn81l ~cmpre livro. 

Li coo nlcgrin imensa o ~eu livro em que cri
tica com bn ~tante 16gica e grande civismo un re
gime que denf gura o bom m e escraviza um povo. 

Que a :nteli êncin do autor esteja sempre · 
erv ço do cr üde, da justiça do ncLp·o 

criotdo n o lh r lt m luz . o ol o p r qu 
a sua jornndn seja uma continua vitória do bem 
~obre o mal ( enhor do Bonfim, 4-IV-75 • 



52. D. JOS~ RODRIGUES DE SOUSA, C. SS. R., Bispo de 
Juazeiro, Bahia: 

53. 

O livro Q Corn.n1ismo - Crítica Do trinnrj_a, 
já nn sa. ediçao~ continuará fnzend muito bem, 
principalmente entre pessoas de certa culturn o 

Com meus p~r~bens, os votos de que o autor 
continue n publicar outros livros proveitosos 
para o no5so povo (Juazeiro, 18-VI-7 ) b 

~ 

Do ANTONIO DE C~STRO MAYER, Bispo de C~opos: 
Te~~o n agradecer-lhe a remessa do exemplar 

de O Com~~ismo- Critica Dout~inDrif , já en 4a. 
ediç~o, o que mostra a acei taç~o que ··eve o Peço 
a Nossa Senhora que abençôe seus trab- ~-hos apos
tólicos e os faça frutificnr em benef~ cio da 
Igreja e dns almas (Campos, 29-IX-72) 

Com bençao cordial, agradeço o exeuplar da no
va ediç~o de sun obra apostólica O Comunismo -
Critica Doutrinéria 1 merecidamente conhecida e 
elogiada (Campos, lo-VII-74). 

54·· D. MANOEL PEDRO DA CUNHA CINTRA, Bispo de Petr6polis: 
Meus renovados aplausos pelo livr.>, j6 em qúar

ta ediç~o, sobre a doutrina do comutismoo Livro 
que se lê com proveito e merece a ma i s larga di
fus~o (Petrópolis, 5-X-72). 

55o D. JOS~ FERNANDES VELOSO, Reitor da Un versidade 
Católica de Petr6polis: 

O Comunismo - Critica Doutrin6ria , 4a. ediçS , 
mantém-se oportuno nestes dias de co!fus~o e i n
definiç~o de tantos. Peço a Deus e a Nossa Senho
ra oue o livro - firme e claro - continue n fazer 
o bém que já fez, rnultiplicando~o (Petr6polis, 
19-VII-72) o 

Deus recompense o apostolado de G raldo Bezerra 
de Menezes, autor do excelente. O Comunismo . .;. Cri
tica Doutrintria. Numa hora em oue Jubreticia
mente os jnrgOes co~unistas v~o-entrando na lin
gungem comum e nssim facilit~ndo contrabandenr a 
ideologia marxista, livros como o seu s~o uma 
benç~o, e umo bençeo bem recebida, como o atesta 
a 5a. ediç~o (Petrópolis, 30-III-75) 

56. D. CLEMENTE JOS~ CARLOS ISNARD, O. S. B., Bispo 
de Nova Friburgo: 

O Ministro Geraldo Bezerra de Men zes tem com
ba-tido o comunismo. E nece~strio que apresente
mos sempre ao povo o que há de hedio do:no comu
nismo, e o que há de diabólico no Partido Comu
nista (Nova Friburgo, lQ-VIII-71 . • Sobre n 3a. 
ed.)o . 

Louvo o Ministro Geraldo Bezerra e Menezes · 
que, como bom crist~o, vem combatendo as doutri
nas que eng~nam o n)ovo e o afast~m d Deus (Nova 
Friburgo, 17-XI~74 o 

57 Do LUCAS MOREIRA NEVES Oo Po, Vice-Presidente do 
Consilium de Lnicis, antigo Blspo-Aux12iar da Arquidiocese 
de Sl!o Paulo: 

Obco vo com r ~o que o livro ~ . 
Critica Doutrin~ria do prezado runigo Dr. Geraldo 
Bezerra de Menezes está já em suo 5ao ediç~o e 
me ole ro do pensar qu , com o rigor do pensam nto, 
a ~implicid~de de lingu~gem e a cl~r zn exposi
tiva com que 6 feito, terá ajudcdo mtitos c eju-

/? 
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a jud~rá aindc outros tantos o compreender ~~ Lhor os 
vários n~pectos da ideologia comunista e o enscmen
to dn Igreja c respeito. 
· Com uma bençtxo fr<:lterna, faço votos de s ' npre no
vos e frutuosos trabalhos na atividade laic:. exemplar 
que o autor vem desenvolvendo há anos (Rom~ , 26-V:rii-
75). 

58o D. JOEL IVO CATAPLAN, S. V. D., Bispo Aux: · li~cr da 
Arqtiidiocese de S!o- Paulo~ 

O ltvro O Comunismo - Cr:!ticn Dout~inár · ~a pro
cura desvendnr sofismas e prevenir desgraça). Rogo 
a Deus pelos trabalhos de Geraldo Bezerra d~ Menezes 
para o bem da Naç~o (S~o Paulo, 3-III-75). 

59• Do PAULO ROLIM LOUREIRO, Bispo de Mogi da1 Cruzes: 
Felicito vivamente o Ministro Geraldo Be~erra de 

Menezes pelo livro O Comunismo, de precio ;o conteúdo 
doutrin6rio e que refuta pela raiz as idéia J de Marx 
e do Comunismo ateu, internacionalo Alegro me que a 
obra de valor incomensurável, tenha atingido a quin
ta ediç~o, prova, tnmbém, de seu altíssimo · aloro Ro
go a Deus continue a inspirar o autor nos s ~ us esfor
ços literários na defesa dos principies cri t~os (Mo
gi das Cruzes, 18-V-75). 

60. D. DAVI PICAO, Bispo de Snntos: 
Faço votos que o precioso livro O Comun_smo

Critica Doutrin6ria, do Ministro Geraldo Be ~erra de 
Menezes, atinja plenc divulgaçao (Santos, 1 -X-72). 

Felicito, novamente, o Ministro Geraldo ezerra de 
Menezes pelo seu livro O Comunismo - Criti a Doutri
nária, em sua sa.· ediçao, que vai fazendo o bem de 
iluminar consciências (Santos, 26-III-75). 

6lo Do RUY SERRA, Bispo de S. Carlos: 
Pela terceira ediç~o de O Comunismo, ab nç8o o mui 

prezado Professor Geraldo Bezerra de Meneze · , culto e 
denodado defensor de nossas ·tradiçOes crist~s (S. Car
los, 29-I-71). 

62. Do JOS~ CARLOS AGUIRRE, Bispo de Soroceb : 
O trabalho O Comunismo, oue QC~bo de le• demoradn

mente, e com grnnde prozer, ~ umn esplêndid sinte~e 
de doutrina social da Igreja em · oposiç~o ao comtmismo 
ateu. Mostra-se o autor paladino da Santa greja (So
rocaba, 4-IX-62)o 

63. D. JOSl MAUR!CIO DA ROCHA, Bispo de Brago ça, SP: 
O estudo sobre O Comunismo á mais uma pr~ ciosa con

tribuiçao de parte-do Ministro Geroldo Beze· ra de Me
ne zes p~ rn a difus~o dn sa doutrina (Bragon a, seto-
1972). . 

64. Do FRANCISCO BORJA DO AMARAL, Bis·po de Ta batê: 
Nessas atividades em prol da ReligiSo e ~ a Pátria, 

o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes revela bem a fibra 
do homem valoroso, que sobe hiernrquizar os valores 
o que é tao necess6rio hoje em dia (1962 - ~ esta de 
s. Francisco de Assis, Padroeiro da Diocese ) o 



65. D • DANIEL TOMASELLA t O .F .M. Cap., Bispo-C > .. r. jutor 
e Admini3trndor Apost6lico da Diocese de Mar111a: 

66. 

Excelente o trtlbalho de Gercldo Bezerra d . Menezes 
O Co1unismo - Crítica Doutrintria, em 5a. ec· çtro. Pe
ço a Deus o acompnnhe em suns bencméritns uvividodes 
e em sua vido de fó e de ~mor às boas causa s crist~s 
(Marília, 1-II-75). 

D. TOMAS VAQUERO, Bispo de Sao Joaó da Bc Vista, SP : 
O Corntmismo - Crf ti c a Doutrin~ria ~ li· .. o ~portuno, 

numa hora de tantas. confusões. Faço voto.::; que reali
ze ::;un missão (S. Jolio d~ Boa Vista, 2-VII· 71). 
-· • Precisamos estar alertcdos contra o cot'IL11ismo, que 

~ seopre é visceralmente ateu e está dominanúo o mundoo 
Que Deus recompense o Ministro Geraldo Bezr;~rra de Me
nezes pelo seu trabalho (S. Jolto da Boa Vi ~, ta, 14-V-75} o 

67. Do JERONIMO MAZZAROTTO, Reitor da UniversJdade Ca
t611ca do Pnraná: 

Louvo o ilustre e::>cri tor por colocar, .o volur:1e 
O Comunismo - Critica Doutrin~ria, a sun preciosa // 
pena a serviço do bem, do. Igreja e da Pá ::o in (Curi-
tiba, 26-I-7l}o 

Desejo cumprimentar o Doutor Geraldo Bezerra de 
Menezes pelo profícuo apostolndo que há tanto tenpo 
vem de~envol vendo pela palavra e pela pena., sempre 
brilhantes, a serviço da. conunidade bras:LJ.eira (Cu-
ritiba, 6-X-72) • · 

Cunprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
pela louvnvel conduta de usar a sua pena b:rilhnnb~ 
ec. favor do bom combate pela .fé e pela verdade ~ (Curi
tiba, 12-V-75). 

