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~ p•• ~ DAINESE, S .J •, Diretor da Faculdade Pontifícia 
de Filosof~ô (Nova' Friburgo, RJ) e Assistente da Confedera
çlo Nacional e da Federaçlo das CongregaçOes Marianas da. Arqui
diocese de Niter6ia 

1. btimo trabalho Homens~ Id~ias! ~· -ªA E,6, 2a. edi• 
çAo1 d•Geraldo Bezerra de Menezes~ mais uma realiza~Ao aben
çoada de sua- alma apost6lica{T....S.0 ~~' ~1.:.42-.-1 "/Sf$) .. 

2. Quero felicitar o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes por 
dois motivos bem dignos de atrair-lhe os encômios que mereces 
• o primeiro motivo A o valor cientifico, moral, social, jurí
dico da sua obra; o segundo A o valor apost6lico de um traba
lho escogitado e realizado por uma inteligência vivificada e 
impregnada da mais genuina doutrina cat6lica' O Dr. Geraldo A 
sempre o ardoroso e fiel paladino de Cristo e da sua Igreja! 
Calorosos parab~sl (Nova Friburgo, 17--7-1949) 

- Sobre Dissídios Coletivos do Trabalho, la. ed. 
3· Recebi do ilustre e sempre lembrado amigo, Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes, incansAvel ap6stolo e benem~rito 
patricio, seu novo livro Doutrina Socia1 ~ Direito ~ Traba
lho. Esta nova publicaçAo 6 uma bela afirmaçlo de sua vasta 
cultura juridic& e social- e ao mesmo tempo -uma, sementeira de 
verdade e da. Jilliiii VERDADE. Bendita a sua pena, sempre. a 
serviço do Bem! 

4. Magistral a tese sobre: a Dignidade da Pessoa Humana 
do eminente e perfeito Congregado Mariano Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes. Nada mais necessãrio, nada mais oportuno, hoje 
em dia, do que lembrar a todos que a dignidade humana e cris• 
ti da pessoa &-um tesouro e um patrimônio, desde o modo de se. 
vestir e de se apresentar at& o cum~rimento dos deveres mais 
augustos e mais santos (Dezembro-19~5). 

5. Ao preclaro e sempre admirado Dr. Geraldo Bezerra de 
Menezes, agradeço muito sensibilizado o exemplar do seu 6timo 
trabalho O Comunismo • Critica DoutrinAr!~, 3a. ediç!o, pe
dindo a Deus e li Vencedora ãe todas as heresias que ab·ençôem 
e fecundem tAo oportuna e necess~ia iniciativa apost6lica 
(Rio de Janeiro, 19•3-1971). . 

s6 pelo fato de se apresentar em quarta ediçlo, o livro 
O Comuni~o - Cr!tica Doutrin~ria prova e exalta a riqueza e 
ã import cia do seu conteádo, al~m de inconfundível atualidade. 

Numa hora em que a poluiçlo da dúvida e da insegurança 
envenena os espíritos e extravia tantas intelig@ncias, como o 
mundo precisa de orientaçlo doutrin~ria firme e seguraS 

Parab~ns e votos cordiais para que a sua mensagem cristA 
seja ouvida, meditada e propagada (Rio de Janeiro, 12-10-1972, 
Festa de Nossa ·senhora Aparecida). 

6. Nos dois livros do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
O Comunismo Critica Doutrin~ria, 5a. ediç!o, e EducacAo Mora! 
~ clvicA - Estudo SI Problemas Brasileiros o que mais apreciei 
s!o duas qua~lidades particularmente preciosas que marcam tio 
admiravelmente o Homem e o Pensador (com H e com P maidsculos). 
Esses dois predicados slo: a f~ e a firmeza. Qualidades tanto 
mais valiosas quanto mais sofremos, hoje em dia., os efeitos per
niciosa• da poluiçlo da: ddvida, da insegurança, do relativismo, 
do mal entendido pluralismo, dos questionamentos de TODOS os va
lores divinos e humanos, em todos os n!veis e em todas as esferas:. 

Pessimismo de velho ? - Oxal! que jjj seja' No mundo de 
hoje, tenho a impresslo de rever a cena evang~lica de Pilatos 
diante de Cristoz & Verdade ? - Que a a Verdade ? 

Como o homem de hoje tem medo da Verdadal 



As duas publicaçOes do Professor Geraldo Bezerra de Mene
zea slo, ao contrArio, um patrimônio de afirmaçOes claras, de
cididas, s6lidasl inarred!veia, porque iluminadas por uma f6 
que nlo pode vac lar l 

Queira Deus que esses dois pequenos grandes livros irra• 
diem em muitas e muitas almas & luz d& inabal&vel firmeza na 
tA e da inaballvel fA na firmez&l (Rio de Janeiro, 27-8-1976). 

~ Pe • !lOSt COEIMO DE SOUZA, S • J • t Diretor do ColAgio Sante 
InAcio (Rio de Janeiro, RJ) • ! Assistente da Contederaçlo Nacie
nal das Congregaçees Marianaaa 

l.Agradeço sensibilizado o seu estudo sobre Diss!dios ~ 
tivos -ª.Q Trabalho, que li e apreciei, enviando-lhe ao me1110 
tempo minhas felicitaçOes e. parab~ns pela magn!fica produçlo, 
da acordo, ali~!t com seus trabalhos auteriores, dos quais sou 
entusiast& e a rador sincero (Rio de Janeiro, 4-7-1949)• 

z. Aplaudo mais esta contribuic;lo do Dr. Geraldo Bezerra. de 
Menezes para a estabilizac;lo da doutrina social da Igreja. O 
trabalho tradu~ o seu entusiasmo produtivo em~rol das tesea 
cristas trabalhistas (Col&gio Slo Francisco Xavier· - Slo Paule, 
1-12-1965). . 

- Sobre Dignidade da Pessoa Humana. 
3. Chegou-me •s m!os a. brochura de Edmo Rodrigues Lutter

bach: Geraldo Bezerra. ~ Menezes- Homem ~li~ Ap6stolo ~
~· Nlo me contive qua nlo a folheassa, para; t.or uma id6ia. do 
trabalho sobre, o nosso grande amigo, tio benem&rito da Igreja 
e do movimento cat6lico leigo em nosso Pais. 

O opdsculo veio despertar-me toda a= admiraçlo e amizade 
que sempre nutri. por esse grande batalhador da causa cat6lica, 
•~ reavivar· os sentimentos saudosistas dos tempos da nossa con
viv&ncia; ~ frente do Marianismo Nacional (Rio de. Janeiro, RJ, 
22.-3-1973). 

4. Dou-os parab~ns ao Ministro Geraldo Bezerra de. Menezes 
pela segunda ediç!o do seu mngn!fico trabalho Q Conunismq 
a per esse apostolado da pena, t!o importante nesta hora em que . 
vivemos (S!o Paulo, SP1 22-2-1966). 

Faço votos para que a quinta; edic;!o da oportuna obra Q ~ 
munismo - Cr!tica DoutrinAria, tio bem elaborada e apresentada, 
soja t&o bem sucedida quanto as anteriores, e esse trabalho le
ve muita luz e esclarecimentos a tant& gente desnorteada e mal 
informada por esse Brasil afora (Rio de Janeiro, 11-7-1975). 

5• Gostei muito do modo como foi desenvolvido o tema no · 
opdsculo Educac!o Mory ~ c!.vica I - Estudo S!, Prob ema , m
sileiros· de~ autoria do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes Rio de 
Janeiro, 6-8-1976). 

~ Pe .• PEUBO VELLOS01 s. J., Reitor da; Pontifícia. Universidade 
Cat6lica do Rio de Janeiro ; Assistente: da Confederaçlo Nacional 
dos Trabalhadores Cristlosa 

I. Dou os meus parab~ns sinceros ao Dr • Geraldo Bezerra da Me
nezes pela tese sobre a Dignidade da. Pessoa Humana~ apresentada 
ao Segundo Congresso Internacional das CongregaçOes Marianas, 
realizado em New Wark1_ u.s. As CongregaçOes Marianas e oa cat6-
11cos em geral devem-~e maia este grande beneficie, pela publ1-
caçlo de uma tesa gue mereceu tantos elogios r~quele Congresso 
e que muito ajudarl a elarificar conceitos b'sicos de nossa 
Doutrina social (Rio de Janeiro, RJ1 ~7-11•1965). . 

2. Quero felicitar o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes por s~ 
mensagem de esclarecimento •obra o comunismo. Clara e completa, 
a obra. far! enorme bec, inclusive a muitos cat6licos. 
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{j)-:. P•• pAutO _.JOS! DE SüUZA, S. J ., Assistente. d~: Confedera
çlo Nacional das Congrega.çOes Marianas • daeFederaçl•das· 

· Congregaçl5es: Marianas do Rio de· Janeiro e de: SAo Pcul.e J Chet'e 
da Delegaçlo Brasileira ao Segundo Congresso Internacional das: 
Congrega.çoes Marianas, reüizado em New Wark, Estados Unidos 
da Am8rica do Norte, em agosto de 1959a 

1. Tal & prof'undldad• e acabamento ela tese Dignidadt S. 
Pessoa Humana do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes~ que• 
por voto d& Assemblaia, roi propost& e aprovada & sua trans
criçlo nos Anais e a. sua. transcriçlo mimeografada (• .A Cruz"' -
Rio de Janeiro, 20-9-1959)• 

z. o 6ltimo trabalho da. pena de Geraldo Bezerra de Menezes 
Doutrina soci!l ~ Direito ~ Traba1bp & s6lido e bem elaborad•• 
Continue o autor combatend·o o bom . combate. 

3. Li pela terceira. ve~ ~ Comunism~ - cr1tica Doutrin!ria 
de Geral.do Bezerra de Menezes. Parab ns maidsculos pel& 5&-• 
ediçlo. Senti que estava lendo um AUTOR, em termos da tundé 
e de formai (Sio Paul ~ 9-2•1975) • 

~ Pe. jFONSQ RODRIGUES, S • J •t -Diretor d& Conf'ederaçl.o Na
cional das CongregaçOes Marianaa: 

1. Ma:gn!f'ieo o livro Doutrina. Social .! Direi to gg Trabalho 
com que Geraldo Bezerra. de Menezes presenteou a P'tri& Bra
sileira, tio falt& de luz. 

suas quatro magistrais conferencias unidas num s6 tomo 
slo um archote a arder • & alumiar com a mais ~plendorosa 
luz as trevas que tudo oprim••• 

Congregado que possue. o profundo senso cat6lieo, roce de: 
ortodoxia, o autor sabe beber· a lu• que irradia nos mais puros 
e. fartos mananciais d& verdade. 

QUe Nossa. Senhora o conserve longos ano~ a serviço do 
Brasil • que seus filhos formados na escola- do tl·o grande: mes• 
tre. o possam suceder na tarefa. de arder e iluminar. 

z. Magistral o opdsculo Dignidade da Pessoa Humanas conoei
tuaçOes exatas, senso filosÕfico perfeito, clareza de expressao, 
profundidade e transcendencia das id~ias e dos conceitos. o tra
balho & de um catedr!tico 1 altura de sua. misslo universitlria 
(Nova Friburgo, dezembro- 1965). 

