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Brigadeiro ·Leandro .. 
Bezerra Monteiro· · 

'. 

Entre os meus ascenden
tes, em linha reta, emerge a 
figura do Brigadeiro Leandro 
Bezerra Monteiro, meu trlsa
vO paterno, retratado na exce
lente monografia do historia
dor e poeta Joaquim Dias 
da Rocha Filho (ed. de .1916), 
reprodutiva na "Revista do Ins
tituto do .Ceará", do mesmo 
ano, t..XXX, págs. 3-154. Ao 
publicá-la, o versadrsslmo Ba
rão de Studart, presidente 
do Instituto, em carta dirigi
da a lzabel Bezerra Dias da 
Rocha, viúva do autor, subli
nha que, fazendo pública a 
VIda do Brigadeiro Leandro 
Bezerra Monteiro, buscava 
concorrer com o conhecimen
to dos fatos em que •esteve 
envolvido um vulto egrégio 
por muitos tftulos na história_ 
da terra cearense•. Em outro 
ensejo, retirou o julgamento, 
. reportando-se a •esse traba
lho de tão alta valia para a 
verdade da história cearen-
se• (Carta de 1.7.1915). Há 
mais. Do citado número da 
'Revista do Instituto do Cea
rá', traslado esta enfática afir
mação do exfmlo historiador: 
"Leandro Bezerra Monteiro, 
um modelo de crente e de 
monarquista, de funda e ar
raigada convicção". 

A segunda edição do livro 
de Joaquim Dias da Rocha In
tegra a 'Coleção História e 
Cultura", dirigida pelo Instituto 
do Ceará, . e publicada com 
o apoio da Secretaria de Cul
tura, Desporto e Promoção 

, Social daquele Estado, em 
1878. Enriquecem-na elucida
tivas Notas preliminares do 
historiador José Denizard Ma
cedo de Alcântara. 

A respeito da figura históri
ca cujo nome serve de epfgra
fe a este artigo, consultem
se, ainda, o livro d~iulz Tel
xelrl;l de Barros A R'cvoluçlo 
de 1817 no Ceará (Ed. Tradi
ção, Recife, 1944) e os estu
d~ dedicados ao Brigadeiro 
'"de autoria do Major Bezerra 
de Menezes ("Revista do lns~ 
tituto Heráldico Genealógi
co",· Anos IV, e V, n. 8, 2° se
mestrps de 1940 e 1 o e 2° se
mestfes de 1941) e de José 
Denizard Maceêio de Alcânta
ra (rev. "ltaytera•, do Institu
to Cultural do Cariri, ano 111, 

. n. 3, Crato, 1957). · 
José Denizard, nesse tra

balho, realça o esprrtto de 
wncórdia, de equilfbrio e 

sensatez de Leandro de Be
zerra, bem assim o seu pacffi-' 
co patriarcalismo, moderador 
de conflitos e rusgas, expri
mindo verdadeira sintonia en
tre o homem e a comunida
de a que serviu e na qual vi
veu. "Em sua vida- acrescen-

Geraldo Bezerra de Meneze 

ta - encontram-se presentes 
fundas e arraigadas corwlc
ções polftlca 11t religiosa'. E 
arremata: "Era um católico 
fervoroso, de procedimento . 
exemplar e honrado". 

Entre os Irmãos do célebre 
lldador, figura o Pe. AntOnio 
Pinheiro Lobo de Menezes, 
nascido em 20 de abril de 
1775, em Sergipe, ordenado. 
em malo .de 1802, por D. Jo
sé Joaquim de Azarado Cou
tinho, Bispo de Olinda e fale
cido em 9 de novembro de 
1834, em Jurumenha, Plaur, 
de cuja matriz era vigário. 

Seu neto, Pe. Pedro Ribei
ro da Silva, fundou a Capela 
•em torno da qual se desen
volveu o futuro juazeiro do 
Norte•. · 

Nasceu o Brigadeiro em 5 
de dezembro de 1740, no En
genho Moquém, Cariri-Novo, 
Ceará. Faleceu, nonagunário, 
em 1831 . 

Era filho do Capitão-mor 
AntOnio Pinheiro Lobo e Joa
na Bezerra de Menezes; o 
primeiro, filho do Sargento
mor José Pinheiro Lobo e Per
pétua de Mendonça, naturais 
de Sergipe; a segunda - Joa
na - provinha do consórcio 
do Coronel João Bezerra Mon
teiro e Catarlnâ Romã.o Ropri
gues de Sá, casal, este últi
mo, oriundo de Pernambuco. 

O patriarca cearense ca
sou-se em Sergipe, em feve
reiro de 1764, com sua paren
ta Rosa Joseta do Sacramen
to, nascida em Vasa-Barris, 
Sergipe a 20 de julho de 
1754, falecida em 18 de outu
bro de 1834, filha do Capi
tão-mor. Semeão Teles de 
Menezes e sua mulher Lufza 
Maria da Conceição. Em livro · 
de famflla, o seu neto Lean
dro Bezerra Monteiro, parla
mentar do Império e destemi
do defensor dos Bispos na 
. Questão Religiosa, consignou 
que Rosa Josefa 'foi de mul
tas virtudes, grandemente re
ligiosa e caridade em extre
mo•. 

Quanto ao generalato con
ferido a Leandro' Bezerra Mon
teiro, destacam seus biógra
fos o fato de que Inexistia o 
posto no quadro das mllrcias 
que eram o Exército de Se
gund~ Linha da Colônia a 
do Primeiro· Reinado, e cujo 
acesso ia até o posto de Co
ronel. O certo.é·que o Impera
dor honrou o cearense Ilustre, 
entao Coronel, com a 'desu
sada promoção ao posto de 
Brigadeiro -vale insistir- des
conhecida até ali na organiza
ção das milfcias•. 
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Diversidade das culturas 

A excelente ·'Revista Brasi- gante análise da diversidade 
leira de Filosofia" reproduz, na das culturas, que envolve tan
íntegra, a magistral contribui- to a concepção do homem, 
ção brasileira ao XVI Congres- como a concepção do mundo, 
so Mundial de Filosofia reali- pois existe, e o fato é subli
zado em Dusseldorf. O traba- nhado pelo pensador brasileiro, 
lho do jurista e filósofo Miguel . "correlação essencial entre 
Reale, inserido na publicação, "imago hominis e imago mun
versa o tema Diversidade das di". Afinal, diz ele, o homem 
Culturas e Concepção do . é, ontologicamente, um "ser 
Mundo. com", um ser situado na so-

Vejo com olhos brasileiros ciedade e na história. 
o fato, que se me afigura con- Não alimento o propósito 
sagrador, de atribuir-se a um de comentar as concepções e 
patr feio, da marca do autor ju fzos, expressos no estudo, em 
de Horizontes do Direito e torno da pluralidade de visões 
da História (2~ ed., São Paulo, parciais das questões propostas, 
1977), a distinção de proferir "à medida que se multiplicam 
a conferência magna de encer- os dom fnios da ciência". Nessa 
ramento num Congresso Mun- pluralidade ressalta-se há 
dial de Filosofia realizado na 
velha Europa. 

Vincula-se o trabalho às fi
nalidades culturais deste pe
riódico. Filósofos e cientistas, 
para ser exato, homens de 
pensamento, a uma;voltam-se, 
em nossos . dias, mais que em 
outras épocas, para a empol-

"visões redutivas ' e, parado
xalmente, "tótalizantes" do 
homem e do mundo. 

Bem sei não ser esta a opor
tunidade para o estudo exaus
tiyo do ensaio. As questões 
básicas discutidas, melhor, 
postas na plataforma do diálo-

Geraldo Bezerra de Menezes 

go e num plano de universali
dade filosófica, exigem medi
tação demorada. Impossível 
examiná-las ou resumi-las num 
breve registro. Basta levar em 
conta a vexata questio da con
ceituação de cultura ou a pes
quisa das constantes culturais 
relacionadas com a pessoa, a 
nacionalidade e as áreas em 
que podem enquadrar-se no 
plano internacional: européia, 
hindu, chinesa, veibi gratia. 

Por outro lado, a f estão as 
suas importantíssimas conside
rações atinentes às interdisci
plinaridacle, problema este que 
o autor, diga-se de passagem, 
enfrentou, objetivamente, 
quando Reitor da Universida
de de São Paulo. Note-se que 
o enfoque não traduz um re
torno ao enciclopedismo cien
tífico. A interdisciplinaridade, 
adverte Reale, "nasce de um 
sentimento de finitude ou de 
implenitude que cada pesquisa
dor tem de seu próprio saber 
e operar". 

Por não estender-me a ou
tros dados, resta-me o desta
que às idéias nucleares de 
valor e finalidade, em que 
repousam as ciências humanas. 
Com descortínio e acuidade, 
detém-se o filósofo sobre o 
coeficiente axiológico, "atuan
te em qualquer domínio do co
nhecimento" . 

E tudo exposto com a ele
gância, o saber, a visão e a sen
sibilidade crítica do mestre 
paulista. 
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Uvantamento dos ~~o~ de Geraldo Bezem de · Menezes 

publicado~ em "VNIDADE" 
Diretor Responsável: Paulo Emnio Escobar Fagundes 

I) 

"Unidade", mensário que 
se edita desde 1978, marca sua 
presença no apostolado da im
prensa e na vida cultural do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Contou sempre com o apoio 
decisivo e a esclarecedora cola
boração do Arcebispo Metro
politano de Niterói, Dom Jo
sé Gonçalves da Costa, bem 
assim de i lustres sacerdotes, 
apóstolos leigos e educadores, 
todos empenhados em levar 
aos católicos e ao povo em 
geral a mensagem de Cristo, 
sem deturpações doutrinárias, 
o que é importantfssimo nesta 
fase de divisões inconsequen
tes, ditadas, em regra, pelo 
desrespeito às diretrizes pon
tiffcias. 

Numerosos artigos detive
,r,:•'fam-se na própria história da 

.f.L !':;puidiocese, inclusive com 
amplos estudos focalizando os 
seus antístites e sacerdotes. 
Outros foram dedicados, não 
só ao movimento, mais ao pas
sado de ·nossas organizações 
de apostado leigo e institui
ções educacionais mais vincu
ladas à formação espiritual 
das novas gerações. 

Por fixar, sem deixar dúvi
da, o significado apostólico e 
cultural deste órgão e a prova 
de seu devotamento à Santa 
Madre Igreja, estamos proce
dendo a minucioso levanta
mento da produção dos nossos 
mais antigos e assfduos cola
boradores. Iniciamos a série 
com a enumeração das publi
cações, sempre louvadas, do 
nosso conhecido articulista 
Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes, antigo presidente 
da Confederação Nacional das 
Congregações Mariannas e re
presentante do Brasil em vários 
Congressos Internacionais de 
apostolado leigo, além de co
nhecido escritor e intelectual 
brasileiro, autor, entre outras 
obras, de Homens e Idéias 
à Luz da Fé, 4~ ed., O Comu
nismo - Crftica Doutrin(lria, 
6~ ed., e Doutrina Social e Di
reito do Trabalho. 

a) Paulo Emflio Diretor 
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A 9CJO 
"Unidade", mensário que 

se edita desde 1978, marca sua 
presença no apostolado da im
prensa e na vida cultural do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Contou sempre com o apoio 
decisivo e a esclarecedora cola
boração do Arcebispo Metro
politano de Niterói, Dom Jo
sé Gonçalves da Costa, bem 
assim de ilustres sacerdotes, 
apóstolos leigos e educadores, 
todos empenhados em levar 
aos católicos e ao povo em 
geral a mensagem de Cristo, 
sem deturpações doutrinárias, 
o que é importantfssimo nesta 

Eis a relação dos estudos e 
artigos de Geraldo Bezerra de 
Menezes estampados em nossas 
colunas : 

11979: -ODYLO COSTA, filho- outu-
bro; EVERARDO BACKEU. 
SER, novembro. EXEMPLO 
DE PEDRO (poesia); novem
bro; PAULO VI E A "POPU
LORUM PROGRESSIO" de
zembro. 

1980: 
POEMAS DO REINO DE 

fase de divisões inconsequen- DEUS, de D. Marcos Barbosa, 
tes, ditadas, em regra, pelo janeiro; CONTARDO FERRI -
desrespeito às diretrizes pon- Nl, fevereiro; S. FRANCISCO 
tiffcias. D~ ASSIS EA POESIA CRIS:-

Numerosos artig.::•, detive- TA, março; FUNDAÇÃO DA 
ram-se na própria hk~~ja da ORDEM TERCEIRA EM NI-

Arquidiocese, inclusive com TEROI, abril; FASCfNIO POR 
amplos estudos focalizando os ANCHIETA, maio; CI~NCIA E 
seus antístites e sacerdotes. T~CNICA - Sua projeção na 
Outros foram dedicados, não pessoa humana, junho; AD-
só ao movimento, mais ao pas- VERT~NCIA DE JOÃO PAU -
sado de nossas organizações LO 11, junho; TRIBUTO A 
de apostado leigo e institui - i JOÃO PAULO 11 - Obediên
ções educacionais mais vincu- 1 cia, julho; 0 ESPIRITO CON
Iadas à formação espiritual I TEMPORANEO E O HOMEM 
das novas gerações. MODERNO, agosto; MOVI-

Por fixar, sem deixar dúvi- MENTO PRECURSOR DA 
da, o significado apostólico e I 'RERUM NOVARUM", se
cultural deste órgão e a prova ' tembro; MENSAGEM SOCIAL 
de seu devotamento à Santa DE JOÃO PAU LO 11 ou tu· 
Madre Igreja, estamos proce- bro; ALBERTO LAMEGO de: 
dendo a minucioso levanta- zembro. 
mento da produção dos nossos 

1981: 

1982: 
MENSAGEM DE CONFIAN
ÇA NO HOMEM E NA JUSTI
ÇA - Palavras aos bacharéis 
de 1961, janeiro; O SANTO 
BRIGÃO (José Geraldo Be
zerra de Menezes). março; 
CENTENÁR lO DE DOM 
SEBASTIÃO LEME, abri l; 
de São Francisco de Assis, 
junho; PONTIFICIA ACA_ 
DEMIA DE CIENCIAS, julho
agosto; ADROALDO MESQUI 
TA DA COSTA, setembro; 
CONCILIO VATICANO 11 -
Visão de um leigo, outubro; 
FELICIO DOS SANTOS, no
vembro; DOM JAIME . DE 
BARROS CAMA R A, dezem
bro. 

1983: 
AS ANÁLISES SOCIOLÚGI 
CAS E A CONSCI~NCIA DOS 
LEIGOS, janeiro -fevereiro; 
PRESENÇA CRISTÃ NO 
MUNDO DO TRABALHO, 
março; MENSAGEM DE 
JOÃO PAU LO li AOS JO
VENS - O "NÃO e o SIM", 
abril; EDUCAR NO RESPEI -
TO À DIGNIDADE DO HO-
MEM - abril; A MISSÃO DA 
UNIVERSIDADE E A PRO 
MOÇÃO HUMANA, maio; DI 
MENSÃO ~TICA DA T EC
NOLOGIA, DO DESENVOL
VIMENTO E DA PAZ, junho; 
CÁTEDRA DA VERDADE . 
julho - agosto; PADRE LEME 
LOPES, SJ - setembro; O IN
SUPERÁVEL TRISTÃO DE 
ATAibE DE MINHA MO
CIDADE - setembro; JOÃO 
PAULO 11 - MOMENTOS 

4 

mais antigos e assfduos cola
boradores. Iniciamos a série 
com a enumeração das publi
cações, sempre louvadas, do 
no_sso conhecido articulista 
Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes, antigo presidente 
da Confederação Nacional das 
Congregações Mariannas e re
presentante do Brasil em vários 
Congressos Internacionais de 
apostolado leigo, além de co
nhecido escritor e intelectual 
brasileiro, autor, entre outras . 
obras, de Homens e Idéias 
à Luz da Fé, 4~ ed., O Comu
nismo - Cr(tica Doutrinâria, 
6~ ed., e Doutrina Social e Di

JUBILEU DE PRATA DOS 
BACHAREIS DE 1956 - Dis
curso, janeiro; "EM BUSCA 
DE DEUS", Prefácio ao livro 
de Monsenhor Melo Lula, abril; _ 
DEIXEM A IGREJA EM PAZ, Í 

DE FE E CIVISMO, outubro; ..... ---

reito do Trabalho. 

a) Paulo Emflio Diretor 

Poesia, junho; "RERUM NO ·I LIBERDADE E RESPON-
V_ARU~"· Roteiro da legisla-I SABILIDADE, novembro. 
çao soc1al, setembro; DIMEN
SÃO SOCIAL - Exata com-· 
preensão - outubro; EXEM-! 
PLO DE FIDELIDADE CAIS-, 
TÃ (Antônio Maia), Dezem- ' 
bro; "LABOREM EXEf1 
CENS" - - Moção apresentado 
ao Conselho Nacional de De
fesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, em Brasflia, dezem
bro. 

1984: 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIREITOS DO HOMEM, 
março; ROGER GARAUDY
Sofista do Diálogo, abril; CA
SIMIRO DE ABREU - Cantor 
espontâneo e de lábios puros, 
abril; DOM JOSE PEREIRA 
ALVES - O orador, -junho; 
PÁGINAS INEDITAS. poesia, 
julho; AINDA TRISTÃO DE 
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ATAibE, outubro; UM FA
MILIAR DA HISTÓRIA DAS 
ORDENS FRANCISCANAS 
(José Geraldo Bezerra de Me
nezes) - novembro; DOM 
ANTONIO DE ALMEIDA MO 
RAIS JÚNIOR, dezembro. 

1985: 
BODAS DE OURO DA FE 

1 

DERAÇÃO DAS CONGRE
GAÇÕES MARIANAS DA 
ARQUIDIOCESE DE NITE
RÓI, março; ÁUREO JUBI
LEU SACERDOTAL DE 
MONSENHOR FRANCISCO 
DE ASSIS SANTOS - abril; ' 
TRIBUTO AO ESTADISTA E ... 
AMIGO (Trancredo Neves) , 
maio; OS SACERDOTES E OS 
PROJETOS SÓCIO-POLIII
COS, junho; LOUVOR À SA
GRADA CONGREGAÇÃO 

. PARA A DOUTRINA DA F~. 
julho ; SINAL DE DEUS -
Poesias, julho; À MARGEM 
DA PSEUDOTEOLOGIA DA 
LIBERTAÇÃO, agosto; VO
CAÇÕES SACERDOTAl~ s• 
tembro , outubro; ADEUS 
A PEDRO CALMON, novem
bro; SESOUICENTENARIO 
DE NITERÚI - CJDADE -
Conferência, dezembro. . 

1986: 
MEMORIALISTA F LUMI
NENSE, fevereiro, março; 
A INSTRUÇÃO PÚBLICA NO 
BRASIL, abril; INTERVEN
ÇÃO NO CONSELHO FEDE
RAL DE CULTURA (I -Mo
ral e Mudança Social; li - Otá
vio de Faria; 111 - Padiá Ca- ' 
lógeras), maio - junho; RUY 
DE AZEVEDO SODR~ - Pa
ladino da ~tica Profissional do 
Advogado, agosto; CONFRON
TAÇÃO E CONTRADIÇÃO
Prefácio, novembro; CARLOS 
DE LAET, O apóstolo leigo, 
dezembro. 

1987: 
JOSÉ DE ANCH IETA NA VI 
SÃO DE EUCLIDES DA CU
NHA -Março; ELE E ELA 
Depoimento do casal Odette 
e Geraldo Bezerra de Menezes, 
abril; POETA DA SANTISSI
MA VIRGEM. abril; FALSA 
IMAGEM DE CRISTO, DOS 
APÓSTOLOS E DA IGREJA, 
maio; NO PORÃO DA TEO-

LOGIA LIBERTARIA BRIN
CA-SE COM AS COISAS DI
VINAS, junho; OS " TEÓLO
GOS LIBERTARIOS" DE~ 
PEM A TEOLOGIA DOS VA
LORES ABSOLUTOS, agosto, 
reproduzido no número de 
setembro em virtude de in
correções; JUBILEU DE 
OURO DA CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DAS CONGRE
GAÇÕES MAR IA NAS, outu
bro; DIREITO E JUSTIÇA DO 
TRABALHO - Fundamento 
cristão, novembro; DEUS UNO 
E TRINO e VINDE (Poesia), 
dezembro, 

1988: 
MONSEN HOR JOÃO DE 
BARROS UCHOA, março; SI
NAL DE DEUS - Poesias -
O amor supremo, Mistério eu
carístico e ode ao monge, 
abril; MIGUEL REALE, Juris
ta-Filósofo, maio; O HOMEM
CARRETEL, junho; Tecedor 
de "CROMOS", agosto; OS 
VERSINHOS DE JULIANA, 
Carta-Prefácio, agosto; 
SAUDAÇÃO AO EPISCOPA_ 
DO, setembro, ABDINHO, 
MEU IRMÃO DE F( no
vembro; BARRETO F I LHO, 
dezembro. 

1989: 
VISÃO DE DEUS, Poesias, 
março; PREFACIO AO NO
VO LIVRO DE CARLOS 
WERNERS, abril-maio. LEVI 
CARNEIRO, junho; O ESPr 
RITA ADOLFO BEZERRA 
DE MENEZES - agosto; MEU 
LAR, MINHA VIDA - Pre
fácio at( livro Hesfodo de 
Castro Alves, setembro 
DAYL DE ALMEIDA, setem
bro POSSE DE HORÁCIO 
PACHECO NA PRESIDtN
CIA DA ACADEMIA NITE
ROIENSE DE LETRAS -
outubro - novembro; JOA
QUIM NABUCO - HOMEM 
DE FÉ E PENSADOR C~ 
TÓLICO, dezembro. 

1990: 
VIDA SOBRENATURAL -
BASE DO APOSTOLADO -
março; O PROBLEMA DA 
DOR, Prefácio ao livro de Mon
senhor Melo Lula, abril; DI
VERSIDADE DAS CULTU
RAS, maio. 
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0 PROBLEMA DA DOR 
Sai a lume, na décima 

quarta edição, O P ro blema da 
Dor, de Monsenhor Mel lo Lula, 
Êxito surpréendente. Mas, o 
su cesso do li vro - di-lo D. José 
Pereira Alves - deve-se, além 
do assunto, às qualidades do 
escrito r. 

O seu estilo, preciso e 
atraente, impressionou mes
tres da I fngua, que fizeram ir
radiar t ópicos da obra, repro· 
duzindo-os em anto logias ou 
I ivros didáticos. O autorizado 
Sá Nunes, transcreveu o " Diá
logo sobre o sof rime nto", na 
Língua Vemãcu la (4<? ano, 1 ~ 

ed. Saraiva e Cia, São Paulo, 
pág. 303) e Malba Tah.an 
trasladou outra página do en
saio para as Lendas do Céu e 
da Terra (~ ed., Ed. Getúlio 
Costa, pág. 58). 

Nas sucessivas edições, pro
va irrefragável do interesse 
que a obra desperta, nemine 
discrepante, o encômio de 
famosos intelectuais à pena de 
Monsenhor Mello Lula: Lacer
da de Almeida, Augusto de 
Lima, Afonso Celso, Dom 
Aquino Correa, Levi Carnei
ro, Cláudio se Souza, Fel feio 
dos Santos, Berilo Neves, 
Monsenhor Benedito Marinho_ 
e tantos mais. Eis a impressão 
de Augusto de Lima: "tão ele
vada é a _ psicologia que ele 
traça do sofrimento, tão en
genhosos são os argumentos a 
favor do mérito das lágrimas, 
que, por um divino paradoxo, 
a dor se faz desejável, como 
uma fonte de prazer espiri
tual". 

A experiência no trato das 
almas, o tirocínio nas letras 
jornal fsticas, atividades a que 
se consagrou, consagrando-se, 
levaram Monsenhor Mello Lu
la, percuciente analista dos es
p1 ritos sofredores, versado nos 
seus segredos, a e_screver um li
vro de meditação e ternura pa
ra o homem do povo, e aqui 
tomamos a expressão, qual o 
pensador, no sentido de média 
e normalidade. 

Mais que tudo, _saliento o 
senso cristão, o alto senso cris
tão, que inspira estas páginas, 
banhadas em pura linfa evan
gélica. Sua leitura enleva, con
forta, faz sentir e pensar. Pen
sar sobretudo na dor, como 
bênção de Deus e caminho da 
perfeição. 

Há uma filosofia nestas li
nhas consoladoras, é a filosofia 
das parábolas de Cristo. A tdéi<~ 
central, o fulcro dos pensa
mentos, o autor o desenvolve 
com singeleza cristã: "A uva 
esmagada nos dá o vinho de
licioso, o trigo pisado nos ' 
fornece o pão que alimen
ta" ... 

Monsenhor Mello Lula, exí
mio apóstolo da Boa I mpren
sa e da Santa Missa, atenção 
presa ao sobrenatural, escreve 
com a nítida preocupação de 
preparar o caminho à Graça Di
vina. Autêntico condutor de 
almas.' 

Professor de coragem o seu 
trabalho é, neste sentido, e 
deveras, uma fortaleza contra 
a descrença. A palavra que 
repercute em todas as páginas 
é a de ânimo, quietude, oti
mismo, esperança e amor. 

Esta obra, impregnada de 
verdades eternas, oferece-nos a 
única solução do problema da 
dor, pois "só o cristianismo 
profundamente vivido o resol
ve em sua plenitude", confor
me afirmação textual do Pe. 
Leonel Franca, S. J., no pre· 
fácio ao Confiteor, de Paulo 
Setubal. 

Modesto e bom, piedoso e 
apostólico, o nosso Bougaud 
escolheu este caminho ~ rduo: 
consolar sofredores, despertan
do-lhes simpatias pela dor sal
vadora. Segue, à 1isca, o exem
plo de Maria Imaculada : " Eu 
te advirto (disse a Virgem Se
nhora falando com uma sua 
serva) que não há exercício 
mais prove itoso e úti l para a 
alma, que o de padecer: porque 
dá luz, desengana, e aparta o 
coração humano das coisas 
terrenas, e o leva a Deus, e 
Sua Majestade lhe sai ao en
contro, porque está com o atri
bulado e o livra, e ampara" 

Geraldo Bezerra de Menezes 

(Pe. Manuel Bernardes, Luz 
e Calor, tomo I, pág. 358, 
Edições Cultura, 1944). 

O Problema da Dor, repo
sitório de esperanças, tem que
brado a resistência de mui
tos. Quantos, após sua leitura, 
abraçam a Cruz, exclamando: 
Eu vos amo, porque sois o 
caminho da Salvação. 