68o Do FREDERICO HELMEL, So V. Do, Bispo de Gua apuava, 
Paraná: 

Fe:icito o autor de O Comunismo - Cr ~ i ca Dou
trin~ric , péla esplêndiq~( ,exposiçf:to do S!lSlmto tQua
rapuova, 27-1-71). 

Cunprimentos ao autor pelo livro Q Conmismo -
C r-f ti cn Doutr·i ntria, j6 em 4a. ediçl!o9 Q e Deus 
abençoe seu tr~balho literário, de tanta "~tualidode 
(Guar~puava, 22-XI-72) o 

69o D. BERNARDO J. NOLKER, C. SSo R~, Bispo de Parannguá: 
O livro intitulado O Conunismo - Cr1 tica Doutri

n6ria do Ministro Gernldo Bezerra de Menezes é una 
explcnaçao equilibradc e perfeitamente lúcida de~te 
castigo que aflige a humanidadeo Que Deus lhe dê 
forças neceGs~rias para continuar essa luta para a 
Sua moior honra e glória e a salvaçao das ulmus (Pa-
rana uá, 14-IV-75}. · 

70. Do DANIEL HOSTIN, O. Fo M., Bispo de Lage3, Snnta Ca
tarina: 

Li, com atenç~o e interesse~ o ·valio~o opúsculo 
O Comunismo do Ministro Gernldo Bezerra · Menezes, 
no r c mp o o U!lC Crioto o n ... greje., 
e ao qual desejo a mais ampla difusao (Lugcs , 6-~-
62). 

~5 1 I 



71. D. HONORATO PIAZERA, S. C. J., Bispo de ' lges, 
Santa Catarina: 

O esforço do autor de O Comunismo em e~>clnrecer 
o povo brasileiro n~o é desconhecido. O D. Geraldo 
'Bezerra de Menezes tem nisto gr~nde mcrec:·J. nto. Peço 
a Deus que o conserve de bon snúde e com · ~ orçus pnra 
combater os inimigos da Religilto e da Pát:.·.ta {Lages, 
21-VI-7l)o 

Dou os meus pnrobens ao Mini~tro Geral ~ B~zerra 
de Menezes por seu ~ivro O Comunismo - Q__tica Dou
trin~ria (ua. ediç~o) e por outros escritoa seus es
palhados pelo Brasil, semeando os princíp1o3 básicos 
pela Pátria e pela Religiaoo Deus o conserve neste 
santo zelo e entusiasmo pela boa causa (Lnges, 28-
X-72) o 

72o Do Frei ANSELMO PIETRULLA, O. F. M., Bispo de Tu
bartro: 

l atualissima a obra O Comunismo de G :~. aldo Be
zerra de Menezeso Faço votos paque a a m1;ma tenha 
e rnáior divulgaç~o em todas as classes so:iais (Sobre 
a ·la. ed., sem data) o 

O Comunismo - Critica Doutrinária 6 um sólido e 
profundo estudo {Tubarao, 25-II-7l)o 

Fe:icito o Dr. Geraldo Bezerra de Mene~8S pelo 
sub}fstancioso trabalho O Cor.1unismo - Crí ti c-ª. Doutri-· 
n6ria, mais um serviço prestado à Pátria e ~Igreja, 
e faço votos que a quarta edição tenha igual êxito 
às ediçOes anteriores (Tubarao, 4-XI-72). 

73o D. IVO LORSCHEITER, Bispo de Santa Maria~ Rio Gran
de do Sul, Secret~rio~Geral da Conferência Nacio al dos 
Bispos (CNBB): 

Ao acusar recebida, em 4a. ediç~o, a v~liosn obra 
do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes sobre O Comu
nismo, felicito-o pelo npostolado que realiza-atra~ 
vês deste e de outros livros (Rio de Janeiro, 17-
X-72) o 

O livro sobre O Comunismo - Crítica Doutrinária 
esclnrece temas ~empre importnntcso Que eus co~
tinue o dnr vigor no Professor Geraldo Be~erra de 
Menezes, paro maior vitalidDde àa Igreja (Santa ·Ma
ria, 5-II-75). 

74. D. HUGO MALDANER, Bispo de Frederico Westphalen, 
Rio...Grande do Sul: 

O livro O Con.uni:Jmo - Cri.ticc Doutri::Jliria já 
atingiu a quarta ediçao, o que bem demo st~~ a 
~ceitnç~o que teve e o bem imenso que fez, escla
recendo e alertando o povo brasileiro contra os 
peri~os da filo3odin marxista. Aceite ) cutor sl,
coras felicitaçOes por mais osto relevante serviço · 
prestndo à nossa Pátria (Frederico West nalen, 
31-X-72) o 

I 
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75. D. ESTANISLAU A. KREUTZ, Bispo de Santo Ang ~ lo , Rio 
Grande do Sul: 

76. 
Minas 

77 -

Recebi O Co!"nmisr.1o - Cr:íticfl Dout-riQ. .:r in, de 
Dutorio do Ministro Gercldo B0zcrro de 1 neze ~. 

Colho a oportunidDde para cumprimontn loo 
Como cristlíos em hip6tese algumn e ja :1ois po

deremos conchnvnr com o comw1ismo ateu e ~ntcrialis
ta. VDle n pena difundir os princ1p1os ~ ~ doutri
na social crista, particulormente as grn: des enci
clicns sociais desde a Rerum Novn~um eté a ácto
gesima Adveniens. ·A Populorum Progressio e os de
mais docQ~entos 0ue nos proporcionam um farto ma
terial nomeadamente no referente no pupe:, ou se
ja, à fun~~o social do capital, que levacn à prá
tica, seru Um dos melhores preventiVOS CJntra O 
comunismo (S~nto Angelo, 20-V-75)o 

D. DANIEL TAVARES BAETA NEVES, Bispo de Set Lagoas, 
Gerais: 

Muito oportunn a publiceç~o, jn em 4a. ediç~o, 
do livro O Comunismo - Critica Doutrinó~ ia. Es
.tnr1os em tempos mais diffceis ainda o E o Snnto Pa
dre Paulo VI acaba de nos conc:nmar (como 3e~pre o 
faz), dizendo: "Nestes tempo3 de rnateria~ismo, ntto 
podem emudecer as nossas vozes corajosas e apostó
licas". 

Nestns letras, o~ meus calorosos aplo sos ao Mi
nistro Gera~do Bezerra de Menezes, cujo apostolado 
continue assim, "para a glórin de Deus e Sfl.t..v~çflo 
do mundo c das almas" (Sete Lngoas, 17-XI ~72)o 

D. OTHON MOTTA, Bispo de Campanha, M.G.: 
O Comunismo- Crítica Dout~in~ria . é obra de va

lor~ defensora dos ideais crist~os do nosso povo. 
Felicito Geraldo Bezerrn de Menezes por es ta grande 
realizaçao (C~mpanha, 23-I-7l)o 

78 - D. JOSl ALBERTO LOPES DE CASTRO PINTO, Bispo de 
Guaxupé, MG.: 

79· 

~ precioso e esclarecedor o livro O Comunismo -
Critica Doutrintris, em 4n. ediç~o. 

Aproveito p~ra felicitar o autor, Ministro Geral
do Bezerr~ de Menezes, pelo sucesso e peln nceitn
ç~o que estn sun co:nbornç~o pnra o e~cl~recinento 
de no3sn gente tom alcançado aqui no Bra1il, como 
o prov~m ns suces3ivas ediçOes em t~o po co tempo. 

Meus pDrnbenst E votos de ~ue continua estn obra 
o patri6tico trnbnlho de ubrir os olhos ao nosso 

bom e querido povo brasileiro (Rio de Janeiro, 1~-
1 X-72) o 

I 
D. MANUEL NUNES COELHO, Bispo de Aterr~do, M.G.: 

Precioso e oportunissimo trobn:ho, nc3ta 6pocn 
e~ oue tonto no3 preocupn c ~ituoçao do osco oue-

1
; 

rido Bra~il. Que Deus reco~penne o nuto_ de ó Co- , 
munismo por esta vnlionissi~a cooperoçao em ~brir- 1 

os olhos aon àdeptos do credo vermelho, ~ r· do .ue I 
noo livremos do grttnde ca:-;tigo, como se j ~ a ::."'1pla -
t~ç~o de tnmnnhn desgraçc em ~ nesse obençoodn Ter-
rn de Santa Cruz (Luz, M.G., 6-IX-62). 



