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MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Of:Íci • •g 2/77 Cuiabá, li de j&Jleire de 1.977. 

De Presideate da l;oaissãe SUperier d.e CiTiaae ia Fufat 
Pref .Edio Sa.at• Ana de Aaoria 

Ao ~Bistre Geralie Bezerra de Me•ezes 

SeDhor Ministre: 

Apraz-ae, pele presente, apresentar-lhe es aeua 
agradeoiaentes pela sua rica ebra "O C ao crítica dctutri 
nária", a qual nos trouxe eenhecimentes aaie profuniea dentro 
da realidade da doutriaa aar.xista. 

Outrossim, cemu..icaaea a V.Exa. que estaaes i•.!. 
talaado no Centre Superior àe Civisae (sala a2 85 da nossa U~ 
versidade), uaa aini-bibliotéca que favorecerá aes alunos e 
professores • estudo e a pesquisa na diaciplilla "Estudo de FI!. 
bleJLas Brasileires", onde as obras de V .Ex a. serão de grande I 
utilidade para e enriquecimento de •osses estudos. 

Sem outro particular para e ao~ate, despeçe-ae 

Pro:t.Edio S.allt• J.na de Aaorim 
Presidente c.s.c. e Coerdenador de 

Centre S.CiTisae da Fufmt 

Edio Saat• Ana de .Aaoria 
Cidade U~Teraitária - Sala a2 85 - B1ece C - Cuiabá MT.78.ooo 



ESTADO DE MINAS GERAIS 

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 

Be l o Horizonte , 26 de ja neiro de 1978 

C- GVG - 42/78 

Ministro Prof . Geraldo Bezerra de Menezes . 

Recebi a r elação de altas expressÕes da in 

te l igência brasileira que apreciaram o se u marcante trabalho 

de pesquisas e doutrinação - O Comunismo - Crítica Ooutrinária

Sa . edição , 1974 . E me dou por feliz verificando que a modes

ta apreciação por mim expedida em 1975 coincide e afina com 

o i lu stre elenco de ledores de sua mome ntosa obra . 

Com o meu cordial abraço , sinceros votos 

para q u e co n s i ga tempo para novas prod u ções . 

Amigo, admirador 

- Vice Governador -
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$fur francl$tll 
Ó ~enhor! 

fillt dt mim um instrumrnlo ila fua Paz! 
Onor há õó.io. fau Q.Ut tu lm o Amor; 
Onót há oftnsa qut ro l.we o ftràâ.o: 
Oru\t há c\isnír~.Q.Ut ru \rvr n llnião; 
Onbt há t\úvi~as. l\Ut tu lM ~fi: 
Onht há mos. Q.Ut tu lrvt al1mW.t; 
Onór há dtstspiro. qUt ru lwt a!sprnmra; 
Onór hillr~ltza, qUI ru ltut a ~ria; 
Ouór hD. \n~. q_Ut ru kvt a{tUI 
lTlltt.sln! liu.e ~ur ru procurt mroos 
$tr (ouolaô.o, 6.ô (\Ut ("onsolar; 
.Str comprtcndiào, àõ f.\Ut compmnber; 
Sr amabo, ô.o qut all\llr ... 
. ~orquanlo: 

I tlanao. \l"' st nctbt; 
ptróoanii.o. q,ut se r prrboaao. 
momru\.o. qut '' vivt para a viM e\nna. 

'(raóução &~ fl\alUlel JanÓeira 
(om aprovaçê.o ed~siáslica 
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1 PROF. DR. A. F. CESARINO JR. 
PROFESSOR HONORÁRIO DA UNIVERSI DADE CENTRAL 
DA VENEZUELA - CATEDRÁTICO DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO - PRES IDENTE HONORÁRIO DA SO
CIEDADE INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO 

E DA SEGURANÇA SOCIAL 

ADVOGADO 

A V. DA LIBERDADE , 6~- CON.J . 1502 (CEP 01503) 

TEL. 32-6301 

j ~t; ~ j 1 

SÃO PAULO - BRAS)L 

São Paulo, 14 de janeiro de 1976 . 

E.x:mo. Sr. 
Prof. Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

Prezado Amigo e eminente Colega 

Venho agradecer-lhe, muito penhorado, o envio de 

seu livro 110 Comunismo - critica doutrinária", que revela ain

da uma vez os seus reconhecidos dotes de cultura eerudição, a~ 
, 

sim como a sua firmeza doutrinaria e que muito apreciei. 
, , , 

Agradeço-lhe tambem a amavel dedicatoria e me rg 
, 

jubi lo com esta retomada de nosso contato que os azares da lu-

ta pela vida, sem o querermos, haviam interrompido. 

Muito contente pela proximidade da data que te-

rei o prazer de revê-lo aqui , com os meus respeitos a sua Exma. 

FamÍlia, abraço-o 

~ 

.. 

....> 
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t ESTADO DE GOIÁS 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Presidente 

Of. n9 44/76-GAB ~ Go;L:~nía 1 27 de j anei:;o O. e J, 9J 6 

Senhor Ministro, 

Honra--me sobremaneira acusar o recebi 

mento de seu li:vro intitulado 11 0 COMUNISMO CRÍTICA, DOU 
- -········--··········-··········· ······ ~~ -

TRINÃRIA!I, cujc::s páginas constituem calorosa defesa de 

uma ordem socj:al fund ada na justiç a e na liberdade. 
- · -•·•··- ·-------- '-··••••••• ·••••••••••Y••O ', 

Agradecendo a V. Exa. a gentileza da 

oferta , apresento,... lhe :_neus sinc~r<?.~~::-~~~!,ltos_. 

Prevaleço-me d a oportunidade para re 

novar a V. Exa. minhas expressões do mais elevado apr~ 

ço e distinta consideração. 

Exmo . Sr. 

Ministro GERALDO BEZERRA DE .HENEZES 

RIO DE J ANETRO ,.. RJ • 

!> 

j6LJ--!lf} 



~~o PAulo, 30 de jqneiro de 1976 • 

.ê:minente Ministro Bezerra de Menezes 

I'ive R arRnde sAtisfA9Ro de receber hoie o 
seu livro "O Comunismo- cr{ticn dnutrinÍ1riR", que jÁ mer~ceu 

cinco sucessivAs ediqÕes: R 1ª, em 1962, a 2ª em 1965, a 3ª em 
1970, R 4ª em 1972 e R 5ª em 1974. 

Achei o seu livro excelente, confirmando R 
ndmirAq~o que jÁ tinha, h~ v~rios Anos, por V.ExA~, pela sua 
Atunq~o no Tribunal Superior do TrAbAlho e no mAgist~rio. 

AliÁs, depois do meu telefonema a V. Exa., 
consegui em 3elo ·Horizonte, nA v~spera do NAtAl, com o juiz e 
professor Cnrlos Denis PLRchRdo, '1_Ue me emprestAsse "O Di rei to 
do Trab.r.tlho nA Gonstituiq~o BrnsileirA de 1946" (Distrito Fede

rAl, HAddAd Bditores, 1956, 204 pÁginAs). Li o seu livro e fi
quei reAlmente impressionAdo com n somA de conhecimentos e com 
R s{ntese que V. Exn. fez, expondo brilhAntemente suns id~iRs e 
suAs conclusões. A bibliogrAfiA citAdA ~ excelente e confesso 
que nlguns dos livros que V. ~x~ dific{limos de se encon
tl"Rr. Assim, por exemplo: SVOLOS, "Le TrAvRil dRns les Consti
tutions ContemporRines", Sirey, 1939. JR o procurei nAs livrA!" 

rias e bibliotecAs, sem nenhum êxito. A livrAriA FrnncesA, exA
minAndo o CAtnlogo dA Sirey, me disse que o livro ~~t~v~ de Svo
los estnvR esgotndo. Nem mesmo o professor Cesnrino JÚnior e R 

professorA NAir Lemos GonqRlves o possuem. SerÁ que no Rio de 
JAneiro e/ou em NiterÓi hAveriA AlgumA possibilidAde de encon
trAr o livro de Svolos? 