A dor, irmã da vida, é a 
estrada mais próxima que con
duz, pela humildade e pela 
oração, os corações sequiosos 
de paz ao encontro de Cristo. 
O sofrimento que não apóia 
na proteção divina desvala, ne
cessariamente, de decepção em 
decepção, de desassossego em 
desassossego, no desespero sem 
tréguas. 

Na dor, o cristão se asseme
lha ao Filho de Deus, vítima 
de nossa Redenção. E aí está 
a dignidade do sofrimento. 

O dogma da expiação, tão 
esquecido hoje em dia, diz 
Lacerda de Almeida, o inolvi
dável jurista e mestre univer· 
sitário, é a base mais sólida 
e a verdade mais fecunda de 
nossa crença católica. 
Prefácio à 14~ edição de O PRO· 
BLEMA DA DOR, de Monsenhor 
Melo Lula. 
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VIDA SOBRENATURAL -
BASE DO APOSTOLADO -
março; O PROBLEMA DA 
DOR, Prefácio ao livro de Mon
senhor Melo Lula, abril; DI
VERSIDADE DAS CUL T:U
RAS, maio. 
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Vida Sobrenatural, 
Base do Apostolado 

O apostolado é a própria 
fé em movimento, a oração e 
o trabalho, o foco de luz que 
se irradia, in caritate Christi. 

CQnhecidas as palavras de 
Joaquim Nabuco, exaradas em 
l'.l!inha Formação, um dos pri
mores da literatura nacional: 
"Essa vida ·exterior, eu sei bem, 
não pode substituir a vida in
terior, mesmo quando o espí
rito de caridade, o amor hu
mano, nos animasse sempre em 
nosso trabalho". 

Para que evitadas interpre
tações dJ bias, aponto o signi
ficado de vida interior, com a 
definição de Dom Chautard: 
"o estado de atividade de uma 
alma que reage, a fim de regu
lar suas inclinações. naturais e 
se esforça por adquirir o há
bito de jul~w e se dirigir em 
tudo consoante as luzes do 
Evangelho e os exemplos de 
Nosso Senhor" ("A alma de 
todo o apostolado). 

Cumpre ao católico ser aten
to, resistente, perseverante. 

Da enc(clica Mystici Corpo
ris Christi; em que é exposta 
aopovocristãoadoutrinadoCor
po Místico, translado estas I inhas 
de Pio XII: "Nem perdem de to
do a vida sobrenatural, os que 
pelo pecado perderam a cari
dade e a graça santificante e 

por isso se tornaram incapa
zes de mérito sobrenatural,. mas 
conservam a fé e a esperança 
cristã, e alumiados pela Luz 
celeste, são divinamente esti
mulados com íntimas inspi
rações e moções do Espfrito 
Santo ao temor salutar, à ora
ção e ao arrependimento de 
suas culpas". 

As tentações, ou melhor, as 
nossas fraquezas nos impõem 
vigilância indormida. O católi
co está sempre de sobreaviso, 
para enfrentar qs próprios er
ros, as próprias paixões, as 
próprias misérias, humilhando
se, vencendo crises espirituais, 
conciliando-se e reconciliando
se , permanentemente, com 
Deus. t um militante interior. 

Abroquelado em suas con
vicções, orando continuamen
te, como aconselhava São Pau
lo (sine intermissione orate), 
vivendo a vida cristã em toda 
a plenitude, não lhe será dif(
cil irradiar a fé, difundir a 
Boa Nova, estender o Reino 
de Deus. Santificação e aposto
lado, amor de Deus e amor do 
próximo, na hipótese, são ex
pressões que se completam. 

A cooperação dos leigos na 
obra divina pressupõe esse cu i
dado, essa vida sobrenatural, 
que lhe serve de esteio. "Aque-

Geraldo Bezerra de Menezes 

le que permanece no Cristo 
produz muitos frutos" (Jo. 
15-15). Ou, o que é o mesmo: 
"Aquele que crê em mim fará 
também as obras que eu fa
ço" (Jo. 14-12) . 

A mil feia do Senhor não 
pode compor-se de indigentes 
espirituais, de católicos só em 
nome, de pusilânimes, de me
díocres, em uma palavra, de 
homens sem altivez cristã. Por 
seu enunciado, sua natureza 
e caráter específico, significan
do movimento, vida, expan
são - força é reconhecer que, 
nas fileiras do apostolado, não 
há lugar para o leigo adistri
to à vida devota ou contem
plativa, nem para o que se 
deixa vencer pela inérc ia ou 
pelo pessimismo, despreocupa
do com o futuro da Igreja. 
Pio XII confirma o asserto 
quando pondera que, para o 
leigo participante da Ação Ca
tólica, "o adveniant regnum 
tuum é não só o voto ardente 
de suas preces, mas também a 
diretriz de suas obras" ( En 
cfclica Summi Pontificatus). 

Convém insistir na famosa 
ponderação de Santo T omaz: 
·"Somos chamados da vida 
contemplativa para a vida ati
va, não sob a forma de sub
tração, mas de adição". 
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O PROBLEMA DA OR 
Sa i a lume, na décima 

quarta ed ição, O P roblema da 
Dor, de Monsenhor Mello Lula. 
Êxito surpreendente. Mas, o 
sucesso do livro - di-lo D. José 
Pereira Alves - deve-se, além 
do assunto, às qualidades do 
escrito r. 

O seu estilo, preciso e 
atraente, impressionou mes
tres da lfngua, que fizeram ir
radiar t ópicos da obra, rep ro
duzindo-os em antologias ou 
livros didáticos. O autorizado 
Sá Nunes, transcreveu o "Diá
logo sobre o sofr ime nto", na 
Língua Vemácu la (4<? ano, H 
ed. Sa raiva e Cia, São Pau lo, 
pág. 303) e Malba Tah.an 
trasladou outra página do en
saio para as Lendas do Céu e 
da Terra (~ ed., Ed. Getúlio 
Costa, pág. 58). 

Nas sucessivas edições, pro
va irrefragável do interesse 
que a obra desperta, nemine 
discrepante, o encômio de 
famosos intelectuais à pena de 
Monsenhor Mello Lula: Lacer
da de Almeida, Augusto de 
Lima, Afonso Celso, Dom 
Aquino Correa, Levi Carnei
ro, Cláudio se Souza, Felfcio 
dos Santos, Berilo Neves, 
Monsenhor Benedito Marinho 
e tantos mais. Eis a impressão 
de Augusto de Lima: "tão ele
vada é a . psicologia que ele 
traça do sofrimento, tão en
genhosos são os argumentos a 
favor do mérito das lágrimas, 
que, por um divino parad0xo, 
a dor se faz desejável, como 
uma font e de prazer espiri 
tual". 

A experiência no trato das 
almas, o tirocírio nas letras 
jornal rsticas, atividades a que 
se consagrou, consagrando-se, 
levaram Monsenhor Mello Lu
la, percuciente analista dos es
p1 ritos sofredores, versado nos 
seus segredos, a escreve r um li
vro de medi t ação e ternura pa
ra o homem do povo, e aqui 
tomamos a expressão. qual o 
pensador, no sentido de média 
e normalidade. 

Mais que tudo, saliento o 
senso cristão, o alto senso cris
tão, que inspira estas páginas, 
banhadas em pura linfa evan
gélica. Sua leitura enleva, con
forta, faz sentir e pensar. Pen
sar sobretudo na dor, com·o 
bênção de Deus e caminho da 
perfeição. 

Há uma filosofia nestas li 
nhas consoladoras, é a filosofia 
das parábolas de Cristo. A idéia 
central , o fulcro dos pensa
mentos, o autor o desenvolve 
com singeleza cristã: "A uva 
esmagada nos dá o vinho de-. 
licioso, o trigo pisado nos 
fornece o pão que alimen
ta" ... 

Monsenhor Mello Lula, exí
mio apóstolo da Boa Impren
sa e da Santa Missa, atenção 
presa ao sobrenatural, escreve 
com a nítida preocupação de 
preparar o caminho à Graça Di
vina . Autêntico condutor de 
almas) 

Professor de coragem o seu 
trabalho é, neste sentido, e 
deveras, uma fortaleza contra 
a descrença. A palavra que 
repercute em todas as páginas 
é a de ânimo, quietude, oti
mismo, esperança e amor. 

Esta obra, impregnada de 
verdades eternas, oferece-nos a 
única solução do problema da 
dor, pois "só o cristianismo 
profundamente vivido o resol
ve em sua plenitude", confor
me afirmação textual do Pe. 
Leonel Franca, S. J., no pre
fácio ao Confiteor, de Paulo 
Setubal. 

Modesto e bom, piedoso e 
apostólico, o nosso Bougaud 
escolheu este caminho á r duo: 
consolar sofredores, despertan
do-lhes simpatias pela dor sa l
vadora. Segue, à 1isca, o exem
plo de Maria Imaculada: "E u 
t e advirto (disse a Vi rgem Se
nhora falando com uma sua 
serva) que não há exercício 
mais prove itoso e útil para a 
a lma, que o de padecer : porque 
dá luz, desengana , e aparta o 
coração humano das coisas 
terrenas, e o leva a Deus, e 
Sua Majestade lhe sai ao en
contro, porque está com o atri 
bulado e o livra, e ampara " 

Geraldo Bezerra de Menezes 

(Pe. Manuel Bernardes, Luz 
e Calor, tomo I, pág. 358, 
Edições Cultura, 1944). 

O Problema da Dor, repo
sitório de esperanças, tem que
brado a resistência de mui
tos. Ouantos, após sua leitura, 
abraçam a Cruz, exclamando: 
Eu vos amo, porque sois o 
caminho da Salvação. 

A dor, irmã da vida, é a 
estrada mais próxima que con
duz, pela humildade e pela 
oração, os corações sequiosos 
de paz ao encontro de Cristo. 
O sofrimento que não apóia 
na proteção divina desvala, ne 
cessariamente, de decepção em 
decepção, de desass_ossego em 
desassossego, no desespero sem 
tréguas. 

Na dor, o cristão se asseme
lha ao Fi lho de Deus, vítima 
de nossa Redenção. E aí está 
a dignida de do sofrimento. 

O dogma da expiação, tão 
esquecido hoje em dia, di z 
Lacerda de Almeida, o inolv i
dável jurista e mestre un iver-

. sitário, é a base mais sólida 
e a verdade mais fecunda de 
nossa crença católica. 

Prefácio à 14~ edição de O PRO
BLEMA DA DOR, de Monsenhor 
Melo Lula. 
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Levantamento do~ arti~o~ de Geraldo Bezerra de · Meneze~ 
----

pubücado~ em "UNIDADE" 
"Unidade", mensário que 

se edita desde 1978, marca sua 
presença no apostolado da im
prensa e na vida cultural do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Contou sempre com o apoio 
decisivo e a esclarecedora cola
boração do Arcebispo Metro
politano de Niterói, Dom Jo
sé Gonçalves da Costa, bem 
assim de ilustres sacerdotes, 
apóstolos leigos e educadores, 
todos empenhados em levar 
aos católicos e ao povo em 
geral a mensagem de Cristo, 
sem deturpações doutrinárias, 
o que é_ importantfssimo nesta 
fase de divisões inconsequen
tes, ditadas, em regra, pelo 
desrespeito às diretrizes pon
titrcias. 

Numerosos artigos detive
ram-se na própria história da 
Arquidiocese, inclusive com 
amplos estudos focalizando os 
seus antístites e sacerdotes. 
Outros foram dedicados, não 
só ao movimento, mais ao pas· 
sado de nossas organizações 
de apostado leigo e institui
ções educacionais mais vincu
ladas à formação espiritual 
das novas gerações. 
.. Por fixar, sem deixar dúvi
da, o significado apostólico e 
cultural deste órgão e a prova 
de seu devotamento à Santa 
Madre Igreja, estamos proce
dendo a minucioso levanta
mento da produção dos nossos 
mais antigos e assfduos cola
boradores. Iniciamos a série 
com a enumeração das publi
cações, sempre louvadas, do 
nosso conhecido articulista 
Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes, antigo presidente 
da Confederação Nacional das 
Congregações Mariannas e re
presentante do Brasil em vários 
Congressos Internacionais de 
apostolado leigo, além de co
nhecido escritor e intelectual 
brasileiro, autor, entre outras 
obras, de Homens e Idéias 
à Luz da Fé, 4~ ed., O Comu
nismo - Crítica Doutrinâria, 
6~ ed., e Doutrina Social e Di
reito do Trabalho. 

a) Paulo Emflio Diretor 

Eis a relação dos estudos e 
artigos de Geraldo Bezerra de 
Menezes estampados em nossas 
colunas : 

1

11979: 
ODYLO COSTA, filho - outu
bro; EVERARDO BACKEU. 
SER, novembro. EXEMPLO 
DE PEDRO (poesia); novem
bro; PAULO VI E A "POPU
LORUM PROGRESSIO" de-
zembro. 

1980: 
POEMAS DO REINO DE 
DEUS, de D. Marcos Barbosa, 
janeiro; CONTARDO FERRI
NI, fevereiro; S. FRANCISCO 
DE ASSIS EA POESIA CRIS
TÃ. março; FUNDAÇÃO DA 
ORDEM TERCEIRA EM Nl-

' TERÚI, abril; FASCI"NIO POR 
ANCHIETA, maio; CIENCIA E 
T~CNJCA - Sua projeção na 
pessoa humana, junho; AD
VERTENCIA DE JOÃO PAU- I 
LO 11, junho; TRIBUTO A 
JOÃO PAULO 11 - Obediên
cia, julho; O ESPIRITO CON
TEMPORANEO E O HOMEM 
MODERNO, agosto; MOVI 
MENTO PRECURSOR DA 

, "RERUM NOVARUM", se
tembro; MENSAGEM SOCIAL 
DE JOÃO PAULO 11, outu' 
bro; ALBERTO LAMEGO de: l 
zembro. 

1981: 

1982: 
MENSAGEM DE CONFIAN 
ÇA NO HOMEM E NA JUSTI 
ÇA - Palavras aos bacharéis 
de 1961, janeiro; O SANTO 
BRIGÃO (José Geraldo Be
zerra de Menezes) . março; 
CENTENÁRIO DE DOM 
SEBASTIÃO LEME, abril; 
de São Francisco de Assis, 
junho; PONTIFICIA ACA_ 
DEMIA DE CIENCIAS, julho
agosto; ADROALDO MESOUI
T A DA COSTA, setembro; 
CONCILIO VATICANO 11 -
Visão de um leigo, outubro; 
FELICIO DOS SANTOS, no
vembro; DOM JAIME . DE 
BARROS CAMA R A, dezem
bro. 

1983: 
AS ANALISES SOCIOLOGI
CAS E A CONSCIENCIA DOS 
LEIGOS, janeiro · fevereiro ; 
PRESENÇA CRISTÃ NO 
MUNDO DO TRABALHO, 
março; MENSAGEM DE 
JOÃO PAULO 11 . AOS JO
VENS - O "NÃO e o SIM", 
abril; EDUCAR NO RESPEI
TO À DIGNIDADE DO HO
MEM - abril; A MISSÃO DA 
UNIVERSIDADE E A PRO
MOÇÃO HUMANA, maio; DI
MENSÃO ~TICA DA TEC-
NOLOGIA, DO DESENVO L
VIMENTO E DA PAZ, junho; 
CÁTEDRA DA VERDADE, 
julho - agosto; PADRE LEME 
LOPES, SJ - setembro; O IN
SUPERÁVEL TRISTÃO DE 
ATAIDE DE MINHA MO
CIDADE - setembro; JOÃO 
PAULO 11 - MOMENTOS 
DE F~ E CIVISMO, outubro; 

LIBERDADE E RESPON-

JUBILEU DE PRATA DOS 
BACHAR~IS DE 1956 - Dis
curso, ja_neiro; "EM BUSCA 
DE DEUS", Prefácio ao livro 
de Monsenhor Melo Lula, abril; 
DEIXEM A IGREJA EM PAZ, 
Poesia, junho; "R~RUM NO, 
VARUM", Roteiro da legisla· 

SAB f LIDADE, novembro. 

ção social, setembro; DIMEN- 1 1984: 
SÃO SOCIAL - Exata com- DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
preensão -outubro; EXEM- DOS DIREITOS DO HOMEM, 
PLO DE FIDELIDADE CRIS-\ março; ROGER GARAUDY
TÃ (Antônio Maia), Dezem-· Sofista do Diálogo, abril ; CA
bro; "LABOREM EXEf! ~ SIMIRO DE ABREU - Cantor 
CENS" - - Moção · apresentado espontâneo e de lábios puros, 
ao Conselho Nacional de De- abril; DOM JOS~ PEREIRA 
tesa dos Direitos da Pessoa ,, ALVES - O orador, junho; 
Humana, em Brasflia, dezem- PAGINAS IN~DITAS . _poesia, 
bro. julho; AINDA TRISTAO DE 

ATA(DE, outubro; UM FA-

I 
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MILIAR DA HISTóRIA DAS 
ORDENS FRANCISCANAS 
(José Geraldo Bezerra de Me
nezes) - novembro; DOM 
ANTONIO DE ALMEIDA MO 
RAIS .JÚNIOR, dezembro. 

LOGIA LIBERTARIA BRIN
CA-SE COM AS COISAS DI
VINAS, junho; OS "TEÓLO
GOS LIBERTÁRIOS" DE~ 
PEM A TEOLOGIA DOS VA
LORES ABSOLUTOS, agosto, 
reproduzido no número de 

1985: setembro em virtude de in-
BODAS DE OURO DA FE correções; JUBILEU DE 
DERAÇAO DAS CONGRE- OURO DA CONFEDERAÇÃO 
GAÇ0ES MARIANAS DA NACIONAL DAS CONGRE-
ARQUIDIOCESE DE NITE- GAÇ0ES MARIANAS, outu-
RÓI, março; ÁUREO JUBI- 1 bro; DIREITO E JUSTIÇA DO 
LEU SACERDOTAL DE I TRABALHO - Fundamento 
MONSENHOR FRANCISCO 

1

1 cristão, novembro; DEUS UNO 
DE ASSIS SANTOS - abril; E TRINO e VINDE (Poesia). 
TRIBUTO AO ESTADISTA E.. dezembro. 
AMIGO (Trancredo Neves) , I 
maio; OS SACERDOTES E OS 1988: 
PROJETOS SÓCIO-POUTI- MONSENHOR JOAO DE 
COS, junho; LOUVOR A SA- / BARROS UCHOA, março; SI-

. GRADA CONGREGAÇÃO 1 NAL DE DEUS - Poesias -

r · 

PARA A DOUTRINA DA FE, 
julho ; SINAL DE DEUS -
Poesias, julho; A MARGEM 
DA PSEUDOTEOLOGIA DA 
LIBERTAÇÃO, agosto; VO
CAÇ0ES SACERDOTAIS, se
tembro , outubro; ADEUS 
A PEDRO CALMON, novem
bro; SESQUICENTENÁRIO 
DE NITERÓI - CIDADE 
Conferência, dezembro. 

1986: 
MEMORIALISTA F LUMI
NENSE, fevereiro, março; 
A INSTRUÇÃO PÚBLICA NO 
BRASIL, abril; INTERVEN
ÇÃO NO CONSELHO FEDE
RAL DE CULTURA (I -Mo
ral e Mudança Social; li - Otá-
vio de Faria; 111 - Padiá Ca-
lógeras). maio - junho; RUY 
DE AZEVEDO SODRE - Pa
ladino da Etica Profissional do 
Advogado, agosto; CONFRON
TAÇÃO E CONTRADIÇÃO
Prefácio, novembro; CARLOS 
DE LAET, O apóstolo leigo, 
dezembro. 

1987: 
JOSÉ DE ANCHIETA NA VI
SAO DE EUCLIDES DA CU
NHA -Março; ELE E ELA
Depoimento do casal Odette 
e Geraldo Bezerra de Menezes, 
abril; POETA DA SANTI~SI
MA VIRGEM, abril; FALSA 
IMAGEM DE CRISTO, DOS 
APÓSTOLOS E DA IGREJA, 
maio; NO PORÃO DA TEO-

O amor supremo, Mistério eu
carístico e ode ao monge, 
abril; MIGUEL REALE, Juris
ta-Filósofo, maio; O HOMEM
CARRETEL, junho; .Tecedor 
de "CROMOS", agosto; OS 
VERSINHOS DE JULIANA, 
Carta-Prefácio, agosto; 
SAUDAÇÃO AO EPISCOPA_ 
DO, setembro, ABDINHO, 
MEU IRMÃO DE F( no
vembro; BARRETO FILHO, 
dezembro. 

1989: 
V !SÃO DE DEUS, Poesias, 

1 março; PREFACIO AO NO
VO LIVRO DE CARLOS 
WERNERS, abril-maio. LEVI 
CARNEIRO, junho; O ESPI: 
RITA ADOLFO BEZERRA 
DE MENEZES - agosto; MEU 
LAR, MINHA VIDA - Pre
fácio ai livro Hesfodo de _ 
Castro Alves, setembro 
DAYL DE ALMEIDA, setem
bro POSSE DE HORÁCIO 
PACHECO NA PRESIDEN
CIA DA ACADEMIA NITE
ROIENSE DE LETRAS -
outubro - novembro; JOA
QUIM NABUCO - HOMEM 
DE FÉ E PENSADOR C~ 
TÓLICO, dezembro. 

1990: 
VIDA SOBRENATURAL -
BASE DO APOSTOLADO -
março; O PROBLEMA DA 
DOR, Prefácio ao livro de Mon
senhor Melo Lula, abril ; DI
VERSIDADE DAS CUL TU
RAS, maio. 

€3- ttl 
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Diversidade das culturas 

A excelente ·• Revista Brasi
leira de Filosofia" reproduz, na 
íntegra, a magistral contribui
ção brasileira ao XVI Congres
so Mundial de Filosofia reali
zado em Dusseldorf. O traba
lho do jurista e filósofo Miguel 
Reale, inserido na publicação, 
versa o tema Diversidade das 
Culturas e Concepção do 
Mundo. 

Vejo com olhos brasileiros 
o fato, que se me afigura con
sagrador, de atribuir-se a um 
patrfcio, da marca do autor 
de Horizontes do Direito e 
da História (2? ed., São Paulo, 
1977). a distinção de proferir 
a conferência magna de encer
ramento num Congresso Mun
dial de Filosofia realizado na 
velha Europa. 

Vincula-se o trabalho às fi
nalidades culturais deste pe
riódico. Filósofos e cientistas, 
para ser exato, homens de 
pensamento, _,a- uma; voltam~se, 

em nossos dias, mais que em 

11 outras épocas, para a empol-

gante análise da diversidade 
das culturas, que envolve tan
to a concepção do homem, 
como a concepção do mundo, 
pois existe, e o fato é subli
nhado pelo pensador brasileiro, 
"correlação essencial entre 
"imago hominis e imago mun
di". Afinal, diz ele, o homem 
é, ontologicamente, um "ser 
com", um ser situado na so
ciedade e na história. 

Não alimento o propósito 
de comentar as concepções e 
ju fzos, expressos no estudo, em 
torno da pluralidade de visões 
parciais das questões propostas, 
"à medida que se multiplicam 
os dom fnios da ciência". Nessa 
pluralidade - ressalta-se - há 

Geraldo Bezerra de Menezes 

go e num plano de universali 
dade filosófica, exigem medi
tação demorada. Impossível 
examiná-las ou resumi-las num 
breve registro. Basta levar em 
conta a vexata questio da con
ceituação de cultura ou a pes
quisa das constantes culturais 
relacionadas com a pessoa, a 
nacionalidade e as áreas em 
que podem enquadrar-se no 
plano internacional: européia, 
hindu, chinesa, ve~bi gratia. 

Por outro lado, a f estão as 
suas importantfssimas conside
rações atinentes à/ interdisci
plinaridade, problema este que 
o autor, diga-se de passagem, 
enfrentou, objetivamente, 
quando Reitor da Universida
de de São Paulo. Note-se que 

"visões redutivas ' e, parado- ~ o enfoque não traduz um re
xalmente, "totalizantes" do torno ao enciclopedismo cien
homem e do mundo. tífico. A interdisciplinaridade, 

Bem sei não ser esta a opor-• adverte Reale, "nasce de um 
tunidade para o estudo exaus- ' sentimento de finitude ou de 
tivo do ensaio. As questões : implenitude que cada pesquisa
básicas discutidas, melhor, . dor tem de seu próprio saber 
poStas na plataforma do di á lo- ' e operar'-'. 

Por não estender-me a ou
tros dados, resta-me o desta
que às idéias nucleares de 
valor e finalidade, em que 
repousam as ciências humanas. 
Com descortíniD e acuidade, 
detém-se o filósofo sobre o 
coeficiente axiológico, "atuan
te em qualquer domfnio do co
nhecimento" . 

E tudo exposto com a ele
gância, o saber, a visão e a sen
sibilidade crftica do mestre 
paulista. 

c~~_,... .'!t .li'~~ 
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Discurso de Recepção 

ao Acadêmico Dom José 

Newton-de Almeida Batista Pereira 

ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

Sr. Acadêmico Dom José I tesa dos nossos irmlfos eiJl Cris
Newton de Almeida Batista Pe- 1 to, submetidos aos horrores do 
reira. 

Recebi do erudito presiden
te Edmo Rodrigues Lutterbach 
o convite para esta exaltaçlfo 
acadêmica. Prestamente, assen
ti. Nlfo é o caso de arguir que 
ine dobrei à intimaça'o de um 
dignfssimo Procurador . da Jus
tiça. Dobrei-me, sim, ao desva
necimento e justo orgulho de 
saudar-vos. 

Posto que considerável a 
vossa presença assim no Epis
copado brasileiro como na his
tória contemporAnea da Igreja 
no Brasil, em vossa eleiçlfo pa
ra o quadro de membros efe
tivos da Academia Fluminense, 
pesaram - recor-ro à linguagem 
camiJiana - "virtudes e letras". 
Tendo em conta as finalidades 
do . sodalfcio, é evidente que 
predominaram razOes de ordem · 
cultural. 