80. D. BELCHIOR JOAQUIM DA SILVA NETO, C. M., · i3po de 
Luz, M. G.: 

81. 
. M.Go: 

tFnÇ'o minhas ns inspiradD :s pnlc;vros de nç . querido 
e saudo3o anteces'"'or Do Manuel Nune~ Coe:- .1o, qu~ndo 
das primeirDs ediç~eso Infelizmente, o -~imigo nfo 
dorme. E este vnlio~o trnbn:ho 6 Ul!lll :J : 1tinela Glr
mndn quo doverio ter acesso fncil em toc. ; s os lares. 

Pnrcbens ao Dr. Geraldo Bezerra de Me~ezc~o Nn
dr~ rn~is n tual, r1nis opo_ tuno e escl2.recE· i or;. que o 
livro O Comunismo - Criticn Doutrj_n6rir. 1 j~ na sua 
quinta ediçt!o. Assunto sério e delicnd(l 'J exigindo 
de q:uem o mnneja umn · hnbi:idade e um cor ... ecimento 
profundoo Foi o que ·o nutor conseguiu €'.- pouco 
mnis do cem p6gines, Vé}scdns nur1 estilo ~ implcs e 
escorreito, culto e didético, elevndo :e· nbbr~o· -
~ 1 Peço-lhe permissao para tirar do trnbnlho muitas 
citações preciosas para minhBs · conferênci~s e pré
dicas. Nadn como a segurança em assunt t~o comple-
xo, ttto perigoso e~ ao mesmo tempo, tt!o "diante de 
n6s" (Luz, 1Q-V-75J o 

D. JO~O BATISTA PRZYKLEN, M.FoS., Bispo e Janunria., 

l meritório e precioso o livro Q Q_ nunismo
Crfticn Doutrin6rin de Geroldo Bezerra e Mencze5 
(Januária, 3-XII-72). 

. N~o há dúvida, o comunismo continun n ser o 
gr~nde perigo para os nossos dias, tantc mnis quanto 

·hnbilrnente snbe camuflar-ce em anjo da ~ z e da pazo 
A obra O Comuni~H!lO - Crítica Doutr:tn6r ·.~ contri

· bui par~-de~mnscará-lo. · E urge clareza de vis~o. 
Desejo ao estudo um feliz êxito (Janunr..tn, 26-I-71)~ 

82. D. JOS~ ANDR~ ' COIMBRA, Bispo de Patos de M1nns: 
O folheto O Comunismo saiu de pena t . torizada 

e vigorosa do Ministro Geraldo Bezer ~ ae Menezes 
Patos de Minas, 17-I-62)o 

83. D. HERM!NIO MALZONE HUGO, Bispo de Govern~dor Vala
dares, M. G.: 

_ Dom Hermínio Malzone Hugo, Bispo de Governndor 
Val~dnres, go3tou imensD~ente do trqbn~ho O· Co
munlsmo. Mandou dnti:ogrr.f~r vnrios tópicos pDr.a 
seren lido~ na R~dio por um Mw1do Melhor desta 
cidnde (Cartc de Galba Sonren, de Gover odor Va
ladares) o 

84. D. JO~O CAVATTI, C. M.: 
Nestes dias em oue os sofismas inocu:nm as id6ias 

marxistas n~O s6 em pessoas incultas, ID' ~ até e 
intelectu~is católicos, o livreto do Miristro Ge
rnldo Bezerra de Menezes vem trnzer grnnde coope
raç~o no trnb~lho de esclorecimento por~ pre~ervnr . 
non3n débil democracia dns influências rt · terinlis
tns (Petr p lis~ 27-IX-62). 

85. Do LADISLAU PAZ, Bispo de Corrimbá: 
Em O ComQ~i~mo, o estilo otrcente e .s id 1~s, 

m gl-rtl g 'bQm-- .. f'ontns, muito el,j do.J· .J o ~ d~·0s
t~r ~cnpre mnis t~o abomin6vel doutri~ Corumb6, 
12-II-66)o 

O Dr. Gera-: do Bezerra de t1enezes, nt.~or de o Co
mu..Yl1.::n~1o - Critica Doutrin6rio, é in .. ef ; .,so bnta:hã
dor da santa c~ uno de Deus (Corumbá, 31 ·~III-75) o 

A 'f 



86. 

•. 

D. ANTONIO BARBOSA, S. D. B., Bispo de Cn: o Grande: 
~bo de ler n luminosa sintese dn Dou rina Social 
da Igreja, precio3e. contribuiç~o e um coraçao de 
apóstolo para desmnscoror as trevosas ~oouinncee~ 
do comunismo mnterinlista e ateu. · ~ 

Que Deus Nosso Senhor abenç6e o Mi~~s tro Geral
do Bezerra de Menezes em sua nobre fad ign no indis- 1 

pens6vel apostolado dos leigos em noss~ Pátria (Cam-· 
po Grnnde, 13-IX-62) • " / 

87o Do ALONSO SILVEIRA DE ~~0, S. J., Bispo-Prelado de 
Diamantino, M.G •. (l955-197l): 

No oportunfssimo e preciosissirno traba~ho Q Co- · 
nunismo se espe:ham os o:tos dotes do insigne po
lemi~t~ cristão. Enviando ao Dr. Geralc o Bezerra 
de Menezes os meus parabens, inc:uo um n gr~nde 
benç~o para que n~o deixe repousar a s n valorosn 
pena em defesa do direito e da liberdnde (Dieo~n
tino, 27-IX-62) o 

88. D. HENRIQUE FROEHLICH, SoJ., Bispo-Prelado de Dia
mant~no, M. G. : 

Parabenizo o MiniGtro Gercldo Bezerra de Mene
zes pela 5a. ediç~o da obra O Comunis~o - Crítica 
Doutrin~ri2. O nú~oro de ediç~o, por si só, ~nun
cia o mó ri to do livro. Faço votos que rio-vó.3 ·:tr~
bnlhos venham ~ ser acrescidos às brilhantes con
tribuições do nutor j~ presentes nu literatura 
brnsileiraCi 

O livro é uma extens~o do hooem. E ele oue 
orienta as opç~es nltern~tivns por mei~ dns -quais 
se forja a hi~tória de um povo. Felicito o ~inis
tro Gernldo Bezerra por tudo o que tem feito pera 
engrandúcer as letras de nosso Pais (Diamcntino, 
1-IV-75) • 

89. D. GILBERTO PEREIRA LOPES, Bispo de Ipamer i, Goiás: 
O apostolado do livro á, decididnrnen te, grande 

caminho de evangelizaç~oo Todos os crist~os em 
condiç~cs de o fazer se deveriam empenhcr na publi
caç~o de mensDgens crist~cm livros e outros meios 
de comunicaçt!o. Louvo, portnnto, n iniciativn do 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 2 tor de O Co
mtLDispmo- Critica Doutrinnria (Ipa~er , 3~IV-75T: 

90o D. JOS~ CHAVES, Bispo de Uruaçu, Goi~s: 
Li o belo, documentndo e cloro livr O ContL~i3~o

Crí tica Doutri!'d~rin do Ministro Ger:J:do Bczerrn de 
Menezes. Vê-~e o seu grDnde c profundo conhec:- · 
mento da doutrine social de Igrejn. 

Oxclá cnin na não de todos on brasi~eiros esse 
precioso livro que :hes fnr~· ~uito bem pelo seu 
valor doutrinnr io (Urunçu, 30-X-72 ) • 

91. D. ROM~N ACEVEDO ROJAS, Bispo-Auxi:ir;r d3 1orélin, 
México: 

cp-j 
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92. D. JAIME BRUFAU, Co M., Bi3po de Sffo Ped:r 4

) Sula, 41 
Hondura5: 

Su opúscuJ.o rr O Comunismo" me parece : ~l.!J.Y c:nro 
z valienteo En esta hora de confusioni~mJs es 6til 
recordar r~aTid~ idõctrinns que p6re-2cn olvi
d(}rse en C...t. unos I!lomentos. Pero lo r.1 .s ·.rftico de 
nuestra 2ituaci n nctunle eshneerver Q-·todo., la 
nec~sid~d de trnbnjor intensoncnte par~ .~ el ~
nunlsi:l.o r; se o. una tentació.n' pcrn muchc_..:! de~espe.
rDdos. t,.c,~_ie lo ncepta Q snbiendo de lq . ua puede 
suceder. 

Le felicito nor su trnba o X de~eo guz tenga 
amplia acogida (22-III-71 o 

93. D. OSCAR A. R0?1ERO, Bispo de St1ntiogo de >inria, Re
pública do Sàlvador: 

Sincera fe!icitnci6n nor m1: libro tit')lndo "O 
Comunismo- Critica Doutrináriau, que nQ s6lo I!Or 
el temn , sino ndemás por las vigorosns Y. oportunas 
orientaciones au8 contiene, sale con Q~ ~lbander3do 
n6s en pro de las tradiciones culturalcs de nuestra 
civilizac;6n :t.. en defens[l de la dignidad hun~na, 

·que rechaza cua:auier forma execrnbie g~ vida (San.
tiago de Maria, 15-III-76). 

