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"tlomens e ldéia·s à Luz da Féu
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"Homens o hJ{,1::.s á luz da fó" mccida e frln dos homens se111
ó o corpo, o reccr;'lácu lo de uma al-~idP.als.
ma moça. traduzida em frases. E
Sempre afeito a lutar pelo bem,
Geraldo :'liontcdOnio Dezerra de pela reli gião, pela moral católica,
~{enezes.
não poderia de outra rorma deixar
de ser o que é o seu livro: moral,
"Les hommcs et les arfa ires católico, s:tdlo · A rev e la~ão de sul~.
ont leur point ele perspectiva. 11 vida cotidiana, de sua alm;,. que
y en a q!:'il faut voii· de prês pour fol st'mprn uma, re lativamente
en bieu jujer et d 'autres dont on uma através das grandes e comuns
·no juje jamais sl bien que quand mudanças das idades.
1cn ea cst loigné", disse La Roche- i
Contudo, se. me engano l:l mtt•
(!oucau ld.
dou , rouco fo1. e. para mel.horar,
progredir. .Acrescuuo de virtudes
Por me enq\U-'Jrar entre os prl- e m aumentc3 <!e sabe r. ''La ragto•
melros de que nos fala esse céle- ne piú si exe r~ ita e piú cresce dl
-êlre pensador parisie1~se, e pelo r.~- vi~tu ". Ali :\!>, nesse esrorço doa
to de há ~~u.ilo COihle~~r Gera •.-~ homens do "cre5C21', criar, subir•
do :'1-Iontedonto B~z e rra de :\Ient~ . stã toda a raz ão de sua. vida ou,
z~s. é . que me sinto um f.anto a 'pelo menos, a ~ua j ustificativa.
vo~.!r.de, para dizer duns palavras
Geraldo Dezena de Menezes st
:;obre o seu livro que vem de ser teve a
publicado.
· ,
E é verdade. Segui ontem, a in- "eterna inspirarão insatfs reita
da :Cr iança, as pé-gadas de Geraldo I de uma eterna beleza mais perfeita
rapa z, e hoje, ruoç:o, o seu rastro que define o sentido de viver", .
de homem. On tem · nos bancos
eternamente pouco gastos da Fa- possuiu-a semr.ro d~ntro dos mesculdade de Direito de Niterói, on- mos moldes, da mesma pauta qua
do o seu di~amismo, o seu prastr- ~:eguiu sem soluç:ão de conlinulda...
io o leyaram á leaderanç: entre i de em sua exi stt r:~ia b;!ln e~:nt1 o~ estudantes da sua geraçao aca- nh ada, reta, sem bnu rca ções .
1
cl(·mlca, e os seus dotes o!·atórlo3 1 Tem muitos méritos ·• Homens e
o (Jrguera.m á glõria de orador da IId~ias á luz da fO:. Forte e claro,
s1.: a turm a, eu o admira\·a, mag- pcsitivo e todo racioc!nio, o livro
n~tizado pelo seu verbo inflamad?, valeria mesmo sõ pelas '·erdad cs
pela lh ane za do seu trato, pe1a que encerra, se lhe não sobrassa
fulguração do seu ideal, pela cons- ainda a form~ que é apreciavel &
tância dos seus propósitos, por sua o estilo que é todo do autor. e por
1
fibra de lutador lncansavel. pelo isso de se louvar. De fnto, do livro