E. o seu jÁ mencionAdo "O Direito do TrAbalho 
nA ConstituiçÃo Brnsileirn de 1946", hAveria possibilidade de 
Adquirir Algum exemplAr em livrAriA de .livros usAdos?? 

JÁ conheciA hÁ mnis tempo o seu Ótimo livro 
"Diss{dios Coletivos do TrnbRlho e Dieeito de Greve~', tendo .Gdqui
rido um exemplAr em Belo Horizonte. 

~uero AgrAdec er SUA gentilezA dA remessA 
Comunismo", de leiturA extremAmente Útil e proveitosa. 

Aproveito R ocAsiÃo pnrR .Gprese~R V. 

os meus protestos de ~rRnde estimR e Ràmir~~:r 

FloriRno CorrêR VRz dR Silva ~ 
Juiz Presidente dA 16ª J. C.J. de Sfio Pnulo 
AvenidA I~irAngR, no 1225, 82 AndAr 
91039 - SAo PAulo, SP 

.( p L' - :2 1 

de "O 
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Recife, 05 de fevereiro de 1976 

Exmo. Sr. Ministro Geraldo Bezerra de ~·ienezes 

Rua Heortides de Oliveira, 13 - ICARAf 
NiterÓi - Rio de Janeiro 

Prezado .:>enhor 

Agradeço, desvanecido, a atenciosa remessa de V. 
E{ci& da obra "O COMUNISHO - CRfTICA DOUTRINÁRIA" (5ª edição -1974). 

Muito apreciei o conteúdo ~ no meu modesto conceito, julgo tra

tar-se de trabalho indispensável aos professores e estudiosos brasi

leiros, e em ;es pecial da disciplina "Estudo de Problemas Bnasilei

ros". O estilo sintético e preciso, a farta documentação bibliográ

fica e a divisão metÓdica do texto fazem do livro um instrtl.l'rento prÍ 

tico e proveitoso. A mim particula~1ente me agradou a temática cris

tã e corajosa, exposta de marwira lÓgica e convincente. 

Este humilde "mestre-escola '1 se fará um prazer em 

aconselhar o livro aos colegas, alunos e bibliotecas, ao mesmo tempo 

que reitera seus protestos de gratidão. E parabéns a V. Exciâ. 

Atenciosamente 

c: \ -

Raymundo Dall'Agnol, professor 

Residência: Av. Norte, 6037-B Apt 408 
, Casa Amarela (Fone: 28.08.33) 

f 5'0.000 Recife - PE 11 

Jhlf~;; n 

UNIVERSIDADE CATOLIÇA 
JCRNAL ISMO 

~ECIFE- _1 \ 
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FUNDAtÃO CfARfNSf Df MflfOROlOGIA f CHUVAS ARTIFICIAIS 
l . 

OFÍCIO No. 54/76 

·· fUNCfME 

Fortaleza, 04 de março de 1976 

Semor 1--Iini stro . 

Acusando o recebimento do magnífico trabalho 
que é 1tO Comunismo -crítica doutrinária •l, agradeço, sensi-' 
bilizado, a gentileza do ilustre Vánistro, ao mesmo tempo em 
que o felicito pela publicação de obra tão meritÓria e ne- t 

cessária à orientação de nossa gente, para que não se deixe' 
levar por ·pregações ideolÓgicas inteiramente contrárias aos' 
princÍpios que nos foram legados pelos nossos maiores. 

Ao 
Exmo. Sr. 

Atenciosamente. 

Clementino Ferrei 
Secretário Executivo 

Hinistro Geraldo Bezerra de Eenezes 
Rua Herotides de Oliveira, 13 - Icarai 
Niterói Estado do Rio de Ja..-r1eiro 

AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1870 - (SECRETA RIA DE AGRICULTURA) - F O R T A L E Z A. C E A R Á 
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Geraldo Bezerra de Menezes 
I'" i teroi 

:z-'f-49~6 

Rio, 2 de julho de I976 

Carta aberta em desenvolvimento ao seu excel~\~ 
op® ulo "0 Comunismo". -

Prezado Senhor , SaudaçÕes 

Esta mais tl uma, ••Epístola aos comunistas e aos comunizcn 
tes'! que propriamente uma carta ao amigo , ela apenas ~ um pretE! 
to para lha fazer chegar as suas mãos . 

Assistindo a vossa Conferencia no salão paroquial da Igre~
de são Lourenço em 6/6/76,tive a grata satisfação de recebera 
vosso livro forte de combate, "O Comunismo",de bom combate. 

Ele me d~ a oportunidade de-vos oferecer umas tantas refl~ 
xões feitas em torno disso , que sem maior discernimento,chamam 
filosofias. Isjo tl,o endeusamento de asneiras quando elas SfL 
tisfazem interesses ocultos, oculto quanto a quem rnisteriosam~ 
te as engrandece e aos fins que visam sob a capa fantasista&E .., 
ciencias e das liberdades tao gratas ao homem ,e oculto ou in~ 
plicavel quanto ao interesse que possa haver da disseminação dO 
mal . Combater erros dos homens do governo e da religião pode 
ser,e tl, um bem; mas combater a autoridade do governo e da reli 
t:,ião tl um mal que reverte em prejuízo do proprio homem. Nesse
caso, quem tal faz como '•homem inimigo que seme~a ~ cizânia" 1!2. 
de ter talento na sua maldade,mas a sua produçao 1ntelectual é 
sempre uma perversa asneira,pois deriva sempre da mentirao 

Quando eu digo no credito da minha f~+ "Deus existe", afirnn 
inevitavelmente que a negação de Deus tl uma torpe men tira que 
pretende destruir a criação. Não posso Eois ser indulgente coo 
essa perversidade. Pois o facto de um nao crer não tl razão boo 
tante para maldosamente querer destruir a ftl nos outros,roub~ 
do lhes a felicidade da crença necessaria,tanto a vida sempre 
será um misterio,quer para o espiritualista quer para o maten 
alista, O exemplo de como deve· ser feita es ta guerra1 !3ão os

materialistas e negativistas que nos dão. Se eles não respei~1" 
a·verdade QUE E', porque havemos n~s de ~er indulgentes com a 
sua obtusidade,com as suas irreverencias j agressivas e mentí 
rosas ? Se eles não se curvam diante de Deus, mesmo que ele fas 
se apenas um ideal elevado e nobre do :Bem absoluto,porque ham 
mos n~s de aturar com paciencia, "dialogartl com quem não tem m 
tendimento ? com quem concebe o espírito como oriundo da mate
ria ? como lenine, Buchner e mui tos outros, criando o "espiri to
de porco 1 na igualdade da materia com o homem . Se não t eem c~ 
encia te em coerencia, poi s as suas ideias~ inferencias são, na 
verdade, criaçÕes de "um espiri to de porco", porcarias como o 'a 
mor livre" e a anulação da família, e burrices como a anarquia-

.... - ... ~ 
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e a massificaç;o do homem . 
O senhor apresentou como exemplo desses infelizes pervert~, 

que não teem di&nidade para saber o que fazer da sua inteli~~ 
~ia , a feitura de um "Dicionario de Palavrões"; que nada mais 
será qu e o justo corolario da "arte moderna", a pasmascei~a ~ 
na ti c a em tudo Q De fac to , o "teatro moderno" seguindo a linha QY 
munista do "quanto pior melhor" torna necessario para os sem 
frequentadores de um dicionario des palavrÕes . Mas não deveiD~ 
esquecer , que um incesto ~ uma coisa abominavel,quer seja re~~ 
senta da na "modernidades 'de um ngrande o te lo", quer seja desq:if~> 
artisticamente por Humberto de Campos; que por isso foi eleito 
Deputado Federal e na C~nara não fez outra coisa que declar~ 
que ele era ''um amoral ". Esse foi um. que a nação pagou para 
ser um dos construtures da anarquia .aoral comunizante com qte 
nos defrontamos • 