94. D. BENJAMIN BARRERA Y REYES, Bispo de 8dnta Ana, 
República do Salvador: 

"O Comunismo - Crítica Doutrintrian h~ .. r á mucho 
bien a los oue lo lean con atenci6n (Sar-Ja Ana, 
2-rrr::-75). - - -- -

95. Do MARIO PICCHI, Bispo-Auxiliar de Cone c ~ oro Riva
davia, Argentina: 

Su Cri ti cn Doctr·i nar·i n sobre el Comun·i smo es 
útil para i::.um·i nar al Pueblo de Di os an'Çj! este 
peli~ro que ~menaza nuestra civi;izaciÓ11 cristia
nao 
-- Le deseo lns mcjore3 Bendiciones del Cielo so
bre su npostolado intelectual :t.. social-cristiano, 
de urgentisima necesidad (Comodoro Rivadaria, 7-
III-7l)o . 

96. D. MIGUEL RASPANTI, Bispo de Mor6n, Argcnt.na: 
"0 Comunismo" - importante aporte doctrinnrio 

;L de esclarecimiento. Ao fclicitDrlo por su va
liosa obra tnn fundamentada en la doctJ·ina soei nl 
d ., -I ., -.-- ., - -.t----=--

I 
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~ ..La g.esla, se comp .é:lce _gn rel ernr-=:..ê. m1 r.1ayor 
consi deraci6n y_ e3timn m1 Cristo (Mor61.t, 1-III-71) o 

97o D. JOS~ PEREIRA VENANCIO, Bispo de Leir~a, Portu
gal: 

Felicito viv~nente o Ministro Ger[1lto Bezerra 
de Menozc~ pol.o 6timo Jivro Q C()r.uni:J: q- CrJ'. tico~ 
Do tr1n6rio (Lo ir · , 12-XII-72} • 

98. Do JO~O DA SILVA CAMPOS NEVES, Bispo de Lsncgo, 
P.ortugal: 

Li e r l~ ggm f:HmlQ .;r;-Qt'\g 0 mnQn! ~~· , 
Q Comuni~Mo - Critico Doutrin~rin, 4a. ediç~o, 
do Mi~istro Geroldo Be ~rrn do Menezes Merecia 
cor a1vu..1. ado oobrotudo antro r: j vontud e mo o 
a prccnvê-la. do veneno d~ doutrin~ COL'1tninta que~ , 

embora de formo sintética, o cutor tao claramente 
exp~o e refuta (Lomego, 13-XI-72) o · 

r I· 
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99 
guesa: 

D. JOSt COLAÇO, Bispo de Cabo Verde, Rep6b~ .. ca Portu-

Depois de ter lido O Comunismo , em , .. c.rta edi
çê:o, manifesto co Ministro Gernldo Beze: ·: .~ de Me
neze~ o meu apreço pelo esforço esc:Dre : dor em que 
se acha or.1penhodo em prol de um mundo m, . _s fiel ao 
pensamento cristi1o (Praia - Cabo Verde, ; ~-XII-72) o · 

lOOo D. JOS~ JOAQUI~ RIBEIRO, Bi3po de Dili, Rr aublica Por
t guesu: 

Li com crescidó interesse o precioso l.ivro O Cc>
nu.Di smo - Cr1 t·i c a Doutrin6ri[l, que cert~.~1ente fnrn"' 
nuito bem entre os povos da lfngua portugue3a. Feli
cito o nutor por esta excelente obra de esclareci-
mento (Dili, 15-XII-72) o · 

101. D. FERNANDO VARGAS, S. J., Bispo de Hucrnz ) Héxico: 
Su obrn "O Comunismo - CrfticéJ Dout, ~r:tria" es 

mngnif~ v !!l6s on e;:Jtos r.1or1entos en ouc ln co!1fus.i6n 
de idef'IS Osc'lJ.'rõcenuch~S ncntes y_ hnce Dd.8 n::_gu_Y).OS 

protcndnn conci:i.ior cristi~nis~lo y_ morx·~s:c1o. 
Es inportante 21 nismo tienpo el ouc ,lJ.egue Q los 

:ectorcs con c:nridDd el mc~s~je sociol le ln I2le
sin, co!:10 :o hoce resol telr Ud. téJn ob.iet ·-:,_~f1J1_c.n~e en 
3U obra ~ nl mis~o tienpo descubrir lns 1rdides X ~o
fis~ns de auienes pretenden ~rcscntornos un morxi3~o 
inofensivo x_ cnpnz de cor1pnrtir los ido(} .es cristinnos. 

Lo fe:icito x_ pido nl Senor lo s~g2 ~-u~inn~do n 
fin de ~ue puedn Ud. con sus pub:icacion;3 nyudnr n 
tentos nentes confus8s Q descubrir lD 2Q~dnd (Hunraz, 
8-IV-76). · 

• • • 

Nncionois - Continuoç~o 

:.02. D. MARCELO PI"~TO CARVALHEIRA, Bispo A uxi_:. : ~ or a c Pnraíba: 

· Do Ministro Gcroldo Bezerra de Mcnezo~. o ::..ivro escri
to com tenta seriedade a respeito do co~· ~isuo Gu~~ : 
biru - PB, 19-II-76). 
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MANIFESTAÇÕES 
DE CARDEAIS BRASILEIROS 
SOBRE A VIDA ·E A OBRA 

DE 
GERALDO BEZERRA .DE MENEZES 



I - Cardeal Dom Sebastião Leme, Arcebispo Metropolitano do Rio de 
Janeiro: 

Trecho de discurso: " ... a .palavra piedosa e quente de Geraldo Bezerra 
de Menezes que, honrando o nome paterno, já não é uma esperança, 
porque é uma afirmação de cultura vasta e sadia" (in Reminiscências de 
um Cardinalato, livro de Monsenhor João de Barros Uchôa - 1943, 
pág. 226). 

ll -Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, Arcebispo Metropolitano do 
Rio de Janeiro, Presidente da CNBB: 

1. Ao Exmo. Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, digníssimo Presi
dente do Tribunal Superior do Trabalho e mui prezado amigo, aben
çoando, agradeço mais um livro seu: Dissídios Coletivos do Trabalho, 
de cujo valor já tem as provas ao folheá-lo (Rio de Janeiro, 2-10-1950). 

2. Belíssima e justa a saudação de Edmo Rodrigues Lutteróach ao Profes
sor Geraldo Bezerra de Menezes (Rio de Janeiro, 23-3-1961). 

3. Felicito o prezado amigo Ministro Geraldo Bezerra de Menezes por ver 
o seu livro O Comunismo - Critica Doutrinária já em terceira 
edição. 

Não é de admirar que tantas autoridades eclesiásticas, militares e 
ilustres professores se tenham manifestado com os mais justificados 
louvores relativamente às primeiras edições. Vivant sequentes! (Rio de 
Janeiro, 31-1-1971). 

m - Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, Arcebispo Metropolitano do 
Rio de Janeiro: 

Quero felicitar o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes por sua eleição 
para a presidência da Comissão Nacional de Moral e Civismo. De maneira 
especial me alegro com sua presença à frente da Comissão Nacional, pois é 
uma garantia de boa orientação espiritual (Rio de Janeiro, 21-1-1976). 

IV -Cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva, Arcebispo de São Salvador, 
Bahia e Primaz do Brasil (1925-1968): 

1. Acabo de reler os magistrais discursos da Recepção de Geraldo 
Bezerra de Menezes na Academia Fluminense. 

3 



Agradeço a Deus e ao ofertante do opúsculo as duas grandes mercês 
- a de nos ter dado os autores dos discursos e nos permitir ler os 
discursos desses autores (Bahia, 30-5-1949). 

2. Sobre o opúsculo de Edmo Rodrigues Lutterbach - A Vida Universi
tária do Professor Geraldo Bezerra de Menezes, Niterói, 1962: 

Desde o primeiro ·contacto que tive com o Professor Geraldo 
Bezerra de Menezes, criou-se em mim uma profunda admiração e 
sincera simpatia religiosa, irreprimível. A leitura de sua Vida 
Universitária, escrita por Edmo Rodrigues Lutterbach, completou o 
encantamento. 

3. A propósito do folheto Professor Geraldo Bezerra de Menezes. Sau
dação de Edmo Roc:lli.gues Lutterbach (fip. J. Gonçalves, Niterói, 
1961): 

"O Cardeal patrício Dom Augusto Álvaro da Silva, Arcebispo da 
Bahia e Primaz do Brasil, concedeu ao folheto o valor desta apreciação: 
Deus. seja bendito. 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 de 
abril de 1961 )" -In Edmo Rodrigues Lutterbach -:- Geraldo Bezerra 
de Menezes- Homem de Fé e Apóstolo Leigo, 1972, pág. 22. 

4. Um larguíssimo muito obrigado pela oferta do seu precioso livro 
Homens e Idéias à Luz da Fé e pelo prazer que me proporcionou sua 
leitura (Salvador, 26-1-1959). 