· Deus por qu em sempre se batia e que comento, podt?-se dize r que "
que era o mesmo D~us pelo qua1 auto r afirmou em suas páginas, e
eu queria já mourejar.
1bem o afirmou, !le Carlos de Laet.
Hoje, MinO juiz que é da. Jus-~ J amais . a sna prosa deix{l. de nos
ti <:a do Trabalho, e o é dos mais in []'amar. J::: fa iscante, cheia !Ia
cun1scios dos seus de•r!( ~e s , dos >ida, o que torna a. leitu ra de seus
mais rapazes e ~;úitos, cu o sigo de capítulos não apena s proveitosa
pe>rto, ávido de aprender as suns . pelos ensinamrnr 0.s que encerra,
decisões cuidadosame nte funda- , mas tambem deli cies?., agradavet,
m:lnt adas, metlculosa3, medidas, refrescante.
1 f: um trabalho , <'níi m, de qnem
geraldianamente feitas.
,
s>al:e para onde caminha e tem <>li
Nesta altura é que me Einto ll':lEsos calcul:t-ãos,
p.·~cisos,
da
mais á larga para justificar as pa-1 que m os obst~.cn!cs foge•n e QB quo
lavras com qua comecei est.e sim- teimam em pern::-.n ece r na s·ua ro-i pies comentário.
l'~sforçar-me-la j tina ~ão lanç;ad os para
lon.:c a.
m fazer crítica, S!l me niio ía.lla!l-, ponta-pés ,·igorosoJ . - .
·
t'm meios para tão grande empre··ch eguei ao te ;· mo, C()m 11. fntla.
ma s:ttisfação - :1 que se refere o
"Homens e idéias á luz da fé'' g-nmde Rui de quem encontra
é bem Geraldo Dczerra de Me ne- nos alheios <> éco dos seus pr4·
·· ;:;cs em tipo de impre nsa.
prios sentimento~.
Con~idcro-o
. ,. Nas palavras ard:mte3 deste 11- como r.-ue uma raja.da de idealis mo
. vro, onde a pel·sonalid:.tdc do au- a sa nea r um amhiente tle cobl~;as,
- ~ tor se levantst látego em punho an- ele ódios e r essentim2 utos ". (Ho•
te a turba descre nte e comcdista, mens o idéias á luz da ·ré - pdg • .
cétltlca o Incapaz, hl'm sinto o Jo- 110).
\'em vulcão csludlnlo d0s
dia:;
E so di sso dele - o Que 6 a
idos, o orado!' ele se mpre, o scmpra exprt>ssão <la verdade- quo só ml)
homem d e de[iltitla rr.., o prof swr ronformei ei'l terminá-lo por sa·
quo sabe so st'nir ela cátedra par" bar que, tk ntro em lnovc, hnvorA
ensinar e n ão ensina p:.~ra •o ser- on: ros hom nns o oulrns Idéias a
vir da cát<•dra. o juiz ~;t>:·<'ní•«im-o ec r ::: llnmin :~d;:s pcln iuz do ura
cltl agora, Orrou a despe rtar com cornl;i\o cheio do tó.
'se us hinos vibrantes a alma aelorJ,Jo\U ng J\l.:\11!:10,\
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tólicos de boa vontade, não aos apáticos, os pseudos, porem aos verda-· •
deiros, aos esclarecidos ,aos que procuram fazer e melhorar algo durante
sua existência sobre a terra.
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Aos editores e autores SIOlicitamos
remessa de suas publicações 'Para elite noticiário.