Por decislfo unanime, con-
.. quistastes o e$paço acadêmico. 
Vale dizer a cadeira número 
17, do resendense José EZE
QUIEL FREIRE, jornalista e 
advogado, a par do bardo que, 
moço ainda, publicou _Flores 
do Campo, enri.quecido com a 
introduçlfo da poetisa Narcisa 
Amália. Tâ'o logo formado, 
fixou-se em Sâ'o Paulo, onde 
se bacharelou, contraiu núp
cias, construiu famrlia e ati
rou-se às lid~s literárias. Na
quelas páginas, impressas em 
1874, no Rio de Janeiro, rea
giu aos atos desuman.os que 
precederam à libertaçlfo doses
cravos. Dois patronos da Aca
demia, José dó Patrocfnio, 
deca~tado tigre da Aboliçlfo, 
e Carlos Lacerda, campista um 
e outro, acreditaram-se perante 
a história pela atuaçlfo na cam
panha redentora. Ocupante da 
cadeira Carlos Lacerda, comba
tivo diretor do "25 de Março", 
no discurso de posse, bosque
jei-lhe a biografia, evocando fa
tos empolgantes ligados à de-

escravagismo. 
Três notabilidades do tor· 

rifo fluminense sobressaem-se 
no eienco dos nossos maiores. 
Limito-me a indicaçOes sumá-
rias. 

A primeira, Dom José Joa
:quim da Cunha AZEREDO 
·COUTINHO, nascido em Sâ'o 
Salvador dos Campos Goitaca
zes, a 8 de setembro de 1742, 
12<? Bispo de Olinda, de 1798 
a 1802, e fundador do seu Se, 
minário. Foi Governador in
terino de Pernambuco, Bispo 
da Diocese de BraganÇa~ mem
bro da Academia de Ciências 
de Lisboa. De sua pena, Ensaio 
econtJmico sobre o comércio 
de Portugal e suas coltmias 
(2~ ed., Lisboa, 1916). 

A segunda, Dom F RANCIS
CO DE LEMOS Faria Pereira 
Coutinho, nasceu a 5 de abril 
de 1735, na Vila de Iguaçu . 
Destacou-se como B ispõ . de 
Coimbra e Reitor de sua céle
bre Universidade, na qual rece
beu o grau em Direito Canô
nico, 'a 24 de outubro de 1754. 
Faleceu a 16 de abril de 1822. 

I 
cando a toga do Desembarga- .. 
dor da Casa de Suplicaçlfo em 
Lisboa pelo hábito franciscano. 

Outro· informa. Na lista dos 
efetivos, distingue-se o cônego 
e. professor Olfmpio de Castro, 
que galgou a presidência da ins
tituiçâ'o em perfodos alterna
dos. Em 1920, rolados seten
ta anos, e em 1926, que assi
nalou, em nosso passado aca
dêmico, uma fase de renova
çlfo, conforme depoimento de 
Nelson Lacerda Nogueira. 

Mais. Entre os confrades 
correspondentes, por nlfo se
rem naturais do Estado, figu 
ram três Pastores com notá
veis serviços a Arquidiocese 
de Niterói. Por ordem crono
lógica, Dom José Pereira Al
ves, Dom Antônio de Almeida 
Morais Júnior e Dom José 
Gonçalves da Costa. 

Com referência ao primeiro, 
membro do Instituto Arquioló
gico e da Academia Pernambu
cana de Letras, . dediquei-lhe 
extenso capftulo no livro Ho
mens e Idéias d Luz da Fé, 

I 
quarta ediçâ'o. Dom José Pe
reira Alves frequentou a tribu
na acadêmica. Entre outras, 

I bem me lembro de sua primo-
rosa conferência sobre Vir
g flio. Discurso e Conferén
cias; coletanea póstuma (Im
prensa Nacional, 1948). tem o 

. prefácio do Cardeal Dom Jai
me de Barros Câmara. 

A Dom Antônio, titular da 
Academia Mineira de Letras, 
com rica bibliografia, tive o 
desvanecimento de recebê-lo 

I 
em nome do Colegiado. De sua 
lavra, constam, em nossos 
anais nlfo apenas · o discurso 
de posse, senlfo as magistrais 
palestras "A Palavra" e "José 
de Anchieta". Humilde, mag
nanimo, confiou-me· o prefá
cio, que ousei escrever, à sua 
festejada obra Resson4ncias 
da Palavra de Deus (Ediçtses 

.. 

Finalmente, o Padre Júlio 
Maria, afamado e combativo 
pregador redentorista, natural 
de Angra dos Reis, onde·viu a 
luz a 20 de agosto de 1850. 
Entre outros trabalhos, legou
nos valiosfssima Memória a~i
nente à história da Igreja no 
Brasil, estampada no Livro do 
Centendrio, de 1900. Em pági
na, que lhe dediquei, há o re
gistro de sua converslfo, neste 
lance: Toucou-o a Graça. Digi
tus Dei est hic.. Em Mariana, 
no ano de 1891, batizou-o 
Dom Silvério Gomes .Pimenta, 
da Academia Brasileira. O Juiz . 
Júlio Mar~a transmudou-se no 
-apóstolo ardente, ao vestir a 
batina do redentorista. No pon
to, ocorre-me o exemplo de 
ftrei Henrique de Coimbra, que 
renunciara ã magistratura, tro-

~u..w:.~t- -,.a;..~l RJ" ... ~~111J 
~-p 41!i, ~-~ ;.{;_ 

/['tt:tO 

-c~® 

f õ- I I y 



\..,._;; 

Paulinas-;-1967). 
Por seu turno, Dom José 1 se - é um Batista Pereira, dos 

Gonçalves da Costa _ que, Batistas Pereira do velho Esta-
deixando amigos e àdmirado- do do Rio de Janeiro. 
res, ora se despede destà Ar- t um fluminense - de~e a 
quidiocese, por imposição etá- afirmação - em. que se fot so-
ria - é o tradutor da Hngua mando o "romano", o "gaú-
inglesa ou germânica de escri- 1 c~o", o '.'.min:i~o", .~· por úl
tos concernentes à· espiritua- ttmo, o brastltense . Contu
lidade crista' e a enfoques di- i do, nlo se perdeu nele o ho- , 
versos. Em 1985, ve[teu do . m?m da Velha Provfncia, ar-
inglês o . ensajo de Mary ra1gado à ' terra, mantendo 
e Tony Shannon acerca de o modo de ser e o espfrito de 
Jacques e Raissa Maritain. sua gens, o apego a suas tradi-
T ornou-se colaborador de "O ções, a sua prudência, o seu 
Fluminense, órgão centenário, devotamento ao Brasil, a sua 
idOneo e superiormente dirigi- consciência cristã' e universal. 
do pelo Acadêmico Alberto De suas ligações históricas 
Francisco Torres, ex-presi- com o nosso povo, ·restrinjo-
dente deste Cenáculo. Há mais ! me sucintamente, a dois exem' 
de um decênio, escreve, inin- pios. Um, de passado remoto. 
terruptamente, para "Unidade" · O Conselheiro José Bernardi-
periódico mensal publicado em no Batista Pereira de Almeida, 
Niterói, que faz honra à im- filho de Manuel Batista Perei-
-prensa católica. Nessas produ- I ra e Ana Joaquina de Almeida, 
ções e outras disseminadas pe- nasceu em 1783, aos 20 de 
lo Brasil, revela-se o Antfstite maio, em .Campos dos Gaita-
preocupado em instruir e edifi- cazes, Campos de outrora, ain-
car sua grei. o pensador dotado da integrada à Provfncia doEs-
de sólida cultura filqsófica, o pfrito Santo. · 
escritor reflexivo, que domina Bacharelou-se '!jn utroque 
o idioma, em frase cuidada e juris" pela Universidade de 
transparente. · Coimbra, o secular centro de 

Dom José Newton: a voSsa ensino · que acolheu, especial-
investidura ajusta-se à tradiçâ'o menté . ao longo do último 
a que me reportei, suficiente quartel do século XIX aos 
a confirmar este excerto da dois primeiros decênios desta 
Gaudium et Spes (n'? 15), centúria, uma elite de jovens 
um dos grandes documentos do brasileiros que viria a proje-
Condlio Vaticano 11: "A natu- · tar-se na vida pública e cul-
reza intelectual do homem se turai do Pafs. 
aperfeiçoa e deve aperfeiçoar- Compartiu a vida universi-
se pela sabedoria. Esta é que tária com os patrfcios Ser-
leva suavemente o espfrito nardo Pereira de Vasconce-
humano a buscar o amor, a los, polrtico aureolado que 
verdade e o bem. A se elevar I . conciliou as idéias liberais com 
do visfvel para o invisfvel". os anseios , de organização na-
t a sapientia mentis a ajudar cional, e com Manuel Alves 
o homem à conquista da sa- Branco, futuro Visconde de 
pientia cordis. Caravelas, presidente do Con-

. Nâ'o vos restringis a ser o ·se lho, ipso facto, chefe do 
elo, que nos vincula àquele Gabinete de 22 de maio de 
passado. Enriqueceis o pa- I 1847. 
trimônio cultural desta Arcá-
dia. · 

Sras e srs.: o novo Acadê
mico nasceu em NiterÓi, nos 
idos de 1904, aos 15 de outu
bro. t niuito vigor e muita 

· disposiçâ'o para quem trans
pôs os oitenta e cinco anos. 
Deo gratias. 

I nsensfvel, que ·sempre se 
mostrou, às "vaidades genealó
gicas" e outras vaidades, ainda 
assim, nâ'o fujo á afirmação 
de que sua linhagem tem raf
zes históricas na gleba flumi
nense. Retomo a expressâ'o· 
de um personagem de Eça de 
Queiroz: - Eu sou um Raposo, 
dos Raposos de Alemtejo. O 
edificante edificador espiritual . 

. de Brasflia - valha a paráfra-

José Bernardino foi Juiz 
de Fora nas vilas de Santo 

~ Antônio de Sá e de Magé, de 
1815 a 1821. Magistrado às -. 
direitas, é desse. tempo, mais 
precisamente de 13 de maio 
de 1820, · o galardão do há
bito de Cristo com que o dis-

' tingiu D. Joâ'o VI. 
Deixando a função judican

te, embrenhou-se na polftica, 
na qual teve extensa e vito
riosa trajetória. 

Eleito Deputado às Cortes 
de Lisboa, pela Provfncia do 
Espfrito Santo, não chegou a 

1 emp!?Ssar-se, já que optou pela 
permanência no Brasil, a fim de 
participar das lutas pela inde
pendência e dos grandes deba
tes "na manha' da pátria li-
vre". 

® 
Representou o Espfrito San

to na Constituinte de 1823 e 
nas duas legislaturas seguintes, 
em cujas atas -assinala Teixei
ra de Melo, seu conterrâneo 
campista - o vemos com o 
nome de José Bernardino Ba
tista Pereira (sem "Almeida" e 
sem "Sodré"), que lhe ajunta 
o Ano Biográfico (Efemérides 
Nacionais, Rio de Janeiro, 

1881, t. I, pág. 319). 
No · Gabinete de 15 de ju

nho de 1-828, geriu, inicialmen
te, a Pasta dos Negócios da ·· 

l 
Fazenda no ex(guo espaço de 
!.~ de junho a ~5 de -setembro, 

quando n~meado Mi'guel Cal-
mon de Pin e Almeida. De 
imediato, no lugar de Teix!'!ira 
de Gouveia, assUmiu o Minis
tério da Justiça, posto em que 
permaneceu de 25 de setembro 
ao ano seguinte. 

Figura entre os estadistas 
que mais se destacaram na ce
lebração do Tratado de 27 de 
agosto de 1828, que assegurou 
independência ao Estado 
Oriental do Uruguai. 

Homem de costumes auste
ros, cioso de sua consciência, 
corrente a frase que .os histo
riadores lhe atribuem, dita a 
peito aberto, quando se fur
tou ao ·-convite de Pedro 1, · 

1 para o retorno, em 1830, ao 
Ministério: - ConfianÇa de 
Ministro é como honra de don
zela, só se perde uma vez. 

Com o advento do Ato 
Adicional, de 12 de agosto de 
1834, presidiu à Assembléia 
Legislativa Fluminense nas 
duas primeiras Legislaturas, a 
saber nas gestões dos primei
ros presidentes da Provfncia 
Rodrigues Torres (Visconde 
de ltabora(), e Paulino José 
Soares de Souza (Visconde 
do Uruguai). 

Por último, o fazendeiro 
tomou o passo do pol ftico. 
Entregue à lida rural de rtabo
raf, foi o primeiro a empre
gar, na Provfncia, máquinas 
a vapor para a fabricação do 
açúcar, · informe que tem a 
chancela dé Joaquim Manuel 

lf 
de Macedo no Ano BiogJ fi 

1 co Brasileiro (Rio de Janeiro, 
1876, li vol, pág. 320). 

Por dois dias, em i847, 
hospedou D. Pedro li em sua 
fazenda. 

Em 1823, lançou os traba
lhos de estréia Reflex(Jes his
tórico-polfticas e - reparai 
no tamanho do tftulo - Es-

. boço sobre os osbsfaulos que 
se tem oposto d prosperidade 
da vila de Campos . Passados 
trinta e um anos, escreveu sua 
obra de maior tomo, Disserta-

~@ 
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çllo analttica sobre legislaçllo ~- Por instâncTciS d; D~m Se- ereç§Õ da Igreja de- Sio Fran
e prdtica orfanológica. basti!o Leme, pôs-se a cami- 1 cisco Xavier, na enseada de 

Situando-se em outra área, nho da Cidade Eterna, onde seu nome. 
legou-nos, desta vez com epr- frequentou e concluiu, no Conclufda a notfcia his
grafe concisa, inerente ao te- Colégio Pio Latino-americano, tórica, volto a Dom José 
ma, Prática homeopática, em os cursos de Filosofia licen- Newton com él lembrança de 
dois volumes, datados de 1856 ciado em 1925, e T ~ologia, I que sua formaç!o e a primei-
e 1857. doutorado em_ 1929. ra fase de atuaç!o sacerdotal 

Terminou seus dias a 29 de Não hesitou em afirmar f : l·se processaram sob o ponti-
janeiro. de 1861, ~a fazen~a "Foram _os de 17 a 24- os !ficado de Pio XI, o Papa, 
Boa V1sta, freguesia de Sao anos mais felizes de .m~ha vi- I deixai pass~r o termo, avan
Gonçalo, à época um pedaço da". Naquele admifC!vel celei- çado, ia d1zendo, avançadrs
de Niterói. ro de sacerdotes, pertenceu-

1 
si mo, da Quadragesimo. Ano. 

Outro ancestral de Dom à Academia Beato Inácio de 1 E isto sem atrelagens mcon
José Newton, de passado mais Azevedo, repetida prova de 1 cebrveis, sem distorções se
recente: seu a~O pater~o, Bal- pendor literário, novo sinal a cularistas, que conduzem, ne~
ta~ar Bern~rd1no Bat1sta Pe- prognosticar a ascençao acade- 1 tes dias, falsos _teólogos a um
relra, nasc1do em ltaborar, mica. l lateralismos mconsequentes. 
aos 11 de abril de 1849 e casa~ Concedei-me breve referên- 1 A bem dizer estéreis e efême-
do com Amélia Guilherminé! cia ao patrono daquela Acade- ros. Perdem-se no acidente e 
da Costa. Engenheiro, profes- I mia e seus trinta e nove enge- desprezam a substância, em 
sor e polrtico. No Império, nheiros, todos da Companhia ~clamoroso desrespeito a qual-
deputado provincial: na RepÚ- de Jesus todos mártires, todos quer escala de valores, filo· 
blica, na'o só estaduai~ mas bemave~turados. A nau San- 1 sófica, moral ou religiosa. 
federal, na legislatura in~cia- tiago, em que viajavam, encon- \ Naquele . memorável _doeu-
da em 1906. Faleceu~· trava-se à altura das Caná- mento, de 15 de ma_10 de 

I 
Niterói, a 20 de junho de rias, a pouca distância da ci- 1931, opôs-se o Pontrf1ce ao 
1911. Tem o seu nome con- dade de Palmas, quando foram · poqer econômico do tempo em 
ceituado estabelecimento ofi- trucidados e atirados ao mar \ linguag:m _dura, jamai~ d_e 
cial de ensino nesta cidade. por herejes franceses coman- discórdia, VIsto que de mspi-

Filho, o professor_ Baltázar dados por_ Ja~q-ue~ Soria, ca~i- j raç~o autenticamente evan
Bernardino de Juha'o Ber- tão corsáno, m1m1go da Igreja. géhca. 
nardino Ba~ista Pereira e Maria- Pouco antes o Beato fora Mais aihda. Pio ~I, mestre 
na Batista Pereira. Este, Julia'o recebido por .Sua Santidade da ordem especulat1va e da 
Bernardino, para tirar ao claro 0 Papa Paulo V, ·a quem dera ordem prática, testemunho 
a relaç!o genealógica, filho do notfcias da auspiciosa via- vivo do amor a D~us e do amor 
Conselheiro do Império, justa- gem empreendida ao Brasil. aos home~s, foi--o . Papa da 
mente rememorado. Com efeito, designado pelo r Ação Católica e das M1ss&s. 

Os pais de Dom José New- ·Geral da Companhia Padre I Num grupo de vinte e sete 
1 1 • · nos de que ton, Baltazar Bernardino Ba: Francisco Borja, mais tarde ca- atmo-amenca • . . 

tista Pereira e Carolina de nonizado, Inácio de Azevedo, : eram parte quatro bra~lle1r:: 
Almeida Batista, asseguraram- fundador do Colégio dos Dom José _Newton fOI or 
lhe rija formação moral, as- Jesu (tas em Braga, viera como nado, aos vmte e q_uat~o an~~· 
sim aos seus dignrssimos ir- Visitador à .Terra da Santa pelo Cardeal Basrho am~1 1, 
mãos: Dom José, antigo Bispo · Cruz. Aqui permaneceu de 24 Vigário Geral de Su~ ~ant~d~
Auxiliar da Diocese de Nite- de agosto de 1566, data em de, na Festa de nsto-92e~, 
rói a quem, ·ao ensejo da I que aportou à Bahia, até em 28 ~e outubro d~ 1 ; 
nomeaçao, transmite as congra- 14 de agosto de 1568, dia data cap1tal ~e. s_ua v1da, po 

I · fi · I · · abrir-lhe defm1t1vamente, o tulações do a1cato ummen. em que na lmguagem do tem- • D . 
se Dr. Durval e Dr .. Mo~- po, se fêz à vela para Portugal'. I futuro de Servu~ e1. . v 
cir, dentistas e lentes umvers1- Não só visitou 0 Colégio e . No ano segumte, Já esta a 
tários, destes o primeiro f()i a aldeia dos rndios, fundou, na entre nós. 
diret~r d~ antiga_ Faculdad~ 

1 

Bahia, o primeiro Noviciado no i Neo-sacerdote, primeira-
de Filosofia e Re1tor da Um- Brasil. 1 mente secretariou Dom Leme. 
versidade Federal Fluminens~; Partiu, em novembro de E passou, sucessivaménte, a 
Rubens, que honrou a ~dm1- 1866, para o Rio de Janeiro. j Vigário Cooperador da La-
nistr?ção Estadual; _Mana da em companhia do Provincial, goa; Pró-Pároco em lnhaúma e 
Glóna, a Irma Mana Merce· Padre Luis Grã, e do nosso, Pároco de Paquetá, São Ma-
des, da tradicional Congrega- mui nosso, mui niteroiense, Pa- 1 teus e Santa Cruz . 
çâ'o Mercedaria de tamanhos i:lre José de Anchieta. · 1 No ano de 1940, iniciou 
préstimos à juventude brasileí· Do Rio, com o Bispo Dom / 

0 
magistério .no Seminário 

ra.. . . Pedro Leitão e A~chieta, se~ I acumulando, de infcio, com a 
Acolheu-o, no curso ~ma~l-. guiu para S. V1cente,e a1 Capelania da Ordem do Ou-

ai, por seis anos, o Se~máno esteve com o Padre Manuel teiro, posteriormente com a do 
de Bom Jesus de P1rapora, da Nóbrega. Visitou Piratinin- Colégio Sion. 
dirigido pelos COn~gos Pre- ga e o célebre Colégio, marco Participou da Comissa-o de 
monstratenses, expenmentad~s · secular da educaçao brasileira. Santificação da Famrlia e diri
mestres nos caminhos da es~l- I De S. Vicente, neste ir 11 vir 

1 

giu a Obra das VocaçOes Sa
ritualidade. Nesse educan_dáno a serviço de Deus, retorna ao cerdotais, setores de magna 
- dou-me pressa em assmalar Rio de Janeiro, ainda com o I relevância à propagação da 
- revelou urna tendência do Bispo e Anchieta, para a fun- Fé. · 
seu espfrito, ao inscrever-se no daç!o, no morro do Castelo, Data de 1942, sua nomea· 
Grêmio Lit~rário. Longinqua- I do Colégio dos Jesu ftas, tio çâ'o para Cônego Catedrático 
m~nte, prefigurava-se 0 Acadê- ligado a Niterói, hai!._vista a 

1 
do Ç,olégio Metropolitano. /i7\ 
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Como prêmio pelo zelo das 
coisas sagradas e valorosa mi· 
litância em prol do Cristo e 
da Igreja, atingiu a plenitude . 
do Sacerdócio. Foi sagrado 
a 3 de setembro de 1944, na 
Catedral do Rio de Janeiro, 
pelo Cardeal Dom Jaime de · 
Barros Câmara; consagrantes • 
Dom José Pereira Alves e 
Dom Benedito Paulo Alves 
de Souza, Bispo resignatário do 
Espfrito Santo e membro da 
Academia Paulista de Le
tras. 

Eis o lema episcopal que 
elegeu: Adveniat Regnum 
Tuum, extrafdo da própria 
oraç!o do Redentor. 

De sua autoria, a definiç!o 
que reflete, a todas as luzes, . 
a dignidade episcopal: "OBis
po é o guarda dos imperati· 
vos morais, é o mestre da dou
trina da verdade, é o dispen
seiro dos mistérios de Deus'' 
(A Palavra do Pastor, · vol. 
VIII, pág. 236). 

Empossado aos 2 _de outu ~ 

bro de 1944, pastoreou, no 
Rio Grande do Sul, a diocese 
frontei riça de Uruguaiana, pelo 
espaço de dez anos. À primei
ra pastora l, reservou o Htulo da 
divisa - Venha a nós' o Vosso 
Reino. Seu trabalho de semea
dor reponta nas obras de cate
quese e vocações sacerdotais. · 

Dessa quadra, o infcio da 
correspondência que tenho 
mantido, de tempos a tempo, 
com o recipiendário. Guardo· 
llie as cartas, refertas de ex
pressões de incentivo, ora no 
plano cultural, ora no do apos
tolado leigo. 

Ocorreu, em janeiro de 1954 
a transferência para Diamanti
na, arquidiocese centenária, 
enaltecida por beneráveis pre
lados, entre eles, Dom Jo!o 
Antônio dos Santos, Dom 
Joaquim Silvério de Souza e 
Dom Serafim Gomes Jardim. 
Saudou os arquidíocesanos 
com a carta pastoral por um 
mundo melhor. 

Na valha cidade mineira, 
com realizações de monta, 
atuou com o mesmo desvelo e 
o mesmo ardor episcopal. Pro
moveu _as Semanas Rurálistas, 
que cobriram todas as paró
quias. 

® 
Porfiou pelo desdo-bramento 

da circunscriç!o eclesiástica, 
logr.ando a criaç!o da Dioce· 
se de Governador Valadares. 
Ressalte-se ·que três sacerdo· 
tes da Arquidimilse foram por 
Dom José Newton sagrados 
Bispos. 

Transferido para BrasHia, 
metrópole do padroado da 
Virgem Aparecida e -S!o Jo!o 
Bosco, empossou-se em · 21 de 
abril de 1960. A cidade, mer
cê da abnegaça'o dos benemé· 
ritos salesianos, condutores de 
gerações fluminenses, nas quais 
incluo a dos meus filhos, dis
punha de cinco paróquias, pou
cos padres e religiosas. 

Primeiro Arcebispo, tocou
lhe abrir amplas clareiras divi
nas na nova capital da Repú· 
blica. Ainda aqui, verdade seja, 
pôs à prova o mesmfssimo es
pfrito de fidelidade e amor 
à causa crista'. 

Dirigiu aos arquidiocesanos, 
em 15 de agosto de 1961, a 
pastoral epigrafada A Igreja e 
o Comunismo. 

Sem desfalecimento, atirou
se à tarefa, imensa e consola· 
dora, de instalar a Arquidio
cese ab imisfundamentis. Afei
to ao serviço do Senhor, pug
nou por erguer a Catedral, 
partindo, vêde bem, da provi
dência, primeira e ingente, de 
obter o terreno com a respec
tiva escritura. 

A posse realizou-se num bar
rac!o de madeira, ao lado da 
futura Sé, presentes o Presi
dente Juscelino Kubscheck de 
Oliveira e todo o Ministério. 

Seduzido pelos interesses 
espirituais da Igreja, meteu 
ma'o à obra. Atento ao precei
to beneditino, aliou, na em
presa, oraça'o e trabalho. 

Deve-se-lhe a Casa do Can
dango, criada em 1960, obje
tivando servir, com espfrito 
cristão, "o · povo, o povo 
povo", para · reavivar a expres-

sa-o de Herculano (A. Hercula
no, Viagem na· minha Terra, 
11 vol. pág. 164, Lisboa, 1946). 

lmportantfssimo aconteci
mento, em sua passagem pela 
Arquidiocese da capital da Re
pública, foi o Congresso Euca
rfstico NaCional, realizado em 
1970, verdadeira renovaç!o 

pastoral na ·linha do .. concf
lio. "Renovaça'o equilibrada", 
conforme sublinha em A Voz 
do Pastor (vol. VIl, pág. 7). 
para advertir os fiéis de pos
srve is desvios, tendentes a "mi
nimizar os sacramentos, o sa
cerdócio, a hierarquia". 

Por outro lado, pairava em 
seu espfrito o aviso de Dom 
Leme à "maioria católica ador
mecida". Dar, a exortaça'o que 
frutificou, à maior pa rticipaça'o 
dos leigos a serviço da Boa No
va. 

Em 1963, substituiu o Car
deal Dom Jaime de Barros Câ
mara no posto de Vigário 
Castrense do Brasil. 

Por conhecimento de cau
sa, na'o oponho embargo à 
palavra honrada de Dom Ge. 
r a Ido d' Ávila, emérito Bispo 
Auxiliar de Brasflia. Pelo 
contrário. Rogo vênia para 
subscrevê-la. O desempenho 
de Dom José Newton - este 
o teor do judicioso pronun
ciamento - ·traduz-se no te:
temunho sacerdotal autêntico, 
na vida a serviço de Deus e 

I dos homens, no ministério da 
\ palavra e da graça, num tra-

f 

balho constante de ascese, de 
esforço interior, o que sig
nifica um imenso dom de Deus. 