5. Em D«;JUtrina Social e Direito do Trabalho, de Geraldo Bezerra de 
Menezes, pude avaliar, além da erudição trabalhista, o gênio literário 
que o adorna. 

6. Recebi a preciosa ~ra A Segurança Social no BrasiL Apreciei gran
demente o esplêndipo trabalho. Que Deus Nosso Senhor continue a 
abençoar o grande defensor dos direitos cristãos. 

V -Cardeal Dom Av~ltu Brandão Vilela, Arcebispo de Sio Salvador, 
Bahia e Primaz do Brasil, Presidente da CNBB e do CELAM: 
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1. Sobre o livro de Edmo Rodrigues Lutterbach: Geraldo Bezerra de 
Menezes- Homem de Fé e Apóstolo Leigo, de 1972: 

' . 

A o~ra Geraldo Bezerra de Menezes - Homem de Fé e Apóstolo 
Leigo é monumento para os homens de hoje (Salvador, 4-2-1972). 

2. O Comunismo- Critica Doutrinária, 5a edição, é realmente um 
livro oportuno e necessário, orientador contra os males e os perigos 
do comunismo ateu. Às suas atividades de escritor e ao amigo pessoal
mente, envio uma benção pastoral (Salvador, 4-2-1975). 

VI --Cardeal Dom Frei Lucas Moreira Neves, O. P., Arcebispo de São Sal
vador e Primaz do Brasil, Presidente da CNBB; no Vaticano, Vice
Presidente do Conselho para os Leigos e Secretário da Congregação 
para os Bispos e do Colégio 'dos Cardeais: 

1. Parabéns ao Dr. Edmo Rodrigues Lutterbach pelo ensaio meritório 
sobre a personalidade, o pensamento e a ação de Geraldo Bezerra de 
Menezes. O trabalho é certamente destinado a prestar, pelo exemplo e 
testemunho de um cristão autêntico, grande serviço à Igreja (S. Paulo, 
2-11-1972). 

2. Observo com agrado que o livro O Comunismo - Critica Doutriná
ria do prezado amigo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes está em sua 5a 
edição e me alegro de pensar que, com o rigor de pensamento, a 
simplicidade da linguagem e a clareza expositiva com que é feito, terá 
ajudado muitos e ajudará ainda outros tantos a compreender melhor 
os vários aspectos da ideologia comunista e o pensamento da Igreja 
a respeito. 

Com uma benção fraterna, faço votos de sempre novos e frutuosos 
trabalhos na atividade laical exemplar que o autor vem desenvolvendo 
há anos (Roma, 26-8-1975). 

3. Caríssimo irmão na fé. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes: 

~ão quero tardar em agradecet-lhe a gentil remessa do seu livro A 
Vida Substancial do Espírito. Comecei imediatamente a ler, mas te
nho a impressão de reler, tal o prazer de reencontrar elementos muito 
familiares. 

Cada página tem-me feito bem e estou certo de que o volume faz bem 
a todos os que o lêem. 

Deus .seja louvado por isso e o recompense (Salvador, 6-12-1994). 
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VII - Cardeal Dom A'gnelo Rossi, ex-Arcebispo Metropolitano de São Paulo, 
Presidente da CNBB, Prefeito da Sagrada Congregação para a Evan
gelização dos Povos: 

1. A vida do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, autor do livro O 
Comunismo - Crítica Doutrinária, tem sido constante luta pela 
grandeza da Pátria e glória da Santa Igreja (Roma, 10-10-1972). 

2. Meu caro Ministro Geraldo Bezerra de Menezes: 

Acabo de receber seu opúsculo Á Margem da Pseudoteologia da 
Libertação - Seu Desprezo pela Pureza da Fé e felicito-o pela dis
sertação no sentido de que devemos cumprir nosso dever social, como 
seguidores de Cristo, "sem sofismas, sem ambigüidades, sem radicalis
mos sem desvios, sem passionalismo estéril e sem ceder à tentação 
da vaidade". 

Parabéns por mais de cem "sem" (Vaticano, 1~-11-1985). 

Vill- Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, Arcebispo Metropolitano de São 
Paulo: 

1. O meu caro amigo Professor Geraldo Bezerra de Menezes enfrenta os 
problemas mais sérios da humanidade com acervo invejável de cultura 
e com espírito cristão (São Paulo, 17-10-1972). A propósito de O Co
comunismo - Critica Doutrinária. 

2. Magnífico o texto do discurso que o Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes proferiu no I Congresso Mundial de Apostol~o dos Leigos, 
publicado em Letras Fluminenses (São Paulo, 30-4-1968). 

IX -Cardeal Dom Vicente Scherer, Arcebispo Metropolitano de Porto 
Alegre: 
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1. A obra O Comunismo, em 2a edição, é calorosa defesa de uma 
ordem social fundada na justiça e na liberdade (Porto Alegre, 
16-2-1966). 

2. O Comunismo- Critica Doutrinária, agora em 4a edição, é valioso 
repositório de conceitos e diretrizes em matéria social. Continue o 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes iluminando e orientando muitos 
espíritos no empenho pelo triunfo da justiça, da ordem e da fraterni
dade (Porto Alegre, 23-10-1972). 

,. 



3. Receba o meu cordial agradecimento pela gentileza da oferta do seu 
erudito trabalho O Diálogo, que li com muito agrado (Porto Alegre, 
1-9-1972). 

4. Os trabalhos do Professor Geraldo Bezerra de Menezes Oliveira 
Vianna- Intérprete do Brasil e Poder Normativo da Justiça do 
Trabalho testemunham sua vasta cultura e incansável atividade (Porto 
Alegre, 14-10-1983). 

5. Ao muito prezado Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, obrigado pela 
oferta da 4a edição de sua obra Homens e Idéias à Luz da Fé, funda
mentada e proveitosa (Porto Alegre, 5-1-1984). 

6. O texto do primoroso discurso com que o Dr. Geraldo Bezerra de Me
nezes foi recepcionado no Cenáculo Fluminense de História e Letras 
revela o seu opulento curriculum vitae, que dá conta dos preciosos 
serviços prestados como autêntico homem de fé e de .acrisolado espí
rito público (Porto Alegre, 27-8-1984). 

7. Do livro de Edmo Rodrigues Lutterbach intitulado Geraldo Bezerra 
de Menezes- Homem de Fé e Apóstolo Leigo- 1972, pág. 21, este 
tópico: 

"O Cardeal Dom Vicente Scherer, impávido Arcebispo de Porto Ale
gre, ao ler o opúsculo saudação ao nosso ex-professor Geraldo Bezer
ra de Menezes, felicita-o em termos convincentes - "pela opulenta 
obra que realizou em sua vida". 

8. Ao estimado e incansável batalhador pela causa católica Professor 
Geraldo Bezerra de Menezes, agradeço a oferta de A Margem da 
Pseudoteologia da Libertação, em defesa da sã. doutrina da Igreja 
(Porto Alegre, 26-10-1985). 

X -Cardeal Dom Aloysio Lorscheider, O. F. M., Arcebispo Metropolitano 
de Fortaleza, ex-Presidente da CNBB e do CELAM: 

1. Acabo de receber o livro do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes -
O Direito do Trabalho e a Seguridade Social· na Constituição. Quei
ra o Senhor continuar derramando as suas escolhidas bençãos sobre 
o filho tão dedicado à Pátria e à Igreja (Fortaleza, 4-8-1977). 

2. Desejo que o conteúdo de Homens e Idéias à Luz da Fé, em 4a edição, 
seja divulgado entre quantos buscam a fé em Nosso Senhor Jesus 
Cristo (Fortaleza, 2-2-1984). 



XI - Cardeal Dom José Freire Falcão, Arcebispo Metropolitano de 
Brasília: 

1. Li com muito agrado' o livro O Comunismo- Crítica Doutrinária, já 
em 5a edição. Não há negar sua atualidade nesta hora conturbada, para 
a qual tem contribuído o falso humanismo de ideologias sem Deus, 
como o marxismo (Teresina, 8-2-1975). 

2. Li com muito interesse as conferências do Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes enfaixadas no livro Educação Moral e Cívica- Estudos de 
Problemas Brasileiros (Teresina, 18-8-1976). 

3. Faço votos que a obra O Direito do Trabalho e a Seguridade Social 
na Constituição do prezado amigo Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes, objeto de longo e aprofundado estudo de Edmo Rodrigues 
Lutterbach, tenha a ácolhida que merece nos meios jurídicos de nosso 
país (Teresina, 20-5-1977). 

4. Li com muito interesse o livro de Geraldo Bezerra de Menezes A Vida 
Substancial do Espírito, o qual enfeixa também o discurso pronuncia
do por ocasião do Primeiro Congresso Mundial para o Apostolado 
Leigo. 

O tema de que trata o livro me interessa particularmente. Numa 
intervenção em Puebla, chamei a atenção para os graves riscos que 
corre a reflexão teológica, quando utiliza o instrumental marxista de 
análise da sociedade (Teresina, 4-8-1980). 