A r edação de TINGUI apresenta
ao snr. Geraldo Bezerra de Menezes
o~ seus parabens e votos
de novas
pro.d uções uteis como a presente.
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"HOMENS E ID);:IAS À LUZ DA
Ff: - Geraldo Bezerra de Mcne.-.es
•
- Edição do autor.
Acusamos o recebimento e agradecemos muitíssimo. E' um livro que
certamente obterá grande distinção,
pois, felizmente o autor diz uma série
. de verdades que pode~ão ser uteis na~ j
orientação de certos 'm divíduos que ,
!· se acham meio des,providos de bússola no oceano da vida.
O capítulo "Inocentes" vale por todo um livro; alem de tratar de as- ,
sunto muito intressante ainda é es~
crito num estiJo claro e conciso, como o livro inte'lro .
. "Homens e Idéias à luz da Fé"
constituem, no próprio dizer do au- .!
tor, "páginas de reação contra o es- ~
quecimento das leis de Deus na sociedade contemporânea". Analisa, auxiliado pelos seus destacados cabeda'ls, e iluminado pela sua viva fé
("fé com obras" ), os pensamentos em
choque do mundo hodierno.
' E' uma obra recomendavel aos ca-

Tarcillo Gazlrc
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LUJZ 11\l\JEGO
Certa vez llô'l. uns bons
Yint e llnos - , eHa ndo eu em
p:tle3t ra com Agripino Griecu, A po r ta do ··círculo Ca tólico ·• da viz inha capital,
?.p rox imou se ce nós um home m ulr o, grisalho e magro,
HHido de preto, se m requintes de elegitncia, de modos
' um pouco hruscos e fisionomia severa e inteligente. Convers~mos; Agr ipino apresentou-nos um no outro: e essa
a~ l-a davel pale:; tra, de que o
réce m-chegado tomou, \·erdadeiramente, a direção, em
!ra sEs cintilantes e vinis , que
os gestos nen·oscs ?. centuavam, foi, 11ara mim, o início
de uma amiz a de firme e de
uma sincera admira ção.
_-\ssim conhec i o dr. Jos é
Ce;·a ldo Bezer r a de :-.leneze~ .
Hoje, re cord o com saudade

e :;se prim eíl"o enco!nro, 1JU6
me r e ye!ou desde ro:; o Ulll
dos esp íritos mais vu jantes
do ~eu tempo .
ue m o Y i~se , de re lance,
n ã o }Joderia <:al cul;: r os tesouros ..l)a sna. erutiiçi\o e a
l;ele~a da sua alma . ·· :\1agro
e c c m pr ido, verb o so e geHíCillante·•, com o o d estre ,·eu o
autor c!e ·· Bnãtnas mutila·
dns·•, .To~ é Geraldo . Bezerra
de 'lenezes foi,
a !: t es
de
tudo, um prodlgio rle e~ píri
to, orientando. a conselhando de s interes~ad amente , desdenho s o de ~~ me ~m o. não
qne !·endo nunca ?.pa:·ece r, salientar-SI', obt>th!~"endo a uma
Exagem da mcc!é s tia e xagerada, mas adg1i ·_:i·eJ, noJ
te m pos que co n -em , e
a lheio, ~ob:·ett!do. aos Pi"plenllo:·es efi•meros da .!:l ó ria líte r:iria . .-\!"oiada solidamen te
n um ~stuclo que f ~r ia im·e.
ja a um heneditin o . a su a intelig:P.ncin a br!ln~;ia <'S P l a i~
dil'n;:os a:o;;unto~. - í•1::l o !la
lit l':·atum li teolo .'! ia. d:1 :>.rte
á histó r ia, do di•·pito :"t f' lo · ofia. rk1 sodo!o'!ía no indiani~
mo. elucidando e lli~cnfinclo
, ce-m pe1·f píto conhecimento de
cansa.
Os trabalho,. p:o,:nr~ os o ue
Afixou, embora Yr.!i o;-o!'<. ~ão.
todavia. dorut> l fnto~ in~urirí·
entes para o ju! z a 1nent o exa to rla sn:t pe :· ; on?.!i~ade.
:\íulto poderia t et· e~ ~ rito. !"e
P.fo ate:1clP~~e á ~ uel:~ innnildade cri~tã r•ue fe z <''-' ~a1~to s
e os m:'.rti1·es Jlrímitivo~ . Conhecia tuclo. í'mhora l't:i~o~·t'
rrovnr r. c:ula pa~!"O. c: ne t l! do
!gnor:l.Ya ..•
Foi. na frase j ·:Ha de
A~1·hhlo (:rirrn. "P : \1 pt·nfFs~or t!P

corn:.on1''.

An\! ~~~Ya

os

n n lr0:o. (!ne nll''!~ ,- r~ :>•renrl~>rnm ~o t :· innfo.- f' '1.•1!<1'1to e!e (ie' :""Ya 1!'\. ~o ; ·d ~ ,.~ da
!'n a moc!~ ~ lin. CC'n'o 0 ri :·::!tO
1To> Tio!< tan<l .. . X:~ l c' r c'!' "fi·
dia. (P r ia !'ido tl'~ l i· :> •:~ l !'lr n
P••r!anl!'. '"!':JP!< nen J' •t ~anJ
rfnroi'IH' "',
h ~ tentl o- ~ !'
f'll'l
)W«\1 ela P.onll:u!n p ,; ,1 .Tnsll«::!: 1' 0 n :>~!' o ~tko u · _;, · Htilit:\rlo f' e,::ol~tll. foi u m P~p l rito
:i partt>, r!t•! lc-inn c! o ,-c nn !'Oii cl:";o lln ~11:1 fan t.r· ia r . ~o ltre
turlo. na sinceridade lln!l suas
Oltlniões .
_.. .,.