Eis o homo Dei, na grande-
za de sua obra apostólica. Fi
xo-me nas palavras de lsaras 
(52,7): "como sa'o belos os 
passos dos qué transpOem as 
montanhas, para anunciar o 
Evangelho da paz". 

Folguei de iler que: para 
substituir o Cnclito e abnega
do Episcopo, o Santo Padre 

João Paulo 11 houve por bem 
apelar para o descortino, o de-

' votamento, a firmeza ortodo-
J xa de outro elei to de Deus, 
o eminentfssimo Dom José 
Freire Falca'o, enta'o Arcebis
po de Teresina, hoje Cardeal. 

Ainda bem que Dom Jose 
; Newton reun iu em oit o alen

tados volumes A Palavra do 
Pastor, obra afirmativa. De 
bom combate e idéias claras. 
De sólida doutrina e marcan
te atualidade. Examinando
a, enfatizou Jaldiney Pinto de 
Figueiredo: o Arce bispo . "deu 
resposta a mu itas dúvidas e 
incertezas. Ni nguem, em Bra-

~® 
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sflia, diz ele, poderá se quei
xar de nã'o ter tido uma in
formaçã'o firme e segura'' 

(Dom José Newton de Almei
da Batista - 50 anos de Sacer-
dócio, pág. 23). ·• 

® 

Ouem compulsar aqueles 
volumes, de admirável unidade, 
verá que o autor é cioso do 
bem escrever. Sóbrio, correto, , 
elegante. 

Em outro passo, traz à pau
ta uma produção modernista 
do escritor, de Htulo singula~ 
ríssimo: "Poeta, poeta, nã'o 
podes", na qual o autor nor
destino autoriza o bardo a 
"plantar flores no topo dos 
montes" e a "plantar trigo nos 
vales do mundo". O que o 
poeta . nã'o -pode, aduz Jorge 
de lima é "extinguir a palavra 
de Deus", é "afastar averda
de da terra". 

Empossado · na Academia 
,. Brasiliense de Letras, aos 29 de 
abril de 1981, detém a cáte
dra patrocinada por Jorge de 
Lima. Saudou-o, condignamen
te, o Acadêmico José Augusto 
Guerra, abalisado professor e . 
crftico literário, que nã'o teve 
dúvidas em proclamar, dirigin
do-se a Dom José Newton: 
"As páginas que escrevestes, 
em várias oportunidades, alcan
çam nfvel antológico". 

A perspicaz análise a que o 
recipiendário submeteu a obra 
do escritor alatono, eviden
cia a lucidez e sensibilidade 
literária. 
. Desse modo, conceitua o pa

trono: "Era poeta nato, cris
tã'o, regionalista, modernis
ta, enfeitando seus poemas 
com as recordações da infân
cia e os motivos folclóricos 
do torrão n'(ltivo". No lance
transluz ex-celente súmula da 
produção poética de_ Jo~ge de 
Lima. 

Com respeito à evoluç:Jo dÓ 
pensamento do autor de Inven
çt1o de Orfeu, a junta que 
"se fez nitidamente no sentido 
da interiorizaçã'o progressiva e 
por meio de um processo de 
enriquecimento gradual até à 
plenitude poética e à afirma
çã'o de uma individualidade au
tônoma". 

Impressionaram-lhe as pági
nas apaixonadas em que o va
te, "refletindo a alma brasi
leira", lastima a vida de pobres 
escravos, a ponto de reprodu
zir, na fala acadêmica, "Pai 
João" e "Nega Fulô", poe
sias autênticas, embora sem 
métrica e sem rima. Classifi-

cou-as de "acesa den.úncia às 
consciências de antanho". 

Assim concluiu a análise 
a que submeteu a contribui
çã'o do patrono: "Parnasiano 
ou modernista, foi sempre 
'o poeta', poeta gênio". 

Louva o primeiro soneto, 
em decassflabo, composto pelo 
alagoano de 17 anos - "O 
acendedor de lampiões". 

Naquele discurso de pos
se, o Acadêmico define Tempo 
e Eternidade "grande poema H
rico-épico, em que o autor se 
transfigura numa vislJo trans
cendente." Emite outro juf
zo consagrador: em -Livro dos 
Sonetos e Invençt1o de Or[eu. 
O cantor atinge a "plenitude 
literária". 

Jorge de Lima, ao lado de 
Murilo Mendes, "abrindo os 
olhos ao sobrenatural", procu
rou restaurar a poesia em 
Cristo!'. A seu ver, cumpriu 
à risca o desideratum, notada
mente no livro Tempo e 
Eternidade. Nã'o é outra a opi
nião de Tristão de Atafde 
ao classificar essas páginas de 
"grande e pura arte cristã'". 

Com a isenção que se impu
nha,o Arcebispo, guindado 
a crftica, no elogio à produção 
do patrono, faz esta ressalva: 
"há, em ·certos poemas de 
Jorge de Lima, uma 
involuntariamente hermética .. " 

Poder-se-ia objetar que o 
recipientário naquela oraçao, 
não se deteve no romancis
ta de Candango", no "ensafs
ta de Proust'', ou no ,historia
do de Anchieta" e, acrescen
taria, de Dom Vital. Mas, ace
nou aos ouvintes com esta 
justirficativa ou razão conclu
dente: "Jorge de Lima foi, 
acima de tudo, um poeta''. 

E hora, sras. e srs., de fe
char o discurso. E fechá-lo, 
para abrir festivamente as por
tas da Academia ao coestadua
no Dom José Newton de Al
meida Batista Pereira, homena- 1 

gem a que tem jus por sua 
obra imperecfvel. 

Oue as luzes do vosso es
pfrito proeminente Arcebispo 
e Acadêmico, iluminem esta 
Casa de Cultura. 

Oração proferida na sesstro so
lenede 17 de maio de 1990. 

V.@ 
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De meu arquivo 

POSSE DE HORÁCIO PACHECO 
NA PRESIDÊNCIA DA ACADEMIA 

NITEROIENSE D.E LETRAS 
Ao transmitir a presidência 

da Academia Niteroiense de 
Letras nesta solenidade, que 
reúne tantos valores culturais, 
muitas reflexões me ocorrem 
atinentes ao papel das Acade
mias na formação espiritual 
da nacionalidade. Isto sem omi
tir· sua reação, no domínio das 
letras, contra "a vulgaridade 
cansada e banal", para expres
sar-me ao modo de Garret 
("Viagens na Minha Terra", 
1846, li vol., pág. 113). 

Satisfaço-me em reafirmar a 
crença no labor construtivo 
dessas instituições, mormente 
em países novos qual o nosso, 
corn áreas tão amplas de 
obscurantismo cultural : 

Núcleos de investigaça'o e 
intercâmbio de idéias, as Aca
demias estabelecem clima de 
compreensâ"o e afinidade, bá
sico ao progresso social. 

Ao invés de opor embargos 
à sua atividade criadora, deve
mos contribuir para maior difu
sá"o e prestígio das agremiaçÕes 
literárias, reconhecidamente de 
altíssima significaçá"o para as 
novas geraçl5es. 

A Academia Niteroiense de 
Letras nlo nasceu agressiva e 
jamais se transmudou num 
fortim de enfants terribles das 
letras fluminenses. "Sem gravi
dade acaciana" - a fras~ é de 
outrem - foi sempre fiel · aos 
seus objetivos de centro irradia
dor da cultura. Se, compreen- · 
sivelmente, nesses primeiros 
anos de história, nlo é, nem 
poderia ser, dn mais ricas em 
realizeçtles, malsrado os esfor· 
ços das duas primeiras direto-
r ias, a que ora encerra o s• 
gundo mandato e a presidida 
pelo esp(rito· empreendedor de 
Toledo Piza, se, de seus feitos, 
inexistem registros nos anais da 
cultura nacional, ainda assim, 
ela representa - moVi!TJlnto 
renovador, com o rejuveneci
mento literário da capital flu- ,, 
minense. MaP ainda. ~ bem um ,t. 

atestado da índole associativa, 
do equilíbrio, da vitalidade e 
espírito criador da Velha Pro
víncia. De Niterói, especial
mente. 

Estou convicto de que a 
nova diretoria, integrada por 
nomes respeitáveis, realizará a 
proeza de vasto programa em 
prol da comunidade, além do 
estímulo aa; que revelarem vo
caçâ"o para as letras e do aplau
so aos que se impuzerem cul
. tura I mente. 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Tais considerações, de todo 
despretensiosas, estio retar
dando· a alegria de ouvirmos a 
palavra de bom gosto, viva e 
~gil, do Acadêmico Horácio Pa
checo, que vai traduzir o pensa
mento e as esperanças dos que 
chegam1os novos donos da Ca
sa. 

O presidnete que se empos
sa, poeta e humanista, tem ho
je dupla incumbência. Também 
discorrerá acerca do "penacho" 
nos versos de Castro Alves, exa
tamente no ano em que se fes
teja o centenário de nascimen
to do poeta. Horácio Pacheco 
brinda-nos com o resultado de 
suas pesquisas o estudos literá
rios ao exaltar a estuante fi
gura, t cU ~ expre~são sin
gular de nossa poesia social. 
Certo, essa poesia está concen
trada, fundamentalmente, nas 
estrofes da campanha abolicio
nista, em que o escravo se tor
na a causa de graves preocupa
ções. 

A despeito da admiração 
nacional pelas "tubas condorei
ras" de Castro Alves, censores 
desarrazoados, raríssimos feliz
mente, timbram apenas em res
saltar o extraordinário poder 
verbal do cantor de "O Livro e 
a América". Avaliaçlo falsa e 
arbitrária. O vate legendário, 
nos seus anseios de liberdade e 
de justiça, valores que se com· 
pletam, reivindicou o direito 
dos oprimidos. Em "Vozes 
~~Africt" t "Ntvlo Negrtlro", 
ftrrettou tlrtnl..,..lngl6rlas t 'I" 

PI"'CCnnOItol IOCiels. Marot 
dos ..,, Ylr"'IO, ficou na hlat6-

. ria como artfflct dl Abollçto, 

--~~~~~• "o Wtndt acont• 
cimento social do M\llo )Q X", 
no corretflllmo )ufzo c1t hlst& 
rladores e sociólogos. 

Castro Alves foi, lguelmen· 
te, um ((rico de primeira. De~..ASl 
e do épico, falar6, com autori· \I 
dade de professor universitário 
de História da Literatura Portu-
guesa, o u•~ Horácio Pa-
checo, exímio conhecedor da 
sensibilidade e da inteligência 
brasileira, além de cultor da 
arte de bem escrever. 

Dito o que, manifesto o re
conhecimento à colaboraçá'o 
dos corrpanheiros de diretoria 
e peço a Deus ilumine os no
vos dirigentes e lhes assegure 
votos favoráveis à realizaçlo 
de sua tarefa. 

Discurso prom~do em 
setembro de 1947 . '} g_ _. 1/ t 
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MEU LAR, -MINHA VIDA 
PREFACIO 

Meu lar, minha vida, eis o 
tftulo que Hesíodo de Castro 
Alves -elegeu para a coletanea 
dos versos comemorativos de 
suas bodas de ouro. 

Ano após ano à celebraçllo 
do casamento, em 8 de junho 
de 1940 ("(llais · um ano vivi
do, mais um ano"), em as- · 

' síduo extravasamento de emo
çOes, tem brindado a !lUa 
Eneida, "esposa singular, ma'e 
verdadeira", com versos bem 
urdidos e de alta significação 
espiritual. 

Desde logo, registro-lhe a 
enternecida confissão: 

"Eu cor:'to nos meus dedos, 
comovido, o tempo tão 
feliz, já decorrido, em que, 
juntos, vivemos neste lar". 

Traduzem, estas poesias. o 
espírito cristão do autor e seu 
v'igor moral. Em todas, Deus 

· está presente. 
Dois exemplos. Atento à 

magnitude. do ato em que 
selou o compromisso de amor, 
assim se exprime: 

"Perante Deus, os dois 
comparecemos". 

sinal da gratidllo: 
·''Obrigado, Senhor, 
muito obrigado"; 

Sua "adorada e terna com
panheira", de ·confidências e 
sonhos, de lutas e venturas, 
é a fonte inspiradora do livro, 
em que o vate revela exata 
compreensa'o do casamento: 

Ainda agora, notadamente 
nos meios de comunicaçao, mo
ve-se obstinada conspiraçllo 
contra a fam !lia. À unia-o ma
trimonial, sobrepÕem-se os en
contros de circunstâncias. Tal 
o caminho .desvendado aos jo
vens. 

O respeito, a pureza, a de
cencia, a honra pessoal, tudo, 
em suma, no plano dos valo
res morais, é, em tom orgu
lhoso e repetitivo, taxado de 
"preconceito". Os novos aven
tureiros da destruiÇa'o da fa
mília sequer demonstram es
pírito criativo. Desenterram 
aquela expressão envelhecida, 
para transformá-la, qual os 
seus predecessores, em palavra
chave, com o fim imediato 
de amedrontar homens de 
.bem ou ridicularizá-los. · Não 
haja dúvida, a nova geraçao 

'- é a' grande vítima dessé pro
De outro lado, tais as gra- cesso demolidor. 

ças recebidas que, nas suces- Para enfrentar os audaciosos 
sivas celebraçDes, transluz o •grupos de pressa'o ou os enfa-

Ge~ldo Bezerra de Menezes 

tuados artifices do cáos social, 
precisamos de bom combate 
e bons exemplos. Consequen
temente, apresso-me em dizer: 
Hesfodo e esposéJ constituem 
um casal realmente crist!o. 
Um casal paradigma, que bus
cou no Redentor o caminho, 
a verdade e a vida. Coroados 
de bênçllos, festejam meio sé
culo de convívio conjugal. 

Nestas páginas- devo acres
centar - ressôa um cantido 
de amor aos filhos, aos netos e 
ao primeiro bisneto, como o 
casal, todos colocados sob a 
proteça'o divina. 

Apraz-me a sensibilidade 
destes versos: 

"Obrigado, Senhor 
Onipotente, 
pelos fi lhos que temos, 
um presente 
fruto de puro e 
sublimado amor". 

Chego ao fim com mil 
louvores a este relicário de 
afetos, a este hino ao matri
mônio e à família, a esta exal
taça-o aos valores éticos. A ri
gor, tudo se resume numa 
eloquente afirmaçllo, de dig
nidade da pessoa humaná. 

Parabéns, meu caro Hesío
do. 

-f3- U± 
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MEU·. LAR, MINHA VIDA 

Meu lar, minha vida, eis o 
título que Hesíodo de Castro 
Alves elegeu para a coletanea · 
dos' verSos comemorativos .de 

· suas· bodas de ouro. 
Ano. após ano à celebraçao 

do casamento, em 8 de junho 
de 1940 ("mais · um ano vivi
do, mais um ano"), em as
síduo extravasamento de emo
çOes, tem brindado a sua 
Eneida, "esposa singular, ma'e 
verdadeira", com versos bem 
urdidos e de alta significação 
espiritual. 

Desde logo, registro -lhe a 
enternecida confissão : 

"Eu conto nos meus dedos, 
comovido, o tempo .tâ'o 
feliz , já decorrido, em que, 
juntos, vivemos neste lar". 

Tradutem, estas poesias, o 
espírito crista-o do autor e seu 
vigor moral. Em todas, Deus 
está presente. 

Dois exemplos. Atento à 
magnitude- do ato · em que 
selou o compromisso de amor, 
assim se exprime: 

"Perante Deus, os dois 
comparecemos". 

PREFACIO 

sinal da gratidllo: 
"Obrigado, Senhor, 
muito obrigado": 

Sua "adorada e terna com
panheira", de confidências e 
sonhos, de lutas e venturas, 
é a fonte inspiradora do. livro, 
em que o vate revela exata 
compreensa'o do casament~. 

Ainda agora, notadamente 
nos meios de comunicaçao, mo
ve-se obstinada conspiraçao 
contra a fam 11ia. À uniâ'o ma
trimonial, sobrepÕem-se os. en
contros de circunstâncias. Tal 
o caminho desvendado aos jo-
vens. 

O respeito; a pureza, a de-

Geraldo Bezerra de Menezes 

tuados artífices do cáos social, 
precisamos de bom combate 
e bons exemplos. Consequen
temente, apresso-me em dizer: 
Hesíodo e esposa constituem 
um casal realmente cristâ'o. 
Um casal paradigma, que bus
cou no Redentor o caminho, 
a verdade e a vida. Coroados 
de bênça'os, festejam meio sé
culo de convívio conjugal. 

Nestas páginas- devo acres
centar - ressôa um cantido 
de amor aos filhos, aos netos e 
ao primeiro bisneto, como o 
cãsal, todos colocados sob a 
proteça"o divina. 

c~ncia , a honra pessoal, tudo, 1 Apraz-me a sensibilidade 
em suma, no plano dos valo- destes versos : 
res morais, é, em tom orgu - "Obrigado, Senhor 
lhoso e repetitivo, taxado de Onipotente, 
"preconceito". Os novos aven
tureiros da destruiça'o da fa
mília sequer demonstram es
pírito criativo. Desenterram 
aquela expressão ' envelhecida, 
. para transfcirmã·la, qual os 
seus predecessores, em palavra
chave, com o fim imediato 
de amedrontar homens de 
bem ou ridicularizá-los. Não 
haja dúvida, a nova geraçao 
é a grande vítima desse pro-

pelos filhos que temos, 
um presente 
fruto· de puro e 
sublimadq amor". 

De ·outro lado, tais as gra- cesso demolidor. 

Chego ao fim com mil 
louvores a este relicário de 
afetos, a este hino ao matri: 
mõnio e à família, a esta exal
taçao aos valores éticos. A ri
gor, tudo se resume numa 
eloquente afirmaçao de dig
nidade da pessoa humana. 

ças recebidas que, nas suces· Para enfrentar os audaciosos 
sivas celebraçOes, transluz o grupos de pressa-o ou os enfa-

Parabéns, meu caro Hesío
do. 

·~<--(- IIT 
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Páginas do meu arquivo 

DAYL DE AlMEIDA. 

A recepç!lo de novo mem
bro da Academia Niteroiense 
de Letras abre ensejo à reno
vaçlJo de nossas esperanças, ma· 
xime quando o recipiendário 
se revela identificado com os 
ideais que nos animam de 
afirmaçab dos valores cultu
rais. 

Reitero o apreço pelos meri· 
tórios trabalhos de inspiraçDo 
crista", já _realizados por Dayl 
de Almeida. Colocam-no, as 
suas ·p.roduçOes, entre as figu
ras representativas da nova 
intele.ctualidade fluminense. 
No oé:upante da .cadeira de 
Lufs PiStarini, Hrido de ·~o
nias e Ressurreiçtles", distin
guem-se o jornalista, de fei
çOes literárias bem acentuadas, 
o professor. o tribuno, o de· 
tensor da fé . . Ai estio seus 
discursos, modelo de 1lqui· 
lfbrio, suas lúcidas conferên
cias, destacando-se as cansa· 
gradas a Lopes Trovlo e Oli
veira Vianna, e seus artigos, 
sempre esclarecedores. Acres
cento, para destacar-lhe o vul
to, sua projeçlJo no magisté
rio e no laicato .católico do 
Estado. 

Sempre o mesmo -. comu
nicativo, ardente, fulguran· 
te - no diálogo, na tribuna, 
na imprensa, na cátedra e nas 
hastes de Cristo. 

A literatura e a arte, n!lo 
vos transmito novidade, 
exerce/m incontestável influên
cia so.cial. Neste sentido, Dayl 
de Almeida, senhor de estilo 
claro e sequro,. tem orientado 
suas atividades. Espirituaiista 
convicto, melhor, .católicO,.. ab
negado, traz as armas açaca· 
ladas contra o materialismo, 

,, túmulo de tantas esperanças. 
Praza a Deus n~ desani· 

me, tio vastos os horizontes 
abertos à sua vida promisso
ra. 

· Abençoado o labor dos que 
iluminam caminhos. 

Tomo a Garret um juízo 
inteiramente ajustado à nossa 
realidade e ao nosso tempo: 
"O materialismo estúpido, 

Geraldo Bezerra de Menezes 

alvar, ignorante, devasso e des
farçado faz ·gala de sua hedion
da nudez cfnica no meio das 
ruínas profanadas de tudo o 
que elevava o espírito ("Via
gens na minha terra", 11 vo
lume, pág. 164). Estou em 
aditar, com .o Padre Manoel 
Bernardes, pois a citaçlJo com
plementa a primeira: ·"o que 

nos falta é o freio da presen
ça de Deus". 

Nab pretendo analisar os 
ensaios e estudos elaborados 
por Dayl de Almeida, em 
quem é pasmar a ansia de 
construir, nem apreciar-lhe a 
pres.ença nos dom fn ios da 
sociologia e da literatura, ta
refa acertadamente atribuída 
a0 ilustre confrade Arldio 
Martins. 

Vós conheceis esse eminen: 
te professor, nao só através 
da irreverente auto-crítica "Eu 
por mim me$1Tlo", que inte
gra um livro, de muita graça 
e muito · encanto, onde o 
autor colo.ca, impiedosamen
te, "Esculápios em Fila" . vós 
o distinguis, não só como 
ele o afirma, "pelos seus ca
belos em briga constante com 
o pente, pelas duas solas em 
forma de costeleta, pelos seus 
olhos que, na cor, lembram 
os do gato; enfim, por este 
conjunto de "le!lo da Metro". 
No que · importa, vós o apre
ciais, como eu o aprecio: 
homem de principias e senti
mentos nobres, respeitável che
fe de família. Sua vida é exem
plo de trabalho e atividade 
ininterrupta. Vejo nele o médi· 

• co, o professor universitário, 
o escritor de "Peritos e per í
cias médico-legais", obra que 
atingiu três ediçOes. Pois bem. 
Arldio Martins vai revelar-vos 
aspectos ma11:antes da forma
çlJo e bagagem intelectual do 
novo confrade. 

(Pa-lavras pronunciadas em 
1945, como presidente da 
Acedemia Niteroiense de Le
tras, na abertura da sessa"o de 
posse de Dayl de Almeida). -

r 
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O ESPIRITA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES 

S~o tantas as perguntas fei
tas a respeito de minhas liga
ções de família com o espíri
ta Adolfo Bezerra de Mene
zes, que entendo oportuno re
lembrar, sem ir além, uma 
entrevista · de meu saudoso pai 
Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes, nascido em Paraíba 
do Sul, neste Estado, e mem
bro da Academia Fluminen
se de Letras. Publicou-a "O 
Estadô",t de Niterói, a 6 de 
janeiro de 1928. Vê-se que não 
procurou descartar-se das per
guntas formuladas à queima
roupa pelo escritor Azeredo 
Silva sobre ' o corthecido espí
rita. Suas respostas são desi- , 
nibidas e pontuadas de isen
ção. 

" - Como me explica esta 
coisa: Você é um católico fer
voroso e· seu pai, que em vida · 
era espírita, agora no espaço 
não se cansa de frequentar as 
lojas espíritas e há · até uma 
no Rio, que o tem por patro-

no? 
Meu pai espírita? Não. 

Espírita foi o Ip.eu tio médico, 
Dr. Adolfo Bezerra de Mene
zes, primo do Dr. Leandro 
Bezerra Monteiro, advogado, 
que era meu pai, por ·sinal 
cognominado Frei Leandro~ 
ambos antigos. parlamenta
res. Saiba você que o Ceará . 
é a terra mais católica do Bra
sil, e a minha família a mais 
católica do Ceará. Olhe, o 
Bispo D. Quintino, do Cra
to, é meu primo. Não faltam ... 

''Quis eu interrompê-lo para 
me ir a um negócio à hora mar
cada. 

" - Não, meu caro; ouça 
- insistiu ele. Não faltam Pa
dres,Freiras, Irmãs de· Cari
dade e Bispos na minha famí
lia, e teria eu grande prazér 
em ter um filho Padre. Eu mes
mo sou o irmão Francisco 
solano, da Ordem Terceira de 
São Francisco. Espírita, · eu? 
Nunca. 

Geraldo Bezerra de Menezes 

"Tentei novamente sair. 
" - Não senhor, espere 

aí. Quando mesmo eu fosse 
filho de Adolfo Bezerra de 
Menezes que haveria nisso de 
estranho? Filhos, netos e biens
tos de ascendentes não-católi
cos têm sido católicos piedo
síssimos. Modernamente, esse 
vulto extraordinári~ue foi 
Ernesto Psichari, filho de 
Noêmia, por sua vez filha do 
Renan - de Renan incrédu
lo, e Psichari um verdadeiro 
santo; mais ainda o grande 
Monsenhor deSeger, descen
dente de Gengiskah; o Conde 
Alberto de Mun, descendente 
do ímpio Helvitia; o Mar
quês de Pombal, o maior ini
migo dos Jesuítas, tem tam-' 
bém descendentes jesuítas. 

" - Bezerra você é uma 
enciclopédia falante. Você 
sabe coisas de literatura cató
lica que daria para encher 
um volume, um Larousse". 

·H - \ l 1-
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Ao folhear a RÉPliCA garam para sempre a Levy Car-
reeditada pela Fundação Getú~ neiro. Se nada acrescentam à 
lio Vargas em convênio com a sua glória, sirvam ao menos à 
Ordem àos Advogados, reli as comprovação de que, desde a 
expressões de Vieira "com a juventude, acompanhei sua 
alma na pena," que encimam obra ciclópica, qüe é um desa-
um dos capítulos da obra. Va- fio à argúcia dos juristas, per{. 