.S6 o "Magister dixit" que ainda subjuga e hipnotiza a majg 
ria da humanidade valorisa a s baboseiras e barbaridades di~5 
por um Carl Marx,por um Darvin,por um Nietzsche,por um Freu~ 
por um Krisnamutti(j~ apagado)que a histeria nos i mpÕe como 
' randes homens porque pelas grandes mentiras e asneiras que 9:_is 
seram foram endeusados em lugar de serem internados num mani 
comió,s6 por que essas asneiras eram de interesse para derr~ 
gar a verdade revelada por ~osso Senhor Jesus Cristo; mesmo, 
que, como o "amor li vre".t arruíne a família base da sociedade do 
Estado,o qual covardemente não se defende e deixa o homem p~ 
la concupiscencia ir a degenerescencia~ · 

SÓ como reação a i'nercia da aceitaçao de s sas asneiras fi]Q 
soficas pa·r uma elite balofa, s e torna necessario discutir es 
sas ideias loucas e malfa2ejas de negar a autoridade de gover 
no e de Deus,mas não deve admirar que haja adoradores de CaK 
Marx , de Freud, pois não ha adoradores do "chacrinha•• e na maru 
mba adoradores do diabo e de astart~ ? . -

O comunismo como teoria econmmica razoavelmente não pode 
ser aceita por i mpraticavel,na Russia e nos seus satelites ~ 
~stados dominados pelo partido comunista e não comunas . Como 
teoria filosofica ~ apenas uma estupidez que eles , mesmo domi 
nando não praticam senão como um totalitarismo estatal absu:Ido 
que '~uer reduzir o homem a uma besta de carga e de traçãoJ p& 
ra isso quer esteriliza- lo e extrair-lhe o espírito . 

O segredo de todo esse misterio ~ a existencia de ~ um n 
perialismo que quer dominar o mundo sem o cristiani srao , fJ o-

, anti-Crista no seu esforzo desesperado de esmagar a I e reja, 
pois sente que com ela nao poder~ triunfar. Como este final ~ 
seculo XX já viu na loucura de Hitler tentando impor a cruz 
swastica para suplantar a cruz de Cristo. 

Ha um a~pecto ipo pensamento do homem ~ue não pode ser des 
prezado. Nao ~ sqno dicionario de palavroes que se forma a 
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sentina dos excrementos infectes das mentalidades pervertid~ 
e leprosadas,toda ideia negativista da verdade perene de qus 
o homem ~ uma criatura natural e sobrenatural em sua orit;em .e 
eternidade,são abominaçÕes que devem ser corajosamente repeJ! 
das a bem da saude publica qualquer que seja a f~ada catego 
ria e talento habilidoso do "cientista' que tal proclame e moi' 
recolhida na mente como riqueza da "cultura". Agora estou rre 
lembrando do bobalhão Marineti,um italiano precursor da "ar:i.B 
moderna",que correu mundo pregando as suas asneiras literar:i2s 
q_ue chamava "futuristas", fazendo parelha com o "instrutor" 
Krisnamurti que hoje ninguem sabe quem são. Como j~ não se fu 

;.; .. -
la do outro espertalhao comunista,Voronof dos tresplantes ro 
~acaco . Já um pensador do seculo XIX dizia: O Messias divino 
"foi enviado em socorro da humanidade,que perecia gasta pela 
"tirania dos sentidos e as orgias da carne . O .!>'lessias humam 
"veio de algum modo em socorro de Deus,que o culto obsceno fu 
••razão ultrajava, e .em auxilio da Igreja, ameaçada pelas revol_ 
"tas do espirito humano em saturnais da falsa filosofia"(Eli 
fas Levi,"Dogma e Ritual da lta Magia"p. 30) . Foi dessas u$ 
turnais filosoficas que saiu o "amor livre", torpe invenção ii't: 
disseminada em novelas estéi aniquilandp a família; que o horre·m 
hip1lotizado pelo "JYiagister dixi t" não põde repelir, e pela e~f 
rilidade provocada j~ arneaça a propria. existencia do homem c;Q_ 
mo sonambulo embevecido por esses cientistas: "0 insensato crv 
za as mãos e devora apropria carne"(Eclesiastes,4,5),i s to { 
negam a sua propria existencia. 

O comunismo negando o homem superior , i mo rtal e responsai.el1 

neganscia religião reveladora da vida esp.iritual,afirmando-se 
pelo homem vil,pela pura "manta de carne",eles mesmos se ded." 

~ N -ram encarnaçoes das legioes de sa tanaz; eles mesmos se excoagn 
bam do reino humano de Deus para se imiscuir no reino elemem~ 
dos animais sem entendimento . "A primeira consequencia log.IDI\ 
"da aceitação do dogma da evolução materialista (; a negação ão 
livre arbítrio. ~e nada existe exceto materia e força,(; inm 

11itivo que não poéle haver liberdade moral . Leis fisicas ou ie 
N N -"açoes químicas nao podem claramente possuir liberdade . ss~ ... 