Xascíuo e111 Parai:Ja. do
Sul, bacharel em Direito pela.
Fa.:ulclade de S. l'aul o, longos anos viveu ~m :'\iterói: e
ao morrer, aos sE:~tcuta e sl!t6
un e~:; de idade, em 2!! tfe marr;o rle 1!!3:i, se não l! éix a~· a a
seus filhos heus t et-reuo3, 16·
~.n a-l he s ur:J a. fortuna 1~1ais
a \ ta - c e xe mplo de uma vi~
da.
vura e o ~xplt:ndõr de
uma conci l- ncia luminosa.
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Essas pa~ avras d e sa udade
si.:bre _Jo s é Geratdu Bezerra
llc .\jeue;:Es, ,-.::m -me a propófito <io líno há. pou co vuuiíLauo por 8tU. iÍl LO, o dr. Geraiuo lJ e;,;erra tic ..\i enez~:s, e
í nti t u l ~<i. u
·· Homens e
Id é ias à luz . da. Fé "' .
J..in·os as, it• l, nos t em pos
de hoj e, consot <dn, l>O!"tlllt reY• fttllt<: m a sinceric!ade ti e
t:'n iCteal. P.-on:m !JUe a Fé,
G.Ue le ·; ant_r.
montanhas,
é
él ~ Ht.a t! s t -lo--.í sernpre - ,
o s <::tuo rt iú~io , o ab rigo inú es nutivd úas ~lmas rt,ue so1:-em e uc..; t~ltí ri tos sen!>in :ís .
l:.:u ! ace- da-> civ iiizações
CJUt! cne m, li <::; o:n:llic;ues insopilollias, t::.. uruwliuacre iuso~c : áv~:l

e q;oista do..; ttU6
,:;: enas ctdlJ<. lil a própl"i:t
lurç;:, queanuo a da en t euL~a· a. 1'l. Ulll2.Hit:J o.:t.e , n1ais se
afirma a ~en.n;:. doutrina
lTi~ t a , oud~, tln 1i.lt;ar do tgohn:o e ua ia. d t;a, ná dedi car;i.o e hllStric ú.-úHl . .:\a fra.
~e lie ,\wntah.miJErt, :~ cruz
C.:e Cl isto, p r es:ui.tüo aos de:;tino:; t: o lll•IHCO lllotlerno, assodoi:-~e a to<ias ::s suas adve, ·~ it:~H~es t a . t ~ .. c.!::; as s uas
g i(;;-ias ..• _. l"e:o:-~e
srande
~ l•~i :t bt: lc;.a mo ral; e !lo U:l-
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\ ;.irlo, a !'>t! a ~oLu!Jr a esten<.ien-

:se 1 cr süure o universo, le "" ncio aos .:un, in~ <ia terra o
el.<' l:ljJ! u 1:~ , ~ ; 1;a llt6 tia llllmilt!:;:!c r1ne nne ~ . tl.t tt?ll ilcitlade qu e pr 0uuz e C.:a c• veranc;a q;;e rt:> di 1t1e. For iss o, a
l:;r e j :t resi><tin a
toclas as rou v u l!ives
l'Oiit i c as
'I UI!,
a:nn(s do s tHlllJO!<, agitnra hl
a~

n ..:·;õt:~:

)10t'

h:~ o.