1 lho-me da imagem. Rendo es- sadores políticos e sociólogos. 
ta homenagem a Levy Carnei- Ao iniciar-se, entre nós; a 
ro com a alma nas palavras, e~truturação das classes so-
tanto os vínculos que me uni- c1ais, o erudito publicista cha-
ram ao famoso jurista. mou a si a responsabilidade , 

Faz 52 anos (ruit hora, vale gratíssima, de congregar a ca-
dizer, o tempo voa), a mocida- tegoria profissional dos ad-
de estudiosa fluminense pro- vogados. Para dizer tudo, foi 
moveu sessã'o magna na Facul- o fundador da Ordem. Seu 
dade de Direito, hoje integrada primeiro presidente. 
à Universidade Federal Flurni- Dirigindo-se à nova geração 
nense, para recepcioná-lo, por de c~u~ídicos, na Faculdade 
seus trabalhos na Assembléia de _ Drrelto de Belo Horizonte 
Constituinte de 1934. Em no- em oração que figura em O 
me dos colegas, erguemos a voz Livro do Advogado, de sua 
na solenidade: Marcos Almir autoria, formulou advertências 
Madeira pela Academia de Le- em defesa da ética profissio-
tras dos Universitários Flumi- nal. . Esta, por exemplo: 
ne_nse e eu_ pelo Centro Acadê- "Nem a . advocacia melíflua . 1 \ 
rruco Evansto da Veiga. dos cochichos, nem a advo

cacia estrepitosa dos berros". 
Outro dado. Aos vinte e seis Deputado à Assembléia 

anos, ousei publicar o primeiro Constituinte teve atuação 
livro - HOMENS E IDÉIAS A decisiva na elaboração da Car-
LUZ DA FÉ. Pedi a Levy Car- ta Política de 1934. Compon-
neiro me honrasse o prefácio, do triunvirato de doutíssimos 
temetoso embora de que a obra juristas fluminenses, traba-
desaparecesse ante o fulgor da lhou ao lado de Raul Fernan-
apresentação. Foi compreensi- des e Prado Kelly. Escreveu 
vo o autor da NA ACADEMIA. Pela Nova Constituição, estu-
Soube estimular o escritor no- do e exegese daquele Pacto 
vato, sem obséurecer-lhe as Fundamental, divisor de águas 
págirlas. Não obstante, é erudi- na história do Direito Público 
to e atualíssimo aquele introíto brasileiro. Da democracia libe-
de 1942. Basta acentuar que, ral individualista, vigente sob 
em maio de 1982 a Ordem dos a Carta Magna de 1891, passa-
Advogados do Brasil realizou mos à democracia social. 
CQMI.e.Ss_o_nacional em Floria- ·O ideário oolítico-instiíik_. 

~ 'd-- 1/t 
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Ao folhear a RÉPUCA 
reeditada pela Fundação Getú~ 
lio Vargas em convênio com a 
Ordem dos Advogados, reli as 
expressões de Vieira "com a 
alma na pena," que encimam 
um dos capítulos da obra. Va-

I lho-me da imagem. Rendo es
ta homenagem a Levy Carnéi
ro com a alma nas palavras, 
tanto os vínculos que me uni
ram ao famoso jurista. 

Faz 52 anos (ruit hora, vale 
dizer, o tempo voa), a mocida
de estudiosa fluminense pro
moveu sessão magna na Facul
dade de Direito, hoje integrada 
à Universidade Federal Flumi
nense, para recepcioná-lo, por 
seus trabalhos na Assembléia 
Constituinte de 1934. Em no
me dos colegas, erguemos a voz 
na solenidade: Marcos Almir 
Madeira pela Academia de Le
tras dos Universitários Flumi
nense e eu pelo Centro Acadê
mico Evaristo da Veiga. 

Outro dado. Aos vinte e seis 
anos, ousei publicar o primeiro 
livro - HOMENS E IDÉIAS A 
LUZ DA FÉ. Pedi a Levy Car
neiro me honrasse o prefácio, 
temetoso embora de que a obra 
desaparecesse ante o fulgor da 
apresentação. Foi compreensi
vo o autor da NA ACADEMIA. 
Soube estimular o escritor no
vato, sem obséurecer-lhe as 
páginas. Não obstante, é erudi
to e atualíssimo aquele introíto 
de 1942. Basta acentuar que, 
em maio de 1982 a Ordem dos 
Advogados do Brasil realizou 
congresso nacional em Floria
nópolis sob o título "O Advo
gado e a Justiça Social". Salien
te-se que o egrégio prefacia dor, 
naquela página, já apontava a 
realização da justiça Social aci
ma de todos, como preventivo 
e remédio contra os sistemas 
chamados totalitaristas, não ra
ro acobertados pelo pretexto 
de efetivá-la. 

Consentirão os leitores em 
outra recordação. Recém-for
mado, de malas prontas para 
São Carlos do Pinhal, em São 
Paulo, onde pretendia instalar 
escritório de advogacia fui des
pedir-me de Levy Carneiro. 
Humano, mas com ar autoritá
rio, transmitiu-me este conse
lho, como se fora urna ordem: 

- Não vá. Fique no Rio de 
Janeiro. Hoje mesmo, vou in
dicá-lo para professor de Socio
logia do Curso Complementar 
da Faculdade Fluminense de 
Medicina. Afirmar que acedi, 
seria pouco. Arrebatou-me a in
timação generosa; levando-me a 
imprimir outro rumo à minha 
vida. 

Demais, fui testemunha dos 
seus esforços como Provedor 
do Asilo Santa Leopoldina, em 
nossa Niterói, onde residiu e 
iniciou a atividade profissional . 
na advogacia. Esses fatos me li-

garam para sempre a Levy Car
neiro. Se nada acrescentam à 
sua glória, sirvam ao menos à 
comprovação de que, desde a 
juventude, acompanhei sua 
abra ciclópica, que é um desa
fio à argúcia dos juristas, pen
sadores políticos e sociólogos. 

Ao iniciar-se, entre nós; a 
estruturação das classes so
ciais, o erudito publicista cha
mou a si a responsabilidade , 
gratíssima, de congregar a ca
tegoria profissional dos ad
vogados. Para dizer tudo, foi 
o fundador da Ordem. Seu 
primeiro presidente. 

Dirigindo-se à nova geração 
de causídicos, na Faculdade 
de Direito de Belo Horizonte 
em oração que -figura em O 
Livro do Advogado, de sua 
autoria, formulou advertências 
em defesa da ética profissio
nal. Esta, por exemplo: 
"Nem a advocacia melíflua . 
dos cochichos, nem a advo
cacia estrepitosa dos berros". 

Deputado à Assembléia 
Constituinte teve atuação 
decisiva na elaboração da Car
ta Política de 1934. Compon
do triunvirato de doutíssimos 
juristas fluminenses, traba
lhou ao lado de Raul Fernan
des e Prado Kelly. Escreveu 
Pela Nova Constituição, estu
do e exegese daquele Pacto 
Fundamental, divisor de águas 
na história do Direito Público 
brasileiro. Da democracia libe
ral individualista, vigente sob 
a Carta Magna de 1891, passa
mos à democracia social. 

:O ideário político-institu
cional de 1891 Levy Carneiro, 
liberal e federalista, soube har
monizá-lo às conquistas sociais 1 

que ditaram novos rumos do 
Direito Público. Tínhamos o 
exemplo da Constituição de 
Weimar, de 1919, tão útil 
à elaboração dos novos pac
tos constitucionais. 

Aquela tríade de juristas 
fluminenses, que se destaca
ra, nos trabalhos da Assem
bléia Constituinte, fora cha
mada a representar o Brasil 
na Conferência Internacional 
de Petrópolis, de ressonância 
histórica. Levy Carneiro seria 
ainda convocado para Consul
tor Jurídico do Ministério das 
Relações Exteriores e, de 19 51 
a 1954, para Juiz da Corte 
Internacional de Justiça de 
Haya, órgã'o das Nações Uni
das. Entre os seus predeces
~ores naquela Corte, figuram 
Ruy Barbosa e Epitácio Pessoa. 
Autor de O Direito Interna- 1 
cional e a Democracia, pre~ 
gou a necessidade de uma de
claração universal dos direi-
tos do homem. Além do mais, ~ 
enalteceu o cargo de Consul
tor Geral da República. 

Tal o meu tributo a Levy 
Carneiro nas comemorações 
do seu centenário. 

\ 

~Z5'-- 1/t 



' 
~V~~., - t(~ ~ X/1

1 
,_~o-'1'1~ 

"~- ~-~~ ~v/'lB? 

Prefácio ao novo 
livro de Carlos Wehrs 

Carlos Wehrs iniciou os es
tudos históricos dedicados à 
antiga capital fluminense com 
Niterói, Cidade Sorriso (1984) 
volume a que me reportei em 
trabalho sobre o sesquicente
nário da cidade. 

Seguiu-se, editado em 1986, 
Niterói - tema para colecio
nadores. No ano imediato, re
toma o autor a publicação 
de narrações atinentes ao pas
sado da cidade, expressas em 
Niterói, ontem e anteon
tem, igualmene com boa re
ceptividade, tanto por parte 
da crítica corno do público 
ledor. 

Dando continuidade aos cri
térios anteriormente traçados, 
divulga, nesta obra, outros su
gestivos pormenores da história 
local, em linguagem simples, 
mas escorreita. Não lhe move, 
nestas páginas, preocupação de 
ordem cronológica ou topográ
fica. Tudo, medido e dosado 
para atrair o leitor. 

Expõe, no capítulo ' 'Qua
se" uma passagem dos dias 
incertos que precederam a In
dependência, mostrando a si
tuação aflitiva do povo da 
Vila Real da Praia Grande, 
tais as divergências entre a 
açllo construtiva de D. Pedro 
e a reaça:o de Avilez, estribado 
nas ordens da Metrópole. 

Ao cuidar dos óbices que 
entravaram a construção da 
Matriz de Sa:o Lourenço, não 
se ·furta à exaltaça:o do Padre 
Leandro e outros vultos do 
clero niteroiense de antanho, 
voltados que sempre estiveram 
ao conforto espiritual de suas 
ovelhas, não só o mais alto, 
senão o impostergável objetivo 
da vida sacerdotal, em todos 
os tempos. 

Nas páginas enfeixadas sob 
o título "Esquecimento", as
sim em outras afastou-se de 
minúcias excusáveis. É certo 
que Niterói nunca foi uma 
Bayrouth ou urna Salzburgo . 
Não obstante, o escritor deixou 
claro o engano dos que a jul
gavam território sáfaro, onde o 
amor à arte musical só tardia
mente teria sido implantado. 
A comprová-lo, Carlos Wehrs 
detém-se na atividade de nu
merosas sociedades musicais, 
instituídas em quase todos os 

Geraldo Bezerra de Menezes 

nossos bairros ao longo do sé
culo passado. Insere, nessas 
evocações, dados biográficos, 
não só de músicos niteroien
ses, eruditos e populares, co
mo daqueles que, brasileiros 
ou não, aqui fixados ou apenas 
de passagem, deixaram sua 

marca, influenciando o ambi
ente artístico, elevando-o ou 
rasgando-lhe horizontes. 

O temário é vasto. Abran-
ge, de um lado, quiosques, 
cinemas, primeiros bondes, 
pelourinhos, imprensa perió-
dica de 1901 â 1950 ; de ou-
tro, fatos de repercussão em 
nosso meio : greve dos co
cheiros, Bilac em Niterói, a 
última prédica e morte do Frei I j 
Francisco Monte Alve~e. Ain- lh.
da que encerrem parte de 
nossas rnernóri <ts,figuram, em 
apêndice, por divergirem um 
tanto da orientaça:o dos de-
mais capítulos, o resumo refe-
rente ao Ginásio Bittencourt 
Silva e ao esboço biográfico 
do niteroiense Charle s J. Dun-
lop. 

O autor ressalta a figura I · 
de Monte Alverf!e cuja der- iCI'fl-./ 
radeira oração foi proferida 
em Niterói, a 2 de fevereiro de 
1857, no Asilo Santa Leopol-
dina, então instalado/ no bair-
ro do Fonseca, e de'sde o iní-
cio entregue à direção das 
beneméritas Irmãs de São Vi-
cente de Paulo. O imortal 
tribuno viria a falecer no ano 
seguinte, a 2 de dezembro, 
na rua Nova, hoje Andrade 
Neves, onde passara os últi-
mos dias de sua vida. Machado 
de Assis consagrou-lhe Conhe-
cido poema, que o autor 
reproduz in ~, datado 
do Rio de Janeiro, dezembro 
de 1958, em que o proclama 
"vulto olímpico" "Cícero dos 
púlpitos" e "boca divinal". 
Atente-se nestes versos do 
grande romancista: 

"Tu, Mont'alveme, Bossuet 
do século Dorme, descansa, 
Adeus! 

Tua palavra não morreu. 
Aos evos. Na arca do livro 
passarás- avante. 

Apóstolo de Deus". 
Assim como procedeu na 

feitura de Niterói - ontem e 
anteontem, igualmente desta 
feita , o cronista valeu-se do 
testemunho e • aux11io de 
contemporâneos, na descriça:o 
dos fatos ocorridos no início 
do século . Note-se que Gil
berto Freyre não dispensava 
este auxílio . 

Compreende-se que um ou 
outro posicionamento do autor 
na exposição ou exegese histó
rica passam suscitar controvér
sias, em regra, inevitáveis em 
obras desse gênero . O que im
porta é a sua vocaça:o para 
os estudos históricos, traduzida 
na seriedade das pesquisas . 

-}- 9- li+ 
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VISÃO DE DEUS 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Deus uno e trino 

Mui alto sobrepaira ao humano entendimento 
o meu escudo luminoso, o meu sustento: 
filial adoração,c crescente de humildade, 
ao Deus que é uno na Santíssima Trindade, 
o Pai, o Filho, o Divino Espírito Santo, 
mistério em que medito e sempre me suplanto. 

Vigiai, ó Deus, uno e trino, 
meus passos de peregrino. 

Deus onipotente 

"Deus eterno, Senhor onipotente", ( *) 
que ó verso de Araújo Porto Alegre 
acenda o coração de toda gente. 

(*)Colombo, canto 26'? 

Serene o homem e reflita 
na máxima soberana: 
só Deus, grandeza infinita, 
redime a fraqueza humana. 

Soberba e eterna lição, 
valor supremo de vida, 
de nós, de todos os homens, 
é Deus princípio e medida. 

Se a Deus a nossa vida se destina, 
por que fugir à proteção divina? 

Eis a pergunta que ouço com freqüência: 
- Na luta pela vida, em que te apegas? 
- Humilde, imploro a Deus sua clemência 
e vivo a seu abrigo e não às cegas. 

Recorre contrito, 
se o mal te domina, 
à voz da consciência 
e à graça divina. 

Repasso a vida em revista 
e vejo o quanto lutei, 
esta ou aquela conquista 
por Deus, somente, alcancei. 

De Deus, senti a presença 
nos meus caminhos de outrora, 
mas vejo que é mais intensa 
na: minha vida de agora. 

Não escapo às noites mal dormidas, 
agora que transponho o meu outono; 
em tais horas, vazias ou perdidas, 
preciso mais de Deus do que do sono. 

Transpuz o perigo, 
a fé conservei, 
dizendo comigo: 
- Meu Deus e meu rei! 

Sustenta-me a vida, 
nem quero outro escudo, 
a prece querida 
Meu Deus e meu tudo! 

Rogai Por mim 
e pelos meus, 
por nosso fim 
na paz de Deus. 

'i I Conservo desde menino 
a fé na Tha presença, 
mistério que me conforta, 
espelho de minha crença. 

Presente algum vale mais, 
por belo e rico que seja, 
prefiro a bênção dos pais: 
- Meu filho, Deus te proteja/ 

~ 

"11 primo a more" (Dante) 

O amor supremo 
em que consiste? 
Voei não sabe 
que Deus existe? 

"Eu sou o Amor", 
frase inteiriça, 
inclui Verdade, 
Paz e Justiça. 

"No meio de vós, encontra-se um que 
não conheceis" (Jo 1 ,26) . 

O FILHO DO DEUS VIVO 

Supremo quadro da história, 
o amor divino decerra: 
Natal, sagrada memória, 
de união do Céu e da terra. 

Àquele que Te odeie qu Te conteste, 
ao pobre pecador mais agressivo, 
direi com Pedro e a fé que ainda me reste: 
-"Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo"J 

Palavra bendita - o amor, 
palavra eterna - o perdão, 
retêm a voz do Senhor 
no drama da Redenção. 

Jesus me deu acolhida, 
com ela, a paz, a esperança, 
mantenho a fé aquecida 
no meu coração de criança. 

Logrei vencer os entraves, 
rogando antparo a Jesus, 
venci as faltas mais graves 
e mil barreiras transpus. 

De minha pobre vida não Te arredas 
-eu sinto, Bom Jesus, o Teu carinho; 
venci, por Tua graça, muitas quedas, 
e sigo, à Tua luz, o meu caminho. 

Com fé e sem descanso, vida afora, 
por supremos ideais entrei na liça, 
a Cristo, ainda propago, hora por hora, 
e luto, com ardor, pela Justiça. 

Se às vezes penso no inferno, 
não sou levado ao temor, 
aguardo o descanso eterno, 
na eterna paz do Senhor. 

Imploro ao Bom Jesus, 
sou fraco e pecador: 
redobre as minhas forças 
e dá-me o Teu amor. 

O verso eterno, o verso conclusivo: 
- "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." 

Sagrada imagem de Jesus-menino, 
a quem venero desde o alvorecer, 
ó fulgurante luz do meu destino, 
trazei-me a paz no dia em que eu morrer. 

Dá-me, Senhor Jesus, repouso eterno, 
perdôa as mil ofensas que Te fiz. 

Mistério Eucar(stico 

No Tabernáculo, 
crucificado 
exsurge o Filho, 
Verbo Encarnado. 

No Pão, no Vinho, 
sinal de amor, 
o Corpo e o Sangue 
do Redentor . 

Santo alimento, 
clarão de luz, 
Hóstia Sagrada, 
Cristo Jesus. 

Infunde o Espírito 
na Comunhão 
o amor a Deus 
e a nosso irmão. 

Vinde Divino Esp(rito Santo 

"d Espírito da Verdade" (Jo 16,12) 
"O Espírito Consolador" (Jo 14,13,16) 
"Aquele que perscruta as profundezas de Deus" (1 Cor, 2,10). 
"toda a vida da Igreja significa um caminho ao encontro 
de Deus escondido, ao encontro do Espírito que dá a vida" 
(João Paulo 11, encíclica Oominum et vivificantem 
sobre O Espfrito Santo na vida da Igreja e do mundo, 
3~parte, 2, 54). 

Em Vós eu creio, Espírito Criador, 
sois Deus no seio da Trindade Santa, 
provém de Vós a força e a luz divina 
à Igreja eternamente prometida. 

Sois chama ardente a penetrar as almas, 
o mundo renovais' continuamente. 
Em Vós eu creio, Espírit~Criador, 
sojs Deus no seio da Trindade Santa. 

~ 
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BARRETO FILHO 
Conheci Barreto Filho ao 

tempo em que eu presidia o 
Tribunal Superior do Traba
lho. 

V árias vezes, em pleno man
dato de deputado federal, ocu
pou a Tribuna daquela Corte. 

Foi constituinte' em 1946. 
Fizemo-nos amigos , apre

sentados que fomos por seu 
sogro Matos Peixoto , um 
sabedor do Direito , autor de 
obra meritória sobre o "Re
curso Extraordinário", mes
tre de Direito Romano , mais 
tarde colega de cátedra na 
Universidade Federal Flumi
nense. 

Li o trabalho de Barreto 
Filho, assinalado por Josué 
Montello, de julgamento da 
obra de Machado deAssis . 
Em verdade, todo estudo sério 
dedicado à contribuição ma
chadiana impoe uma consul
ta ãs páginas do escritor ser-

Geraldo Bezerra de Menezes 

gipano. 
Tenho presente sua estréia, 

ainda jovem, com "Catedral 
de Ouro", livro de versos, 
seguido de um romance. Des
taco-lhe a penetrante introdu
ça:o à correspondência de Jack
son de Figueiredo, mormen
te com Trista:o de Ataíde. 
Mencionei-a em trabalho so
bre ambos. Lucidamente, o 
autor interpretou o pensamen
to do vigoroso líder católico 

seu co-provinciano , dotado de 
outro temperamento. Sabida
mente impetuoso, o conhecido 
polemista e apóstolo leigo. 
Gentil, cordato, atento aos 
apelos dos companheiros, o 
analista de Machado de Assis. 

Um registro de cunho pes
soal. Nos encontros esporádi
cos, Barreto Filho e eu nos 
indagávamos a respeito de nos
sa prole numerosa, a dele e a 

minha. Eis o tom das respos
tas: - "Tenho oito filhos". 
- "Tenho nove". Pensei que 
houvesse chegado aos quator
ze, mas Rachei de Queiroz 
afirma que parou nos doze. 
Ultrapassei-o, chegando aos 
quinze . Graças a Deus, uma 
coroa de estrelas. Tivéssemos 
de retornar ao passado, mi
nha esposa e eu não vacila
ríamos na construção do lar, 
enriquecido por tantos fi
lhos. 

Feito o reparo , volto a 
Barreto Filho, católico de 
convicçoes arraigadas, homem 
público exemplar, que pres
tou â educação brasileira ser
viços relevantes, seja na Comis
são Nacional de Moral e Ci
vismo, seja no Conselho Fede
ral de Cultura. 

(Notas taquigráficas de uma inter
. venção no Conselho Federal de 

Cultura) 

t ~ --- l l .f 



U \'\ ·\ o\ôd.e ) /J \Jre ~\J 'l'\ 0\J ' ) ACi~~. 

ABDINHO, 
<# VW/ Plll?_Ê,,_ t{~ 1 ~ 
~/1f88 
~XI- 1'1-• ,to~ 

Geraldo Bezerra de • .__ 

t-
a estatura 

! moral e espiri~u , tributo, nes-

1

1 ta crônica, m · a homenagem · 
ao estimado do Simões. Ab-
binho, para os íntimos. 

Foi ele, então presidente da 
CongregaÇão Mariana da Cate
dral, o grande artífice da Con
gregação de São Domingos, 

Estávamos, no long(nquo 1934. 
Da fundação, participamos o 
meu irmão Inácio e eu, ao lado 
de Artur Torres Cunha, presi
dente da Congregação de Nossa 
Senhora Auxiliadora e membro 
da Ordem Terceira de São 

' Francisco. 
O sodalício, .integrado, entre 

, outros, por alguns acadêmicos, 
promoveu, por um decênio e 
com pleno êxito, a Páscoa dos 
Universitários Fluminenses. 
Não nos faltaram o estímulo e 
a presença de Doin José Pereira 
Alves, entusiasta da juventude 
e da atividade apostólica dos 
congregados. Viveu, aquela 
Congregação, o período áureo 
sob a direção espiritual do Pe. 
Marcos Erwick 

1 
dos Sagrados 

Corações. 
Abdinho também esteve à 

frente da Congregação do lngá. 
E foi, desde a fundação, • ba
luarte da Federação das Con
gregações Marianas de Niterói, 
inclusive - relevem-me acen
tuar - no período de quinze 
anos em que a presidi. 

Quando passei à presidência . 
da Confederação Nacional das 
Congregações ·Marianas, espiri
tualmente dirigida pelo be
nemérito Cardeal Dom Jai
me de Barros Câmara e 
pelos eminentes apósto
los iesuítas Padres Hanwart, 
Dainese, Afonso Rodrigues e 
Paulo José de Souza, não me 
faltou a colaboração de congre
gados do porte de Apolônio 
Sales, Adroaldo Mesquita da 
Costa, Moacyr Veloso Cardoso 
de Oliveira, Cristóvão Breiner, 
Antonio Maia e Edgard Hoff
man. Contei, neste chão flu
minense, com o apoio decidido 
do velho companheiro, quer na 
multiplicação da tiragem da 
revista "Estrela do Mar", que 
saltou de seis para cinquenta 
mil exemplares, quer na im
plantação do tributo mariano, 
quer no vitorioso movimento 
pela aquisição da sede própria 
da Confederação, quer, afmal, 
na promoção dos retiros espi
rituais, dos cursos de formação, 
dos encontros, assembléias e 
congressos marianos, 

Sempre vi, no ihesquecível 
innio de fita azul, ;um congre-

MEU IRMÃO DE FÉ 
De sua convivência, por mais de meio iéculo, fui colhendo, 

passo a passo, a liçio do seu exemplo. Vezes sem conta, abrimo
nos um ao fUtro. Foi1ne possfvel sentir a pureza de seu coraçio. 
Mais que isto, a grandeza de sua alma. Conduzido e iluminado 
pelo Espfrito de Deus, nem por um instante vacilou na fé. Entre
gou-se, por inteiro, a Cristo a I Santa Madre Igreja. Colocou essa 
entrega acima de todas as ambições terrenas. 

gado modelo, inflamado pela gre, a sua resignação. 
eausa mariana. Teve na esposa, mulher ex-

Testemunha de sua vida, cepcional e filha de Maria, 
quan'lõ o admirei na devoção companheira à altura do seu 
à Mãe de Deus; na presença profundo fervor. Os ftlhos, to-
assídua à Mesa Eucarística; · na 1 dos dignos, todos homens de 
vida de oração, a ponto de .. . fé, trilham o seu caminho. 
levar ao descrédito a~fmnação Não tenho dúvidas, feliz o 
de Nietzsche: "O homem tem lar impregnado da presença di-
vergonha de rezar"; na com- vina. 
preensão dos que erram e dos Por tudo, posso dizer do 
que sofrem; no infatjgável la- nosso Abdinho: que esposo_ 
bor apostólico, inclusive nas .J2.. que pai/ 
hostes de São Vicente de Pau- Nesta quadra em que se ou-
lo. Enfim, na fidelidade e sub- sa eliminar o pudor e a fide-
missão aos ensinamentos da lidade da vida conjugal, em 
Igreja, tão sofrida nos dias · de que as famílias se desfazem pe-
hoje, tal a injustificável atitude los pretextos mais fúteis, dei-

)< de sacerdotes e bispos, triste- xando-nos apreensivos quanto 
mente oeostos, para escânda- aos bens e valores espirituais do 
lo dos fiéis, a pontos essenci- nosso povo, não sei de exemplo 
ais da mensagem divina e às di- mais edificante para o encontro 
retrizes pontifícias. A MA TER dos casais católicos. 
ET MAGISTRA jamais cedeu a 
erros, a iresponsabilidades, Ql 
imposturas que ponham em ris
co a unidade da Fé. Compreen
dam todos os seus filhos que 
a Igreja, por preceito divino, é 
lJNA e SANCTA. Pensem nisto) 
com grandeza e com fervor. 

De resto, "W" seu itinerário 
espiritual, IBell1 dileto amigo ~ 
sentia, como poucos, ser "con- ~ J 
veniente revelar . e louvar as 
obras de Deus" (Tobias, XII, 
7). 

Nova e gratíssima evocação. 
Sem preocupação de eruditis
mo, buscou outra via de aper
feiçoamento, outra escola de 
formação interior, entregando-5e 
à leitura de biografia dos san
tos, prática tão relegada em 
nossos dias. 