O COMUNISMO- CRÍTICA DOUTRINÂRIA- Sa. ed., 1974 

de GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Pronunciamentos de representantes das Forças · Armadas sobre as diversas · 

ediçÕes_ 

E~RCITO 

1. Marechal HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,: ex-Presidente da Repú 
blica: 

A obra o Comunis!:lo - Crítica Doutrinária é um meri'tório trabalho 
de esclarecimento da opiniao pública. 

2. Marechal ADEMAR DE QUEIROZ, ex- Ministro do Exército: 

Magnífico e oportuníssimo trabalho., contribuição preciosa sobretu
do para o despertar de consciências entorpecidas e esclarecer os me
nos atentos contra essa ideologia malsã, inadequada aos brasileiros e 
cujos principais métodos de ação repousam na dissimulação, na menti
ra, na deslealdade e no cinismo (Rio, 10.IX.62). 

3. Marechal D~CIO ESCOBAR, ex-Ministro do Exército: 

Li com grande agrado e não ~enor proveito o magnífioo estudo sobre 
o Comunismo. Felicito o eminente Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
e peço a Deus que o autor persevere em sua pregação (Rio, 16. XI. 62) . 

4. Marechal NELSON DE MELO, ex-Ministro do Exército e Chefe do Gabine 
te Militar da Presidência da RepúbJlca: -

O prezado e eminente amS <JO Ministro Geraldo Bezerra dé r1.ene zes, no 
seu exéelente livro o Comunismo - Crítica Doutrinária, escalpela,com 
argumentos irretorqu1veis, a torva e diabolica· ideologia que tantas 
des.graças tem causado . à humanidade. Parabens pelo êxito de sua magní 
fica obra (Rio, 19.IV.75). 

S. Marechal JUAREZ T~VORA: 

·Li, com prazer e proveito, durante este fim de semana passado em 
S.Pedro d'Aldeia, o excelente trabalho O Comunismo - Crítica Doutriná 
!!!, de Geraldo Bezerra de Menezes(~io, 4.XI.72) • 

6. 
. 

arechal FLORIANO DE LIMA9~AYNER, Ministro do Superior Tribunal · Mi 
li tar: 

Nas páginas de O Comunismo encontra-se condensada uma preciosa ma
téria de esclarecimento doutrinário sobre a nefanda ideologia moscovi 
ta. A linguagem é elevada e a argumen tação se coloca em nível cultu= 
ral q ue exige, para seu completo entendimento, leitores de boa cate92 
ria (Rio, 20.IX.62). 

,,. 

7. ~arechal OSWALDO DE ARAUJO MOTTA, ex-Comandante dos II e IV Exérci 
to e Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas: 

es e logo, verifico haver o autor at~ado com coragem e oportuni 
da e teMa atual, que vem s uscitanc o deb a es nos ~ais variados c!rcu-
los , e~ particular entre as classes dirigentes do Paí~. Numa hora de 
. ntidas omi~sões e incoMpreensível despreocupação de muitos para com 
o perigo comunista, manifesto meu particularr apreço e agrado pelo tra 
halho apresentado (Rio ll.XI.62 • 



, h 

O trabalho O Comunismo merece. louvores pela .Simplicidade, firmeza 
de convicções e lucidez da documentalão em que se estril:?a· A: contri
buição do ilustre patrício contra a 'nefanda doutrina" e valiosa . e 
merecedora de seguidores sob todos os aspectos e em todos os ;caiflPOS 
(Rio, lO.IX.62). . , I : 

9. General-de-Exército TRISTAO DE ALENcA·R ARARIPt :. 

Cumprimento o ilustre Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela eru 
dita plaqueta contra o Comunismo, em sentido elevado e objetivo ( ~õ 
6.IX.62). 

10. General-de-Exército AU~LIO DE LYRA TAVARES, ex-Ministro de Exérci · 
to e Embaixador do Brasil em França, da ~cademia Brasileira de Letras: 

Pelo assunto e pela orientação, O Comunismo já seria urna colabora
ção construtiva para o preparo da consciencia cívica do povo. ~' po_ 
rém, mais do que isso, pela "felicidade da síntese e pela autoridade do 

· Ministro Geraldo Bezerra de Menezes e pela sua presen2a num dos_seto
res da vida nacional - o do Trabalho - mais sujeitos a deformaçao das 
idéias e dos conceitos com que se pretendeu implantar aqui a luta de 
classes, como caminho para a comunização do País (10.IV.66). 

Acabo de ler a 3a. edição, ampliada , do seu oportuno trabalho O 
Comunismo - Crítica Doutrinária. O tema é sempre atual, para esclareci 
mento · dos que pensam, com seried~e, nos problemas da sociedade . em 
que vivemos e dos perigos que a ameaçam, já que muitos não sabem çom
preender e pesar o clima de liberdade que, por inadvertência, numerosos 
povos já não têm o privilégio de desfrutar. 

~ 

~ com prazer e por serem justos que reitero os meus conc~it9s cons 
tantes da própria publicação JParis- 15.III.71). 

. . 
11. General-de- Exército SYLVIO FROTA, Ministro de Exército: 

Acusando ~ecebirnento dos exemplares do seu trabalho o ComUnismo -
~ Crítica Doutrinária, agradeço a gentileza da remessa e tenho a satisfa 

çao de comunicar-lhe que já determinei sua distribuição para as organi~ 
zações militares em todo o País (Brasília, 28.III. 75) • . · · · · 

12. General-de-Exército REYWALDO MELLO DE ALMEIDA, Comandante do I Exér 
cito: 

. ,, - . . 
O Comando do I Exercito recebeu exemplares do livro o Comunismo 

Crítica Doutrinár~a de autoria do Professor Geraldo Bezerra de Mene.ze~. 

Tive a oportunidade de ler e apreciar o seu conteúdo doutrinário 
para a formação de cidadãos democratas.· Tr2ita-se de ' obra que de há 
muito se fazia n~cessária para orientação de alguns.: que., por fa·lta de 
elementos para analise, pudessem avaliar as desvantagens do Comunismo 
ateu. ~ 

Em ccnsequência, congratulo-me com o autor pela grande contribui
ç~o ue presta i causa democritica (Rio, 14.IV.75). 

13. General-de-Ex~reito ANTÔNIO JORGE CORREA, Chefe do Estado Maior das 
Forças ArmadàS, ex-Secretário-Géral do Exército: 

r • 
Li com muito int resse O Comunismo - critica Doutrinária do eminen 

te patrício G~raldo ezerra de Menezes. s~nto-me fort alecido, com o 
d~poirnento ali contido, nos conceitos que f zia sobre os malefícios de 
t~o nefanda doutrina ~ue se opõe ao sentimento cristão do nosso povo e 
~ve tantos males vem oausando· à humanidade (Rio, 23.XI.70). 

14. General-de-Exército HUMBERTO MELO, ex-Comandante do . II Exército 
Chefe do Es a -M 

e 



'1' A maestria com que foram abordados na CrÍtica Doutrinária,. de auto 
ria do Ministro Geraldo· Bezerra de Menezes, as contradiçoes do comunis 
mo recomenda o livro ~ leitura por todos. ~ obra de alerta dado à Na-
çao. 

~ 

15. General-de-Exército JOSt CANAVARRO PEREIRA, Comandante do II Exér- · 
cito: .. , 
No magnífico iivro O Comunismo - Crítica Doutrinária, de autoria 

de Geraldo Bezerr~de Menezes, tive oportunidade de colher interessan~ 
tes e profundos cdhhecimentos sobre essa ideologia e que, tenho ce~te
za, serão muitos úteis aos meus ~rabalhos neste Quartel General (Sao 
Paulo, 20 .x. 70). 

16. General-de-Exército JOÃO BINA MACHADO, ex-Comandante da Escola· de 
Comando e Estado-Maior do Exército, e do IV e I Exército: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pelo. magnífico, 
patriótico e oportuno trabalho (Rio, 2.y.66). 

17. General Mo~ciB~ARAUJO LOPES, primeiro ·Presidente da Comissão Nacio 
NAl de MOral e Civismo: 
Trata-se de trabalho de excepcional mérito sob muitos aspectos,mas, 

sobretudo, naquele referente à divulgação de vultuosa e especializada 
documentação·· em síntese simples e pedago-gicamente bem apresentada. 

18. General-de-Divisão AYRTON RIBEIRO DA SILVEIRA, Dir.e~or da Direto
ria de Pesquisa e Ensino Técnico do Exército: 

Após receber todos os ensinamentos e desfrutar dos esclarecimentos 
apresentados, cumprimento o prezado patrício Ministro Geraldo Bez&rra 
de Menezes pelo excelente grabalho O Comunismo - · Crítica Doutrinária. 
Expresso-lhe minha sincera e forte impress;.ao pela explendida cr~tica e 
maneira de expor ·o problema (Rio, 12.VI.75). 

19. General CARLOS ALBERTO · DA FONTOURA, 
gal: 

Brasil em Portu 

Recebi O Comunismo - Crítica Doutrinária o ilustre Mi.nistro Geral 
do Be%erra de Menezes. 