"agentes humanos nao seriam mais virtuosos ou criminosos do 
"que o vento e o mar revoltolquamdo submergem o naufrago ou, 
" s eguro a boia salvadora vai aos repelÕes lança-lo~ praia ,:Ji 
"ca-lhe,pois, a i mpossibilidade teorica e pratica de assentar 
"a responsabilidade do homem por seus crime s sobre a livre re 
colha,absoluta ou relativa)Geraldo B. de Mene zes,"O Comunisro 
~~~I~. Depois destas afirmaçÕes tão concludentes da fragiln~ 

de de tais teorias devemos concluir para salvaguarda da dig:ri' 
dade do pensamento humano, essas coisas não são ideias nenhum";s 
(;pura asneira,arroto intelectual,erupção craneana e nada mais. 
Como nenhum homem,nem.mesmo esses "crentes" podem. viver dentro 
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desse seu esquema,eles Eoderiam ver , se fossem livres,que as 
suas teorias mais n;o sao que burrices pretenciosas . or isro 

N . 

consequentemente esses bestiais demonios nao conhecem outra 
força de persuação,de conversã~ que o terror e a insidiosa ~ 
rrupçã o do "quanto pior m,11lhor 11 , e desses subversivos "para :ftE 
nte"ha em todas camadas . Assim na Russia comunista a primei~. 
bandeira alevantada foi al bandalheira do àrnor livre e uma dre 
pri meiras medidas tomadas foi a oficialização do aborto. 

Na verdade n;o exist e filosofia em Kegel,em Garl Marx , em 
Freud,etc . etc. etc ~ ,ao infinito da tolice humana,mas planifi_ 
caçÕes de arrasamento da sociedade "burguesa" • . Tudo o que CC!l_ 
tradiz a reta razãp, nada mais~ que asneira; todo louco tem a 
sua razão , e ~louco por isso mesmo , por não poder sair da es~~ 
vidão da obsessão da §6i razão,e a sua infelicidade ~ encon~~ 
papalvos que os aplaude , mas tambem os impele para o abismo ~ 
~o aconteceu a Nietzsche , a Guerra Junqueirqe ao nosso Humberto 
~Campos . O romantismo torna- se pernicioso quando uma intel · 
gencia morbida explora casos da vivencia humana , semtimental~ 
para formar enredos licorosos deformando a imaginação que lEL_ 
va a uma falsa concepção da vida, corrompendo as criaturas e a 
moral sem a qual a sociedade não pode subsistir . Tal ~ o cam 
do "Romeu e Julieta 11 , de "Carmem" , da "Traviata", do "Fausto",cb 
"Amor de perdição" , da "Severa" ; no entanto os autores desses 
venenos hipnoticos teem os laureis do Pan teon uni ver sal . Asàn1 
~ o romantismo economico , e . .e:plorando as dificuldades da viven_ 
cia social , numa artimanha de trampolin»eiros para conquistar 
o poder . Para que haja comunistas,isto ~ , homens comunizados , 
embrutecidos materialÕe s , ha seculos os precursores como Pro~ 
dhon , Rousseau,etc . vem negan~o Deus,Lutero negando os valorffi 
da hierarquia na Igreja , para que o ·homem renegue a sua dign~ 
dade de criatura espiritual e imortal e fique aparentada com 
os macacos , como proclamou Freud na sua ciencia futurista,e ee 
U tiJ modo insidioso , todas as ciencias do "homem todo carne" . 

l~egam a bondade divina que não podem_ senti r e negam a mal 
dade humana que não podem deixar de sentir . A essa asneira ffi 
tes civilizados chamam "ciencias sociais" . Fazer da maldade hLI 
mana do materialismo um ro·nari tisrno economtco , um corpo de dou
trina , ~ juntar areia para jogar nos olhos da pobre humanida& 
sofredora , ~ fazer uma escada de subida de todo aventureiro ~ 
ra escalar a tomada do governo; e se o consegue por um golp~ 
1~ , não tendo outra . força s6 se mantem pelo poder da violencja. 
e do terror , foi asBim na revolução franceza , na Ru s s ia dos so 
viets e na republica espanhola . P~ra.isso ~ preciso ~Bsc ni: 
gar Deus para promover a dissoluçao do homem e a sua degeneres 
cencia para o l'quanto pior melhor" . A isso não se pode chamar
ciencia, mas uma diabolica perversidade . 

O comun ismo porque não pode deixar de ser mau tem a ~istfu ~ 
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do "nirvana" da massa da materia e massifica o homem; mas o*'· 
cristão que tem Deus por Pai,dele ~ conhecido como uma pessm 
Deus o vê e o ama. Em sua :nisericordia e justiça glorifica cs 
justos, mas tambem 11 ama a quem castiga",sempre o conservando 
como uma pessoa, não o massificando como as cr~anças faz com c.S 
moscas. O verdadeiro catolico por que~ cristão nunca ser~CQ 
munistao Esse ~ o perigo do comunismo. Uma enfermidade obscq_ 
racionista que nos ataca ameaçando reduzir o homem aNpuro e~ 
men tal, em pura materia como os povos degenerados,e nao prim~ 
ti vos, da IVlalasia, os tribais da .Africa, os índios das A.mericas 
e os do polo no rte; inspiradores de Engels que não tinha di~ 
cernimento para melhores inferencias. Povos esses que seriam 
llid retrato ao vivo do que seria,se por nossa desgraça nos f~ 
tasse a proteção e resistencia, a defeza do Espírito anto e~ 
nado da Igreja Catolica; do que , goza a t~ mesmo os inimigos fu 
I gre ja,os descrentes de Deus,porque o sol nasce para todos. 
Para os bons e para os maus o 

Por isso,torna-se uma razão a mais para que todos os cris 
tãss,que verdadeiramente sejam cristãos, se reunam corajosam~ 
te "num s6 rebanho do unico Pastor de Cristo" para preservar 
a civilizazão,a salMaçãp da humanidade e desses mesmos corou~ 
tas que "nao sabem o que fazem•' . 

Um auto r com temporaneo de carl Marx, refutando na França ~ 
se vendaval de insanidades e maldades dizia: "Chamais liber~ 
•de a mait;; condenavel licença,chamais progresso um movimento 
"turnul tuoso e subversivo; a Ig~a vos desaprova, e v6s a acuq: 
"is com amargura , de ser inimiga do progres so e da liberdade ! 
".rUa só ~ inimiga da mentira e vos o sabeis muito bem . B ~p:r 
"isso que, querendo perseverar na vossa gue rra contra ela , sem 
"pre ~ preciso que digais ,nentiras, senão estaríeis da acordo
"com ela e seria preciso , de boa ou m~ vontade,que vos sujei ~ 
•sseis ao seu poder . · Eis a:! o que se pode dizer em nome da
"Igreja , aos seus inimigos de rn~ f~. 
" ~as te~os que responder aqui,a objeç~es mais serias. Cato 
"licos sinceros, rnas pouco l esclarecidos,mais presos h letra 
"que ao espírito das decisÕes Pontificias,nos dirão talvez: 
" - Roma condenou as idei as de liberdade e de progresso . Res 
npondembs pelos proprios termos da primeira Encíclica: "0 Pa
''pa condena os que , para reformar a I greja, querem faze-la in~~ 
!ramente humana,de divina que ~,na sua autoridade e no seu -
"principio.( ••• ) Tudo o que se realiza fora da autori dade se 
"realiza fora da natureza,que ~ a lei positiva da autoridade 
"eterna. O ideal humano pode,pois,seguir dois caminhos opos@f 
"tos; ou ultrapassar a ciencia pela intuição que ela deve jm 
"tificar mais tarde,ou desviar-se pela alucinação que ela cãi 
nd.ena. Os amigos da desordem ,os anarquistas , almas cativas do-
"egoismo brutal,temendo o juizo da ciencia e a disciplina da 