3• Acabo de ler com imenso interesse, prazer e proveito o 
dltimo livro do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes Educaclo 
Mora1 ~ C1vic& • Estudo ~ Problema~ Brasileiros. Nele se per• 
cebe que a Pltria colocou na presid ncia da: Com1ss5o Nacional 
de Moral e Civismo um homem verdadeiramente. competente do pon
to de vista; filos6fico •~ pedag6gice fara a f'unçlo de plasmar 
a almA nacional (Sio Paulo, ~9-1976 • 

~ Pe. ANTONIO MONTEIRO DA CRUZ, S. J., Assistente da Confede
raç~o Nacional das CongregAçôos Marianas~ 

Ao corajoso, competente e consciente Ministro Geraldo Bezer
ra de Menezes, a minha admiraç4o pelo seu erudito estudo e. & minha 
gratidlo pslo grande serviço que prestou l . Igreja e l P~tria com 
a sua critica AO comunismo ateu e intrinsecamente perverso (Rie 
da Janeiro, 22-2•1975) • 

&+ Pe. MARCELO DE CARVALHO _AZEVEDQ, s. J., presidente da Con
fer8ncia dos Religiosos do Brssll1 

Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela nova 
vida deste. sempre precioso instrumentawde formaçlo e trabalhe
seu belo livro O Comunis.a - Critica Doutrin~ria, em 5&• edi· 
çlo (Rio de Janeiro, 19·3-1975). 



(i)...; Pe.. OSCAR. MÜELLER, s. J.t Reitor do Semin!rio Central 
'lf. s. da ImacUlAda Conceiçlo de s o Leopoldo, RSs 

1. Li com a mais pura comoçlo a parte do discurso que fala de 
no~.- Ce1e~te Mies o coraç!o amoroso do filho nlo se poude fur
tar ao prazer de fazer da citaçlo uma profisslo pessoal de sua fi 
e de seu amor. Meus mais calorosos aplausos, Sr. Ministro, e 
minha sincera admiraçlo. Acredito que a Justiça do Trabalhe, 
sob a presidência de v. Exa., estl em boas m!es. liJJJ ~, 

- A prop6sito do Discurso de Posse na Acádemia Flum1ense de 
Letre.s. 

2. Tenho em mloa a: tese inaugural. do Curso de Divulgaçlo e 
Aperfeiçoamento de Direito do Trabalho: A Justiça do Trabalh~
Sua signific&c!o na hist6ria: jur!dica: e social do Br~s11• N!o 
duvido de que os seminaristas, nos seus estudos de !tica· e So
ciologia_~ se aprovei tar!o grandemente das Uçees que o Ministre 
Geraldo Bezerra de Menezes lhes d,, de profundo saber! de inten
so l&b~r, de inteligente, aplicaçlo dos princ!pios bds cos li de 
a~ filosofi~ aos assuntos e ls realizaçOes modernas, e da uma 
honestidade a. toda. prova (Sio .Leopo1do, 10-6-1948). 

~ Pe. PAULO DE TARSO, &e J • t Diretor do Col~gio Slo Luis 
(Sio Paule, SP)a 

Quere, em nome do Col&gio de que sou Diretor e em ;•usir'
prie, felicitar o autor por mais es1;a magn!fica obra - Dis . -
dios Coletivos do Trabalho, que vem jttntnr-ge l lista j grande 
produzid& ror ele em prol da cultur~ jurÍdica· de. nosso pove 
(29-8-1949 • 

@-;, P~. LUIZ GONZAGA l.fARIZ_, Se J • (Salvador, BA) s 
1Homen &! Id~ia Lu "7 da F - obra que s6 pode ser escrita 

por uma alma de posse da Verdade Col~gio AntOnio Vieir~ • Salvador, 
BA, 16-7-19~ • 

@-+ Pe. JOJW ROCHA, S • J • {Belo Horizonte., MZ): 
•• •"'e o Col&gio Loyole ~gradecom a delicadoza. da oferta de 

sua sAbia mon~rafia sobre Diss!dios Coletivos do Trabalho (Bele 
Horizonte, 2-B-1949). 

~~ Pe. PANÇR4CIO DUTRA, s. J., Assistente da Fed~raçlo das Con~ 
greg çOes Marianas da ~rquidiocese do Rio de Janeiros 

1. J' tive oportunidade de ler Dignidade da Pessoa H~~a. 
Conf'ess:o que me agradou mui to pela profundidade. It'aço votos para 
que o Apostol~do social do Ministro Geraldo Bezerr& de Menezes 
continue ativamente: (Rio de Janeiro, 27-11•1965). 

2• Os meus parab~ns ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes pele 
seu livro O Comunismo - Critica. Doutrin~ria.. Hoje, mais do que 
nunca,,, os catÕlicos aut~nticos, convencidos de sua I!lissâo ne. hora 
presente, t&m que colocar os seus talentos a serviço da verdade, 
na defesa: da i~.ttegrid~d• da r&. 

Continue o autor servindo a. Cristo, a sua MAe e a Igrej•, tor
nando-se, assim, o reformador., o orient~dor,_ o construtor de novo 
mündo que estA a surgir (Rio de Janoiro, 1~2-1975). 

@4 Pe. ~AULO JMIJ BANNW~, s. J., Reitor de Faculdade de 
Filosofia (Nova Friburgo, RJ~Assistente da Confederaç~o Nacio
nal das CongregaçOes Marlanass 

1. O~ mais sinceros parab~ns pela nova seleç4o de. belas con
ferências• Deus lhe fecunde a atividade pelo bem da religiAo e da 
sociedada. -

- Sobre Doutrina Social e Direito do Trabelho. 
2. Pela publicaçAo de Dignidade da Pessoa Humana, vejo que o 

Dr. Geraldo Bezerra de Menezes nad~ perdeu do seu entusiasmo pela 
caus~ Mariana e pelo Apostolado. Deus 1ouvadol (Fortaleza, 13-
12-196'5). 



ho B!UR .ILONSO, s. Jov Reitor da Pont1tie1& Univeraidade 
Cat&lica do R1o_ de J'aneirea . 

Bela. contribuiçlo a do Ministro Geraldo Bezera de) Mane-, 
D& lu.ta cad& di& mais d1t!c11 d•; coab&tC' o -teriallaao que noa 
deacr1st1an1• para depoia dezmaan1 ~noso Saibaoa lutao ~ 
causa t & uip nobra vi__. ~ luz da tranacendlnc1& (ao.a, ... 
tembro • 191~1 o 

Peo LdRCIO MDuà.l, s. Je, Reitor d& Pont1f'fc1& Universidade 
Cat611ea do Rio de J~eire&: . 

Precl.oso volwae sobre o collllll18110, que JmitQ apreciei. Pa.e· 
sei-~ ao nosso Padre Brentano, ii para qu• tab!~oasa ter o pra: 
au- d-. leitura. tio WlllfJIJ provei tosa (17-9ole l96Z) • 

- Ll n&; 5•• ,d1çle~- ·-e ·-livro de Geraldo-Bezerra·-de Henezea 
o Co'1"lsmo - cr1gca: ~utr1n4ri& • apreci~i do a& a clarua da 
exposJ..ç o)Jji• so e tu o a coragem de denunciar erroa que mui toa 
hoJe nlo t&m o desassombro d-. enfrent~, ~a nlo perder 
a popularidàde (Bo~, 16a9-1975) o __ 

PeD LUIZ C:~ MONNER.U s o J~ .1 Reitor do Col:lçio .A'nchi:!fi de 
Nova Friburco, Blt CP~ilor do-Pontideie Col:lg1o Pio Br ebo 
de Rour . _ 

Bdmo Rodrigues I.Dtterbach eati de parabba~ r•s Wl bd.o • 
necesshie trabalho,_ e Dr• G.eraldo Bezerr& de Menezes mere~ twt• 
quanto consta nas paginu de sU& biografia :(hibur~ 16-lO.l97Z)e 

Parabha a Geraldo Bezerra de Menezea pela quarta ediçlo & .. 
o c~smo - cr!tie :m.outr~ao Y1-se que o ocelente livre 
ta~ apla: acei ~lõ-CL QUe e continue &: eaclarecer & <a>1»~1o 
p!blica .(Friburg_o_, 16;;10.1972) • 

Pe0 ~ ~LI!O CHEMELLO, s; J ., do Instituto Padre ~chieta, 
d8! C&choelro do ItapuirillJ BSl . _ 

S~2e-ai do 6tiao trabalho O Cgmm11Dl0 ~ cr.tt~ ~ 
t~11 _do Dr. Geraldo Bezerra de Kenezea na pastorverii
t i&l da: qual aou em p8.'rte responslvel.. Dif'undird a obra e
tr• professores e alunos • t llllblm farei propaganda. junto ao Cle
ro • aos muitos adultos que •b a este Instituto, que 6 centro 
de tormaçlo de Ap6stolos (Cachoe1ro, 17-B-l.975) o 

-
Peo JOS! LOURENÇO DA COSTA AGDIM, s. J' ., ._ Reitor da 

Universidade Cat611ca de_ Minas~ Geraiat 
~gradecendo ao prezaao Professor_ Geraldo Bezerra de Mene2e8 

a gentilez& do oferecimento do tolhete D4gpidade da PtsfO&HJ!te 
~ qu•ro dize d& reproduçlo imaginativa que fiz de1 aua prele
çü naquela sala da §:et!tiUfsversW!:Newek_. N. Y) e ck) praze 
renovado que tive .. 11:,~ Sio P-ci; SP • Resid~ci& dO Pedro 
can!sio - sem data) o . ~ . 