Por outro lado, com estoi
cismo cristão, enfrentou o pro
longado e angustiante proble
ma da saúde de dois filhos, que 
viria a perder. Entregou-se à 
proteção da Virgem Imaculada 
e agarrou-se a Deus. Um mila-

Estpu em acrescentar: Que 
amigo!l' Foi ele, desde moço e 
vida afora, meu único dentista. 
De sua convivência, por mais 
de meio século, fui colhendo, 
passo a passo, a lição do seu 
exemplo. Vezes sem conta, 
abrimo-nos um ao outro. Foi
me possível sentir a pureza de 
seu coração. Mais que isto, a 
grandeza de sua alma. Conduzi
do e iluminado pelo Espuito 
de Deus, nem por um instante 
vacilou na f,í Rntregou-se, por 
inteiro a Cristo e à Santa Ma
dre Igreja. Colocou essa entrega 
acima de todos as ambições 
terrenas. G' 

Nunca olvidou a ponde~ção 
de Santo Inácio de iola, 
nos EXERCÍCIOS ESPIR TU
AIS (n?95): "Estou com Jesus 
nos trabalhos da vida presente, 
para estar, mais tarde, com Ele 
na glória". 

Eis a minha esperança: Ab
dinho despediu-se de nós, para 
viver na glória de Deus. 

8-Q: ~- 1/f 
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UNIDADE- PAGINA 10 . M 

RICARDO BEZERRA 

~XI-V~1ta DE MENEZES 

Nome que desponta 
na vida pública 

"Unidade" reproduz, em suas colunas, o manifesto do can
didato e amigo Dr. Ricardo Bezerra de Menezes, jovem advo
gado trab,alhista, que desfruta de alto conceito nos meios fo. 
:{enses e.:. ~~ no~. sociedade. _ 

~ fllho do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, nosso an-
tigo e ~síduo colaborador. · 

São louváveis os propósito~ que animam este valor novo da 
vida pública fluminense. Inicia sua proclamação aos niteroien
ses, especialmente aos católicos, com as palavras do Concílio 

, Vaticano 11, na Apostolicam Actuasitatem: 
~ " "Os católicos sintam-se obrigados a promover o bem 

comum na dedicação à Pátria e no fiel cumprimento dos 
deveres civis e façam valer o peso de sua opinião, de modo . 
que o poder civil se exerça com justiça e as leis correspon
dam aos preceitos moraiS e ao bem comum" (Concnlo Va
ticano /1, Apostolicam Actuasitatem). 

Em seguida, assún se promúncia: 
"Nascido em Niterói, tenho consciência não só do passa

do glorioso, mas dos grandes problemas que afligem a velha ca
pital fluminense. Nem por isso, descreio do seu futuro. 

Comprometo-me a lutar pelo progresso desta cidade e pelo 
bem estar dos que vivem neste chio privilegiado, primeiro Vila 
Real da Praia Grande, mais tarde, Cidade Invicta. 

Não só neste recanto fluminense, mas em todo o Estado do 
Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, precisamos contar com os 
ESFORÇOS DE HOMENS NÃO COMPROMETIDOS COM OS 
VElliOS E CONDENÁVEIS PROCESSOS QUE TANTO 
MACULARAM A NOSSA VIDA PÚBLICA. 

Brasileiro, os meus sentimentos repelem a irnportaçlo de 
doutrinas totalitárias e subversivas, alicerçadas no materialismo 
histórico, de todo incompatíveis com a formação cristl e a ín
dole ordeira de nossa gente. 

Educado no famoso Colégio Salesiano Santa Rosa, casado, 
homem de fé, defendo, sem desfalecimento, a estabilidade da 
fam11ia, iluminada pelos princípios cristãos. 

Advogado, militante, voltado aos problemas sociais, defen
do a justa ascenção social do povo, através da democratização 
do ensino, do direito à saúde, e da participação do mesmo nas 
conquistas científicas e tecnológicas, tudo em plena conformi
dade com os princípios básicos da JUSTIÇA SOCIAL". 

'i<~-' 111--
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"UNIDADE" reprodu!, nes
ta edição, as palavras promun
ciadas por Geraldo Bezerra de 
Menezes, seu assíduo colabo
rador, na saudação de 9 de ju
lho· de 1939, ao Episcopado, 

o Primeiro Concílio Plenário 
Brasileiro. Ainda jovem, aos 
23 anos, traduziu q sentimento 
da mocidade católica, ressal
tando-lhe a fé e o civismo, além 
do respeito pelos eminentes 
Pastores, "guias espirituais do 
nosso·povo''. São palavras da 
maior atualidade, já que, em 
todru; as "áreas, infelizmente, 
vivemos uma fase de 4esconhe
cimento e ·incompreensa:o do 
papel dos Bispos ná Igreja e de 
inconcebível desob~diência às 
diretrizes espirituais do Sobe
rano Pontífice. 

Eis a saudação de Geraldo 
Bezerra de Menezes: 

Para saudar Vossa Excelên
cias Reverend(ssimas, nobilz's
simos Prelados, foram bu!lCar 
dentre os marianos aquele cujo 
nome e tradições de famz'lia se 
acham vinculados t1 história da 
Igreja em terras de Santa Cruz. . 
Baste um exemplo. Ao lado de 
Zacarias, Cândido Mendes, Tar
qufnio de Souza e outros· in
signes brasileiros, Leandro Be
ze"a Monteiro, de quem me 
glorio de ser neto - ''frei Lean
dro", assim o chamavam os (m
pios, os ·anti-religiosos, os ini
migos de Cristo - teve no Par
lamento Naciona1 .atuação rele
vante na célebre Questão Reli
giosa, em que Dom Vital Maria 
de Oliveira e Dom Antohio de 
Macedo Costa, sfmbolos de 
Episcopado brasileiro, se reve
laram verdadeiros santos pela 
bravura e elevação de atitudes 
com que enfrentaram as maio
res humilhações. 

Com o "non possumus" 
às exigências absurdas do poder 
temporal, manifestamente con
trárias aos preceitos da Igreja, 

_ . · ""eriu esse meu antepassado, 
llattno apóstolo, sacrificar posi
ções, suportar adversidades, a 
permitir, e ele o disse, que "o 
governo tentasse abalar a ·sa
grada coluna da sociedade bra
sileira, a religião católica, apos
tólica, romana·: 

Talvez por isso, e o meu re
gosijo é imenso, tanham distin
guido o presidente da Federa
ção das Congregações Marianas 
da Diocese de Niterói para 11 

dizer dos anseios que animam 
os marianos do Brasil nesta ho
menagem aos apóstolos da cris
tandade reunidos sob as luzes 
do Esp(rito Santo no Primeiro 
Condlio Plenário de nossa Pá
tria. 

Nas fileiras da grei mariana, 
figuram autênticos representan
tes do sentimento católico, sob 
as bênçãos da Virgem Imacula
da, triunfam sobre si mesmos, 

resistindo às correntes de pra
zeres materiàis que agitam e 
co"ompem o mundo. 

Na reação individual, não se 
deixam arrastar pelo vórtice 
das seduções fáceis; na reação 
social, não esmorecem na luta 
pela recristianização dos cos
tumes, bem assim pela elevação 
espiritual do povo e suas justas 
conquistas sociais; no profundo 
amor à faml1ia, histórica e cris
tãmente alicerçado neste solo 
brasileiro, não a querem sem 
consciência religiosa ou desa
tenta aos valores e responsa
bilidades do matrimônio cris
tão; por fim, no amor a Deus e 
à Pátria, razão e nbrte de sua 
vida, não se conformam com o 
Brasil divorciado da mensagem 
divina. 

Por tudo, os marianos, cató
licos conscientes, estão à altura 
de compreender a grandeza da 
missão dos que atingem "a cul
minância do sacerdócio, o su
mo grau da Igreja, a imitação 
de Jesus Cristo e o fim de toda 
a Hierarquia " ( Pe.Zidieu, 
"Nouveau Manuel des Orde
nands"). 

"Nihil sine Episcopus", é o 
que lhes ensina a Santa Madre 
Igreja. 

Os congregados têm condi
ções de pesar o altfssimo signi
ficado deste Cone/ave, onde se 
planteiam e discutem questões 
de transcendental importância 
para a Religiiio e a Pátria. 

Não preciso deter-me no ob
jetivo providencial dos Cond
lios. Restrinjo-me a salientar 
que não é outra sua finalida
de senão a de auscultar as as
pirações da Igreja em quadras 
diversas e a vencer os escolhos 
que se antepõem à concórdia 
humana e à salvação das almas, 
sfntese da missão própria e 
ina"edável da Esposa de Cris
to. Essas assembléias foram 
sempre o toque de alvorada a 
anunciar ao mundo em trans
formação - cietffica, polftica, 
social ou econômica - novos 

Geraldo Bezerra de Menezes 
métodos de apostolado, capa
zes de assegurar a irradiação dos 
seus princ(pios e dos seus 
dogmas. Para tudo, das suas 
verdades eternas. 

Os antepassados de Vossas 
Excelências Reverendfssimas 
foram insuperáveis na forma
ção moral, religiosa e, não te
nho dúvidas em aditar, na for-

-mação dvica de nossa gente. 
Unidos ao Eminentfssimo 

Cardeal Dom Sebastião Leme, 
espfrito iluminado, com notá
vel institufção dos problemas _ 
nacionais, Legado Apostólico 
neste Concflio, Vossas Excelên
cias Reverendz'ssimais, a um 
passado de glórias, juntam, com 
divino desprendimento, um pre
sente de giganies. Tudo nos fala 
do zelo, devotamento e opero
sidade dos nossos Pastores, 
Guias espirituais do povo brasi
leiros. Multiplicam-se as ovelhas. 
Prosperam as Dioceses. Movi
mentam-se as instituições religi
osas. A piedade, a benefzcência 
e a compreensão dos problemas 
sociais inspirada nos ensina
mentos da "Rerum Novarum" 

·· e da "Quadragesimo ,Anno ·: 
conquistam almas para Deus. 

Quando a fraqueza do sen- · 
timento religioso registra uma 
hecatombe moral na ciVilização 
contemporânea, assinalllndo 
cáos imenso no te"eno das 
idéias, e teimam os homens em 
aceitar a aplaudir doutrinas ba
seadas no despreso da religião, 
em meio a tanta incredulidade, 
eu me sinto feliz em proclll
mar aos ilustres Antz'stites, em 
efusão filial, o respeito e a ve
neração da mocidade católica 
brasileira. 

Atentos à voz do Espiscopa
do, fiéis, prefiro afirmar, flde
lfssimos a Cristo e t1 Igreja, 
aqui estão os marianos, para 
receber as bênçãos de Vossa 
Eminência, Senhor Cardeal, e 
de Vossas Excelências Reveren
d(ssimas, Senhores Arcebispos 
e Bispos do BrasiL 

~ l-J - \ I "r 
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OS VERSINHOS 

DE JULIANA 
Com dez anos apenas, a menina Juliana Bezena de Menezes 

Pinto, filha de Márcio José Pinto e Rosa Maria Bezerra de Menezes 
Pinto, teve os seus versinhos reunidos num pequeno tomo cari
nhosamente organizado pelos pais. A própria autora, aluna do 
Colélrio São Vicente de Paulo, intitulou a coletânea: "Um ano 
:de poesia". 

Fez mais. Exigiu do avô, Gerado Bezerra de Menezes, um "pre
fácio" e foi atendida com esta carta: 

"Juliana, meu bem-querer: 
O pedido,tantas vezes reiterado, para que o vovô prefacie as 

jpoesias de sua primeira iníancia, deixou-me emocionado, seja 
por sentir, mais a fundo, o seu afeto, seja por apreciar suas pri
meiras manifestaç'lies poéticas. Para melhor compreendê-las e jul
gá-las, retomo à sua idade. 

Os lindos versinhos se, de um lado, traduzem a simplicidade e 
a leveza de quem vive os seus dez anos, de outro, refletem a visão 
ou a magia infantil das coisas e do mundo. Espargem, estas mi
mosas pétalas, sentimentos puros e róseos sonhos. Bem imenso 
que deve ser mantido e estimulado. 

Parabéns à poetisa que desabrocha em sua alma de criança. 
Deus a proteja e a ilumene:. 

''Unidade" oferece aos seus leitores três mimos de Juliana: 

A Pedn da Gávea 

A Pedra da Gávea é bonita 
quando o sol a ilumina. 
Parece a montanha de Deus, 
que é sempre meu 
e nunca me esqueceu. 

Om;lgico 

Da cartola sai um coelho, 
da sua manga uma pomba, 
do seu coração sai amor, 
que me guiará toda vida. 
Pega a varinha, 
transforma a pedrinha 
numa linda florzinha. 

Rosa 

No grande jardim proctirava: 
a florquemeamava 
e foi fácil descobrir. 
Achei uma bela rosa, 
minha Mãe a me sorrir. 
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TE-CEDOR DE· 
Nestas linhas, abro espaço à vida à poesia de B.Lopes, me

lhor, de Bemanrdino da Costa Lopes, nascido a 19 de· janeiro 
de 1859, em Boa Esperança, depois Imbiara, município de 
Rio Bonito. 

O bardo. Uuminense nllo esquece o recanto que ilun:inou 
sua iníancia, riquiSsimo em sugestões. Temos, como exemplo, 
a surpreendente leveza destes versos: 

Recordo: um largo verde e uma igrejinha, 
um sino, um rio, um pontilhão e um carro 
de três juntas bovinas que ia e vinha 
rinchando alegre, carregando barro. 

Havia a escola, que era azul e tinha 
um mestre mau de assustador pigarro ... 
(Meu Deus! que é isto? que emoção a minha 
quando estas coisas t:lo singelas narro?) 

Em outra página evocativa, primor de sensibilidade e força 
onomatopaica, descreve, em ''Val de Lírios", o espetáculo do 
"Divino", no dia dos Santos Reis. 

Em Rio Bonito, inicia os estudos. Ao longo da vida, enfrenta . 
privações. Modesto caixeiro em casas comerciais na terra natal, 
em Santana de Japuíba, para onde se transfere aos quinze anos, e 
em Porto das Caixas, mudou-se, .em 1876, para o Rio de Janeiro, 
passando a servidor dos Correios. 

Aos vinte e dois anos, embebido nas paisagens da vida cam
pesina, no seu aroma, nas suas cores, sai-lhe da pena ''Cromos" 
(Tipografia do Cruzeiro, Rio, 1881 ). Tão logo publicadas, fervi
lham aplausos a essas rimas, além de bucólicas, naturais e encan
tadoras. 

Ressalto os efeitos poéticos, o ritmo, a graça e a brandura des
tes versos: 

A minha musa, a minha pobre musa, 
de riso à boca e flores na cabeça, 
morena virgem, rústica e travessa, 
que um vestidinho dos mais simples usa. 

A noiva alegre de um rapaz de blusa, 
que talvez muita gente não conheça, 
de riso à boca e flores na cabeça 
vem visitar-nos, tímida e confusa. 

Não lhe aumenteis o rúbido embaraço, 
levando-a ao vosso lado e pelo braço 
com requintes fidalgos de condessa; 

Filha do campo, distinções recusa 
a minha musa, a minha pobre musa, 
de riso à boca e flores na cabeça. 

Jonathas Serrano, que nos legou o clássico Epitante de His
tória Universal", tllo útil à formação de gerações brasileiras, no 
seu esquecido livro de crônicas ·~contra a Corrente" (Tipografia 
das ''Vozes de Petróp')lis", 1914 ). reporta-se ao soneto, louvando 
"a modéstia éspantadora daquela Mussa" (pág. 76). 

Renato de Lacerda exalta em B.Lopes a expressão descrita dos 
costumes caseiros, as paisagens agrestes, os retratos familiares 
("Um poeta singular, B.Lopes''- Rio de Janeiro, 1949, pág.86). 

Mais tarde, resolve mudar a mão. Abandona o lirismo espontâ-

''CROMOS'' 
Geraldo Bezerra de Menezes 

neo e introduz em sua poética algo postiço e artificioso, ao ena
morar-se dos fulgores da sociedade carioca no crepúsculo da cen
túria passada e alvorecer do século XX. Com novo estilo, poeta-vi
sionário, sonha incorporar-se à vivência da "bel e époque". 

No reparo de Araripe Júnior, apaixona-se pelo luxo e acaba 
"trocando a cabana do ''Cromos" por castelos de duquesas 
ideais". 

Ao que se vê, a integração àquela sociedade, refinada e ilusória, 
fica no plano imaginário. Pior - capricho do destino - transmu
da-se em triste aventura. 

Emt1io de Menezes, seu desafeto, desdenha-o em soneto 
malicioso, aberto com esta quadra: 

Empertigado malandrim pachola 
De polainas, monóculos e bombachas. 
Mandou pôr nas botinas meia sola 
E abandonou de vez Porto das Caixas. 

Na resposta, a v{tima não se dêixa mover por indulgência. 
Opta pelo revide ou ajuste de contas: 

Ésse que a forma lembra de uma pipa 
Das que vazam cachaça em vez de vinho, 
Esse monstro de palha e de toicinho 
De pouco cérebro e de muita tripa. 

Com Juliano Perneta, . em 1890, lança o manifesto da Escola 
Simbolista, que em Cruz e Souza e Oscar Rosa outros corifeus. 

Prefacia "Anforas" (1900), escrito por um moço - Jonas da 
Silva. Com livro de versos de igual título -fique o registro - Agri
pino Grieco daria, em 1910, o primeiro passo literário (Tipografia 
de G.Moraes e Cia. Rio de Janeiro). 

Completam a biblioiZI'afia do autor de "Cromos": "Pizzacotos" 
(1886), "D. Carmen" (1894), "Brasões" (1895), "Sinhá Flor" 
{!899, ''Val de Lírios" (1900), "Helenos" (1901), "L(rios de Qua
torze Pétalas" (1901) e "Plumarias"(1905). Remeto o leitor às 
"Poesias Completas de B.Lopes" (ed. Zélia Valverde, Rio, 1945), 
precedida da apresentação de Andrade Muricy. 

Em 1905, encerra a atividade literária. Colhe-o a morte em 18 
de setembro de 1916. Foram "onze anos de melancólica sobrevi
vência na esterilidade e no delírio", conforme depoimento de 
Andrade Muricy ("Introdução" ao exemplar de Nossos Clássicos 
- "B.Lópes", Livraria Agir Ed., Rio, 1962, pág.7). 

Outro escritor que lhe celebra o nome é Melo Nóbrega em 
"Evocação de B.Lopes" (Livraria S.José, Rio, 1959). 

Testemunho a ressonância e influência de sua produção poé
tica os versos-. 'Belopeanos" de Brasil dos Reis. 

Entre as composições de vivo espiritualismo, que nos deixou o 
autor de "Cromos", sobressai o soneto "V as honorabilis", consa
grado à "mater Dei". Dele, esta quadra: 

Virgem de olhos cerúleos de criança 
oh! minhas duas âmbulas sagradas . . 
Desde da glória as siderais escadas, 
Minha Nossa Senhora da Bonança. 

B.Lopes vincula-se à memória cultural do Esta do Rio de 
Janeiro. É patrono da cadeira n9 11 da Academia Fluminense de 
Letras. 

~ Si <e - 'I'\"; J 
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O HOMEM CARRETEL 

"UNIDADE" reproduz, nes- do-a de intolerante para baixo, 
ta edição, artigo de seu cola- porque a voz do papa não co-
borador Geraldo Bezerra de incide com suas idéias e incli-
Menezes, publicado em fms de nações. 
1966, ou seja, há mais de vinte Apesar de tudo, faz questão 
anos, e que logrou a maior de proclamar-se submisso à I-
repercussão. Sua transcrição é greja, mas logo esclarece que se 
feita tal qual foi publicado, curva apenas aos ensinamentos 
sem quaisquer 'acréscimos ou legítimos. Com esta pseudo-
supressões. No final, a nota in- . obediência, não perde os ares 
dicativa das revistas e jo~ais ~de ~ifcente, de superior, de ex: 
q~e divul~a~am.. esta págma ce~ctonal. O h~em~arretel e 
amda atualtsstmaJ. asstm mesmo: , nao sat de sua · 

Eis o escrito de Geraldo linha, não muda, não se trava, 
Bezerra de Menezes: não se desarma, não se corrige, 

"O leitor conhece o homem- não renuncia, não se humilha. 
carretel? Conhece-o, na certa, e . Se o fiel, cumprindo o seu 

1 de sobra. Em regra, é persona- dever, não dá tréguas ao vício, 
lista, arrogante, cheio de velei-~ se combate o erro, a heresia, 
dades, todo prognóstico, onis- $faz um pronunciamento, ainda 
ciente desbravador do futuro. que no plano dos princípios, 

Em máteria de Fé, àpregoa- contra a doutrina de materialis-
se católico e faz coro com os mo econômico, a advertência 
sem-Deus, colocando no pelou- não tarda: -Alto lá, isto não. é 
rinho os que recorrem às fon- prudente, nem cristão. É obra 
tes ou aludem à história religio- negativista e polêmica. Não es-
sa. O apelo aos Livros Sagrados tamos numa época de hostili-
não passa de "evangelismo ana- dades e anátemas. O que curo-
crônico". Nada de louvor~s e pre é ser a favor, e não contra. 
orações aos que nos prece~e - Destarte, o que se antepuser 
ram com o sinal da Cruz. A às leis de Deus, à Verdade, 
Hierarquia não constitui o elo "ao legado espiritual de Cris-
de união a Pedro e a Cristo, to", em suma, não merece 
Redentor do Mundo, nem há condtmação. O melhor, o mais 
falar na continuidade do magis- cômodo, é clamar contra a 
tério eclesiástico ou na suces- Igreja, contra o Papa, con-
são do colégio apostólico. To- tra tudo, menos contra o erro, 
do o passadoJé o lugar comum' a opressão religiosa, o ateísmo 
do grupo - apenas relembra provocante. 
erros , intolerância, santos i- Insisto: a crítica, mesmo 
nexpressivos , Igreja comprome- construtiva, ! concepção mar-
tida e das condenações. Os que xista, únicamente por ser cri-
ousam mencioná-lo são ultra- tica, é tida, sem constrangi-
passados; medíocres, surdos ao mento, por uma doença, apeli-
sinal dos tempos, surdos à luta, dada de "terror ao comunis-
ou melhor, à conspiração de - mo", e revela atitude (sobram 
moníaca, em prol de uma lgre- os epítetos) "estreita", '<uni-
ja menos espiritual, menos lateral", "isolacionista", "rea-
sacramental , menos santa, em cionária", "política", "anti-de-
uma palavra, menos preocupa- mocrática", de "defesa de pri-
da com o Re~us~ vilégios", etc. O homem-<:ar-

Obstinado, interrompe retel pisa e repisa nestes cha-
qualquer raciocínio , qualquer vões, mesmo sabendo que a 
debate, com uma réferência Igreja continua, pelos reitera-
pomposa ao autal, ~ moderni- dos ensinamentos pontifícios, 
dade , às exigências do mundo a .condenar o comunismo ateu 
novo, à ordem nova, às forças e sua inconfundível filosofia 
sociais. Joga com palavras, de vida. 
olvida soluções, na "abertura Pode a Igreja, sem fugir 
para o futuro". à sua missão apostólica, con-

Até os Pontífices, sim, até denar "as raízes materialistas 
os Vigários de Cristo, são elas- do capitalismo" ou "o ateís-
sificados da linha tal ou qual, mo prático da civilização 
como se todos não assentassem burguesa"; pode denunciar, em 
sua atuação nas linhas mestras termos candentes, e nos diver-
da Verdade , da Justiça , do sos planos, a "onipotência eco-
Amor, da Liberdade , da Paz; nômica", os desacertos e in-
como se todos ignorassem as justiças do capitalismo, do sé-
notas características do Igreja: cfUlo passado e do atual, co-
una, santa1 católica e apostóli- mo o fez, por seus Pontífices, 
ca; como se todos , na missão entre outros documentos, na 
de evangelizar, de marcar .a pre-" Refl!!!l Novarum , na Quadra-
sença do Filho de Deus no gésim<2 Ani!Q, na Mate.J ~ 
0

ID~ndo, não estives.sem atent~ ~, na P~ i.n. ~ 
às mudanças sociais, na defesa pode " descer aos problemas 

<de um Cristianismo " sempre v 'i:oncreij:>s e positivos do nosso 
imutável e sempre novo". • . século", a ponto de realçar 

·.o. Choca-se, desce à crítica de- 1os contrastes entre as nações 
1ibusada e implacável , taxan- ·' desenvolvidas e subdesenvolvi- \ 

Geraldo Bezerra de Menezes 

das, deplorando nestas "o es
tado de indigência no qual se 
debatem milheos e milhões de 
seres humanos"; pode reclamar 
"o estabelecimento de maior 
cooperação internacional no 
campo econômico" (Gaudium 
.ü,Sees); pode opor-se à guer
ra, ao colof?.ialismo, ao ra
cismo; pode profligar as estru
turas que se antepõem aos 
direitos do homem; pode fixar 
amplas diretivas através de sua 
doutrina social - nada, abso
lutamente nada, satisfaz ao ho
mem-<:arretel, sempre irredu
tível. 

a exortação é sintom~tica -
aceitando, sem prevenções, a 
doutrina marxista. Abandone, 
decididamente, o sobrenatural, 
repudie os Sacramentos; re
jeite verdades eternas; altere 
a concepção crisfá da vida 
e do mundo; consinta, afinal 
- suprema blasfeinia - na eli
minação de Deus. Este, nem 
mais, nem menos, o espírito 
conciliador, se quiserem, a li
nha do hcmem-<:arretel. 

Tranquilizem-se os católi
cos, pois não se pretende fe
char ou extinguir a Igreja. 
Esta deixaria, unicamente, de 
traduzir a imagem do Povo de 

O que lhe importa é. que a Deus, de ser a instituição re-
"Igreja fique acima das pai- ligios~ destinada a prolongar a 
xões"; reabilite-se; desprenda- obra redentora de Cristo, de 
se do passado, repudiando er- ter por missão própria "trans-
ros acumulados de outras eras, mitir palavras de vida; corou-
de estreito e fanático obscu- nicar vida divina à huma-
rantismo; vença preconceitos; nidade", segundo as expressões 
desfaça "alianças comprome- de Roger Haubert (Introdução 
tedoras"; seja oportunista, Geral - Nova HiStória da 
transigente, liberal; esqueça a !!'çj!.- 1966~ .pág. 8). O que 
promessa de Cristo e se trans- se pretende é arrancá-la de suas 
mude no rochedo submerso, origens divinas; é abolir o seu 
despojando-se do patrimônio plano espiritual de conver-
sagrado que o Filho único lhe são e salvação das almas; , 

. confiou. Para dizer tudo, não é circunscrevê-la a uma dimen-
condene o materialismo, com- são social, sem "perspectivas 
preenda-o, faça·fu.~ con~sspes , ~z ·. ~<?b~\l.~Wrais", volta~, por 
incline-se para .JIQ setl li do, -<- ~ mte.u:.o, para o d~p.volvtmento 
apt:is suas teses. Eis a estranha.. material, para as realidades ter-
a escandalosa receita, "para restres. 
que não se aprofunde o abis- Uma coisa é certa: da lgre-
mo entre a Igreja e o mundo ja, Igreja, nada restaria. 
modemo"... Aí está, sem disfarces, a 

A hora é de transigências que extremo haveria de chegar 
e concessões. Que a Esposa o linhático, grosseiro símbolo 
do Verbo - ressõa o apêlo - da profanação, da insensatez, 
nllo dê ouvidos aos "catado- da impostura, do entreguismo. 
res de heresias". Não aprofun- Urge ~e alguém, sem o 
de divergências. "concilie" - temor do jargão de retrógra-

í{1- -- 11{-

do ou reacionário, lhe aponte 
os erros, a posição radical
mente falsa, desnorteante , sub
versiva. 