de :sn

lnta trEmetll!a ron\ ra o P:t~nni~rno t! ... o nu ., (1~ Uú r tarc s, ~:l a saiu lll:li:-; forte, mah·
firme e mais g lori ol'a.
O llno de
Geral.lu
Ben ·rra de .\leta-ZcK en canta
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pela simpliddacle:
Henleiro
de um no;ne ilustre nos domlnios tio P ~ n >amento. ni!o
cpll!< o autor raz cr alat;de da
sua culturll, nE>m o mover::m
va idodes c!e €sti li sta; mas,
~t'nhot·
c:a
p:~ l avra esc rita,
como o f:, d esd e os tempos
acad?.mlcc ~ . cln. JJa l avr·a falada, rE>unilHlo, IH:ss e volume.
E>sludcs e ronr erê ncia.~.
firmou d Grin it h ·a m e nte a saa
vet·sot!al ic!:l de de esc ritor e 1le lJUhl icista católico. As
p:.i g in :ls ~õh :· E>. Carlos de La e t.
'fris tf,o de .o\ l:l ide e F't> lici o
dos Santos, lnm como o auml r á\-~ 1 es tudo s.3br e o Comuni ~ mo anti -<'r ist f.o. llaJt:Jm
p ~;ra l e\·at·
Cernlrlo Bezerra
· d e .\fE>n ezes ~- o ltt.~aJ' que lhe
competE> . entre os inte lectuais
cio Fira s i! de ho je.
Chega-se ao rhn fio livro,
in ,en ,. i\·pJmente; a leitur:~ é
!E>ila se m tl'opet:o1', a nt es int ereH~u do mais e mais; e ao
term in:lr, résta ao le itor o J)e1 s?.r de que o \' Oiume ni:o seja
maior - pant m~is d'!morar
o p !-:lZ€ 1' 1!a le itura ...
FnYío daqui. ao autor rle
. ''Hcmens e Id ~ i?.s á luz da
'
f'(: '' , um p· ?. nc!~ ahraç o
de
p araben s velo sen l ivro: cpe
s!'ja ele o prim eiro de um a
s ér iE> brilhante. n E>n riqn ecer •
as ll(\SSas letras e n h onr ar a memória q n erirla d F!'Se
hom e inesc[uecl>e! Jo s é Ge·
l'aldo Bczen· a de :lfenezes .
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Quem dera tivéssemos ameudadas
vêzes a felicidade de devorar quase de
uma só assentada 246 páginas como as
de "Homens e Idéias à Luz da Fé", recentemente vindo a lume e cujo autor
para nós marianos dispensa qualquer
apresentação, pois outro não é senão o
nosso Presidente Nacional, o Ministro
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes. Autor consagrado de tantos trabalhos como "Doutrina Social e Direito do Trabalho", "Política Sindical Brasileira",
"A Justiça do Trabalho" e outros mais,
aparece-nos agora com essa obra que
está merecendo da crítica os aplausos
mais entusiastas.
"Aqui o temos,- escreveu Levi Carneiro - exalçando os ideais a que se
dedicou, a alguns homens que a êles têm
· servido com destaque. De tal sorte, travando, ainda, o bom combate; dando ,
aos que o leem, não só o calor de sua
convicção esclarecida e ardorosa, como,
também, e melhor, o exemplo magnífico de sua apaixonada dedkação às
mais nobres aspirações humanas. A
concepção materialista da vida encontrou sua afirmação mais exaltada e
ameaçadora no comunismo. Nesse reduto central o autor a ataca. Por ver
no comunismo a antinomia extrema da
doutrina católica - a violência cOI;traposta à bondade, a opressão de umas
classes por outra em " '.! Z da sua confraternização, o materialismo em oposição
ao espiritualismo."
Da metade d0 livro em diante vemos
Pág
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desfilar diante de nós - focalizando
Geraldo Bezerra de Menezes de mod o
preciso as características predominantes de seus biografados - Pio XII,
D. Jaime de Barros Câmara, Mons .
Melo Lula, Contardo Ferrini, Carlos de
Laet, Jackson de Figueiredo, Tritão de
Ataide, Adroaldo Mesquita da Costa,
o inesquecível martir da Maçonaria D.
Vital e tantos outros vultos, homens de
Fé, homens de ação e de idéias.
Não foi sem razão que assim se expressou sôbre a obra Tristão de Ataide:
"É bom ver subir assim a nova geração
para a batalha em que nós outros já
vamos fraquejando. É bom ver entrarem na !iça os novos lutadores, mormente quando vêm como o autor lutar
o bom combate, com desassombro e
coragem".
·
Em tão ligeira recensão difícil será
dizer dessa obra o que ela é e o que
constitui no panorama literário e religioso. Mas queremos apenas dizer que
a "Coleção ESTRELA DO MAR" fe z
ótima aquisição ao encorporar "Hom ens
e Idéias à Luz da Fé" à sua série CULTURA , aliás inaugurando-a, pois até
então dita Coleção só havia cuidado da
série FORMAÇÃO, com os opúsculos
já conhecidos de todos os congregad os.
Portanto, de parabens estão o autor
e também a "Coleção ESTREL A DO
MAR" por este lançamento sobremodo
auspicioso o que vem enriquecer as bibliotecas religiosas, sobretudo as marianas.