Z.Apesu- de mrárilhoaamente concisa, a ·pr!t1ca. ~Iria 
do Professor Geraldo Bezerra de Manezea' coap~etao~\ô 
coiiUllisiiO ea todos os seta pontos: Y1 tais, nlo deixando eacapa:r 
as auas: IDllhas (s. Paulo, 1~11-1972) • 

Peo .rost D.l-FROT~ GENTIL, So J o,~ Diretor do ••Mensageiro d• 
Coraçlo de Jeaus~t _ . - _ _ 

~qoDJ=rlhe:- o agradeciment. pela r-s•• d~ seu belo 11 Y.r• 
Romena ~Idlias 1 · Lu1 da FJ, Zao ediçle. _ 

O ensagelii' darl Ulla nota bibliegrltiea par& alertar- oa 
lei tore•· que a~ ter lo a JJ,., lucre eOlll tio boa lei tura.;(lk.o o-&:_ 
~/.~~--\r..Q; :L-6 - 41: ~- 49' :_':;"ô) ..... ,_ . -. ---

Pe. JNDRI SCHW&B~ s. J'o, da. Pontit!cia Uni•ersidade Cat61!
ca do Rio _ de J'anetr.a 

Faço votos da aaia upla propagax;lo da obra o Comnn1 ~ • 
CrStica Dput~a __ do Ministr'o Geraldo Benrra de: Menezealü.e 
de Janelr•, _ • -1975) .o - · 



~ PM. ~ DAINESE, S .J •, Diretor da Faculdade Pontifícia 
de Filoso~ô (Nova. Friburgo1 RJ) e Assistente da Confedera
çAo Nacional e da FederaçAo das CongregaçOes Mnrianas da. Arqui
diocese de Niter6ia 

1. ~timo trnbalho Homens ~ Id~ias A Luz. S§ li, 2a. edi· 
çAot de: Geraldo Bezerra de Menezes ~ mais ~ realiza~Ao aben
çoada de sua- alma apost6lica{T~ ~~, 41-42-4~5 f$), 

z. Quero felicitar o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes por 
dois motivos bem dignos de atrair-lhe os encômios que mereces 
• o primeiro motivo A o valor cientifico, moral, social, jurí
dico da sua obra; o segundo A o valor apost611co da um traba
lho escogitado e realizado por uma inteligência vivificada e 
impregnada da mais genuína doutrina cat6lica\ O Dr. Geraldo A 
sempre o ardoroso e fiel paladino de Cristo e da sua IgrejaS 
Calorosos parab&nsl (Nova Friburgo, 17--7-1949) 

- Sobre Dissídios Coletivos do Trabalho, la. ed. 
3· Recebi do ilustre e sempre lembrado amigo, Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes, incansãvel ap6stolo e benem~rito 
patrício, seu novo livro Doutrina Socia1 ~ Direito do Traba
lho. Esta nova publicaçlo 6 uma bela afirmaçlo de sua vasta 
cultura jur:!dic& e social e ao mesmo tempo uma._sementeira de 
verdade e SI: Jiililii VERDADE. Bendita a sua pena, sempre. a 
serviço do Beml 

4. Magistral a tese sobre. a Dignidade da Pessoa Humana 
do eminente e perfeito Congregado Mariano Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes. Nada mais necessãrio, nada mais oportuno, hoje 
em dia, do que lembrar a todos que a dignidade humana e cris
ta da pessoa , _um tesouro e um patrimônio, desde o modo de se. 
vestir e de se apresentar at' o cum~rimento dos deveres mais 
augustos e mais santos {Dezembro-1955). 

5· Ao preclaro e sempre admirado Dr. _Geraldo Bezerra de 
Menezes, agradeço muito sensibilizado o exemplar do seu 6timo 
trabalho O Comunismo - Critica DoutrinAria, 3a. ediç!o, pe
dindo a Deus e l Vencedoraãe todas as heresias que abençOem 
e fecundem tio oportuna e necess~ia iniciativa .apost6liea 
{Rio de Janeiro, 19·3-1971). 

s6 pelo fato de se apresentar em quarta ediçlo, o livro 
O Comuni~o - Critica Doutrinâria prova e exalta a riqueza e 
ã import cia do seu conteádo, alêm de inconfundível atualidade. 

Numa hora em que a poluiçAo da dúvida e da insegurança 
envenena os espíritos e extravia tantas intelig8ncias, como o 
mundo precisa de orientaçAo doutrin~ria firme e segural 

Parab~ns e votos cordiais para que a sua mensagem cristl 
seja ouvida, meditada e propagada (Rio de Janeiro, 12-10-1972, 
Festa de Nossa ·senhora Aparecida). 

6. Nos dois livros do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
O Comunismo Crítica Doutrin~ria, 5a. ediçlo, e Educaclo Mora1 
~ c!vica - Estudo ~ Problemas Brasileiros o _que mais apreciei 
s!o duas qua~lidades particularmente preciosas que marcam tio 
admiravelmente o Homem e o Pensador (com H e com P maidsculos). 
Esses dois predicados sAos a fA e a firmeza. Qualidades tanto 
mais valiosas quanto mais sofremos, hoje em dia, os efeitos per
niciosa• da poluiçAo da, ddvida, da insegurança, do relativismo, 
do mal entendido pluralismo, dos questionamentos de TODOS os va
lores divinos e humanos, em todos os niveis e em todas as esferas:. 

Pessimismo de velho 'l - Oxall que jjj sejal No mundo de 
hoje, tenho a impresslo de rever a cena evang~lica de P11Qtos 
diante de Cristo: a Verdade 'l - Que ' a Verdade 'l 

Como o homem de hoje tem medo da Verdadal 



As duas publicaçOes do Professor Geraldo Bezerra de Mene
zea slo, ao contrArio, um patrimenio de afirmaçOes claras, d~ 
cididas, s6lidasl inarred6veia1 porque iluminadas por uma f6 
que nlo pode vac lar l 

Queira Deus que esses dois pequenos grandes livros irra
diem em mui tas e mui tas almas a .. lu.z da~ inaba14vel firmeza na 
tA e da. ·1naballve1 f A na firmezaS (Rio de Janeiro, 27-8-1976) • 

~ Pe. ,TOS! COELHO DE SOUZA, S. J. 1 Diretor do ColAgio Sante 
In!cio (Rio de Janeiro, RJ) • !Assistente da Contederaçlo Nacio
nal das CongregaçCes Marianaa: 
· !.Agradeço sensibilizado o seu estudo sobre Diss!dios Q.Ql.l

tivos do Trabalhg, que li e apreciei, enviando-lhe ao mesmo 
tempo minhas fel1citaç0es e. parab~ns pel& magn!fica produçlo, 
de acordo, ali~!t com seus trabalhos &fiteriores, dos quais sou 
entusiast& e a rador sincero (Rio de Janeiro, 4-7-1949)• 

z. Aplaudo mais esta contribuiçlo do Dr. Geraldo Bezerra. de 
Menezes para a estabilizaçlo da doutrina social da Igreja. O 
trabalho tradua o seu entusiasmo produtiYO em prol d~ tesea 
cristas trabalhistas (Col8gio Slo Francisco Xavier.· • Slo Paule, 
1-12-1965). . 

- Sobre Dignidade da Pessoa Humana. 
3• Chegou-me ls m!os a brochura de Edmo Rodrigues Lutter

baCh: Geraldo Bezerra~ Menezes- Homem SI! F'~ Ap6stolo ~
K2• Nlo me contive que nlo a folheasse, para. t.er Wll& id6ia: do 
trabalho sobre, o nosso grande amigo, tio benem&rito d& Igreja 
e do movimento cat6lico leigo em nosso Pais • . 

o opdsculo veio despertar-me toda a. admiraçl~ e amizade 
que sempre nutri. por esse grande batalhador d& causa cat6lica, 
•~ reavivar· os sentimentos saudosistas dos tempos de. nossa can
viv8nci~ l = frente do MArianismo Nacional (Rio de. Janeiro, RJ, 
22·3-1973). 

à. Dou -os parab&ns ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
pela segunda ediç!o do seu mngn!fico trabalho Q Comunismo 
a pc:r esse apostolado da pena, t!o importante nesta hora em que . 
vivemos (S!o Paulo, SP1 22-2·1966). 

Faço votos para que a. quinta, ediç!o da oportuna obr&Q ~ 
munismo - Critica. DoutrinAria, tio bem elaborada e apresentada, 
seja tao bem sucedida quanto as anteriores, • esse trabalho le
ve muita luz e esclarecimentos a tanta gente desnorteada e mal 
informada por esse Brasil afora (Rio de Janeiro, 11•7•1975)• 

5• Gostei muito do modo como foi desenvolvido o tema no · 
opdsculo Educac!o More.l. ~ C!.vica I - Estudo de Prob ema là!:!
sileiros: de~ autoria do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes Rio da 
Janeiro, 6-8-1976). 

~ Pa. PEDRO VELLOso, s. J., Reitor da: Pontif!ci~ Universidade 
Cat6lic& do Rio de Janeiro ; Assistente: da Confederaçlo Nacional 
dos Trabalhadores Gristloss 

I. Dou os meus parab&ns sinceros ao Dr • Geraldo Bezerra de. Me
nezes pela tese sobre a Dignidade da. Pessoa Humana, apresentada 
ao Segundo Congresso Internacional das Congregaç~es Marianas, 
realizado em New Wark1_ u.s. As Congregaç~es Marianas; • os cat6-
licos em geral deve~~e maia este grande beneficie, pela. publi• 
caçAo de uma tesa gue mereceu tantos elogios r~quele Congresso 
e que m~to ajudarl a clarificar conceitos bAsicos de nossa 
Doutrina Social (Rio de Janeiro, RJ, 27-11•1965) • 

2. Quero felicitar o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes por sua. 
mensagem de esclarecimento aobre o comunismo. Clara. e completa, 
a obra: far! enorme bem, inclusive a muitos cat6licos·. 
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~ Pa. PAULO )'OS! DE SOUZA, S. J., Assistente. d«: Confedera
çlo Nacional das CongregaçOes Marianas • daeFederaça.du· 

· CongregaçOes: Muianaa do Rio de Janeiro e de: sao Paul. e J Chefe 
da Delegaçlo Brasileira ao Segundo Congresso Internacional das: 
Congregaçoes Marianas, realizado em New Wark, Estados Unido• 
d& Am~rica do Norte, em agosto de 1959: 

1.. Tal & profundidade e acabamento da t•s• Dignidade ,à 
Pessoa Humana do Ministro Geraldo Bezerra de Menezest- quat
por voto da ~ssembl61a, foi proposta e aprovad~ a sua trans
criçlo nos Anaia e a. sua transcriçlo mimeografada (• A Cru.- • 
Rio de Janeiro, 20-9-1959)• 

z. o 6ltimo trabalho da. pena de Geraldo Bezerra de Menezes 
Doutrina soci!l ~ Direito S2 Trab~ & s6lido e bem elaborad•• 
Continue o autor combatend:o o bom combate. 

3. Li pela terceira. ve~ ~ Comunism~ - Cr1tica DoutrinAria 
de Geraldo Bezerra de Menezes. Parabns maidsculos pel& 5•·• 
ediçlo. Senti que estava lendo um AUTOR, em termos de. fundá 
e de formai (Sio Paule~ 9.-2•1975). 

~ Pe • .AfONSO RODRIGUE~ S • J •t -Diretor d& Confederaçao Na
cional da~ CongregaçOes Marianas: 

1. Ma:gn1tieo o livro Doutrina, Social .! Direito .-ª2 Traba1ht 
com que Geraldo Bezerra, de Menezes presenteou a Pitri& Bra
sileira, tio falt& de luz. 

suas quatro magistrais conferencias unidas num s6 tomo 
alo um archote a arder e: & alumiar com a mais ~plendorosa 
luz as trevas que tudo oprimem. 

Congregado que possue. o profundo senso cat6lieo, roce de. 
ortodoxia, o autor sabe beber· a lU% que irradi& nos mais puros 
e. fartos mananciais da verdade. 

QUe Noss• Senhora o conserve longos ano~ a serviço do 
Brasil e que seus filhos formados na escola do ti~ granda mes• 
tre. o possam suceder na tarefa. de arder e iluminar. 

2. Magistral o opdsculo Dignidade da Pessos Humanas concei
tuaçOes exatas, senso filos6tico perfeito, clareza de expressao, 
profundidade e transcend!ncia das idAias e dos conceitos. o tra
balho 6 de um catedr!tico 1 altur& de sua. misslo universitlria 
(Nova Friburgo, dezembro- 1965). 