Afinal de contas, pode-se e 
deve-se lutar, e lutar, cons
cientemente, corajosamente , 
por uma ordem social mais 
humana e mais cristã, na de
fesa, que se impõe, dos "opri
midos pela miséria e pelas 
injustiças sociais", sem 
que haja mister arrasar a Igre
já, o corpo de Cristo e templo 
do Espírito Santo, ou . trair 
sua mensagem. 

Não é sob os escombros 
da liberdade, num clima tota
litário e ateu, não é "mergu
lhado em trevas", que se pode 
pugnar, em nome da Justiça e 
do Amqr, contra o egoís
mo, a exploração degradante, 
a miséria, o aniquilamento da 
pessoa humana. 

NOTA DA REDAÇÃO: Este .rtigo 
foi publicado nas s.guintes rwil
tas: "ESTUDOS" - Revista Cut.
lica de Filosofia e Cultura - Porto 
Alegra, RS, outubro-daumbro de 
1967; "VERBUM" - revista da 
PUC do Rio de Jimeiro, junho de 
1967; "NOVA ERA", fevereiro
março de 1967. E nos seguintes 
jornais: "Gazeta Comercial", .._.ir 
de Fora, MG, 20-12-1966; "O são 
Gonçalo", S.Gonçalo, RJ, 27-12 
1966; "Diério de ·Noticias", Ri
beirão Preto, SP, 3-1-1967; "A 
Gazeta", Vitbria, ES, 5-1-1967; 
"Di6rio de Noticias", Rio de Ja
neiro, RJ, 6-1-1967; "O Lutador" 
, Mant.Jmirirn, MG, 12-2-1967; 
"Dillrio Fluminense", Niterbi-RJ, 
31-12·1967; "O Arquidiocesano", 
Mari.-.a, MG, 6-6-1971; "A Cruz", 
Rio de ... neiro, RJ, de 2 (li e 9 
1111 de maio de 1971. 
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GERALDO BEZERRA DE Da Academia Brasileira da 
MENEZES Fil61ofos Católicos. 

Notável a presença de Mi
guel Reale na cultura brasi
leira. 

No mal!istério suoerior. a 
que foi alçado por memorá
vel concurso, o seu nome 
rebri.lha · na Faculdade de Di
reito de São Paulo. Assim 
como enalteceu, em duas ges
tões, a Reitoria da Universi
dade daquele Estado. Tem 
sido um mestre a orientar 
.e esclarecer gerações. 

Conheci-o, pessoalmente, 
quando chamado a compor a 
banca examinadora para o con
curso à cátedra de Direito do 
Trabalho da famosa Faculdade 
do Largo de São Francisco, 
onde voltei, convocado para 
novos prélios universitários. 
Dois dos concursos, em que 
figurei nas comissões julgado
ras, ainda me lembra, foram 
por ele presididos, e tiveram 
sua inexcedível participação. 
Doutrinador consumado, deu 
ao conclave contribuição à 
altura do seu renome e tradi
çf'o das Arcadas. 

A comprovar-lhe os méri
tos, acodem-se, em seu rol 
bibliográfico, Teoria Tridimen
sional do Direito, vertida para 
o espanhol: Teoria do Direi
to e do Estado, em terceira 
edição, e a clássica Filosofia 
do Direito, sua obra-prima, em 
sétima ·. edição, traduzida para 
o italiano, e Ainda Horizontes 
do Direito e da História, vo
lume dedicado aos temas atuais 
da ciência do Direito e ao 
humanismo, bem assim aos 
aspectoS de nossa experiência 
filosófica e jurídica. Que livro 
este! Em suas páginas, com sen
tido universalista e a profun
didade do mestre, o autor 
sonda as grandes concepções 
lógico-sistemáticas. 

Com a teoria tridimensio
nal, sintetizada na fórmula -
fato, valor e norma, pôs em 
evidência seu espírito criador. 
Abriu horizontes à ciência 
jurídica, conquistando posi
ção _ singular no plano doutri
nário. Além-fronteiras, Legaz Y 
Lacambra, Ricasens Siches e 
Lopes Blanco publicaram en
saios voltados à obra e à teoria 
de Miguel Reale. 

Em sua construção, de
ram-se as mãos o filósofo, o 
sociól.ogo e o jurista. E tudo 
sem quebra de unidade da vida 
jurídica. 

Expõe essas idéias primeiro 
e, especificamente, em Teoria 

1 
Tridimensional do Direito, a

I pós em sua Filósofia do Direi
: to, na qual as várias correntes 
doutrinárias são detidamente 
revistas e confrontadas. 

Sua obra oferece-nos vi
são inteiriça do Direito, sob os 

1 prismas doutrinário, histórico e 
I filosófico. Porém, nllo se perde 
em exterioridades ou nas "ar
maduras técnico-formais". Su
pera essa visão limitada. Recor
re ao conteúdo axiológico ou à 
hierarquia valorativa. Canse-

qüentemente, à "constante éti
ca do Direito". Os valores, 
integrados com proeminência 
ao fático-normativo, nutrem 
sua construção. Dão-lhe o 
toque básico, a nota distin
tiva. Nesse quadro, o Di
reito fica a salvo das inves
tidas ideológicas político-"sociais 
que o ameaçam, com o fim de 
reduzi-lo a mera projeção do 
Estado, ou a instrumento anti
democrático. 

A salvaguarda do Direi
to em tais termos traz im
plícita a defesa da própria 
liberdade. Penetrante sua frase: 
"A democracia modema é 
sobretudo defensiva". Signifi
ca, diz ele, "proteção do 
indivíduo perante as exigências 
de uma ordem cada vez mais 
coletiva"(in Horizontes ... , pág 
25). Em última análise, sugere, 
nesta época de Absorções e 
autoritarismo, senão de onipo
tência estatal, a luta pela 
"autonomia da personalidade". 

De outro lado, não de
vemos esquecer sua condi
ção de advogado e juris
consulto, de Secretário de 
Justiça do Estado de São 

Das Academias Brasileiras da 
Citlncias Sociais e da 

Paulo e presidente, que foi, da 
Comissão Revisora e Redatora 
do Código Civil Brasileiro. 

--por igual marcante e incan-
sável seu labor no campo 
filosófico. Com agudeza, tem 
penetrado na evolução do pen
samento nacional e universal. 
Destaco três dos seus títulos 
- A Doutrina de Kant no 
Brasil, Pluralismo e Uberdade 
e O Homem e os seus Horizon
tes. E tenho presente os nu
merosos ensaios que estampou 
na "Revista Brasileira de Filo
sofia", de que é fundador e 
diretor. 

A Universidade Federal de 
Brasllia promoveu, não faz 
muito, sucessivas Semanas de 
Estudos voltadas às figuras 
respeitáveis de nossa intelectua
lidade. O empreendimento, ver
dade seja, não importou no 
olvido da produção de sumi
dades estrangeiras, igualmen
te ressaltadas através de outras 
iniciativas. 

Aquele foro nacional dete
ve-se, inicialmente, nos tra
balhos de Gilberto Freire. A 
seguir, colocaram em pauta as 

Ciências Poli'ticas e Morais. 

idéias político-sociais de Afon
so Arinos de Melo Franco. Na 
oportunidade, pronunciei-me 
sobre esse memorável encon
tro na capital brasileira. 

Por último _o professor 
Miguel Reale teve suas obras 
debatidas sob estas epígrafes 
sugestivas: o filósofo , o fi
lósofo do Direito e o teórico 
político. No encerramento, o 
próprio homenageado ofereceu 
depoimento acerca de sua 
experiência cultural. 

Nesta fase de sua vida, vol
ta o pensamento para o plu
ralismo. Se .quiserem, para o 
tema universitário de maior 
ressonância, além de atualís
simo: a interdisciplinaridade. 
Ao participar, por último, de 
banca examinadora para a 
cátedra de Direito do Tra
balho da Faculdade de Direito 
de 8a'o Paulo, estive em visita 
ao campus universitário. Ai 
deparei com a sentença do an
tigo Reitor: "No universo da 
cultura, o · centro está em 
toda a parte". Tal a síntese da 
interdisciplinaridade, ou seja, 
do pluralismo cultural. 

Folgara de fixar os mar
cos da vida e atuação do ca
tegorizado professor, jurista e 
filOsofo e de examinar-lhe os 
escritos inclusive Poemas do 
Amor e do Tempo (1965) e 
Poemas da Noite (1980), em 
que condensa o labor poéti
co, por igual, de comentar 
as páginas históricas e auto
biográficas, intituladas lv.iem6-
rias, em dois tomos. 

Acentuo que nos livros 
Horizontes do Direito e da 
História e O Homem e seus 
Horizontes focaliza os proble
mas humanos e da existência, 
não só à luz da Filosofia, mas 
do "processo social e histó
rico da convivência humana". 
Razão houve ~-para Gilberto 
Freire defini-lo um generalista. 
E mais: "um humanista no me
lhor sentido da palavra". 

Em sessão plenária de 3 de 
dezembro de 1980, o Conse
lho Federal de Cultura, a exem
plo da Academia Brasileira de 
Letras,e exaltou o mestre bra
sileiro pelo transcurso dos seus 
setenta anos, quando Afon· 
so Arinos aludiu ao "signi
ficado permanente da heran
ça que Miguel Reale deixara 
na cultura brasileira". 

Para concluir, importa lem
brar que, em sua coluna do 
"Jornal do Brasil", no arti
go "Modernismo Filosófico", 
Tristão de Ataíde, após repor
tar-se à "míngua de açudes 
filosóficos em nossa Pátria", 
não hesitou em julgar a con
tribuição de Miguel Reale "a 
mais importante do movimen
to filosófico contemporâneo." , 
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SINAL DE DEUS 

Geraldo Bezerra de Menaz• 

"11 primo amore "(Dante) 
"No meio de vós, encontra-se 

um que nlo conheceis" 
(Jo,l,26) 

O amor supremo 
:. em que consiste? 
Você não sabe 

. que Deus existe? 

"Eu sou o Amor", . 
frase inteiriça; 
o amor é paz, 
verdade, justiça. 

Mistério eucar(stico 
''Louva-O tanto quanto podes• 
porque Ele está acima de todo 
.louvor e nunca chegas a lo1Jvá-lo 
condignamente". 
Santo Tomás de Aquino -
Ofício da festa do Corpo de 
Deus. 

No Tabernáculo, 
crucificado, 
exsurge o Filho, 
Verbo Encarnado. 

NÕ Pão, no Vinho, 
silial de amor, 
o Corpo e o Sangue 
do Redentor. 

Santo alimento, 
clario de luz, 
Hóstia sagrada, 
Cristo Jesus. 

Infunde o Espírito 
naComunhlo 
o amora Deus 
e a nosso irmão. 
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"UNIDADE" reproduz o 

discurso pronunciado pelo en
tão jovem acadêmico Geraldo 
Bezerra de Menezes da recep
ção à Monsenhor João de 
Barros Uchôa, em abril de 
1945, na recém criada Aca
demia Niteroiense de Letras, 
instituição vitoriosa, com no
tável acervo de realizações e 
que ainda hoje desenvolve in
tensa aUvidade cultural. No 
·ano ime.tiato, o autor da alo
cução, membro fundador da 
Acaderr 'i!, era eleito seu pre
sidente, e, a seguir, reeleito 
para novo mandato. 

Eis, na íntegra, a oração 
de Geraldo Bezerra de Mene
zes: 

MONSENHOR JOÃO DE BARROS UCHÔA Geraldo Bezerra de Menezes 

'} 

Protonatário Apostólico e Vigário Geral 
de Niterói 

Legação do Vaticano", in "A A rigor, as páginas de 
Imprensa", Rio de Janeiro, 14 Monsenhor UchÔa, todas in-
de novembro de 1898). variavelmente, refletem-lhe a 

Lelis Vieira condensou 0 personalidade. Vale dizer, seu 
mérito do volume neste pro- espírito e sua têmpera. Redi-
nunciamento, que reproduzo gindo ou orando, é sempre o 
linha por l(nha: mesmo. Na fluência, na afa-

"Estamos diante de um li- bilidade, no ardor. E assim 
vro que bem se pode chamar na clareza, na ilustração, no 
de obra santificante. talento. 

IDEAIS DO APOSTOLA- Em suma, o contexto de 
DO está lançado sob o suave sua obra, a traduzir-lhe a vaca-
ambiente da fé cristâ, na ad- ção, está impregnada de 
mirável transfusão do civismo "Ideais do apostolado". Bom 
e da crença religiosa. exemplo, louvado Deus. 

"O seu· autor m~e/ou-0 Intensificai, ~onsenhor 
nas doces transparências de · Uchôa, vossa pregação. Levai 
um estilo ático em meio às a todos os recantos, nestes 
vibrações de uma alma linda- dias de justificadas apreen-
mente engalanada de virtudes. sões, a mensagem de Cristo. 

"A nosso ver, estas pági- Mensagem de concórdia e salva-
nas nunca deveriam emudecer ção. é de esperar que os brasi-
no arquivo de quem as elabo- /eiras fiéis aos nossos valores 
rou com o carinho estético fundamentais, não ratifiquem, 
de uma fina sensibilidade espi- com o testemunho de sua 
ritual." pátria, o juizo de Garcia Mo

reno, segundo o qual, na Amé
rica do Sul, "o supremo de
ver de um politico é o ódio 
ao adversário" Pol/tica, a 
sedimentada no bem comum, 
não se faz com intrigas, agres
sões e injúrias. Muito menos, 
à custa da consciência ou 
dignidade pessoal. 

Que a justiça de Deus, fon
te inspiradora da paz, inspi
re os pol/ticos, os governantes, 
os responsáveis pelos destinos 
da humanidade. Banida a jus
tiça divina dessas esferas, tudo 
se reduzirá à corrida oportu
nista, à desordem generaliza~ 
da, à intranquilidade universal. 

Mosenhor João de Barros 
Uchôa: os vossos confrades e 
velhos admiradores, conscien
temente, vos elegeram. Sacer
dotes à vista, eles que há mui
to aplaudiam vossos escritos, 
respeitaram vosso munus. Se 
quiserdes, vosso status sacerdo
'tal. Todos compreendem, co
mo Júlio Maria, o vosso pa
trono, que "o sacerdócio é a 
maior das investiduras que 
Deus pode dar a um homem; 
é a que, reproduzindo na 
fraqueza humana a onipo
tência divina, perpetua na ter
ra os prod(gios da redenção." 

Ao cabo, e sob o impulso 
de meu idealismo, digo-vos 
como o poeta: 

"Entrai: aqui há mundos 
luminosos." 
~~ 
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SINAL DE DEUS 
.Geraldo Bezerra de Menezes 

DEUS TRINO 

J 
'FJt.J)I"d' 

Mui alto sobrepaira ao hu ano entendimento 
O meu escudo lumino , o meu sustento: 
Filial adoração, cr ente de humüdade, 
Ao Deus-- na Sant{ssima Trindade, 
O Pai; o Filho, o Divino Espz'rito Santo, 
Mistério em que medito e sempre me suplanto. 

Vigiai, ó Deus, uno e trino, 
Meus passos de peregrino. 

VINDEI 
Em V6s eu creio, Esp(rito Criador, 
Sois Deus no seio da Trindade Santa. 
Provém de Vós a força e a luz divina 
À Igreja eternamente prometida. 

Sois chama ardente a penetrar as almas, 
O mundo renovais continuamente. 
Em Vós eu creio, Espznto Criador, 
Sois Deus no seio da Trindade Santa. 

Àquele que Te odeie ou Te conteste, 
Ao pobre pecador mais agressivo, 
Direi com Pedro e a fé que ainda me reste: 
- "Tu és o Cristo, o Füho de Deus vivo! 

Eis a pergunta ouvida com frequ~ncia: 
- NaJlutas pela vida, em que te apegas? 
- Humüde, implorQ a Deus sua clem~ncia, 
Vivendo à Sua luz e não às cegas. 

Sem ódios, eu caminho vida afora, 
Por supremos ideais, entro na /iça; 
Com fé, propago Cristo, hora por hora, 
E luto com ardor pela Justiça. 

O ser espelha filiação divina, 
No amor, o dom de Deus que nos irmana; 

· Presos ao ter soberbo que domina, 
Menosprezamos a pessoa humana. 

Se a Deus a nossa vida se destina, 
Por que fugir à proteção divina? 

Ó meiga imagem de Jesus-menino, 
Que me sustenta desde o alJJorecer, 
Ó fulgurante luz do meu destino, 
Trazei-me a paz no dia em que eu mo"er. 
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lJ1~]:J1U -CRISTA O 
DIREITO E JUSTIÇA DO TRABALHO 

"UNIDADE" publica nesta 
ediça:o, por sua oportunidade, o 
discurso de seu colaborador . 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho, seu primeiro pre
sidente e organizador, aos trinta 
anos de idade. Nesta condiça:o, 
nos idos de 1949, proferiu a ora
ção oficial na solenidade de en
tronização da imagem de cristo 
no salão de julgamentos do Tri
bunal Regional do Trabalho, 
com sede em Porto Alegre. Aqui 
está, na íntegra, o seu promun
ciamento: 

Enobrecedor e gratíssimo o 
convite que me fizeste para falar 
na solenidade da entronização de 

Geraldo Bezerra de Menezes 
J 

Cristo neste colendo Tribunal, Leão :xm (1810- 1903), o Pontífice da Questão So-
integrado por juízes que se im- cial, o Papa dos Operários 
poem para capacidade, insença:o . . di .d · d · filh da 1 balh d . de ,.,..._ . N mteresses m V1 U3JS, esvtan- os s · c asses tra a oras, 
e senso equwono. em pre- d d b" · "al F" · u1ann d d d · . . fri . "fi .,;.'1 d · o-a o o ~etívo soct . tze- partic ente ota os e mte-
ctSana sar a stgnt c....,..o o b te d 1 salári · · b d · u1 

t 
· . t ta~ t"'a ram-no a n o-se pe. o o hgêncta e oa vonta e, esttm e 

acon ectmen o, LS as suges ""'s justo e familiar, razoável partici-
que ap~esenta e a expressa:o de . paçlo dos trabalhadores nos lu
harmoma que encerra. s da empresa organizaça:o das 

A judicatura traballhista é a . cro ' . · 
mais simples, a mais democrn- classes, . c?nvenções col.etiv~, 
tica a mais humana e talvez permanêncta no emprego, justiça 
por' isso e além diss~, 'a mais e~ecializada, lim.i~ção do. hor~
crista: de todas as Justiças. no, repouso domtmcal, fénas, hi-

Democrática e simples na. es- gien~ e segu~ça nos locais de 
trutura, na processualística, no semços, part;icular proteção à 
funcionamento, nos fins a que m~lher e. a~ menor, seguros co
visa. Foi posta entre patrões e l~tivos, dire~tos, afinal, reconhe
empregados, para uni-los em c~do~ e. codificados pelas nações 
prol do bem comum. ciVilizadas .. 

Seu traço crista"o é fato in- À Quam:agéssimo A no tem-
contestável. Decide das relaçoes bém se aplicam as palavras com 
de trabalho nobilitando-o· o que CLOVIS BEVILAQUA se 
espírito con~iliador a inspir~, a referiu à Rerum Novaitim , 
equidade a vivifica e completa. louvando-a cano "wn d~ 
~ o baluarte de leis inspiradas cumento humano, de feição um
nos preconceitoS evangélicos, versa!, que pode ser apreciado 
porque elaboradas sob o influxo objetivame?te.' cano sistemati
de imortais documentos pontifí- zação de tdétas para solver os 
cios tais a Rerum Novarum e a problemas sociais, que enfren-

. ' ,, 
QuadragéssimoAno. ta . 

IríamoS longe~ dissertando De fato, , cem objetivos no-
sobre o caráter objetivo da dou- bres, fundamentalmente morais, 
trina social católica ou demons- nas duas famosas Cartas aqueles 
trando seu reflex~ irresistível sucessores de Pedro, cogitaram 
criador, na elaboração e desen: do direito positivo do ius quod 
volvimento do Direito do Tra- est, mostrando-lhe as omissões. 
balho e sua Justiça Especial. Antecipando-se ao legislador, 
Não temos, porém, como fugir inspirando-o conduziram-no à. 
a algutna;S considerações. _ lf!geferen:Ja_,_!Jo ius condendo. 

Célebre o ensinamento de "Certo, - escrevíamoS j10 

Santo Tomaz de Aquino, repeti- Relatório de 1947 desta Jus
do por Leio Xlll e Pio XI: o ho- tiça especial, - nlo basta se re
mem necessita de certa profusa:o conheça a dignidade do labor 
de bens exteriores; seu uso é humano. Recorda-nos o Vigá
reclamado para o exercício da rio de Cristo na Mensagem do 
virtude. Natal de 1942: "A Igreja não 

Acordes com a lição, objeti- hesita em deduzir as conse
JVando-a aqueles grandes Papas se quências práticas que provêm da 
opuseram aos erros e gravíssimas.; nobreza moral do trabalho e em 
cônseqüências da ordem sócio.:C- apoiá-la com toda sua autorida
conômica, caracterizada pela de. Estas eXigências compreen
despersonalização, a ponto in- dem, além de salário suficiente, 
c1usive de atirar à miséria imere- ás necessidades do trabalhador e 
cida operários honestos e infati- sua família, a cbnsetvaçllo e 
gáveis. Sustentaram o direito na- aperfeiçoamento de uma ordem 
tural de propriedade, contraria- que tome possível a todos uma 
mente ao marxismo e opondo-se segura, embora modesta, propri
ao capitalismo que, aferrado ao edade particular, que favoreça 
ius abutendi, a subordinou a uma formação superior para os 

no povo, no bairro, na província 
em toda a nação, o cuidado e .a 
atividade prática do espr'rito s~ 
cial que, mitigando os constrates 
de interesse e de classes, propor
cione aos operários, ao invés de 
isolamento, a experiência con
fortável de uma solidariedade ge-

.numamente humana e cristã". 
Aí estão, em opertuna e feliz 

síntese, as nobres diretrizes fixa
das para que se tealize política 
adequada à nossa época, abala
da por crises e transformações, 
que se estendem e aprofundam 
no processo natural de evolução 
da humanidade. Se a violência, 
por si, nada constrói, - o que é 
verdade irrecusável - cumpre 
orientar, com segurança e pru
dência, a reestruturação da socie
dade, em bases cada vez mais 
justas, para redimir o homem e 
dignificar-lhe o trabalho, dan
do-se a todos consciência de sua 
origem e confiança em seu desti
no. 

Nem precisamos insistir no 
progresso espiritual, nas conquis
tas morais, que o Cristianismo 
proporcionaou à humanidade, 
igualando os homens nos direitos 
e deveres, nas aspiraçoes, nas 
possibilidades de cultura, no de
votamento ao trabalho, ·nos sen
timentos de honra e dignidade. 
Basta-nos lembrar que, reconhe
cendo tudo isto, nas grandes as
sembléias humanas, - nos cor
pos legislativos, nos colégios ju
diciários mais famosos, - a ima
gem do Cristo-Rei exsurge sem
pre como o guia luminoso, a for
ça suprema, o símbolo da per
pétua justiça. 

· Nobres colegas do Tribunal 
Regional do Trabalho do Rio 
Grande do Sul: Nlo sois como o 
Juiz da parábola, que não teme a 
Deus e filo estima o homem. 
Bem compreendestes que a eter
na· e infalível justiça é o atributo 
essencial da Divindade.· 
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Os "Teólogos'' ·libertários despem a 
· Teologia dos ;valores absolutos 

Tendo em .conta o erro de 
jX!ginação com que foi publi
mda, em nosso último número, 
esta · colaboração de Geraldo Be
zerra de Menezes, tornando-a 
pratimmente ininteligível, UNI
DADE republim-a, na l'ntegra, 
para atender ao apelo dos nos-
sos leitores. Ei-la: · 

c..Jdo Ba..,. • Meaesa 
ta, . pragmática, . ~arti~r_ia. sem de própria do "-conservadorismo 
h~~1zontes, de v1sao e JUIZOS par- eclesiástico". dos "bispos tími
CI81S. . · dos", do "interclassismo", das 

}enhamo~ conf1ança, _a ~eo- "terceiras posições". Os revolu
logea soh!'ev1yerá_ à f!le~d10cnda- cionários cristãos, pregoeiro~ ·da 
de e à radicallzaçao at1v1sta.. "teologia da violência, pugnam 

Abraf!l-se novos_ mmm~s. por uma presença - a palavra 
Necessanamente, serao abertos. é deles - "absolutizadora" do 
Não se proceda,. ~orém, como marxismo. 
os turbulentos atiVIStas que, nas 

· Não se estranhe que um "t. suas inovações ou sofisticações, . _ . 
logo" palrítio! dado a entrevia- ignoram -a tradição da Igreja fi!U A pos1çao mnmta e defor-
tas e promoçoes espetaculares, o Pensamento Cristão. Não lhes ma_nte - escondam-no como 
haja expressamente renegado a descobrem nada de vivo e per- qu1serem os seus prop~gna-
Ortodoxia, substituindo-a pela manente. dores . - tE!m segnt!lmdo 
Ortopraxia ...;. que ele entende estratégiCO. No particular, 
por "prát~ca ~olidária e liber- . a prestexto de torná-~ abran-
tadora". Verdadeira panacéia. O Anjo . da Escola, por exem- gente!. redu.z~ a Jeologla,a uma 
A seu juízo, "a própria Teolo- pio; sofre, despiedosamente, nas questa_o prat1m, vmculada, . 
gia, em última instância, quer mãos desses críticos apaixona- e~clus1vamente, ao contexto só
ser (sic) ciência prática." dos. · Oiz Frei . Hubert Lepag- CIO-cultural, desmrtando-a . ~o 

Nenhuma originalidade. Co- neur, O.P .• que não há "o me- sobr~~tural. Tr~ta-.se _de pos1~~ 
modamente, o autor encosta-se nor interesse pelo tomismo, si- emp1nca e apnonst1ca. Polltl
a um determinado círculo ·de nõnimo de teologia que "já zam a Teoli:Jg1a. Desnaturam~na . 
"filósofos" e "teólogos" holan- era", da Igreja pré-conciliar" -
deses e alemães, ~rance~ e bel- (São Tomás ~e Aquino ~o futu- Degradam-na, Evidente o desi
gas o~ da rebeld~a contm~~tal, ro ~. te,olog1a s~l-a'}l~n~na - deratum, não só de entreabri
de ~tllo reconhecidamente, sen- rev. Presença ~1losofu:a - S. la, senão de amarrá-la ao mar
tencloso e quase or~cular . (E. Pa~lo, 1974, pag. 162). _A se- xismo .. Sabidamente, para Marx 
Dussel, Fil«lsofia de la Libera- guer, adverte que a crese se "é na praxis que o homem de
cim, México, O. F., 1977, estende e aprofunda. "E séria ve demonstrar a verdade" (V. 
pág. 9), para os quais a prá- e deve s~r leva~ · a · sério':. a Segunda Tese sobre Feuer- ' 
tim é o valor supremo, tan- qterece-no~ um smt_?f}1a : a at1- bach) . 
to que os problemas essen- v1dade .básrca da raza~ huma~a. Não é à toa que um dos nos
ciais de suas disciplinas são a_ se~v1ço da }eolog1a :- ?1s- sos pretensos teólogos. indoma
os práticos, com o prima- tmgu1r par~ umr, é subst1tu1da, do apologista da doutrina, pro
do dos polt'ticos, no plano n_a c~~fusao atual, por um . - põ~. com a maior desfaçatez, 
militante e libertário. Sequência Slmpllfl~a!·. para opor, para m- se entronize "o marxismo ma-
ou construção frágil, artificial, compatibilizar· terialismo histórico, dentro da 

,,sem ponderação lógica. E o pior, teologia" (?). Já se viu pro-
mal inte~cionada; ~ra ess~ gen- Mesmo em face das "indaga- posta .~ais ~i~paratada? Com _ 
te, praXIS e poli t1ca dom ma~. ·ções modernas", não se pode essa teologia de névoas 
mte1ramen~e. ta_nto a Teologia dispensar 0 Tomismo no dis- vermelhas, os homens se 
como a Fllosof1a. Saturam-nas. curso teológico. Sem capacidade aprestam a mandar pelos ares · 
Quer numa. quer noutra, dete- nara...deter.=se_oos tpmas Pm.huc- o edifício espiritualista . 