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··azão, tomam sempre a alucinação por guia"(Elifas levi, "Dog 11a 
e .Ritual da Alta Magia 11 po4I e 42). Isto escrito ha .nais de 
um seculo tem uma atualidade impressionante para o mundo de 
agora. 

Para Deus o falar ~ u~ ato criativo ou uma revelação . t~ 
deveria ser no homem feito a sua imagem e semelhança. ror ~ 
so Deus nas Escrituras condena toda palavra vã,esteril. 

Todo homem cuja palavra falsffica ou nega a verdade do ser, 
a verdade perene,infusa no seu espirito,que o ser pode igno_ 
rar mas nunca negar; e est~ sempre no dever de procura-la, 
de ter o seu pensamento aberto,elevado , para recebe-la, esse 
nega o seu desígnio de criatura inteligente~ 

O mal do racionalismo,isto ~,o vicio de raciocinar pela 
raz;o pura,~ que compl ica tudo; j' o que pensa ielo espiri~ 
como uma respiração da vida eterna como na oraçao,aspira eN 
se inspira em muitos conhecimentos que a raz;o por si s6 nro 
alcança,por isso o padre Antonio Vieira dizia: "Quereis ser 
sabias sede santos", pois a pureza e a honestidade ~ primaci?.L 
para chegar a sabedoria;por isso ~ melhor viver pela f~ da 
vida eterna do que pela visão da vida carnal. E'esta felic~ 
dade que o comunismo quer roubar aos homens. 

A não ser um monstro,louco e pervertido,a maior queda do 
ho~em ~ ser mentiroso consciente . Pois o inconsciente,o en~ 
nado sempre lhe chega o momento de pressentir o seu erro; CQ 
oo aconteceu~ lbino Forjaz Sampaio,e com isso se livroude 
ter o t r iste fim do infeliz Nietzsche e de muitos outros. 
Quem não se refaz,nâo se desdiz reconciliando-se com a verfu 

, de , j~ ~um pervertido e escravo dos demonios ~ -
Por isso uma teoria inventada erronea,uma falsa filosof~ 

não ~ filosofia,e se com forte poder de persuação como o po 
sitivismo ~ at~ uma perigosa doença e como todas doenças s~ 
deveoos trata-la para curar e exterminar,quer o doente conm 
gioso seja um simples tolo,quer seja um espertinho talentoffi 
habilidoso para ser catedratico das univessidades,como um 
prestidigitador de ideias, no caso mais nocivo,mais malefico 
e por isso mesmo ~ bom que n~o se tome contato com essa en:ID. 
rrada. Tal ~ o caso do materialismo historiao do s negativis
tas e do psicologismo materialista , absurdo de quem nega a
al~a; desses mesmos negativistas do homem criatura do reino ' 

11, de Deus para o reduzir a u:na "manta de carne com dois olhi~ 
nhos" cotao u.:na especie do reino animal; especie inferior, 
porque "o lobo não come lobo" nem inventa uma teoria do "qu_ 
an ta :?ior melhor". Toma-los a serio,toraar conhecimento das 
suas asneiras intelectuais para acu:nular "cultura" pela coa 
ção do "Magister dixi t", ~ compactuar<- ~éles e ficar responsa\el 
pela contaminação da sua lepra aos inocentes i gnorantes. Fai. 
por isso que earl Marx, Nietzsche,Freud,ficando na moda, f ize 
ram maior mal -pela as~wcia2ão dos "inocente? u teis"., -



Foi pelos vaidosos da "cultura"quererem se pavonear das 
ciencias , de quereremtambem "cantar de galo " que essas asne3: 
ras e absurdidades , essas mesquinharias men tais,coceguentas 
co .ao piolheiras, tomaram vulto de ~:S igan !e e assi'll vi v eram , e ~ 
vem pela preguiça , vergonha e medo de nao serem cotados como 
cientistas , conhecedores da cultura classica e moderna,de m1!
tos e da i gnorancia e desinteresse de outroso são inadverti . ~ -
dos confessores , no caso de cristaos , de que tambem negam a ru~ 
f~ em Cristo;por a ciencia dos homens ter "avançado"mais qrn 
a cienci a de Deus . 

ssi m jul&ou o medico monge(? ) beneditino Dom Vicente oli 
veira Ri beiro , que,depois de uns "rapa-p~s"a teologia se de~ 
nou e~ melosidades de cultura avanç ada: " oraça ~ o fruto &. 
"redenção operada por Cristo E!Ue oferece aos homens para elf'" 
11 frentarem vitoriosamente as desordens do pecado original 
"que se manifestam precipuamente pelos vicios capitais;org-q_ 
"lho , lascivia, colera , preguiça , avareza, inveja , [:;ula; que são 
"as fontes de todos os pecados . " ±5epo i s des t es confetis do 
radi 1hos de teol ogia de catecismo~o seu Do~ Vicente ac6c6r~ 
- ::.-o e a freud e levantou a vêfz para ~an tar de galo: "PrecisEL 
'bente neste terreno dos vicios capitais a medicina moderna l'l)o 
"car..l1po da endocrinologia , da genetica, da psiquiatri a , da psiCQ 
"loc,ia das profundezas(psicanalise ) realizou 2otaveis progl.§_ 
"ssos que vieram esclarecer problemas at~ entao obscuros , o:fe 
"recendo l teologia moral,valiosos subsidies pa ra um juizo 
".aais acer t ado sobre a responsa-bilidade de certos individu 
"cuja liberdade podia ser mais ou meno s afetada por co:npleJeS 
"fatores pa tologicos" ( c f . Liturgia e Vida, de Do ..~1 João Evan&, 
lista Enou t, nQ 79p. 35 , janeiro de I967l· Este belJ por certo 
~ dos 11 cristãos novos" que con sidera Sao Paulo ultrapassado 
e não po der~ f84ar como ele : ''Na verdade e.n todas essas fal_ 
'sas ci cncias s6 veja dano, comparado com o Bem Supremo( o corh fi 
"ci ento de J esus Cristo ) Por ele tudo desprezei e tenho e: 
"conta de esterco , afim de s<S amar a verdade"(Filipenses , 3.z.8) 
Is t o ~ , os pecados tendo a sua gene tica nas glandu~as j~ nao 
são pecados , illas disturbios fisiologicos. E como isso fosse i 

. ~norado ilO colegio do Mosteiro de São Bento,Dom Enout publi-
cou a "lição" na sua Revista no Mos teiro . -

-

• To principio es tava o verbo e o verbo era Deus" ( s. J o. ID ,I 
Nenhum homem por muito bronco de inteligencia obscurecida, 
mes : o assim, poder' pensar que não haja um principio realiza 
dor . Para os illa t eriali s tas carnalistas que não podem admit~ 
que o Verbo essencial se ja Deus,o seu verbo não pode ser OlL 
tro que o do demonio,o decaído negador de Deus . Para com es 
ses J fiel ~Deus, o leal cidadão do reino de Deus não pode
:ter outra atitude que o "\1ade retro sa tanaz", ser11 querer sa
ber das suas nefastas i nsinuaçÕes de "sereis co.:no deuses" , 
sendo sabios conhecedores de todas as maldades das falsas 



c i encias . U1n homew crente em Deus nada tem a temer de sa tantt 
nas ta...1bem nâ:o deve ouvi-lo porque nele tudo ~ mentira; neJe 
a sua verdade ~ sempre moeda falsa . 
~ pois , incompreensivel um catolico ser comunista , ser u~ 

iludido cientista dessas filosofias,sociologias e psicolog~ 
as , que sendo falsidadesl.não são ~ada dissor s~ contanrlimam 2. 

leura -os erros e negaçoes da verdade de Deus. Isto ~,diga
- Os em bom portuguez , de um bom dicionario,s;o asneiras; j' 
que estão fora da verdade e p~etende redu~ir.a nada a inteh 
cenc1a no ser hu~ano o u despnJar da sua d1en1dade é uma abõ 
_inaç~o que s~ merece de n~s a mais revoltada repulsao -

Teem acusado sempre a Igreja de ser intolerante,mas , na 