3• Acabo de ler com imenso interesse, prazer e proveito o 
dltimo livro do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes Educaclo 
Mora1 ~ Cívica - Estudo ~ Problema~ Brasileiros. Nele se per
cebe que a Pltria colocou na presid ncia d8: ComissSo Nacional 
de Moral e Civismo um homem verdadeiramente. competente do pon
to de vista filos6fico a pedag6gice far& a tunçlo de plasm~ 
a almA nacional (Sio Paulo, ~9-1976 • 

~ Pe .• ANTONIO MONTEIRO DA CRUZ, S. J., Assistenta da Confede• 
raç~o Nacional das CongregAçaes Marianasl 

Ao corajoso, competente e consciente Ministro Geraldo Bezer
ra de Menezes, a minha admiraçllo pelo seu erudito estudo e. a minha 
gratidlo polo grande serviço que prestou ~ Igreja e l P~tria co~ 
a sua critica AO comunismo ateu e intrinsecamente perverso (Rie 
de: Jmeiro, 22-2•1975) • 

~ Pe. MMCELO DE CARVALHO AZEVEDQ 1 s. J., presidante. da Con
fer8ncia dos Religiosos do Bras1l1 

Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela nova 
vida deste. sempre precioso instrumento de formaçlo e trabalhe • 
seu belo livro Q Comuni~- cr!tica -Doutrinãria, em 5&• edi
çlo (Rio de Janeiro, 19•3•1975). 



li)_, Pa. OSCAR MÜELLER, S. J., Reitor do Semin~.rio Central 
'lí. s. da ImacUlada Conceiçlo de Slo Leopoldo~ RSs 

1. Li com a mais pura comoçlo a parte do discurso qua f'ala de 
nos.a Celeste Mies o coraç!o amoroso do filho nlo se poude fur
tar ao prazer de fazer da citaçlo uma profisslo pessoal de sua ra 
e de seu amor. Meus mais calorosos aplausos, Sr. Ministro, e 
minha sincera admiraçlo. AcreditG que a Justiça do Trabalhe, 
sob a presidência de v. Exa., estl em boas m!es. IJiiJ 

- A prop6sito do Discurso de Posse na Acádemi& Fl~nse de 
Letrçs. 

z. Tonho em mlos a tese inaugur&.l do Curso de Di vulgaçlo e 
Aperfeiçoamento de Direito do Trabalhos A Justiça do TrAbalho· 
Sua significaç!o na hist6ria: jur!dica: e social do Br~s1l• Nlo 
duvido de que os seminaristas, nos seus estudos de Etica: e So
ciologia~ se aproveitarlo grandemente d~s liçees que o Ministre 
Gercldo Bezerra de Menezes lhes d,, de profundo saber, de inten
so labcr, de inteligente. aplicaçlo dos principias bdsicos il de 
•&6 filosofia a~s assuntos e ls realizaçees modernas, e da uma 
honestidade a, toda, prova (Sio .Leopoldo, 10-6-1948). 

~ Pe. PAULO DE TARS0 1 S• J •t Diretor do Col~gio Slo Luis 
(Sio Paulo, SP)s 

Quere, em nome do Col&gio de que sou Diretor e em ;euslr'
prie, felicitar o autor por mais es*a magn!fica obra - Dis . -
dios Coletivos do TrebalhQ, que vem juntar-se l lista j . grande 
produzida ror ele em prol da cultura jurÍdic~ de, nosso povo 
(29-8-1949 • ' 

@-;; Po. LUIZ GONZAGA l.fARIZ 1 Se J • (Salvador, BA) s 
1Homen a) Id~ia Lu da F - obra que s6 pode ser escrita 

por uma. alma de posse da Verdade Col~gio Antônio Vieir& • Salvador, 
BA 1 16-7-1942.) • 

~ Pe. lQ!Q_ ROCHA, s. J. (Belo Horizonte:, MZ): 
• • •"'e o Col&gio Loyole; agradecem a delicadGza. da oferta de 

sua sAbia mon~rafia sobre Dissídios Coletivo3 do Trabalho (Bele 
Horizonte, 2-8-1949)• 

~~ Pe. P&NCRACIO DUTRA, s. J., Assistente da Federaçlo das Con
gregaçees Marianas da ~rquidiocese do Rio de Janeiro& 

1. J4 tive oportunidade de ler Dignidade da Pessoa Hum~a. 
Confesso que me agradou mui te pela! profundidade. It'aço votos para 
que o a.postolado social do Ministro Geraldo Bezerra, de Menezas 
continue ativamenta (Rio de Janeiro, 21-11~1965)• 

2• Os meus parab~ns ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes pele 
seu livro O Comunismo - Critica. Doutrin~.ri~.. Hoje, mais do que 
nunca,, os catÕlicos aut~nticos, convencidos de sua miss:lo na hora 
presente, t8m que colocar os seus talentos a serviço da verdade, 
na defesa: da: i~ltegrid~de da r&. 

Continue o autor servindo a: Cristo, a sua MAe e & Igrejã1 tor
nando-se, ~ssim, o reforcador, o orientador~ o construtor de novo 
mando que estA a surgir (Rio de Janeiro, 1~2-1975). 

@4 Pe. tlAULO JWIJ BANNW~, s. J., Reitor da Faculdade de 
Filosofia {Nova Friburgo, RJ~Assistente da ConfederaçAo Nacio
nal das Congregaçees Maxl.anasz 

_ 1. O~ mais sinceros parab~ns pela nov& saleç4o de: belas can-
f'er~cias• Deus lhe fecunde a atividade pelo bem da religilo e da 
sociadada. -

• Sobre. Doutrina Social e Direito do Trabelho. 
2. Pela publicaçAo de Dignidade da Pessoa Humana, vejo que o 

Dr. Geraldo Bezerra de Menezes nad~ perdeu do seu entusiasmo pela 
causa Mariana e pelo ApostolRdo. Deus louvadol (Fortaleza, 13-
12-1Q6'll. 



ho A:UUR .ILONSO, Se Jov B.eitor da Pontitld.e Un1vera1dade 
cat811e& do R1o .. de J'aneirea 

Bela contr1bu1çlo a do Ministro Geraldo Bez.rra de) Mene--, 
D& luta cad& dia matl.s dif'!cU de: coaba.te~:· o -ter1&11Sll0 que noa 
deacr1st111111• para depoia deSliJIII.'DS zu-noso Saibamos lute-o A 
cmaa t a ui' nobra v1..- ~ luz da transcendlne1a. (Ro!la• s .. 
teabro • 1915Jo 

Peo LWCIO MDuU1 s. ~., Reitor da Pont1tfc1a Univeraidade 
Cat&lica do Rio de .Taniir•~ 

Precioso volwae sobre o comm181101 que llll1 tQ apreciei. Pa.ca 
aei•o ao nosso Padre Brentano, li para qua tamb!~ossa ter o pra:a 
ar de leitura ~o QIJJIJJU proveitosa (17-9-=-IJI' l96Z)o ; 

- Li na. 5•• ttdiçle~· ·-o·-livro de Geraldo-Bezerra·-de Menezes 
o eo:i"l:mo - Cr1ªc" ~utrin4ris ~ aprec1~1 do s6 a clareza cl& 
ezpo ~ç lllls ao etu o a coragea de denWlciar erros que I!U1 toa 
hoje nlo )Jji tb o desassombro de enf'l"entU', pv"ra nlo perder 
a popularidáde (Boma,_ 1&.9-1975) o _ 

Pe0 LUIZ G~ MONNmlft1 So J.~.l Re~~Qr do Col·lgio Anchi:!fi u 
Nova Friburco, BJ't CPÃJ1 ,;or do Pontuleie Col:lg1o P1o Br ebo 
de BioMt _ _ 

Bdmo Rodrigues idltterbach eati de parabAu~ ris UJI belo e -
necesslrio trabalho9. e nz.. G.sraldo Bezern de Menezes mere~ tuda 
quanto consta nas paginaa de au& b1ograt1a ._(Fribur~ 16-l<>-1972') • 

Parabh. a Geraldo Bezerra de Menezes pela quarta ediçlo u~ 
o C~po • c:rftii& llJ.ou~rinlri!o TI-se que o excelente livre 
tem~ ampla: acei ~lõ~ ~ele continue a eaclarecer & ~1n~lo 
p~bllca .(Friburgo_, 16elO.l972) • 

Pe0 -HlPOLI!O CHEMELLO, S~ .r., do Instituto Padre Anchieta, 
de1 C&chodro do ItapemirillJ ~ 

Serv11--s .. e1 do 6t11lo trabalho O ComunifiilO .. ~t~ Do~ tir!nk1A _d_o_Dr. Geraldo Bezerra de Henezea na pas-torver•i
t 1& da: qual sou em pR-'rte responslvel. Difundire a obra ... 
tr• professores e alunos e tm.blm tare1 propagan~ junto ao Cl .. 
ro e aos Dlll1tos adultos que Yb a: este Instituto, que 6 eentr• 
de tormaçlo de Ap~stolos (Cachoetro, X-7-s--1915) o 

Pee J'OS!: LOURENÇO D.t: COSTA AGUua1 s • .r., c. Reitor da 
Universidade Cat&liea de~ Minas~ Geraist 

I.&gradecendo ao preza!D Professor_ Geraldo Bezerra de Menesea 
a gentileza do of'ereci.llento do !olh•te Dignidade d& Pesua HP!f: 
g,_ quer-O dize da; reproduçlo imaginativa qu• fiz de~ au& prele
çü naquela sal& da S:et!t&Ufsver,~}f~k_. N. Y) e ciO prazer 
renovado qu• tive. .. ~~~ Sio P~, SP • ResidJrici& dO Pedro 
canfsio • sea data) o . _ . 

Z'..tpeaa- de marárilhosamente concisa, a 1Jrft1cE ~iria 
do Professor Geraldo Bezerra de Menezes t comp~etao~~ 
cozmn1.siiO em todos os seua pontos: Y1 taia, nlo deixando eacapa;r 
as auaa; unhas (S. Paulo, 13oll•l972l • 

Peo JOS~ DA~ FROTA GENTIL., So J' o, ~ Diretor do "Mensageiro d• 
Coraçlo d• Jesua~-1 ~ _ _ . -

~a&oJJ.i=rlhe:- o agradecimente pela r-s•• d• seu belo 11 n-e 
Homens IMidfiy l -Luz ga FI, zao ediçle4 . 

o en.sageli.. darl mu. nota bibllegrlriea para alertar os 
lei terea· que a6 terlo a 1...,. lucre com tio boa 1•1 tur&o. fko o-L 
:.JC:\.,.:S<---\r..Q; :L..-6- --1 Z ·-- 49 Sô). ,_ ._ ·-... __ 

Pe. ~RI SCHWIB~ s • .To, da. Pont1f!cia Uni•ersidade Cat61!
c& do Rio _ de J'aneirea 

Faço votos da JU.ia aapla propagc;lo da obra o Comnn1'{! • 
Cr!tica D.ou~~a __ do M1n1stro Geraldo Bez11rra de~ MenezesRiie 
de J'aneli'i, -l975).o - · 



~ Pa. ~ DAINESE1 S.J., Diretor da Faculdade Pontif!cia 
de Filoso~6 (Nova. Friburgo 1 RJ) e Assistente da Confedera
çAo Nacional e da FedcraçAo das CongregaçOes Marianas da Arqui-
diocese de Niter6ia · 

1. btimo trnbalho Homens ~ Id~ias ! ~· i!§ U, 2a. edi· 
çAo1 de: Geraldo Bezerra de Menezes ~ mais uma realiza~Ao aben
çoada de sua- alma apost6lic&{T~ ~~} ~1--12-4~5'!$) .. 