{/f - 11\-
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Os "Teólogos" libertários despem a 
~Teologia ~valores absol~:~~t2:......:.~_.::~~~.-.;,.-

Geraldo Bezerra de .Menezes \, ~ 
Não se estranhe que um "teó- - · ignoram a tradição da Igreja ou 

logo" patric ia, dado a entrevis- o Pensamento Cristão. Não lhes 
tas e promoções espetaculares, descobrem nada de vivo e per-
haja ex pressamente renegado a manente. _ 
Ortodox ia, substituindo-a pela . O Anjo da Escola, . por exem-

1 

Or top raxia - que ele entende pio, sofre, despiedosamente, nas 
por "prática solidária e liber- mãos desses criticas apai xona-
tadora". Veraadeira panacéia. dos. Diz Frei Hubert Lepag-
A seu juizo< "a própria Teolo- neur, O.P., que não há "o me-
gia, em última instâ ncia, quer nor interesse pelo tomismo, si-
ser (sic) ciênc ia prática." nônimo de teologia que "já 

Nenhuma origina I idade . Co- era", da ., greja pré-conciliar" 
moda mente, o autor encosta-se (Sig T_QQlá§..de Aguino e o fu tu-
a um determinado cir cu lo de ro da teologia su!-americaoa -
"fi lósofos" e "teólogos" holan- rev. "Presença Filosófica" -S. 
deses e alemães, franceses e bel- Paulo, 1974, pág. 162). A se-
gas ou da rebeldia continental , guir, adverte que a crise se 
de estilo reconhecidamente "sen- - estende e aprofunda. "t séria 
tencioso é quase oracular". (E. e deve ser levada a sério". 
Du ssel, ob. cit., pág . 9), para Oferece-nos um sintoma: a ati-
os quais a prática é o valor su- não a_ uma c~e~c1a, ma_s a uma vidade básica da razão humana, 
premo, tanto que os proble- questa_o prat1ca, vmcula~, a serviço da Teologia - dis
mas essenciais de suas discipli- e _~clus1vame~te, ~o contexto so- tinguir para unir, é substitulda, 
nas são os práticos, com o pri- Cio-cultural, ISto e, descartad~ ~o na confusão atual, por um -
mado dos pollticos, no plano sobr~natural. Tr~ta-,sede postçao simplificar, para opor, para in
militante e libertário. Sequência emptrtea e apnomt1ca . Pol1t1- compatibilizar. 
ou construção frágil, artificial, zam a Teologia. ~esnaturam-n~ . Mesmo em face das "indaga
sem ponderação lógica . E o pior, Degradam-na. Ey1dente o ~- 'ções modernas", não se pode 
mal intencionada. .d.eratum. não só de entreabri- dispensar o · Tomismo no dis-

Pra xis e polt'tica dominam, la, . senão de amarrá-la ao mar- curso teológico. Sem capacidade 
inteiram ente, tanto a Teologia xismo . Sabidamente, para Marx para deter-se nos temas em bus
camo a Filosofia. Saturam-nas. "é na praxts que o homem de- ca do "profundo e último das 
Quer numa, qu er noutra , dete- ve demonstrar a verdade" (V. coisas", da verdade, em suma, 
riora-se o espt'rito doutrinário . , ~aJit.unda ~ ~ ~ os ativistas fazem de um ideo-
Veja-se, quanto à pr imeira , que, _. , , logismo importado o núcleo cen-
na versão ou redução ideológi- Na o e a toa 9ue um dos. nos- trai da filosofia . A base dos seus 
ca do Evangelho e na catequese sos preten~os teologos , mdoma- pressupostos e ,Postulados, mor
agitadora, é ele transformado, do apologtsta da . doutrtna, pro- mente da dtalettca revolucioná
pondera A. Crippa, "num ma - põe, com a matar desfaçatez, ria, ufanam-se de reinterpretar 
nua! de guerrilhas ou numa pro- se entronize "o marxismo ma- e reescrever não só a história , 
·vocação social" (" tonvivium", terialismo hi~tórico, dentro da mas todas as ciências sociais e 
1978, pág. 417). teologia" . (?)., ~á se ~iu pro- bem assim as especulativas. Do 

Atente-se nesta aberração: posta ma1s tetnca, ma1s dtspa- programa, não excluem a Reve
a obra filosófico-teológica de ratada? Com essa "teologia" de !ação. Imaginem! 
Dussel transforma-se em obra névoas vermelhas, os homens Um dos corifeus da corren
geo-polltica . O a_utor, um gênio se apr~stam a_ ~an~ar pelos ares te, Hugo·Asmann, referindo-se à 
para os confus10n1stas tup1n1- o edtftcto esptrttual,ts~a. . América Latina, assegura que 
quins, e mestre - meu Deus - Em tempo . Otavto Ttrso d~ "o reexame econômico-polltico 
do Insti tuto do C ELAM ou Cen- Andrade rechaçou essa tentatt- do nosso passado e do nosso 
tro Episcopal Latino-Americano, va de "tnfectar a teol1g1a do presente" está diz ele "obvia
alonga -se para demonstrar que 0ws marxista" !UJM ~ l.Q. mente, penetr~do pela~ catego
"o sub-desenvolvimento periféri- Q.tabo - Q. Marxtsmo. D.â. t.ll.04l- rias essenciais da análise mar 
co é resul ta nte da ladroeira co- ~- '_'Jornal do Brastl" , Rto xista". O titulo do trabalho é 
mercial do c entro.~ ' de Janetro, 11-5-1980). No est~- altamente significativo : Compro-

. A "teol ogia" não vive mais do desassombra do, ~ a~ttcuils- ~ Polt'tico .!!Q.. Contexto .Q.e_ 
da Fé, .do "caminhar para ta reproduz trechos mtet ros do _lW:íl...da ~ (in ."Concilium" 
Deus", dos va lores absolutos. A "teólogo", para demonstrar que -Revista InternaCional da "Teo· 
suposta teo logia passo u a viver, "é n(tida a sua conversão ao logia", nQ 84, 1973/4, pág. 
ex clusivamente, mar xisticamen- marx ismo'~ - _ 475, publicação da Editora V0- 1 
te, do questionam ento eco nô- . Num ltvro s_obre a oraçao, ZES Ltda. , Petrópolis) . No artigo, 
mi co--soc ial. Este o seu único e aftrm_a-se, tn equtvocam en~e , qu~ deixa claro qu e os ativistas não 
inco ntestáve l compromisso . A o cutda do com a lt berta ça o esta adm item "reducionismos a duas 
Gonsciência moral , fun damenta- ac ima da san ti da de pessoal. Con- ou três chaves vu lgares do mar-
da na ordem essenc ial das coi - ve n ham~s, pa ra ur_n _ reltgt oso, a xismo", o EJ Ue seria uma atitu-
sas oli na realidade e valores que de cla raçao e temerart a. de própria do "conservad ori smo 
emergem da própria perso nali - Acelera-se, dess~ modo, o eclesiástico" , do.s "b ispos t lmi-
dade humana, sobrepõe-se a processo de fru straçao espiritual, dos", do ':.lnterclassismo", das 
consciência ideológica, imediati .,- Falemos cla; o. Pr ec 1 p 1ta-s~ oe_n- "terceiras posições". Os revolu- \ I~ 
ta, pragmática, partidária, sem ga Jamento a pr oposta e a vtsao cio nári os cristâos, pregoeiros da 
horizontes, de visão e juizos par- marxista na aná lise dos fe nô-. "teologia da vio lência, pugnam 
c1a1s. menos religiosos. Como resul ta- por uma presença - a palavra 

Tenhamos confiança, a Teo- do dessa confl uência ou con- é deles - "absol utizadora" do 
logia sobreviverá à medio cr ida- jugação ideo lógica , verdade ira- ma rxismo. 
de e à radicalização ativista. mente desvai rada, apresentam- A posiçã,LJ deformante - es-

Abram-se novos caminhos• nos uma re ligião social, ali ena- co ndam-no como quiserem os 
Necessariamente, serão abertos. ~a , secul ar ista,_ ~ ~saO!. catá- seus propugnadores - tem 
Não se proceda, porém, como ltca. Um cat911c1smo .!,q.rJ.Q.[lJJ.illl, significado estra tégico . No par
os turbulentos ativistas que, nas po1s o genumo é tratdo e mar- ti cular , a pretexto de torná-la 
suas inovações ou sofi sticações, gi na I iza do. · abrangente, red uzem a Teologia, 



. :~a.~-t4~ RI ~u.J,e ~Aq~'k I. r . ~ , 
1 No porão da ''Teologia'' 
IIibertária brinca-se com as 
I · coisas divinas 

Persistem alguns ativistas em 
brincar com as coisas divinas. 
Um dos corifeus, perdidos no 
porão da "teologia" libertária, 
distanciado da pura espiritua
lidade e da verdadeira libertação 
cristã, sustenta uma degrada
ção. Ou seja, o primado de 
imag1nária concepção socio
lógica dos Sacramentos. 

Olhemos para o trecho ar
tificioso do "teólogo" munda
no. Antropocêntrico, ao invés 

1

1 de teocêntrico. E preso ao sen-
1 tido horizontal da vida ou à 
"horizontalidade da Fé", como 
se exprimia Daniélou . Tal qual : 

'I "Quanto mais o homem se re
lllaciona com as coisas do mundo 
:e com outros homens, tanto 
il mais se abre o leque da signifi-
cacão do simbólico e sacramen
tal .. " Passagem, é bom ressal
tar, extra(da de um livro sobre 

1 os Sacramentos. 
Outra a colocação do pro

blema . Outra a licão da Mater 
Ecclesiae. QUÁNTO MAIS 

~ O HOMEM SE RELACIONA 
COM DEUS (e não com "as 

1 coisas do mundo"). tanto mai
i ar a significação da vida sacra· 
,1 mental. · 
,! São um alento as palavras 
. de JOÃO PAULO li na sua 
pri me1ra enc(cl ica: "NÃO t 

1 LICITO NEM NO PENSA-
MENTO, NEM NA VIDA, 

. NEM NA AÇÃO, TIRAR A 

Geraldo Bezerra de Menezes 

ESTE SACRAMENTO, VER
DADE! RAMENTE SANHS
SIMO, A SUA PLENA DIMEN
SÃO E O SEU SI GN IF ICADO 
ESSENCIAL". E acrescentou 
a grave advertência de que se 
respeite nele, DOM INESTIMÁ
VEL, "A PLENA DIMENSÃO 
DO MISHRIO DIVINO". 

Por seu turno, o Conc11io 
Vaticano. li, traduziu o . de- •

1
: 

sencanto dos padres concilia
res; neste alerta aos fiéis, ver- I 
dadeira interpelação histórica: I 
"ALGUNS EXALTAM o HO- I 
MEM A TAL PONTO QUE A I 
Ft EM DEUS SE TORNA C_O- I 
MO SE ENCERRADA E DAO 
A IMPRESSÃO DE ESTAR I 
MAIS PREOCUPADOS COM . 
A AFIRMAÇÃO DO HO
MEM QUE COM A N EGACÃO 
DE DEUS' " (Gaudium Spes. 
19). 

A( está . Tem o repúdio 
do Conc(lio a "religião do ho
mem-outro" (!), estranha 
criacão de messiânicos ativis
tas.· AI' estão três deles, todos 
estrangeiros, para nao c1tar seus 
pobres e espalhafatosos seguido
res b19sileiros: Enrique O. Dus
sel, Filosofw de la Liberación 
(México, O. F., 1977). G. Gu 
tiérrez, Teologia de b Libera
ción, Perspectivas (Lima, 1972) 
e Hugo Asmann, Opresión -
Liberación, Desafio a los Cris
tianos (Montevideu, 1971 ). 

I 

~~___.. I I ~ 
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Falsa 'tnagem de Crist~(t 
dos Apóstolos e da_ IgreJ-a 

Contracenando com o grupo 
de "revolucionários histórico
materialistas", um dos nossos ca
tá licos (?). confessadamente en
gaja do nas hastes dos "revolu
cionários cristãos" (a expressão 
é dele), entregou-se a contesta
ção sistemática, a revelações ou 
comparações degradantes. A se
quencia de equivocas ·feflete o 
seu estado emocional. Na avi

. dez da colaboração demolidora, 
apontou, afoitamente, o Filho 
de Deus - "horresco referens--:
como "um subversivo dos 
confins do Império Romano" e 
os Apóstolos como "hippies 
maltrapilhos". A Igreja, esta não 
passou, ao longo dos ~culos, 
de "aliada dos poderosos". 

Fantasias desse gênero, atitu
des assim minúsculas, não enri
quecem a Fé. Sempre foi outra a 
imagem _de Cristo, dos Apósto 
los e daJgreja, que não a resul
tante de tais desatinos e infide
lidades. 

Os "clichés" não mudam. No 
caso, o linguajar traduz mais 
que um falar demagógico e ri
dículo. TraduzJnitidamene, uma 
insensatez, uma deformação, 
uma impostura. Descamba para 
uma sátira ou sarcasmo "ad 
nauseam". 

Por coincidência, e os fatos 
se entrelaçam, o autor da faça
nha garante, com todas as le
tras,que "a verdadeira democra
cia deve ser socialista." Insere
se, entusiasticamente, no grupe
lho festivo dos "cristãos pelo 
socialismo" (V. "Cristianos por 
el Socialismo", Santiago, 1972). 
No seu entendimento, a inexis
tência do hibridismo constitui 
"a fonte instituci anal ou pelo 
menos princi pai da chamada cri
se do mundo moderno ." 

Registro o mesmo fanatismo 
ideológico no autor confesso dos 
dois primeiros capitulas de 
"Ação Popular: Documento Ba
·se". Um sacerdote, por sinal. Ele 
participa, euforicamene, da ale-

luia socialista, saudando "a pas
sagem da Históri ~ara anstru
turas de uma civilização socia
lista". Tal rumo - afirma -
"define nossa presença ativa 
(repare-se na expressão) no pro
cesso revolucionário brasileiro." 

Não lhes basta, aos partidá
rios dessa opção ideológica, a 
ponderação de João Paulo ll 
na reunião de Puebla : "A IGRE
JA NÃO PRECISA DE RECOR
RER A SISTEMAS IOEOLÚ
GICOS PARA AMAR E DE
FENDER O HOMEM E COLA
BORAR NA SUA PROMO
ÇÃO". 

Aos poucos, os ativistas dei
xam cair as máscaras, confes
sando-se, por ora, entrincheira
dos no socialismo. 

Mais que um mal-entendido, 
vislumbro nas manifestações 
mlope e decepcionante visão da 
problemática çontemporânea. 
Registrado o erro histó rico-so
cial e polltico, cumpre assina
lar que, estão em pauta as 
sórdidas invectivas contra a 
"Sancta Ecclesia", que apostila
mos a seguir. 

Num julgamento catastrófi
co, o escritor chegou ao ex
tremo de asseverar, a respeito 
da Conferência de Puebla, em 
1979, que era preciso reagir, 
"para que a Igreja não se man
tenha como uma instituicão 
elitista e classista e não efeÚva
mente evangélica e comu nitá
ria". SANTO DEUS! 

Feliz por repetir criticas su
peradas, o autor vai elaborando 
o seu discursinho histórico. 
Ocorre que sua historiazinha é 
falsa. irracional, caudatária da 
perspectiva marxista. A seus 
olhos, desde Constantino, a 
Igreja se escravizou ao "oficia
lismo cezarista" até "aburgue-

zar-se" durante o século XIX. 
Curvou-se ao método dos 

libertá rios latino-americanos -
Enrique Oussel e companhia -
consistente na crítica sem dis
farce, a serv·iço da ação revo-

Geraldo Bezerra de Menezes 

lucionária . Desceu ao mesmo 
nível, à mesma retórica ines
crupulosa. Para ser mais pre
ciso, atirou-se à orgia demo
lidora ao escárnio, ' conclaman
do a Igreja a assumi( "uma ne
va consciência do seu papel", 
deixando de ser o que tem 
sidó "um simples elemento 
passivo ou meramente decorati
vo ·da sociedade, de caráter 
ultramontano e rriesmo ultra
mundano e elitista ." Que le
viandade! Oue insensatez! 

Não têm mais d aue inven
tar nesta guerra à Igreja. 

Um dos nossos "teólogos" 
de vangüarda mostra-se mais 
"generoso", exculpando-a pela 
ingenuidade, nesta frase infe
liz: "A Igreja pensava ajudar 
os pobres se aliando às classes 
opulentas". 

Juizos desse modo primários 
e repetitivos, não se tomam a 
sério. · 

Irrisoriamente, num afron
toso desrespeito, amontoam-se 
reservas ao passado da Igreja. 
De todos os tempos, próximos 
ou remotos. Seriam vinte sé
culos de fracassos. Ou, mais 
exatamente, dois mi I anos de 
desassistência do Espírito Di
vino. Como, pois, falar-se nu
ma Igreja fiel a si mesma? 

A atitude devastadora nada 
tem com o reconhecimento de 
posslveis erros, historicamente 
considerados. 

Na hora exata,JoãoPaulo 11, 
na "Redemptor Hominis", de 
4 de março de 1979, revelou 
que não quer a Esposa do Ver
bo consumida nos "EXCES
SOS DA AUTO-DESTRUI
ÇÃO", traduzidos, diz Sua San
tidade, em "CRITERIOS IN
PRUDENTES". 

Por incrível, a advertência 
pontifícia não basta para s~ 
lenciár leigos e sacerdotes afoi
tos. Deixam, lamentavelmente, 
que o Santo Padre fa I e no de
serto . 

00 ~ r/}-
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Poeta da Santíssima Virgem 

Tomé Guimarães mantinha, e 
eu mantenho, devoção particular 
e viva pela Mãe I maculada. 
Sua conferência sobre "O 
arquétipo tla mulher na histó
ria e na civilização" atinge ex
pressões sobrenaturais. Nela o 
autor firma este conceito e ra
tifica-o : "Quando o coração em
~· rAsta à boca o fervor e a since
ri d'>jf' ~-'a s ~ randes causas, a pa
lavrc: il rra sta, ei r: triliza, impres
si 'J:~J. tra ;1s:: crta, .} om i na." 

~· ! ·~ ss ._ :~s tu :: o 0r: ::; rudito e pes
:; ui sa elo r, slc r essa I ta a atitude 
da ~. ul hc r iltravés dus séculos: 
"u:-nGs lançít(am gran des clarões 
na h ist~r i a da antiguidade, e pas
saram - as Lais, as Frinéas, 
as Cleópatra s - sim, passarüm 
r- oraue esses clarões eram apnas 
foQos fátuos que subiam cas 
decomposições sociais das épo
cas .dissolutas. Outras fulgura re 
nss côrtes, i rr< :Jelidas pRia con
çupiscência dos podsrosos . De 
um3s e outras, r ~S [:'-" unica
i!' ente ar·a;;ados "C. _~ S ;os COITl 
pênr ios ê; história de '· . ....,a ni
da c1f1: " 

r.~ . ;·ntretanto, um~ i' t'ic :s
sima figura de mulher, lil vv.::a
da, venerada, entronizada em to
dos os lares católicos, ante quem · 
a hu ,T,a n ida de se prosta _ Essa 
f1gura celest ial, que tem inspi
m do '1~ S'l ntn~. 0~ p~!:!t:JS, !JS 
pintores r] S heróis, sabe O leitor, 
é a ~.iate r ~t Nós lhe deve
mos, escrr~ ve TJms Gt 1imarães, 
"o bem ~:a CG nstit uição l,il fa
m!1ia cignif.icàdâ ;- ~ l a ·~._; nra, 

pela pureza , pela :;ondà d: , ;J:Cia 
virtude e pela ~ ra çél ." Para di -

Geraldo Bezerra de Menezes 

zer tudo, acrescento, nós lhe 
devemos, à Soberana Virgem, a 
maternidade de Jesus, filho de 
Deus, o próprio Deus, consoan
te mistério de Fé, que eu creio 
e confesso . 

Banhados dessa esoiritualida
de, são os fervorosos e delica
d(ssimos versos de Tomé Gui
marães, cujo registro se im- · 
põe, para coroar estas linhas so
bre "o arquétipo da mulher na 
história e na civilização." O au
tor escreveu-as "com toda a al
ma na penas", diria Vieira. 
Com efeito. Sua alma de verda
deiro crente reponta neste facho 
luminoso de um poema a 
Nossa Senhom da Conceição: 

Feio cu1:1inho. lançai-me .flores 
Da primr11•era ela ílos!il IJ?ão,
.Dai-me sorrisc s f JOr tiissahorn 
Nossa Senlwre da ConCt.:irão_ 

F quando a morte ~·ier lançar -1:' (' 
Nns sete palmos frios t/ (1 chiio . 
Fazei a :;raça de abenroar-:: ;c 
No ssa Senhora da Conce i~·ãu _ 

Não há sinceridade m2 isr , 
maior beleza de sentimentos és 
ses versos podem asseg ura r d 

Tomé Gui rnarães a glória de fi
gurar, no i3r3si I, entre os poe<as 
<!e Nossa Senhor.1, aos quais 
Jac kson ~ e Figueiredo, consa
grou !)Studo arurado, desde Jo
sé c ~ Anch ieta , .~~~ e foi o r:-r i
meirc, a Fre i Frl: 'Cisco de São 
:-: _; r\,1S, Fa :•undes ':'Jrs la, .6.uta 
de: Souza , Afonsó Celso, Pa dre 
,6,ntênio To rr.a z, Alfonsus Gui 
ma rães, José Albano . e [lorval 
·-'·~ r ~c rg i s. 

~~~-~ f<T-~o4...4-'f81-
l 
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José de Anchieta na visão 

de Euclides da Cunha 

Irreprimz'vel o entusiasmo de · 
Euclides da Cunha por José de 
Anchieta. Deletreem as páginas 
que lhe consagrou em "Contras
tes e Confrontos. " Como ponto 
de partida, fez esta confissão: 
"o grande missionário reconci
liou-nos com a Companhia de 
Jesus·: /Jaz', penetrar-lhe os [as
tos e aplaudir~lhe - expressões 
suas -a "empresa imensa·: 

Ante nossas tribus ingênuas, 
exalta-lhe a atuação "humana, 
persuasiva, evangelizadora", para 
sublinhar, a seguir: 

''Ela foi, m América, cõe
rente na missão civilizadora e pa
dfica, seguindo a trajetória re
tilz'nea do bem, henjica e resig
nadO, difundindo na alma virgem 

Geraldo Bezerra de Menezes 

em Piratininga, centro diretor da 
larga movimentação das mis
sões brasileiras, até 1597, ao ex
pirar em Beritiba, rodeado pelos 
disdpulos e pelas tribus cate
quisadas, a sua existência, dia 
por dia, hora por hora, constan
te no devotamento às mais sa
gradas das causas, irradia so
bre uma época tumultuosa como 
uma apoteose luminosa e vas
ta." 

A seu parece~nchieta e Nó
brega, em suas longas jornadas 
pelos sertões, desdobraram, 
"diante do gentio deslumbra
do, a significação divina da vi
da." . 

Acrescenta: 

dos s.elvagens os grandes ensina- "E foram além na missão 
mentos do Eilangelho. Não dis- civilizadora. 
persou, uniu." A nossa história o diz: depois 

Afora a catequese, ttf. estão do combate cruento à ido/a
bem desvendadas, na civilização tria, depois da catequese das 
e na unidade, dois polos da pre- tribus através de esforços que 
sença nacional da S. J. lembram os primeiros séculos da 

Torna ao caruírio de Teneri- Igreja, animou-os a preocupação 
fe para estadear-lhe os méritos. capital de salvá-los da escravi
Para glorificá-/o, seria .o termo. dão." 
Aponta-o como "um nome que é No fundo, os seus conceitos 
a sz'ntese de uma época". Sem estão acordes com o julgamen
olvidllr que sua história abrange to inapelável dos maiores histo
um largo trecho de nossa própria riadores brasileiros. 
história nacionaL Compreende-se visse em An 

É mais preciso ao acentuar, chieta uma figura representativa 
expressamente, que, "desde da formação e organização da•, 
1554, ao criar o colégio erigido· nacionalidade. 
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