ESTRELA DO 1\IAR -

----· -·. .
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ESSAIS

Homens e Irleias a Luz da. Fé,
Hommes et Idées à la. Lumiêre de la

F'oi. L'auteur, G eraldo Bez~rra de M.e.
ne2es, ministre du Tribunal supérieur
du Travail. directeur général de la.
Justice du Tra.vail au Brésll. pré.sident
de la Confédêratio:1 nationale des Congrégatlon.s m arJa les, r epresentant du
Bresil au prE:Jnier Congrés mondlal de
l'Apostolat lalque <Rome, 1951), publie,
en portuga:..S, un gros et beau livre oú
l'ideal chrétien de sa v!e est exposé1
comme on !e volt, suivi. r éal!sé tam
au Brés!l qu 'en d 'autrr.s pays du mon- ..
de ; ou de nombreuses. émincntes personnalit.és, tant religieuses que l!1Y·
ques, toutes vouées au même idéal sol ela]. sont biographiées aveo íerveur
I particuliere:nent celle:~ qui portérenl
i son nom : Dr Leandro Bezerra Mon: teiro et Dr José Geraldo Bezerra de
! Menezes. La premiére édition a béné' !icié d'une é!ogieuse préface de -Levi
• Carnero. Olivei ra Viana a présenté la
seconde À. l'Ar.adémie des Lettres du
Brésil. en in.<;ist:mt sur la fraicheur,
l'intérét primordial de J'ouvrage, sur
l'expres3ion vivante et digne. Ceux qui
connaissent la Jangue de Camcens liront ce livra. d'accord. émus quand i!
rappelle Jes princlpl'.s directeurs de
l'Action Catholique, qua nd il naus initie à L'i Doctrjne sociale du grand
pape P ie XII quand il s'al,t.'lque avec
v1nll ence au commu n!sme destructeur.
Le ::3 juillet 1955, l'au teur prononça.
comme president de la C onfédéra t!on
de.<; Con?;r éga tio!'.s mar:a l ~s. un admir a ble. fer ven t d iscours au 36e Congrês
eucharistiq ue lnter:1ationr> '. On m ~ di
tcra cette pa~e d 'un 1!-rand commentateur de la dcctr:ne so::iale de J'.c ~~:J~e.
don t l'a ndience m ~ ri ~ e d 'étre univer~e-lle.
{Editeur : Oraflca Laemmert
Linlita da. rua Car!ns de Ca rvalho. 48.
R io de J aneiro. Adresse de l'auteur :
rua Quevalrlo Cn~: . 63. N!terol, Estado
de Rio de Janeiro. Brésil.l
..;