2. QUero felicitar o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes por 
dois motivos bem dignos de atrair-lhe os encômios que merecea 
- o primeiro motivo A o valor cientifico, moral, social, jurí
dico da sua obra; o segundo A o valor apost6lico de um traba
lho escogitado e realizado por uma inteligência vivificada e 
impregnada da mais genu!na doutrina cat6lical O Dr. Geraldo A 
sempre o ardoroso e fiel paladino de Cristo e d& sua lgrejal 
Calorosos parab&nsl (Nova Friburgo, 17--7-1949) 

- Sobre Diss!dios Coletivos do Trabalho, la. ed. 
3· Recebi do ilustre e sempre lembrado amigo, Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes, incansAvel ap6stolo e benem~rito 
patr!cio, seu novo livro Doutrina Socia1 ~ Direito do Traba
lho. Esta nova publicaçAo 6 uma bela afirmaçAo de sua vasta 
cultura jur!dica e soc-ial -e ao -mesmo tempo ·uma: sementeira de ----· 
verdade e ~' Jiiiiiii VERDADE. Bendita a sua pena, sempre. a 
serviço do Beml 

4. Magistral a tese sobre. a Dignidade da Pessoa Humana 
do eminente e perfeito Congregado Mariano Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes. Nada mais necessãrio, nada mais oportuno, hoje 
em dia, do que lembrar a todos que a dignidade humana e cris• 
ti da pessoa & ·um tesouro e um patrimônio, desde o modo de se. 
vestir e de se apresentar at& o cumprimento dos deveres mais 
augustos e mais santos {Dezembro-19~5). 

5. Ao preclaro e sempre admirado Dr. Geraldo Bezerra de 
Menezes, agradeço muito sensibilizado o exemplar do seu 6timo 
trabalho .9- Comunismo - Critica DoutrinAriil, 3a. ediç!_o, pe
dindo a Deus e i Vencedoraãe todas as heresias que abençOem 
e fecundem tAo oportuna e necessAria 1niciativa .apost6lica 
{Rio de Janeiro, 19•3-1971). 

s6 pelo fato de se apresentar em quarta ediçlo, o livro 
O Comuni~o - Critica Doutrin~ria prova e exalta a riqueza. e 
ã import cia do seu contehdo, al~m de inconfundivel atualidade. 

Numa hora e~ que a poluiçAo da dúvida e da insegurança 
envenena os espiritos e extravia tantas 1ntelig8ncias, como o 
mundo precisa de orientaçAo doutrin~ria firme e segural 

Parab~ns e votos cordiais para que a sua mensagem cristA 
seja ouvida, m~ditada e propagada (Rio de Janeiro, 12-10-19721 Festa de Nossa Senhora Aparecida). 

6. Nos dois livros do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
O Comunismo Critica Doutrin~ria, 5a. ediçlo, e Educac!o Mora1 
~ c!vica - Estudo SI Problemas Brasileiros o que mais apreciei 
s!o duas qua~lidades particul'armente preciosas que marcam tio 
admiravelmente o Homem e o Pensador (com H e com P maidsculos). 
Esses dois predicados s!os a r~ e a firmeza. Qualidades tanto 
mais valiosas quanto mais sofremos, hoje em dia . ., os efeitos per• 
niciosa• da poluiçlo da= ddvida, da insegurança, do relativismo, 
do mal entendido pluralismo, dos questionamentos de TODOS os va
lores divinos e humanos, em todos oa niveis e em todas· as esferas:. 

Pessimismo de velho 'l - Oxal! que jjj sejaL No mundo de 
hoje, tenho a impressAo de rever a cena evang~lica de Pilatos 
diante de Cristo& a Verdade ? - Que a a Verdade ? 

Como o homem de hoje tem medo da Verdadal 



As duas publicaçOes do Professor Geraldo Bezerra de Mene
zea sAo, ao contrArio, um patrimenio de afirmaçOea claras, de
cididas, s6lidaal inarred!veia, porque iluminadas por uma f6 
que nlo pode vac lar l 

Queira Deus que esses doia pequenos grandes livros irra• 
di em em mui tas e mui tas almas a .. luz da. inabal!vel firmeza na 
r A e da, ·inabalivel f A na firmeza& (Rio de Janeiro, 27-8-1976) • 

~ Pe. /OS~ COELHO DE SOUZA, S. J., Diretor do Col8gio Sante 
In!cio (Rio de Janeiro, RJ) • !Assistente da Contederaçlo Nacio
~al das Congregaçees Marianaaa 

I.Agradeço sensibilizado o seu estudo sobre Diss!dios ~ 
tivos S2 Trabalho, que li e apreciei, enviando-lhe ao mesmo 
tempo minhas felicitaçOes e. parab~ns pela magn!fica produçlo, 
de acordo, ali~!! com seus trabalhos anteriores, dos quais sou 
entusiast& e a rador sincero (Rio de Janeiro, 4-7-1949)• 

2. Aplaudo mais esta contribuiçlo do Dr-. Geraldo Bezerra. de 
Menezes para a estabilizaçlo da doutrina social da Igreja. O 
trabalho traduz o seu entusiasmo produtiTO em prol das tesea 
cristas trabalhistas (ColAgio Slo Francisco Xavier.· • Slo Paule, 
1-12-1965). . 

- Sobre Dignidade da Pessoa Hpmana. 
3• Chegou-me ls m!os a brochura de Edmo Rodrigues Lutter

bach:· Geraldo Bezerra . .rut Menezes - Homem.!!!: E! .! Ap6stoio l!J1-
K2• Nlo me contive que nlo a folheassa, para; t1tr lli!1a id ia. do 
trabalho sobre: o nosso grande amigo, tio benemArito da. Igreja 
• do movimento cat6lico leig~ em nosso Pais • . 

O op4sculo veio despertar-me toda: a: admiraçlo e amizade 
que sempre nutri. por esse grande batalhador d& cansa cat6lica, 
•~ reavivar· os sentimentos eaudosistas dos tempos de nossa con
vi v8ncia, , , frente do Marianismo Nacional (Rio de. Janeiro, RJ, 
22-3-1973.). 

h. Dou-os parab~ns ao Ministro Geraldo Bezerra da Menezes 
pela segunda ediçAo do seu mngn!fico trabalho Q Conunismg 
a per esse apostolado da pena, t!o importante nesta hora em que . 
vivemos (S!o Paulo, SP1 22-2·1966). 

Faço votos para que a quinta, ediç!o da oportuna obraQ ~ 
munismo - Critica DoutrinAria, tio bem elaborada e apresentada, 
soja tao bem sucedid& quanto as anteriores, e esse tr&balho le
ve muita luz e esclarecimentos a tanta gente desnorteada e mal 
informada por es.se Brasil afora (Rio de Janeiro, ll-7-1975) • 

5• Gostei muito do modo como foi desenvolvido o tema no · 
opdsculo. Educec!o Mor~~ Civicaj- Estudo de Prob ema ~ 
sileiroA· de~ autoria do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes Rio da 
Janeiro, 6-8-1976). 

@"~ Pe.. PEDRO VELLOso, s. J., Reitor da: Pontifícia. Universidade 
Cat6lic& do Rio de Janeiro ; Assistent~ da Confederaçlo Nacional 
dos Trabalhadores Crist!oss 

1. Dou os meus parab~ns sinceros ao Dr. Geraldo Bezerra de. Me
nezes pela tese sobre a Dignidade à Pessoa Humana, apresentada 
ao Segundo Congresso Internacional das CongregaçOes Mariana&, 
realizedo em New Wark1_ u.s. As CongregaçOes Mariana& e oa cat6. 
licos em geral deve~~e maia este grande beneficie, pela publi
caçlo de uma tesa que mereceu tantos elogios r~quele Congresso 
e que murto ajudarl a clarificar conceitos bisicoa de nossa 
Doutrina Social (Rio de Janeiro, RJ, 27·11·1965). 

2. Quero felicitar o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes por sua 
mensagem de esclarecimento sobre o comunismo. Clara e completa, 
a obra far! enorme bem, inclusive a muitos cat611cos • 

• • 



_,_ 
~ Pao PAULO JOS! DE SQUZA, s. J .. , Assistente. de:! Confedera

çlo Nacional das CongregaçOes Marianas • da.Federaça.du· 
· CongregaçOes: M&rianaa do Rio de Janeiro 1 de: sao PauleJ Chef'e 
da Delegaçlo Brasileira ao Segundo Congresso Internacional das 
Congrega:çoes Marianas, realizado em New Wark, Estados Unidos 
da Am~rica do Norte, em agosto de 1959a 

1. Tal a profund.Adade: • acabamento da tese Dignidadt ·,a. 
Pes;soa Humana do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes~; que, 
por voto d& Assembl6ia, foi proposta e aprovad& a sua trana
criçlo nos Anai.a e a. ;sua. tran:scriçlo mimeografad& (• J. Cru&"" • 
Rio de Janeiro, 20-9-1959)• 

z. o dltimo trabalho da. pena de Geraldo Bezerra de Menezes 
Doutrina Soci!l ~Direito S2 Trabatnp a s6lido e bem elaborade. 
Continue o autor combatendo o bom combate. 

3. Li pela terceira. ve~ ~ Comunism~ • Critica Doutrin!ria 
de Geraldo Bezerra de Menezes. Parab ns maidsculos pela 5a,. 
ediçlo. Senti que estava lendo um AUTOR, em termos de. tundé 
e de formai (Sio Paulo~; 9-2•1975) .. 

~ Peo _AFONSO RODRIGUES., S • J •t -Diretor da Confederaça.o Na
cional das CongregaçOes M&rianass 

1. Magn!fieo o livro Doutrina, Social .t Direito do Traba1ht 
com que Geraldo Bezerra, de Menezes presenteou a Pltri& Bra
sileira, tio falt& de luz. 

suaa quatro magistrais conter!ncias unidas num s6 tomo 
slo um archote a arder e: a alumiar com a mais explendorosa 
luz as trevas que tudo oprime•• 

Congregado que pos:sue o profundo senso cat6lieo, toce de. 
ortodoxia., o autor sabe beber· a lus- que irradia nos mais puros 
e. fartos mananciais da. verdade. 

QUe Nossa. Senhora o conserve longos ano~ a serviço de 
Brasil e que seus filhos formados na escola do t&o granda mes
tre. o possam suceder na tarefa, de arder e iluminar. 

z. Magistral o opdsculo Dignidade da Pessoa Humanas concei
tuaçOes exatas, senso filos6fico perfeito, clareza de expresslo, 
profundidade • transcend!ncia das id&ias • dos conceitos. O tra
balho & de um catedr!tico l altur& de sua. misslo universitlria 
(Nova Friburgo, dezembro- 1965). 