verdade o mal que ela tem sofrido lhe adv~m de não ter sido 
rJais intolerante ainda, mais fiel ao tesouro que lhe foi con_ 
fiado . Não adianta ser tolerante com os materialistas mateo
rial~es eles s6 aceitarão uma religião que,como o positivis 
1no na sua imitação da religião ca tolica seja uma "religião
de humanidade" que a não religue a Deus , mas a negação de Dws 
pela cizânia das suas "ciencias" . 

Os relibiosos para se conservarem fieis a Cristo t eem de 
confessar a sua f~ na disposição de ser martir da verdade 
que o mundo dos adormecidos na materia não querem. O mundo 
que matou Nosso Senhor J~sus Cristo perse~uir~ os que não r:. 
ceitarem as suas imposiçoes , as ,suas t!ntaçoes . 

Carl ~vrarx , Engels, Nietzsche , reud , sa o nulidades que s6 en_ 
~anam os Faustos senis apai xonados insanos,que dão Gais va
lor ao e1bevecimento dos seus desejos que a realidade da v~ 
da . Pois , tudo que nos ensinam para nos afastar do conhecim~ 
to da verdade perene , ou ~um gracejo infeliz ou uma estupim, 
asneira que nunca se poder~ admitir como ciencia , senão entre 
loucos . "A aplicaçâo\1a razão absoluta h nossa faculdade p~ 
" colo~i ca da cognição produz em nó"s a faculdade superior da 
'criaçao do*rincipios e da dedução das consequencias, q~e ~o 
•"grg.nde obJecto da filosofia; e de out~o lado~ aplicação da 
tazao absoluta a nossa faculdade super1or do sentimento pro_ 
"à.uz em n6s ,a faculdade superior do entendimento moral e éb 
" sentimento religioso , que ~ o grahde objecto da religião"(E 
lifasLevi , idem, p . 27 ). ausencia da f aculdade superior do -
sentimento aoral e religioso pelos desvios da sua m~ vonta~ 
{ no homem a causa ea sua negação da razão absoluta e da lru 
cura ue~es tais . O demonio induziu o homem ao pecado,agora; 
o pecador impenitente reclamando o seu direito de pecar , qu~ 
induzir que o pecar ~ a salvação,quer libertar-se de Deus , 
co ,•w os de nonios que li bertar.e.m os loucos de Gadar metendo
- se nos porcos para os precipitar no abismo ( São Mats. 8 ,2a 

Ne ar o que por si mesmo ~ inegavel ~ bem uma demonstra
ção da precariedade de u.na ci vj_lização que ainda recolhe ta1S 
" cavalos de Troia" . 



~ 
Se o homem pudesse criar um Deus,esse ideal elevado em ~ 

Ua cles1ereceria a espi ritu~lidade do ho:nem,a sua vida sobr 
atural , antes a confirma& Pois esse homem para criar ou re~ 

lar un i deal tão sublime , cõmo Mois~s , David , tinha de ter DelB 
eill s i; ou Jesus Cristo , teria de ser Deus-home~ , a encarnação , 
df' Deus • • Ias , para fugire.::~ dessa prernissa,para negar Deus at~ 
co . .Jo um i deal elevado, p'ara negar o homem, como incapaz de o 
cri ar ou revelar , querem o homem como um simples macaco o 

. ~e~~r a propria vi da sobrenatural no misterio da sua in~ 
l luenc~a e vontade ~ uma porca burrice s6 propria do homem 
caí do no mais bai xm d~ vida elemental e que mais não pode 
cr i a r que ,"o amor livre" ,o aborto , a s libertinagens e "as m~ 
sas humanas". Não importa quem e os laureis academicos de 
que seja carregador , toma-lo a s~rio,estudar e analisar os 
seus erros , coillo obra de cultura , ~ prova da falta de princi_ 
pi os soli dos , de retidão 1noral e logica firme e desembaraça&. 

Coillo estamos na moda do realismo, porque Eão tratar tamben 
reali sti C8.i1lente essas nefastas teorias ? 

Enquanto nas Escolas se d~ valor a tais baboseiras,s6 p~ 
que l he chaoaL1 " filosofias" , fecundando o liberalismo, por is_ 
so , ensinam a uitologia,as macumbas e feitiçarias sob o eufe 
!ll i s.Jo detf'olcl ore , ~ bem de ver que fi ea roubado o ensino e Õ 
valor do ctisti ani smo,a verdade essencial da vida fica des
prezada. S6 por iSSO ~ que ha padres 1laÇOYlS , "cristãos nOV0~1 

l i berais , catol icos co.nunistas , freudistas , sexualistas , e pro~tJ 
sos para to c.os os "istas" que apareça . "De facto , esses não 
pre0 ando a verdade pregam a s i mes::nos" ( São Paulo , II Cor . 4,3) 

Outra asneira tipicamente comunista, do mestre leni ne secm 
dando a sua coorte: "0 ma terialismo consiste em professar -
"que o espírito não tem existencia antes do corpo. O espiri
" t o 6 facto secundario,função do cerebro e i t agem do mundo 
exterior"( Lenine , nMa terialismo e E'mpiriocentr.i s:no", p . I6; cf. 

o''O Co ·,u.nismo 11 (lc:; Geraldo Bo de Menezes , p . I2I}. S6 loucos :Q2. 
c. em er1quadrar tal absurdidade na ciencia , seja 1~ ele que for. 

O proprmCarl Marx e os seus precursores , se fossem s6 ~~ 
ne , se.~.., uma força e poder sobrenatural da in teligencia , não 
teri ~n criado as baboseiras das suas febris alucinaçÕes . 

O home.1 da caverna se não tivesse uma in teligencia de f o 
ra da materi a, para a f~ numa outra vida,nunca sairia da ca\e~ 
na , nunca teria aspirado e i maginado um palacio . Nem feito o
Lilabre de pelos ares , como aguia altaneira , passear ern volt e:. · 
do r'lUndo . O autor do "0 Comunismo~ ta. be1n não pt>de fugir a. ) 
essa l i nt.-uagem de quem nâo se inti.:ni da coro esses prestidigi_ 
tadores e di z : "Outro exemplo. Mel hor , outra i mpostura. " ( P. TIS 

Na verdade s6 de i "1posturas e asneiras vi v e quem para de 
turpar a verdade não tem outro recurso que o "quanto pior ~ 
lhor ", co, lo hiena farejando a poêlridão para assaltar o t;ovemo 

ilas , •Jai s adiante o auto.r toma emprestado, e.:np res timo 
• ' -4 ...... .,., 
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ui 10SO; este topico a.ubiguo de que' •1 d~ uma n o cravo e ou t€' 
<1 ferradura: "E' no cruzamento preciso de duas influencias 
"·eciLiv~ s cue a ori~inalidade de Marx como pensador se deft 
r.c 11 ( citação-üe Henrique lima Vaz , s .j.; "O ComuniSL'1 0 ''p.I20).-

SJ parece- 1e que quer dizer jesuita, e tambem parece qu~ 
elo ae~ws , ~ conparsa da mesma "cultura" orit:;ina.l de Marx. 
ori0 inalidaàe de dizer tolices em diapasão com outros toJsS 

Lauilic.ar" e de cativar tambem fJ ura origi:ihalidade do penl:§: 
dor e dos "chacrinhas" que -vivem a custa dos tolos, mas ,~ u.:a 
haoilidac1e ualefica,quando incute erros que 6 preciso evitar 
e resintir . ·bora a moda 6 o comunismo no seu brutal mate~ 
alis 10 c ateísmo. Dantes era a vez do positivismo com as StL 
E.;.S lé_ntejolas cientificas, tambern ateu, enganando com um}\ "re 
liwiL'.o C:a humanidade" em 8ção no processo de dissolução dÕ 
1.o ·te.n espiritual. 

uolindo a responsabilidade do homem pelo mal que faz cL!, 
p<:r.à.o a socieclar1c , que não ~ comunista, d~ u!!l , conforto , ao cri_ 
_:J.iuoso 11 l1ospec1 ando-o"e.1 confortaveis prisÕes , que falta a sm 
vitirr..a e a sua família prejudicada, ao homem honesto que se 
sacrifica nos seus deveres sem prejudicar o seu proximo; P<!'. 
que a justiça deles dimana do "quanto pior ntelhor". Essa '1 €!!, 