Veio-me mesmo muito a propósito, quando assisto neste país a porf-ia 
entre Comunistas e Socialistas. Ser-me-á, sem dúvida, de máxima valia 
(Lisboa, 22. VII. 75) • 

20. General IVAN DE SOUZA ~NDES, Comandante da Escola de Comando e 
Estado Maior do Exército, ex- Comandante da Sa. Região Militar: 

Já possuia e lera o livro o Comunismo-Crítica Doutrinária do Mi~ 
istro Geraldo Bezerra de Menezes, e dele me ·tenho utilizado frequentes · 

yezes na orientação da instrução de oficiais e sargentos na 8a. Regi- . 
ao Militar. . 

~ urna s!ntese simples, clara e preclsa dos aspectos filosóficos do 
comunismo, que deve continuar a ser ~pLamente difundida, sobretudo nas 
universidades (Belém, 10.XI.75.). 

' " . 21. General TUL O CHAGAS NOGUEIRA, Comandant.e da Academia Militar das 
Agulhas Negras: 

Cumprimento o renomado Professor e Ministro Geraldo Bezer~a de Me
bezes pelo alto valor de O Comunismo-critica Doutrinária o excelente 
trabalho serve mesmo .como um importante· esclarecimento a opinião públi 
ca (Resende, 7.V.74). 



22. General SYLVIO OCTÂVIO DO ESP!RITO SANTO,. Comandante da Academia Mi~ 
li tar das Agulhas Negras, ex-Comandante da 4a. Brigada de r ·nfanta-
ria: 
Cumprimentá o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela excelência 

do trabalho O Comunismo - Critica Doutrinária, cuja finalidade de comb~ 
te ao comunismo e a campanha esclarecedora da opinião pÚbiica fazem jus 
à personalidade marcante do auto~ (Belo Horizonte, l.I~-75) . : 

23. General WALTER PINTO DE MORAES, Comandante da. 7a. Brigada de Infan
taria Mot~rizada: 

o livro o Comunismo-critica Doutrinária, do Ministro Geraldo·Bezer
ra de Menezes, e um documento de grande oportunidade e alta importância, 
que mui to contribui para desmascarar o Comunismo, ideologi.a de poucos 
adeptos idealistas e de muitos seguidores oeortunistas sequiosos do po
der. ~ um breviário de defesa da civili~açao cristã. Deve ser difundi 
do o mais ampl~mente possível (Natal, RN. 26.VI.75). 

24. General ARGOS LIMA, ·Comandante da Primeira Brigada de Infantaria: 
:. 

~ Felicito o autor do excelente trabalho O Comunismo - Crítica Doutri 
naria pela maneira clara e objetiva com que focalizou tão releva.nt.e co-= 
mo oportuno problema · (6 .XI. 70) • 

25. General AUGUSTO JOS~ PRESGRAVE, Comandante da 2a. ~egião Militar, 
com sede em são Paulo: 

Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pelo já alcançado 
propósito de bem servir a nossa Pátria com a publicação do precioso li 
vro O Comunismo - Cri ti cá DoutriJ)ária ( 4a. edição); . . . 

.•. 

26. General de Divisão ARIEL PACCA DA FONSECA, Comandante da 2a. Região 
Militar: ... 

Como brasileiro muito preocupado com a construção de uma Pátr~a gra~ 
diosa- desenvolvida, soberana, respeitada ·e abrigando urn · povo feliz, in 
c!usive vivendo numa democracia, de acordo com su~s tradiçÕes e . vocaç~o; 
so me resta aplaudir o lançamento dessa nova édiçao de O Comunismo-Cr~
tica Doutrinária, por sua contextura e por sua oportunidade. 

O livro veio preencher uma lacuna muito importante ' sobre o tema nele 
tratado - crítica das teses fundamentais da opra de Marx, quais sejam: 
o ateismo comunista, o materialismo d~alético e aspectos econômicos e 
sociais. O espírito de síntese, a objetividade e a apresentaç ão tornam 
a obra urna leitura a~raente e digna de ser conhecida por .homens de todas 
as gerações e profissões (São Paulo - Estado de são Paulo /, 30 ~){II7. 75). 

. I 

. I 

27. General RUY DE PAULA COUTO, Chefe do Gabinete ,do Estado -Maior · do 
Exército: 

' .. 
Muito apreciei os conceitos emitidos pelo Ministro Geraldo Bezerra 

de Menezes, em sua obra .Q. Comunismo ... crítica .Doutrinária {Br~s!l.ia~ .:· 
ll.XI. 72). 

HERMANN BERGQV.IST: 

• ••• o interessante livro· O Comunismo· ~ · Crítica Doutrinária, do Mi
tro Geraldo Bezerr d_ Menezes , tao ut~l aqueles ernpe~hados em 

no~sa maneira d_ viver. (Rio d~ . Janeiro, RJ. S.VIII 75) • · 

General SCHNEIDE~: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela publicação e 
--~n;._....,i_smo-critica Doutruiri.B., t r abalho sempre oportuno 4e esclareci
to da oonscienc a e!vic do povo (Rio, · 30.XII.70). , . .; . 



jQ. General ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, Primeiro ViOe-Presidente do Clube 
Militar: 

O magn!fico escrito O Comunismo-crr'tica Doutrinária, do eminente Mi
nistro Geraldo Bezerra de Menezes, é um ac~rvo precioso para nós outros 
democratas, e serve de alerta para manter ~empre atentos os brasileiros 
que amam a nossa Pátria e não querem vê-la entregue · a uma ideologia gue 
absolutamente não condiz com a nossa origem, a nossa formação . e a ideia 
que temos sobre o futuro que p~r.a ela almejamos (Rio de Janeiro,23.I~7~). 

31. General ALD~VIO BARBOSA DE LEMOS, Secretário de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo: 

A leitura do magnífico livro O Comunismo trouxe-me instantes de ·ver
dadeiro repouso espiritual. Como cidadao brasileiro, como mi.li tar que 
se honra e se orgulha da carreira que abraçou, como homem público, hoje 
dirigindo uma das mais dif!ceis e complexas Pastas do Governo de são Pa~ 

'lo, sinto-me profundamente feliz em verificar que nem tudo está perdido, 
conforme apregoam, com insistência, o's eternos derrotistas~ O ideal de
mocrático em nossa Pátria ainda pode contar com reservas morais, · espiri
tuais e intelectuais de homens como Geraldo Bezerra de Menezes para de-
fendi-lo a qualquer ins~ante. I 1 

Um cidadão que traz na sua bagagem tantos e tão magn!ficds títulos , 
desde o de antigo ~~tê do Tribunal Superior do Trabalho até o · de 
catedrático de tradicionais Faculdades de ensino das .Ciências Jurídicas 
e Sociais, representa uma bandeira, um símbolo· e"m · deresa dé nossas insti 
tuições. -

De seu O Comunismo a juventude estudantil não apenas do no·sso País, 
mas inclusive aquela que se situa nestes lados das Américas, pode extra
ir perenes lições. 

Entendo, de minha parte, que trabalh~s do valor de ·o Comunismo deve
riam encontrar extensa recept~vidade nos meios intelectuais e espec"ial
mente no meio de nossa juventude universitária, tal o cunho dos seus en
sinamentos, o gabarito dos seus conceitos, a justeza da sua 'linguagem. 

32. General ALFREDO ~RICO OA SILVA, Presidente da Coinpanhia Siderúrgi·
ca Nacional: 

O livro O Comunismo - Crítica Doutrinária, . do ilustre patrício 
raldo Bezerra de Menezes, e um trabalho meritório e de imenso valor 
ra a formação c!vica dos brasileiros (Rio, 6.X.72). 

33. General EWERALDO DA COSTA MONTEIRO, Presidente do CESOFAN: 

O Comunismo - Crítica Doutrinária focaliza assunto de grande atuali
dade, principalmente na presente conjuntura, conturbada pelos extremis
mos de idéias e de costumes. Acredito que o trabalho do dignissimo Pre
sidente da Academia Fluminense de ·Letras deveria ser. di~lgado . no . sei.o 
da juventude com o fim de esclarecê-la do~ perigos que a cercam e 'que des 
coi\Aece~o que é o regime 'comuni§_ta. (Niteroi, i9.X •. 72). "-. -

Coronel de Exército JOÂO IGNACIO PEREIRA DA COSTA, Secretário de 'se
gurança do Estado do Rio de Janeiro: 

_ Ao eminente Professor Geraldo Bezerra de Menezes desejo expressar, a
pos leitura atenta que fiz do importantíssimo trabalho, sobejamente com
provado agora pela sua Sa. edição, minha palavra de ·profunda admiração p~ 
los conceitos e en.Sinamentt>s nele inseridos. · 

_ A religião é livre, co o livre é a manifestação do pensam~ntà#das N~ 
çoes Livres. Por . e~te moti~o, acolhendo tudo o que a imaginaçao fertil, a 
cultura e a inteligência com que o . dign!ss~rno · presidente da Academia Fl 
mlnense de Letra -oduziu em seu livro o Comunismo-crítica Doutrin~rfa, 

... posso furtar-m · ~·' de manif :r ao Professor Geraldo Bezerra de Mene-, 



~ 
zes minha solidariedade ~o que menciona, logo no iní~io, quando mo~ 

"í tra que "o comunismo é . fj losofia de vida baseada no mais grosseiro mat~ 
rialismo", "não admite que a criatura ~e curve diante do Criador. Reti 
ra Deus dos altares. Aranca-o do coração do povo e, para vergonha nossa, 
coloca o bomem aos pés do próprio homem". 