3• Acabo de ler com imen~o intere;sse, prazer • proveito o 
dltimo livro do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes Educaçlo 
Mor&l ~ Civica • Estudo ~ Problema~ Brasileiros. Nele se per• 
cebe que a Pltria colocou ~ presid ncia da: Comiss!o Nacional 
de Moral e Civismo um homem verdadeiramente. competente do pon
to de vist~ filos6fico e: pedag6gice fara a tunçlo da plasmar 
a almA nacional (Sio Paulo, ~9-1976 • 

~ Pe .• ANTONIO MONTEmO DA CRUZ, S. J. 1 Assistente da Confede
raçfto Nacional das CongregAçOos Marianasl 

Ao corajoso, competente e consciente Ministro Geraldo Bezer
ra de Menezes, a minha admiraç!o pelo seu erudito estudo e. a minha 
gratidlo polo grande serviço que prestou l . Igreja e l P~tria com 
a sua critica ao comunismo ateu e intrinsecamente perverso (Rie 
de: Janeiro, 22-2•1975) • 

@-.+ P•• MARCELO DE CARVALHO . AZEVEDQ, s. J., presidente da. con
fer8ncia dos Religiosos do Brasi11 

Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela nova 
vida deste. sempre precioso instrumento de formaçlo e trabalhe • 
seu belo livro O Comuni~ - Critica Doutrin!r!a, em 5a. edi· 
çlo (Rio de Janeiro, 19-3-1975). 



---
~ Pa. OSCAR MÜELLER, s. J., Reitor do Ssmin!rio Central 
'lí. s. da ImacUlada Conceiçlo de Slo Leopoldo, RSs 

1. Li com a mais pura comoçlo a p&rte do discurso que fala de 
noaaa Celeste Mies o coraç!o amoroso do filho nlo se poude fur
tar ao prazer de fazer da citaçlo uma profisslo pessoal de sua ra 
e de seu amor. Meus mais calorosos aplausos, Sr. Ministro, e 
minha sincera admiraçlo. AcreditG que a Justiça do Trabalhe, 
sob a presidência de v. Exa., estl em boas m!es. 11111 ~ 

- A prop6sito do Discurso de Posse na Acàdemia Flum1ense de 
Letrgs. 

2. Tenho em mlos a tese inaugural do Curso de Divulgaçlo • 
Aperfeiçoamento de Direito do Trabalhos A Justiça do Trabalho· 
Sua significac!o na hist6ria. jur!dica: e social do Br~sil• Nlo 
duvido de que os seminaristas, nos seus estudos de !tica, e So
ciologia~ se aproveitaria grandement~ das 11ç8es que o Ministre 
Gernldo ~ezerra de Menezes lhes d,, de profundo saber, de int.n
so lab~r, de inteligente. aplicaçlo dos principias b4sicos il de 
a&6 filosofi~ aos assuntos e ls realizaçees modernas, e da uma 
honestidade a. toda. prova (Sio .Leopoldo, l0-6-1948). 

~ Pe. PAULO DE TARSOt s. J., Diretor do Col~gio Slo Luis 
(Sio Paulo, SP)--a · 

Quere, em nome do Col&g1o de que sou Diretor e em ;eu~r6-
prie, felicitar o autor por mais es*a magn!fica obra - Dis -
d1os Coletivos do Trebalho, que vem juntar-~e l lista j grande 
produzida for ele em prol da cultura jurÍdica; de. nosso pevo 
(29-8-1949 • 

@--;, Po. LUIZ GONZAGA HARIZ, Se J • (Süvador, BA) s 
YHomen &! Id~ia Lu da F - obra que s6 pode ser escrita 

por uma alma de posse da Verdade Col~gio Antônio Vieir~ - Salvador, 
BA, 16-7-1942) • . 

@-+ Pe. lQ!Q. ROCHA, S. J. (Belo Horizonte:, ID): 
•• •"'e o Col&gio Loyole. ~gradecom a delicadeza. da oferta de 

sua sAbia mo~afia sobre Diss!dios Coletivos do Trabalho (Bele 
Horizonte, 2-B-1949). 

~~ Pe. PANÇR!CIO DUTRA, s. J., Assistente da Federaçlo das Con
gregaçOes Marianas da ~rquidiocese do Rio de Janeiros 

1. J4 tive oportunidade de ler Dignidade da Pessoa Huc~a. 
Confesso que me agradou mui to pela profundidade. lt'aço votos para 
que o Apostolado social do 1-ünistro Geraldo Bezerra. de 1'4enezes 
continue ativamenta (Rio de Janeiro, 27-11•1965)• 

2• Os meus parab~ns ao Dr. Geraldo Bezerra -de Menezes pele 
seu livro O Comunismo - Critica. Doutrin!ria.. Hoje, mais do que 
nunca,,, os cat6licos aut~nticos, convencidos de sua I!lissllo na hora 
presente, t8m que colocar os seus talentos a serviço da verdade, 
na defesa: da: i;,,te,ridQde da r,. 

Continue o autor servindo a. Cristo, a sua MAe e a IgreJ•, tor
ne.ndo-~e, assim, o reformador, .o orientador,. o construtor de novo 
múndo que estA a surgir (Rio de Janeiro, 1~2-1975). 

@4 Pe. ~AULO JW.U BANNWAl.Uh s. J., Reitor da Faculdade de 
Filosofia (Nova Friburgo, RJ~Assistente da CoDredcraçAo Nacio
ruü. das Congregaç&s Marlanasa 

1. Os ~is sinceros parab~ns pela nova seleç~o de~ belas con
fer~cias• Deus lhe fecunde a atividade pelo bem da religiAo e da 
sociedade.. 

- Sobre. Doutrina Social e Direito do Trabelho. 
2. Pela public~çAo de Dignidade da Passos Humana, vejo que o 

Dr. Geraldo Bezerra de Menezes nad~ pe~deu do seu entusiasmo pela 
causa Mariana e pelo Apostolado. Deus•louvadol (Fortaleza, 13-

_..._~;.-.L965) • 



ho J.RmUR .ILONSO, s. J'0 ~ Reitor da Pont1ticia. Un1vera1dad• 
c:at~lica do R1o_de J'aneir• 

Bela. contr1bu1çlo a do Ministro Geraldo Bezm-ra. de! Mene--., 
na luta cad& di& mais dif'!cil. de~ collba.te o -ter1a:U.Ill0 que noa 
deacrist1an1• para depoia deamum~ zu-noso Saibaz:aoa lutao A 
causa 'I a maia nobra vilfd' ll luz da transcendlnei& (Rorla• a.
tembro • 1915) o 

Peo LdReiO MOuRA, s. Je 1 Reitor d& Pontit!ci& Univerddade 
Cat~liea do Rio de Janeiro~ 

Precioso vo1Wle sobre o coiillllimo, que 1ll11 to apreciei. P..-. 
sei•O ao noaso Padre Brentmo, il para qua ta11b~_posaa. ter o pr~ 
ar de:leitur& ~o WlllfJII proveitosa (17--9ole I962)o 

· L1 n&; 5•• ttdiçlo~· '-o·-livro de Geraldo-Bezerra·-de Menezaa 
O ~nlfno • _critica: ~utrin4ri& • aprec1~1 do a& a clarua da 
expos1ç ·j aaa sobretu o a coragem de denunciar .erroa que muitoa 
hoJe nlo 116 t&m o desassombro de! entrent~, pL/ra nlo perder 
a popularidàde (Bo•, 16a9-1975) o 

P•• LUIZ G~ MONNJRU, So -J~1 Reitor do Col:lçio Andüeta. de 
Nova .Friburco, IUt -.a,i ~or do Pontit1e1e Col:lg1o Pio Br..UeSJ!o 
d-. BioUt. . . . -

Bdmo Rodrigues I.Dtterbaeh eatt d-. parabha~ tis ua belo • 
necesslrio traba1ho9. e ~. G.eraldo Bezerr& de Menezes mere~ twte 
quanto consta nu paginu de aU& b1ograt1a ~h'iburao, 16-10o197Z) o 

Parabb a Geraldo Bezerra de Menezea pela quarta ediçlo a..~ 
o c~~ismo - crftii& noutrinlriao 11-se que o ~eiente livre tem o amPía, acei ~lõ~ Que êle continue a eaclarecor & ~~n~lo 
p!blica .(Fribu.r&o_, 1~10.1972) • 

Pe0 - HmLI20 CHEMELLO, S~ J ., do Instituto Padre A'nclüeta, 
de~ C&choeiro do Itapemirillf m. 

Serviz-:ae-a1 do 6tillo trabalho o Comuniamo - crJt~ DolP 
trink1t .d.o .. Dr. Geraldo Bezerra de Henezea na pastorveraio 
tlri&l da; qual aou em p~rtt respons(vel. Dif'undiral a obra e:. 
tre professores e alunos e tmblm farei propaganc;l& junto ao Cle
ro e aos muitos adultos que vb a este Instituto, que • centro 
de tor.maçlo de .lp~stoloa (Cachodro, X7o8ol9'l5) o 

-
Pe. J'OS! LOURENÇO DA COST. AGUI.6Rt s. J'0 , ._Reitor d& 

Universidade Cat6lica de_Minaa .. Geraiat 
-l.lgradecendo ao prezadO Professor. Geraldo Bezerra de Meneses 

a gentileza do oferecimento do tolhet• D4gn1~ade d& PtsfO!HJ!!P 
HJ.. quero dizu da; reproduçlo imaginativa que fiz de~ au& prele
çlõ J.lalJUel& sala da. S:et!fiUfsver;~~Newark_. N~ Y ) e dQ prazer 
renovado que tive .. 1'-~ Slo P~, SP • Resid~cia. S.0 Pedro 
canfsio - sem data) o . _ . 

Z..Apesa- de marávllhosamente conciaa, a Dr!tica ~via 
do Professor Geraldo Bezerra de Mentzea t comp~et~~~ 
comunismo em todos os atua pontos; rt tais, do deixando eacapa:r 
as auas: IUIJh.as (s. Paulo, 1~ll-l972le 

Peo JOS• D.&-FROT.l GENTIL, So J o,~ Diretor do "Mensageiro d8l 
Coraçlo de Jeaua~-4 _ . _ _ 

n-~oD.i=ahe?- o agradecimente pel& r-ssa de1 seu belo 11 nae 
Homens ~Idfias l -Luz da FJ, Za:o ed1çle4 . 

O ensageli~ dari maa nota b1bllegritiea par& alertar oa 
~e1 tere•· q~~ •6.-: t~lo a .....,. lucrar eom tio boa lei turao' f?..u:> ~ 
JC\/.~Í<'-".r.-Q; • :L.-6 - --1;; ~- 4 "1:;. ô). ,_ ,_ ·--. · .. 