talidade õe evolucionistas do homem massificado,roldana do 
Estado; naturalista da cachorrice do "a no r livre", abolindo 2 

.oral e o ideal do cristianismo de vencer pelo amor; quereJl 
o ho.urht barbaro para no plano do quanto pior melhor arrasar 
a c i vil i zação cristã. Esses 11 ho,nens inimigos", bestiais nos 
seus erros não nerecem que se tome a serio as suas doutrinffi; 
asnciras,como ideia~e brutalidades,na pratica. 

DeviC.o ao estado de insanidade mental de muitos pela dis::e 
.ninação e aceitação à.e tais "culturas", ha uma grande confu&' 
são nos princípios que dizem pmfessar . Assim a grande macb 
oria 6os espiri tas são coqunistas, ou co~mnizados; o cor.1uniS.:\~ 
~ .uaterialista e o espirita,se não ~ espiritualista~ espi~ 
tista . O espírita geralmente se diz cristão,mas aceita pen~ 
Jentos que não vem de Cristo, confundindo a doutrina cristã
co~ a teosofia indiana,que ~muito diferente; aceita a teotiA 
"cieL1t ifica"da evolução das especies,da metamorfose,que ta.IJD. 
bew é ~uito diferente da teosofia que ensina que o espírito 
antecede e forma o corpo e lhe subsiste , portanto i mortal. ~b 
entanto,no livro classico do espiritismo "A Cie:p.cia Espiri'la'' 
<o or Pinheiro Guedes, ele ensina: A alma humana se forma, 
"atravessando a fieira aninal,do microbio ao antropoide}'(cf. 
Luiz de :Matos,"Pela Verdade"p.340). 

Os livros de Al ru1 Kardec , a bíblia do esniritismo ~ uma em 
pilação dos Evangelhos , d.a teosofia,de cambulhada com as "cr 
encias"de Darvin; Luiz de Matos , que conbateu o ca,RE\ l:cis--nG,ffi 
piritismo que não era o seu , não aceitava que o homem derivª-



-
chi~panz~,preferia o cavalo apesar de ser quadrupede,~ 

u1z1a ele~~ mais inteligente". Podia se armar da expressão ,~{ 
:1ui tos; "ca! de quatro". 

Como naquela anedota~ Um que se ch~1ava Policarpo Burr~ 
rcauereu co~ muito trabalho a alteraçao do seu nome,reconhe 

~ ~ -
cica a nrocedencia do alegado,o escrivao lhe pergumta; 
- Co tlO- quer, eL tão chamar-se ? 
- ntonio :Burro ,respondeu o homem . 

Por outro laclo,_tuitos co:nunistasf"eem com si:.npatia e defm · 
dem os macurnbeiros . Não sei porque ? Talvez por eles sere::t .ê:. · 
doradores do diabo . Coisas "das saturnais da. filosofia"o 

Seja considerado que est~ ~eu trabalho não ~uma critica 
9-o _exelente o.12_usculo de Geraldo Bezerra de Nenezes "0 Comu
nis'tO, livro .uito capaz e util cor1o arma ara combater esm , 
,taldac_e c· e ele -enerar o homem para "o s barbaros"lhe conquisiaq 
o Jundo uas Qlns reflexoes aralelas,seguin o a r1 a e · 

- I 

rio Ri ter Nunes no "0 Primado do Espiri o no Homem lo erno ; 
a11alisando a historia do pensamento do homern o 

Qua,nto 1aais o homem pensa por si s6'1 desligado do espiri 
to de Deus; quanto ;:nais intelectual, tJ ;-nenos espiritual ele re 
torna , quanto mais moderno mais obtuso ; jt, que o primado d 

. ecpirito,a relieiio,a religação e correspondencia com o Pai 
(; tida co,.1o superstição do homem retardado. Mas , de Martinho 
t u tero 11arbuse , o hom.ew moderno co1no a "arte moderna",~ ne 
bat i vo em tudo; desde as suas teorias libertinas ~ negação 
de Deus. Tudo que não vem da verdade ou não leva a ela ~ 
.. au . J~ o disse Jesus: " uel!1 não recolhe co:ügo, espalha" d:is 
sol v e, arruína; tal tem sido a obra dos "pensadores livres".
i~1irar tais brilhantismos,ou brilhantinas mal cheirosas in 
telectuais , tais espertezas de cafagestes é se acobertar na CA 

~ pa de ,,lefistofeles se desgra~ando co no Fausto e aos outros:
r.'iarx e Freud, são encarnaçoes élo "ho:nem inimigo" para s~ 

' ar a ciz~nia na humanidade. Os que os tornam a serio estão re 
ae ixando··enganar pela r.1en tira, que s6' ten o valor negativo da 
,noeda falsa, na aparencia de um valor arruína o valor verda
deiro o são erros ou asneiras que degradam a inteligencia hu ... ""' -· ana,sao negaçoes que se negam o 

serpente Edenica sendo uma força rastejan te o seu podEr 
s6' podia ser vil. Era f a tal para Eva o lhe dar a tençâo, se C.Q. 
~~unicar com ela,lhe dar credito. Tal ~ a conseauencia do ho 
Mi~ - -;-se Hutrir das meliflui dades intelectuais desses infelizes 
"pensadores", de se co.nunicar co1n os comunistasq 

O hoillen não pode ser . bom sem amar o bem e odiar o mal . s~ 
ser verdadeiro n~o pode a~2r a Verdade e n~o po4e ser verda 
áeiro sem ser leal ao seu Criadoro 

O comunismo( adapta.çã.o do anarquis.no e 111 .LJlOral ) para poder 
fi:>~ar-se no Estado L1assifica o ho21em; enquanto na sociedade 

,I o ,1 1 L \\."' ,.' 
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u'.l r '-'ueza prolifera a heresia co.nunista e oU:tras,na Russia 
i nt:,uer pode fazer a menor critica ao seu "paraiso"o 

Desse homer.1 noderno sur5iu o divorcio, nodernização da po_ 
iGarJ.ia, a bowba ato!iliga e as descobertas "cientificas" de , 

C.:.ro.::;as e processos de esterilizar as criaturas humanas , 11 as 
0o~as ato~icas" para destruir o home~ na sua geraç~o .e des 

_ trui r a verdadeira ciencia . 
un i ca esperança para salvar o homem moderno ainda ~ C~ 

to. L enhuin "pensador11 filosofo, psicologo , sociologo ou cien
t i s t a , jamais p~de pronunciar palavras tão vivas , luminosas e 
<.:onsol adoras , alimentando e orientando a vida ne8te mundo e 
rka ete rnidade. Na eternidade , sin; porque apesar das besticEB 
aos negativistas,o ho~e~ vive natural e sobrenaturalmente , J 
L.or t al, pela sua in teligencia, percepção e inspiração, pela rui\ 
von t ade cri adora . Ihnguem cor.1o Jesus , nos deixou palavras co_ 
.1o es t as , com as quais f>1:ario Ri ter Nunes encerrou a sua ConfQ ~ 
re.•c i a sobre o ''Brimado do Espiri to" . • 

"Podsria terto.inar aqui esta exposição , entretanto , dou-lhe 
"desfecho de ouro coú1 citação evangelica . Para este homem ~ 

_ "urecarregado de trabalhos.., corrr o peso e a rotatividade de~ 
" t os a fazeres e preocupaçoes,mergulhado nas trevas de gre~ 
••seiro ebo i smo, apraz- .ne, como oportunas , lembrar as palavras 

, " cJ.e luz e de vida dAquele que veio a todos dizer: "Eu vos l-
11 clou a Paz . Eu vos dou a minha Paz" ; , 

Vi ndo a 1.1in v6s todos que andais em trabalhos e vos ach 
a i s robrecarregados,e eu vos aliviarei. Toillai sobre v6s 
o .nEm .., ju.§,o , ~ aprenà e i ele :nim que sou manso e humilde de 
coraçao ; e achareis descanço para vossas almas . Porque 
o aeu jut:,o ~ suave e o !11eu peso t1 leve . (Na teus II , 28-l) 

O que ~ exclusivamente neu , s~o os "andrajos" de quem pobre 
ae espirito, hu~ildemente prefere o sentir a verdade de Deus 
2.os a:peratos da riqueza de uma "vasta cultura" das .wntiras 
do :mndo . 

RU-á 
Rio 

sob . ZC I4 
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PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 