Que o autor não esmoreça e continue na batalha co~tra essa ignomini 
osa doutrina, iluminado por Deus Todo Poderoso (Niteroi, 8.V.74) • 

. ,, 
35. Coronel OS~ MACI~L PILLAR, Comandante do Forte de Copacabana e 

39 GAOS: tf 
O livro O Comunismo - crítica Doutrinária, pelo seu conteúdo, servi 

rá de valiosa fonte de consulta para instruçao de Oficiais (Dezembro -
1972). 

36. Tenente-Coronél JANDIR VARRI, Comandante do 279 BatalhaÕ Paraquedi~ 
ta, Vila Militar - Rio de Janeiro: 

Bem sei que um elenco sem fim de intelectuais já se pronunciaram s~ 
bre o livro O eamunismo ~ Crítica Doutrinária, assim sendo vou dizer ao 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes simplesmente que nele encontrei meri 
diamente sobre o assunto tudo o que senti falta ao tempo dos meus estu
dos nos bancos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exéricito (Rio , 
24.VI.75). 

37. Tenente-Coronel DELSO LANER PERET ANTUNES, Secr tário de Segurança 
e Informações do Estado de Santa Catarina: 

, I 
A excelente publicação O Comunismo - crítica Doutrinária, da 

do ilustre patrício Ministro Gera.ldo Bezerra de Meneze~ ,honra as 
brasileiras, formando e esclarecendo a mentalidade do nosso povo 
anópolis, 23.XII.72). 

MARINHA 

lavra 
letras 
(Flori 

38. Almirante BENJAMIN SODRS, Presidente da Co ·ssão Nacional de Moral 
e Civismo: 

Uma das falhas das democracias é, segura nte, omitirem-se na divul 
gação de publicações que permitam à sua juventude optar pelos caminhos-
certos e que a elas conduzem. · 

Essa deficiência não é encontrada em regimes totalitários, que pri
mam por introjetar na mente jovem os valores em que se apeiam, alguns 
válidos, mas dentro de uma escala incorreta. 

No desejo de procura: corrigir a fa!ha apo~t~da~a Comissão Nacio~al 
de Moral e Civismo, em v1rt~de de decisao plenar1a, roga a colaboraçao 
valiosa do Instituto Nacional ·do Livro no sentido de imprimir e difundir 
pelos estabelecimentos de ensin9 brasileiro a explêndida obra O Comunis 
~ - Crítica Doutrinária, do Professor Ministro Geraldo Bezer~a de Mene 
zes. 

Na luta ideológica ca~acterística do campo psico-social da Guerra 
Revolucionátia, a difusão do trabalho em pauta, pelo seu sadio aspecto 
axioló.gico, síntese e { i r·nel:a de conceito , consq tuirá medida de ~ran
de valia (Trecho de o.f! • • de 2 O. IX. 7 2, nd.ereçado à Diretora do . Insti
tuto Nacional do Livro) 

39. Almirante-de-Esq~adra SILVIO MAGALHÃES DE FIGUEREDO: 

Excelente an liie doQtrinária dos aspectos político-filosóficos e 
sócio-econômico do materialismo marxista, a qual evidencia e enfatiza a 
realidade e o mito da utopt comunista. ~ um livro éuja propositada lin 
guagem acessível, mantida em ~ace do objetivo yisado, permite, não obs-
tante, constatar a qualificaçao de "scholar" do autor e · seús:: i nA~ 1; c::+· .;o., 



- - \...L.,./" - . anseios em prol dos propósitos de humanizaçao do homem. Alem de necess~ 
ria, su~ ~tvulgaçio torna-se oportuna, em particula~ ã ~eraçio jove~ 
cuja p:ro~elitJ~a:~ão é dif~erente daquela dos idos de 1935, tanto pela suti
le.za e~ neo-dia.lética, quanto pela técnica ..S.úbliminar psicológica, . corno 
pela "desinformatyza" -ora preconizadas pelos burotecnocratas dp "Poder 
pelo poder", tão magistralmente caracterizada por OwBTWl (Bras!lia, 2.IV. 
74) • 

40. Almirante-de-Esquadra GUALTER MARIA MENEZES - DE MAGALHÃES: 

Congratulo-me muito efusivamente com o eminentê patrício Ministro Ge 
_. .. - ... raldo Bezerra de Menezes pelo inestimavel serv1ço que presta a nossa pa 

tria, através de seu magnífico livro O Comunismo - Crítica Doutrinária -
(Rio, 3 o • V. 7 4) • . ~ ·, 

· 41. Vice-AlmirantdtYVES MURILO CAJATY, Comandante-Geral do Corpo de ·Fuzi 
!eiras Nav.ãí.s: 

A magnífica obra O Comunismo. - Crítica Doutrinária, do Ministrq Ge~ 
raldo Bezerra de Menezes, e um excelente trabalho de síntese( com o qual 
o autor ressalta os erros da ideôlogia · marxista-leninista (Rio, 22.III. 
75). '"' 

\ , 

42. Vice-Almirante HENRIQUE pE MENDONÇA KUSEL, Comandante do 39 Distrito 
Naval: 

Muito apreciei ' o livro O Comunismo · ~ Criticá Doutrinária do Ministro 
Geraldo Bezerra de. Menezes (Recife, 3.XI.75). 

AERONÂUTICA 

43. Brigadeiro do Ar . A. BIM NETO, Comandante do Co ando Aéreo de Defe
sa Aérea: 

. Envio calorosos cumprimentos ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
pelo excelente trab~lho O Comunismo - Crítica Doutrinária, Sa. edição. O 
assunto foi tratado · com rara felicidade, de forma sintetic~, p~ecisa e 
muito objetiva (Brasília, 7.V.75). · 

Continuaçao =- EXERCITO 

44. General MOACYR PEREIRA, Comandnnte dn la. de Cnvnlaria Moto-
rizadá ~ (III Ex6rcito): 

l justo dizer oo Ministro Geroldo Bezerra de Menezes do márito QUe ·· 
tetn a di fusa o de seu trabalho sobre O Cornunis~o - Crftic·a Doutrin6ri a, 
de leitura fácil e ricn em conheci~entos. . 
· No momento em que o Brosil se mantám calmo e busca sa!das pacifi-cas 
para ~eus problemas econômicos~e sociais, bem oo contr6rio do que fazem 
outros NaçOes, mais que nunca ~ preciso saber a réalidnde da doutrina 
marxista. 

Que a obra circule amplamente, em especial no ~mbito dos mais jovens, 
sao meus votos mais sinceros (Santiago, RS, 3-III-76). . · 



MARINHA (Continuoç~o) 

45. Almirante-de-Esqundrn CARLOS 'AUTO DE ANDRADE, Diretor- · 
Gernl do Pessoal dn Morinho: 

Os livros Educnç~o Mornl g Cívic~ - Estudo de Problenns . 
Brnsiloi:ros e O Conunisr.1o - Cri ticn Doutrin3ria, do Minis- ·· ·. .~ .. 
tro Gernldo Bozerrn de Menezes, são obrns de re!ll vnl~ no · .. · .. · 
estudo de problemns bror.;ileiros e orientn.çlto na área ·ÇJ.e. Çiê.n-
cins Humnna:J (Rio de Janeiro, 17-8-1976). · 

AERONAUTICA (Continunçl!o) . , 

46. Brigndciro-do-Ar NIEL VAZ CORREA, do Estndo- Maior da~ . 
Forças Arr:1ndn.s: 

Fiz a lei tu:rn· do livro O Conunismo - C r-f ti co Dout-f.in~li1a ,; 
do Mini~t~o Gernldc;> Bezerra de M:nezes, cc;>r.t wn ~ntcre::;sEJ crescen
te, h med1da que v:t.rava suD~ p~g2nns o Fo4. uma ..!..e i tura verd:...<lei
ranente apnixonante que me trouxe a nlegrin de,· .verificnr a exis·- . · 
tência de homens cnpnzes de abnndonor o CÇ')modismo dn omisst!o , ._,. 
pnra 7 de pfiblico, desni~tificnr essa doutrinn perniciosa e . ·· 
npontnr o perigo que ela representa pnrn o hor.1em cooo indivi
duo, porque lhe negn ~eus, e como na~ao, porque n de~ngrega e 

. a sujei tn ao dominio de um Poder nlienigena. Gumprir.1ento o 
,. · autor pela magnifica prova de pntrio.tismo dadn ao .escrever e ··· . 

publicar o excelente livro ·(Brasilia, 2-9-1976) •·. : ·. ... . ·. , ··. ·. ·. 1. 
' ... ' ... ~ •"' I ;.. " i: ' t 
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