Pe. ANDKI SCHW~, s. Jo, da. Pontifícia Uni•ersidade Cat61S
ca do Rio _ dt Janeirea 

Faço votoa da aaia upla propag~lo da obra O Comnn11{1 ca 

Crftica Doutrink1• .. do M1n1atro Geraldo Bez.rra de, Menezes IJ.e 
de JanelrG, 2l•ll-l.975) .o : . · 



I 

~ p•• ~ DAINESE, S .J., Diretor da Faculdade Pontificia 
de Filoso~6 (Nova. Friburgo, RJ) e Assistente da Confedera
çfto Nacional e da Fedcraçfto das CongregaçOes Marianas da Arqui
diocese de Niter6ia 

1. btil:lo trabalho Homens Jl Id~ias .A ~· -ªa E!, 2a. ed1-
çAo1 de: Geraldo Bezerra de Menezes N mais uma realiza~fto aben
çoada de sua alma apost6lica{T~ ~~) ..11- 4:2-4'15 8") .. 

2 . QUero felicitar o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes por 
dois motivos bem dignos de atrair-lhe os encômios que merecea 
- o primeiro motivo A o valor cientifico, moral, social, jurí
dico da sua obra; -o segundo A o valor apost6lico de um traba
lho escogitado e realizado por uma inteligência vivificada e 
impregnada da mais genu!na doutrina cat6lical O Dr. Geraldo A 
sempre o ardoroso e fiel paladino de Cristo e da sua Igrejal 
Calorosos parab~sl (Nova Friburgo, 17--7-1949) 

- Sobre Dissidios Coletivos do Trabalho, la. ed. 
3• Recebi do ilustre e sempre lembrado amigo, Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes, incansãvel ap6stolo e benem~rito 
patricio, seu novo livro Doutrina, Socia1 ~ Direito gg Traba
lhQ. Esta nova publicaçlo 6 uma bela afirmaçfto de sua vasta 
cultura jur!dica e social e ao mesmo tempo uma, sementeira de 
verdade e~; Jiiiilii VERDADE. Bendita a sua pena, sempre a 
serviço do Bem& 

4. Magistral a tese sobre. a Dignidade da Pessoa Humana 
do eminente e perfeito Congregado Mariano Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes. Nada mais necessãrio, nada mais oportuno, hoje 
em dia, do que lembrar a todos que a dignidade humana e cris
ta da pessoa A·um tesouro e um patrimônio, desde o modo de se. 
vestir e de se apresentar atA o cum~rimento dos deveres mais 
augustos e mais santos {Dezembro-19b5)e 

5. Ao preclaro e sempre admirado Dr. Geraldo Bezerra de 
Menezes, agradeço muito sensibilizado o exemplar do seu 6timo 
trabalho O Comunismo - Critica DoutrinAria, 3a. ediç!o, pe
dindo a Deus e à Vencedoraãe todas as heresias que abençOem 
e fecundem tfto oportuna e necess~ia iniciativa .apost6lica 
{Rio de Janeiro, 19-3-1971). 

s6 pelo fato de se apresentar em quarta ediçfto, o livro 
O Comunigmo - Critica Doutrin~ria prova e exalta a riqueza e 
ã import nela do seu conteàdo, al~m de inconfundível atualidade. 

Numa hora em que a poluiçfto da dúvida e da insegurança 
envenena os espíritos e extravia tantas intelig8ncias, como o 
mundo precisa de orientaçAo doutrin~ria firme e segura& 

Parab~ns e votos cordiais para que a sua mensagem cristA 
seja ouvida, meditada e propagada (Rio de Janeiro, 12-10-1972, 
Festa de Nossa ·senhora Aparecida). 

6. Nos dois livros do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
O Comunismo critica Doutrin~ria, 5a. ediçlo, e EducacAo Mora1 
~ c!vica - Estudo de Problemas Brasileiros o que mais apreciei 
s!o duas qua, lidades particularmente preciosas que marcam tio 
admiravelmente o Homem e o Pensador (com H e com P maidsculos). 
Esses dois predicados s!os a fA e a firmeza. Qualidades tanto 
mais valiosas quanto mais sofremos, hoje em dia~ os efeitos per
niciosa• da poluiçlo da, ddvid&, da insegurança, do relativismo, 
do mal entendido pluralismo, dos questionamentos de TODOS os va
lores divinos e humanos, em todos os n!veis e em todas· as esferas·. 

Pessimismo de velho ? - Oxal' que jjj seja' No mundo de 
hoje, tenho a impresslo de rever a cena evang~lica de P1latos 
diante de Cristo& a Verdade ? - Que ' a Verdade ? 

Como o homem de hoje tem medo da Verdadal 



-z.. 

As duas publ1caç0es do Professor Geraldo Bezerra de Mene
zes slo, ao contrArio, um patrimenio de afirmaçOes claras, de
cididas, s6lidasl inarred!veis, porque iluminadas por uma fi 
que nlo pode vac lar l 

Queira Deus que esses dois pequenos grandes livros irra• 
diem em muitas e muitas almas & 1~ d& inabalAvel firmeza na 
rA e da. ·inaballvel r& na firmez&l (Rio de Janeiro, 27-8-1976) • 

~ Pe. lOSt COEIMQ DE SOUZA, S. J. 1 Diretor do ColAgio Sante 
InAcio (Rio de Janeiro, RJ) e: Assistente da Contederaçlo Nacie
nal das CongregaçOes Marianaat 
· !.Agradeço sensibilizado o seu estudo sobre Diss!dios Q.Qll

tivos S2 Trabalho, que li e apreciei, enviando-lhe ao meSJIO 
tempo minhas felicitaçOes ·e. parabAns pela magnífica produçlo, 
da acordo, ali~!J com seus trabalhos anteriores, dos quais sou 
entusiast& e a rador sincero (Rio de Janeiro, 4-7-1949)• 

2. Aplaudo mais esta contribuiçlo do Dr. Geraldo Bezerra. de 
Menezes para a estabilizaçlo da doutrina social da Igreja. O 
trabalho traduz o seu entusiasmo. produtiTO em prol d~ teses 
cristas trabalhistas (Col&gio Slo Francisco Xavier.· • Slo Paule, 
l-12-1965). . 

- Sobre Dignidade da Pessoa Humana. 
3· Chegou-me ls m!os a. brochura de Edmo Rodrigues Lutter

bach: Geraldo Bezerra~ Menezes- Homem S~· El ~ Ap6stolo ~
~· Nlo me contive que nlo a folheassa, para. t.er um& idlia do 
trabalho sobre, o nosso grande amigo, tio benemArito da Igreja 
e do movimento cat6lico leigo em nosso Pais. 

O opdsculo veio despertar-me toda a. admiraçlo e amizade 
que sempre nutri. por esse grande batalhador d& causa cat6lica, 
• ! reavivar· os sentimentos saudosistas dos tempos de nossa con
vi v8ncia: l . frente do Marfanismo Nacional (Rio de. Janeiro, RJ, 
22-3-1973.) • 

4. Dou· os parabAns ao Ministro Geraldo Bezerra da Menezes 
pela segunda ediçlo do seu mngn!fico trabalho Q Comunismo 
e. per esse apostolado da pena, tfto importante nesta hora em qua . 
vivemos (S!o Paulo, SP1 22-2·1966). 

Faço votos para que a quinta~ ediç!o da oportuna obra ~ ~ 
rnunismo - Critica DoutrinAria, tio bem elaborada e apresentada, 
sGja tao bem sucedida quanto as anteriores, e esse trabalho le
ve muita luz e esclarecimentos a tant& gente desnorteada e mal 
informada por esse Brasil afora (Rio de Janeiro, 11-7·1975). 

5• Gostei muito do modo como foi desenvolvido o tema no · 
opdsculo Educac!o Mor!]. ~ cf.vica J - Estudo de Prob ma m
sileiros· del autoria do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes Rio da 
Janeiro, 6-8-1976). 

~ Pa. PEPRO VELLOS01 s. J.~ Reitor da: Pontif!ci& Univérsidade 
Cat61ica do Rio de Janeiro ; Assistente: da Confederaçlo Nacional 
dos Trabalhadores Cristloss 

I. Dou os meus parab~ns sinceros ao Dr. Geraldo Bezerra da Me
nezes pela tese sobre a Dignidade da Pessoa Humana., apresentada 
ao Segundo Congresso Internacional das CongregaçOes Marianas, 
realizedo em New Wark1_ u.s. As CongregaçOes Marianas; e os cat6-
licos em geral deve~~e maia este grande beneficie, pela. publ1-
caçAo de ~ tesa gue mereceu tantos elogios r~quele Congresso 
e que muito ajudarl a clarificar conceitos b&sicos de nossa 
Doutrina Social (Rio de Janeiro, RJ, 27·11-1965) • 

2. Quero felicitar o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes por sua. 
mensagem de esclcrecimento sobre o comunismo. Clara e completa, 
a obra. fe.r! enortne bem, inclusive a muitos cat6licos· • 

• 



_,_ 
~ Pe. PAULO .JQS! DE SOUZA, s. J ., Assistente. de:: Confedera

çlo Nacional das CongregaçOes Marianas • daeFederaçltedaa 
· CongregaçOes: Marianas do Rio dt Janeiro 1 de: sao Paule J Chete 
da Delegaçlo Brasileira ao Segundo Congresso Internacional das: 
Congregaçoes Marianas, realizado em New Wark, Estados Unidoa 
d& Am&rica do Norte, em agosto de 19591 

1.. Tal a. profundidade e acabamento cl& tese Dignidadt ·-ª.! 
Pessoa Humana do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes~ qu•~ 
por voto d& Assemblaia, foi propost& • aprovada & sua trans
criçlo nos Anais • a. sua transcriçlo mimeografada (• .A Cruz"! -
Rio de Janeiro, 20-9-1959)• 

z. o dltimo trabalho da. pena de Geraldo Bezerra de Menezes 
Doutrina Social ~ Direito SQ Traba1hp & s6lido • bem elaborade. 
Continue o autor combatendo o bom combate. 

3. Li pela terceira. ve~ ~ Comunismi - Critica DoutrinAria 
de Geraldo Bezerra de Menezes. Parab ns maidsculos pel& 5a. 
ediçlo. Senti que estava lendo um AUTOR, em termos de fundó 
• de formaM (Sio Paulo~ 9-2•1975). 

~ Pe • .AfONSO RODRIGUES_, S. J •t -Diretor da Confederaçao Na
cional das CongregaçOes Marianas: 

1. Ma=gn!fie.o o livro Doutrina; Social .1 Direito gg Trabalho 
com que Geraldo Bezerra. de Menezes presenteou a P'tria. Bra
sileira, tio falt& de luz. 

suas quatro magistrais confer!ncias unidas num s6 tomo 
slo um archote a arder e: a alumiar com a mais ~plendorosa 
luz as trevas que tudo oprimem. 

Congregado que possut o profundo senso cat6lieo, roce de. 
ortodoxia, o autor sabt beber· a lu• que irradia nos mais puros 
• · fartos mananciais d& verdade. 

QUe Nossa. Senhora o conserve longos ano~ a. serviço do 
Brasil • que seus filhos formados na escola do tio granda mos
tre. o possam suced r na tarefa de arder e iluminar. 

2. Magistral o opdsculo Dignidade da Pessoa Humanas conce1-
tuaç0es exatas, senso filosÕfico perfeito, clare2a de expressao, 
profundidade • transcend!ncia das id~ias e dos conceitos. o tra
balho ~ de um catedr!tico l altur& de sua misslo universit!ria 
(Nova Friburgo, dezembro- 1965). 