BIBLIOTECA CENTRAL 

CRB 8ª reg. - Reg. nQ 865 

Rua Mar. Deodoro, 1 099 - CP 317 - Tel. 2-7001 - R31 

13100 - Campinas - SP - BRASIL 

Seção de Aquisição 
Of. 43/76 YB/sar Campinas, 26 de Julho de 1976 

Prezado Senhor: 

Apraz-nos enviar a Vossa Senhoria o presente ofício, a 

fim de mui respeitosamente agradecer a doação enviada à 
Biblioteca Central, da Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas. 

MENEZES, Geraldo Bezerra de. Q comunismo: crítica dou 

trinãria. 5. ed. Rio de Janeiro, MEC/INL, 1974. 

140p. 18cm. 

Esta doação muito vem contribuir para a valorização do 

acêrvo desta Universidade. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Senhoria, 

nossos protestos de elevada estima e distinta conside 
-raçao. 

Ilustríssimo Senhor 

Atenciosamente, 

~~e Borçato 
Bibliotecária-Chefe da 
PontifÍcia Universidade Católica 
Campinas CRB 8a. reg. 87/67 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Herotides de Oliveira, 13 
24.000 - NITER6I - RJ 

'!-



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

__ Oficio n2 109/76. Em 7 de agos to 1976. 

Do ::tepresent ante da CJ.:1.1C na Paraiba 

Ao Exmo . Sr.Presidente da Comisssão no .J.io de J :::.n r: iro. 

Assunto Co~unica repre s entação na s e ssão solebe 'de encerramen-

to do I Eh~ontro d~ Coordenadores e Orientadore s de Centros Ci-

vicos Escolares . 

Sr.PresiG.en t e 

Em atendimento i o vos s o hon~oso teleg r aca de 

2 6 de j ulho ultioo, - ' - 1 u"e compar e c1 ~ sessao so ene enc e ~· -cr:.nen to 

do I 3nc o~~ro de C oorden~fiorcs e Ori e n tadores de Centros Civi-

co ~ d este Ss t~QO, realizsd~ no ~uditorio do Colc~io ~as Lour-

úi:::v.s, ::-.. est;;: c e.. :;ü t a l, ::.1.a q_ua lidad e de pepre sent2: ~te da ? resi

~encia ã.a Comi::;são :tfacional de Moral e Civismo. ::? o:._ uma festa 

-:: :::r:. or,ganizacla e expressiva, na qu al, a lem do bala nce J. ento dos 

::-e sul tr;.~ os oo j e ti vos consee;uià. os no c ertamen, a g_uE.. c: ompa:-ece-

r ar:. c ccca de una c entena de delegados de varias munici~üos da 

Paraiba , f oram distribuídos os c e rt ifica dos do ~ prove itamcn

t o co:r;.se ~:;uido . 2.)o_da a minha c reC:~encial, :;_1 o·r- vós ex:qedida, fui 

c oLvida~o para presidir a solenidQde , o que f iz, prof~Tindo, 

inclus ive , J:;a l a vras de congra tul::::t çÕes com. ;.".. oreaniz ~-..<l )rc., :, -.; ,_, 1 

~ --, r - -·~~- -,-. -; '"'· ,- · .,...!~ ,··c·- Ç~O 0 :·· - , -, ~-. - -, ; 
......,. , ....., _ '-' ..J ... .. ~ _ v t_ 1. • ., - -- .. :.~ .. ., , t .... - \...I V .. . , v v.. .. . ' 

-~· ~~- ~ em discurso 
,, 

\ .. I. 

-:; ~, r 
' . - ·- .· .., .. ' ' '· __ .J.. ... 

.•h .. . , ., l -
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· o" c1 n lc "· : r~ o"' .. ) .,~ --o · c·1 + c;. , ··· 1 r'ú'"" ' c·····r·l· ,... , , ... ,. ,., r· ·,·· .· l.~<..) ... ,:, ~ - · • . ·_ ,:J l_;_ L .. ; ·_;_.. ..t_ v ~,~ , LL: ~ -.•.J _ u;,_ .~ ~ -- ... - '_..l ...• :..Jl . ... .!. 

: ~.o.:.:J.c --~os J.provei tados n o curso, f oram CkiG t-rÂidos fol]bhlbos re-

ferentes á filos oí~ia da materia . A .dirigente Celia Cavalcante de 

r.::elo leu relatorio das c onse cuções alcahçada s a travls de uma 
l . 

serie de palestras c onfiadas a prelE::torc.~; ilw·, tr· o:-: . Cul . .lir~ou ::~ 

• - 1-4-'CU.::: J. ::..:. o c c;:;: lliil c o c quc- ·cu.il • ..J_ .,_ ~ .. , -,., ,- -· ' " , - .. (, · -- r · r . r -IJ.U l v O U t::llc o ... s-.tl'..lL-c :- .o' 'UL<.•. \,, C;;J c.._ v. c 

C 1 ("' '~ .,,_ c J ---.1 -; •~0 .. :l c 'l <"" ]·"n ~--~ · ·C"' ..:. , · - ·1- -, -~ ---; · .. ..., ..; ~--~/ .. o o €\:.:, ..:..0 c .. ..::....:. JúUt.c .... nc . ..:., , onc.c '""e re ,: . . l "J~_.l_ o .'-CúllvL O , ' ~ L ... .. .~.._~- c 

' --o-r -"'l'C· ] • .,..,J.. r . s e c·:, 1 C !'·' c" -i r · r ] ' Y" ,. c• c- c 1" ' C"L'L .; ru c , , ,.L. C'' "L' , .,., () -:·c ·J..···Õ . '·' ·jl(" C• -·,. ,. o· r" . l.-~ - ..L - \. .• .._ o.. l.. _ . ., "- - -~' "-· - J..l' '- f...../ ' ....._, "..I.. L · J_ V ..~o. -..L.t- · .I u J. (. t --"" ·- ..t... ' • '· 

"':;Cl CCEC:C[_'l'..ii.~ O í.:;_Ue 8G C CJ1~~ 8(;l·~:i. 1·~ . 

Assim g_ue receber rcüatorio n:-..is o:::)J.j_cj_ :;o .oi .. c : .. ~.~c-~. · 

~ ~. '. ~ 1' - . 1 . , c . -t <O .-.:_u.::: se C.lsc-cl..-ü:' .. l l e L10 . l ;Jerou envla - o-el. a om.J.ssao. 

Aprovei t o a oportuni da de para re2.firmo.r-vos os· 

::::L us senti:inen:tos de alto apreç o, e o agradecimento pela cO:ns t a n

te remess :J.. de p ublic a çõ es vossas , como, em espeç;ia l, o estuC:. o 

soore o c oDunismo, o melhor que conheço em :p·r ofun did .J..d e e jus

tiça d os c onceitos emitidos sobre e sso. espe cie ü.e dcenço. que 

a comete a u-ivilização moderna~ · 

Cordialmente, . 

Ha.cre · Gomes, 

'jólf -J d 
----~ 

aionaZ 
I ... ~·--... ----:·~-----'~· --~ 

de Mozaat e Civismo, agozaa insta"];aâa no trv anaaza ào 
Cu'ttuzaa, à Ru'! da Imp:rensa.: n9 16. Nl!3~rsa ocasião_, 
a data_, podera utilizaza o telefone: 224 8002 • 

aio da 
. mazacar 

Reiterando os agradecimentos do Colegiado _, 
protestos de elevada oonside:ração e apzaeço. 

E:x:m9.Sr. 
Prof.Dza. 
SQS-30'1, 
BrasiZia 

MAAM/ebZ 

j 6Lj- ~ ~ 

Ju'lio Bazaata 
Bloco J , Apt. 307 
- DF 

nte da .CNMC 

Yw/W __ (dt~ /:-<~ [~(7-&S)dc.. 
. ~ /·{)~,,..~~ ' 

rwl'cr 
pa-:c•a 

meus 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO 

Em 

Do Vice-Presidente da Comissão Nacionat de Morat e Civismo 

Ao E~mP.Sr.Prof.Dr. Jutio Barata 

Assunto : Agradecimento. 

Pl'ezado Senhor: 

Em nome desta Comissão Nacional, de Moral e Civismo, 
em virtude de proposta emitiáa peto Cone. Arthur Machado Paupé 
rio e aprovada em Reunião Ptenária do dia ? do mês em curso, ve 
nho cumprimentá-to peZo seu artigo "UM PEQUENO GRANDE LIVRO" -; 
que saiu pubticado em "O GLOBO", também em '1 deste, uma cri.tica 
feZiz a propósito do livro de autoria do nosso ilustre Preaiden 
te, Companheiro e Amigo, Cone. Ministro Geraldo Montedônio Be
zer~a de Menezes, exteriorizada com a finura e a habilidade que 
todos reconhecem no escritor que é Vossa Excelência, reaZmente 
credenciado para discorrer sobre assuntos dessa natureza. 

Em proposta por mim Zevantada, ainda aprovada na 
mencionada Reunião, far-se~á a divulgação do citado artigo, bem 
como fica Vossa E%celência convidado a visitar esta Comissão Na 
cionaZ de Moral e Civismo, agora instalada no 6P andar do Patã 
cio da CuZtura, à Rua da Imprensa.: nP 26. N,gtrea ocasião, pa1•a 
marcar a data, poderá utilizar o telefone: 224 8002. 

Reiterando os agradecimentos do CoZegiado, 
protestos de stevada consideração e apreço. 

E:x:mP. Sr. 
Prof.Dr. 
SQS-30'1, 
Brasilia 

MAAM/ebl 

tluZio Barata 
EZoco J, Apt. 30'1 
- DF 

meus 
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