3• Acabo de ler com imenso interesse, prazer e proveito o 
6J.t1mo livro do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes Educaclo 
Mora1 ~ Civic& - Estudo ~ Problema~ Brasileiros. Nele sa per
cebe que a Pltria colocou na presid ncia da= ComissSo Nacional 
de Moral e Civismo um homem verdadeiramente. competente do pon
to de vista filos6fico •~ pedag6gict }ara a funçlo de plasmar 
a alma nacional (Sio Paulo, ~9-1976 • 

~ Pe. ANTONIO MONTEIRO DA CRUZ, s. J., Assistente da Confede
raç~o Nacio~ das CongregAçOos Marianas! 

Ao corajoso, competente e consciente Ministro Geraldo Bezer
ra d Menezes, a minha admiraç!o pelo seu erudito estudo e. a minha 
gratidlo pelo grande serviço que prestou l . Igreja e l . P~tria com 
a sua critica AO comunismo ateu e intrinsecamente perverso (Rie 
da. Janeiro, 22-2•1975) • 

~ Pe. MARCELO DE CARVALHO AZEVEDQ 1 s. J., presidente da Con
fer8nc1a dos Religiosos do Brasilz 

Felicito o Ministro Gernldo Bezerra de Menezes pela nova 
vida deste. sempre precioso instrumento de formaçlo e trabalhe -
seu belo livro O Comun1~ - Critica Doutrin6ria, em 5&• edi
çlo (Rio de Janeiro, 19·3-1975). 
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fi)...;. Pe-. OSCAR MÜELLER, s. J ., Reitor do Semin~.rio Central 
'lr. s. da ImacUlAdA Conceiçlo de Slo Leopoldo, RSa 

l• Li com a mais pura comoç!o a parte do discurso que fala de· 
nos~ Cele~te Mies o coraçao amoroso do filho nlo se poude fur
tar ao prazer de fazer da citaçlo uma profisslo pessoal de sua f& 
e de seu amor. Meus mais calorosos aplausos, Sr. Ministro, e 
minha sincera admiraçlo. Acredito. que a Justiça do Trabalhe, 
sob a presidência de v. Exa., estl ea boas m!es. fjjJJ ~' 

- A prop6sito do Discurso de Posse na Acãdemia Flum1ense de 
Letre,s. 

2. Tonho em mlos a tese inaugural do Curso de Divulgaçlo e 
Aperfeiçoamento de Direito do Trabalho 1 A Justiça do TrabalhO' • 
Sua significaç!o na hist6ria: Jur!dica e social do Br&sil• Nlo 
duvido de que os seninaristas, nos seus estudos de !tic~ e So
ciologia1 se aproveitarlo grandement~ das liçOes que o Ministre 
Gercldo Bezerra de Menezes lhes d41 de profundo saber, de int.n
so leb~r, de inteligente. aplicaçlo dos princ1pios bdsicos Ji de 
a~ filosofi~ a~s assuntos e ls realizaçOes modernas, e da uma 
honestidade a. toda~ prova (Sio -Leopoldo1 10-6-1948). 

~ Pe. PAULO DE TARS0 1 $. J •t Diretor do Col~gio Slo Luis 
(Sio Paulo, SP)t 

Quere, em nome do Col~gio de que sou Diretor e em ;eu
8
1r6-

prie1 felicitar o autor por mais esta magn!fica obra - Dis -
dios Coletivos do Tr2balho1 que vem juntar-se ~ lista j grande 
produzida for ele em prol da cultur~ jur!dica: de: nosso pevo 
(29-8-1949 • 

~ Po • . LUIZ GONZAGA HARIZ, Se J • (Salvador, BA) 1 

YHomen S ! Id~ia Lu da F - obra que s6 pode se~ escrita 
por uma alma de posse da Verdade Col~gio Antônio Vieir~ - Salvador, 
BA 1 16-7-1942) • 

~ Pe. JO~O ROCHA, s. J. (Belo Horizont~, MG): 
•• •"'e o Col&gio Loyole; agradecem a delicadctza. da oferta de 

sua sAbia mon~rafia sobre Diss!dios Coletivos do Trabalho (Bele 
Horizonte, 2-B-1949). -

~ Pe. PANÇRtCIO DUTRA, s. J., Assistente da Federaçlo das Con
gregaç~es Marianas da ~rqUidiocese do Rio de Janeiro: 

1. J4 tive oportunidQde de ler Dignidade da Pessoa Hucana. 
Confessn que me agradou muito pela- profundidade. li'aço votos para 
que o a.postol«do social do Ministro Geraldo Bezerra; de 1-ienezes 
continue ativamente: (Rio de Janeiro, 27-11·1965)• 

2. Os meus parab~ns &O Dr. Geraldo Bezerra de Menezes pele 
seu livro O Comunismo - Critica. Doutrin~.ria. HoJe, mais do que 
nunca,,. os cat6licos aut!nticos, convencidos de sua l!d.ss:io na hora 
presente, t8m que colocar os seus talentos a serviçG da verdade, 
na defesa: da: i-.ttegridt;~.de da r,. 

Continue o autor servindo a: Cristo, a sua MAe e a Igreja1 tor
nando-~e, assim, o reformador, o orientador~ o construtor de novo 
mundo que estA a surgir (Rio de Janeiro, 1~2-1975). 

@4 Peo tlAULO iWIJ BANNW~• s. Jo 1 Reitor da Faculdade de 
Filosofia (Nova Friburgol RJ~Assistente da ConfederaçAo Nacio
nal das CongregaçOes Mar anass 

1. Os mais sinceros para.b~ns pela nova. seleç:o de! belas con
fer~ncias• Deus lhe fecunde a atividade pelo bem da religilo e da 
sociedada. 

- Sobre. Doutrina Social e Direito do Trabelho. 
2. Pela publicaç~o de Dignidade da Passos Humana, veJo que o 

Dr. ç,eraldo Bezerra de Menezes nad~ pe~deu do seu entusiQsmo pela 
causa Mariana e pelo Apostolado. Deus•louv•dol (Fortaleza, 13-

- , nt:e\ 
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ho AMruR .ILONSOs s. ~o~ Reitor d& Pont1tic1& Univera!dade 
catSlict 4o Ri.o_de .raneirea . 

Bela contr1bu1çlo a do Ministro Geraldo Bezerra de) Mene-, 
a lu.ta cada; di& m.ad.a d1f'!c11 õ : coab&t.r- o -terialiaao que DOI 
deacrist1an1• para depoia depD~~tDS zu-noso Saibamo• lutuo A 
causa t & :uip nobre& v1...- ~ luz da transcendlnc1& (Rou• ... 
tabro • 1975) o 

Pe0 LA!RCIO MDuáA, s. 2e1 Reitor d& Pontif'!ci& Un1verddade 
Cat~lica do Rio de JanéirO&: 

Precl.oso vol1111e sobre o coiiWliamo, que 11111 tQ apreciei. Paa
aei•O ao noaso Padre Brentmo, li para que tamb!Ja_possa ter o pra=a 
nr de: leitura ~o QllllfJU proveitosa (17-9oiJ~ l96Z)o 

- Li Jl&; 5&. !diçlo~· ·-o·-livro de Geraldo-Bezerra·-de Henezea 
o Co!J:nr -Cr1 t1ca:utr1n4ri& ~ apreciei do a& a clarua da 
expos~ç '!a!!• sobretu o a coragem de denunciar erroa que muito& 
hoje nlo .._ tb o desassombro de~ enf:rentu-, pv"ra nlo perder 
a popularid&de (B~ 16a9-l975) o .. 

Pe0 LUIZ G~ MONNEELU S o J~ .1 Reitor do Col&gio Anchi::fi de 
Nova Friburco, &Jt cra-Reilor do Fontidei• Col:lgio P1o Br · e!no 
d•Bo•t . -

Bdmo Rodrigues btterbach ••t' de parab&u~ f'6.s ua belo • 
necesshio trabalho,. O ~. G.eraldo Bezerr& de Menezes mere~ twle 
quanto consta na.s paginu de aua. biografia :_(Fribur~ 16-lo-l97Z) • 

Parab'b a Geraldo Bezerra de Menezea pela quarta ediçlo .se~ 
o c~smo- cr!tifi Douyrinlriao TI-se que o ocelente livn 
ta~ ampla. aceiÇiõ.o.. Que êle continue & eaclarecer a Ql):1»$1o 
p!bllca .(Fribur&o., 1&10.19'72) • 

Peo-RmLIZ> CHEMSLLO• S~ J •t do Instituto Padre Anchieta, 
de: C&chodro do Itapemiriaj BS& 

S'ervU-2 ... e1 do 6t1ao trabalho o Comun1m ... craft~ pou.. 
trinfr1A _do . Dr. Geraldo Bezerra de Henezea na pastor ~ verii-
tlriã( da; qual sou em pa.--rtt responalvel. Dif'undirtd a obra .. 
tr• professores e alunos e tablm farei propagand& junto ao Cle
ro e aos muitos adultos que •b a este Instituto, que 6 centr. 
de formaçlo de Ap6stoloa (CaCboetro, 17-8a!915)o 

~ 

Pee J'OSt LOURENÇO DA COST~ AGUIM1 s. J •.t -. Reitor da 
Uni vera1dade Cat6lica de_ Minas .. Geraiat 

-%.Agradecendo .o praza4D Professor. Geraldo Bezerra de Meneaea 
a gentileza do oferecimento do :tolhet• lligpidafe da Pesua B•e
.n~,_ que-o dizu d~ reproduçlo imaginativa que iz de1 aua prele
çlõ naquela sala d& S:et!f · UfsversW!Newek_,. N. Y) e tk) prazer 
r•novado que tive a 1L a slo P~; SP - Resid~ci& S.O Pedro 
can!sio • sem data) o . _ . 

<?..&paliO' da aará.vilhosamenta cone!•, a l!dt1c& ~ 
do Professor Geraldo Bezerra de Menezes t completao~\õ 
coiiWlismo em todos o a aeua pontos; Y1 tua, nlo deixando eacapar 
as auaa: IUZlhas (s • . Paulo, 1~11-1972). 

Peo JOS! D.&-FROTA GENTIL.,' So ~o, ~ Diretor do "Mensageiro d• 
Coraçlo de Jeaua~t _ . _ . _ 

~acoD.I=lhet o agradeciment. pela r-saa de) a eu belo 11 n• 
Hom.ens ~Igfias l -LUI da fi, Zao ediçle• . 

O ensagolifiF darl UJJa nota b1bllegr1tica par& alertar- oa 
lei torea· que .~ terlo a ..,.. lucre coa tao boa lei tur&o' fkc ~ 
~ .... ,.s.-.. -v•.Q; . Z-6- .-f J! ~- 4'? Sô). ,_ ,_ ._ .. . _ 

Pe. ~Bi SCHWAB, s. Jo, da. Pontif'!cia Un1•ers1dade Cat61!
c& do Rio . de Janeirea 

Faço votos da aaia aapla propag~lo da obra o Comun1 I(! o 

Critica D-Outgn!f1a ._do M1n1stro Geraldo Bezerra de: Men•z••Ri• 
de ~Janeiro, - •l975).o • . · 

• 
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