\

JUleli·l.A.IWl> J.'~
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Os tempo~ correm, a vida passa na celeridade de um rel âmpago,
mas as suas «horas deliciosas» ficam contrastando com as ~ horas 1
amargas • que. por v c:zcs, nos surpreendem e nos perturbam. . . Ti- i
~
vemos, agora, a 1
.t
agrada!:>ilfssi ma •
''
oportunidade de
v.er êsse pas~a- 1
do, de sentir es- ·
sas «horas deliciosas• que se
I'
não olvidam," ao
v-olver das páginas que nos
éhegaram
ãs
'
mãos para o d evaneio d e nosso espírito, páginas de um vitori.os;:> na vida
intelectual do
,
país, · filho ca,
ríssimo d2 um
homem de proporçõe~
morais
avançadissimas,
de um homem
que, pelos seus
atos, valeu sempre por uma legião, homem sem preconceitos fúteis, entregue ao
ambiente de suas cogitações mais íntimas, FRANCISCANO até ã
medula, d e um arraigado catolicismo que o teria sagrado o mais
devptado defensor da Igrej a Católica de seu tempo . ..
Encontramo-nos, muitas vezes, e dêsses reiterados encontros a
lição qu e nos ficava inesq uecível, porqu.e à corrente das suas palavras, à eloquência do pensamento de um vene rando Mestre, que
consideravam os o nosso Mestr.e. Em sua residência, em S. D om in- ' '
gos, em um prédio, que ainda hoje existe, estivemos vezes se~ui
das. No ambiente de seu «escritório-refúgio» livros aos montões,
desordenados, e, em sua mesa de trabalho, autores mais compulsados em volumes de páginas anotadas à margem. Clássicos e nã-v
clássicos se fraternizavam num mesmo aconchêgo, para as pesq'uisa.i
do beniditino incansável dos arquiv.os c das bibliotecas, do inc~m 
sável perquiridor dos assuntos mais altamente sugestivos.
Ao lado de tudo isso as Insígnias da ORDEM em que VICENTE
DE PAULO e FRANCISCO DE ASSIS teriam traçado as linhas
mais sev-eras de suas edificantes vidas, e em cujo ambi~nte, por
vezes, caricioso e sugestivam2nte crente, se deixava ficar num
temporário retiro, para, em seu próprio dizer, a hig iene m ent al ne- !'
cessária ao rejuvenescer de sua alma, que jamais envelheceu .. f
Nesses encontros, ao encantamento d.e sua palavra, orientad.o ra c sã,
pudemos compreender o alto grau d e sua cultura, historiador dos
que mais o foram, na excelência de prodigiosa memória e sadio
gosto pelos episódios mais comovedores dos nossos antepassados,
construtor c:s inesqueciveis de nossa nacionalidade . O filólo g'J, por
vezes, absorvia o sociólogo; o poliglota, por vezes, se prenunciava
eloquente no Localizar do que além-fronteiras incitava a supremacia de quanto positivamente era nosso .
'
!
Conhecedor do tupi. que falava correntemente, divagava pelo
interior de nossas selvas e d espertava do sono dos tempos idos o
c a boclo que cristão s,n fizera às palavras evangelizadoras d ,• ANCHlETA . Certa oca sião fal a vamos de seu filho - O GERALDO .,...
nessa época menino, 1·ecentemente s ai do.. c com 1brilb antismo .• das
provas finais do .., u~ino sec undário, c dizia-nos, pkno de ufania. c
de f é: " - Tenho muit.l c~p c rança nesse m enino; suas atilud . s con- '
trol:'!díssimas, seu dcv;>tado amor aos livros, sua decidida educação •
religiosa, tucto me convence d e que horizonte luminoso se projeta
para a maior exaltação de sua personalidade c de sua car!"eira.
i . O C EILA.L DO será. e st ou c:.:rt.c, o gr3.ndc n1 otivo d .: minha~ a l ~ ~ria~.
já da vid a no ocaso».
A ssim ll foi incuntPst;ivcln•entc . ::>c vivo fõsse, no mundo m<~
tcri<ll. JOSE GEHALDO BEZ.F;HRA DE MENEZES - ~alma apostó·
lica c csp1rito limpid 0 '• nu dizc1· de .AUHIPINO GHlEC<.t, Yirh a
l'CLIIizaçilo du que pro1ctiz;n·a, quundo ao 111c nino GERALDO ~e pronunci av: l n:;qul'la p :l leslra ~:m "'- ' U Gal.llne tc uc e::.tudos, p orq ue. l'lll
&U::l '' mpln \'i s;iu espH·itu:d, ji1 u percebeu e s :: terá l'CI!J ~ ijado d t•
I
qu:ml\1 se fizera uma te:~Jizução :;ug.():;Livn para a maior glmi:l dos
Jetr·ns <' da mvgir.tratur·a de nossa p;'ott·ia bem ornndn .
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De GERALDO BEZERRA DE MENEZES, em segunda
«HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA FÉ». Recebemos, pelo Corr!;io, j
o interessante impr·csso, acompanhado de uma ficha em que se ~
registra: «Armando · Gonçalves - «Seara Alheia» - Política Sindical Brasileira - «Düir·io da Manhã", Niterói, 22 de julho de
1943. cDois discursosi . «O Fluminense», Niterói, 19 de fevereiro de
1949• . E mais o ddicado cartão que muito nos desvan ;o ceu pel'ls;
referências, só atr ibuídas aos que nos julgam mais com o co r açãc•. :
Reproduzimo-lo, para a maior exa ltação de uma alma nobilissim:
que se não c:xhaure de sua nobreza, qu e vive a eloquência c~ sua
formação moral: Rio de Janeiro, 18 de janeir<J de 1959 . Ao preza<!<> '
e eminent.c amigo, Dr . Armando Gonçalves, que conquistou r enome .
c-o mo eximio D1retor d a Escola Nor mal do Estado do Rio cie Janeiro, ao intelectual de alto porte, co.-dial homenagem do vd iw c j
sincEro admirador a) GERALDO BEZERRA DE MENEZEs ~·:
l
Gratissimo, Dr. GERALDO. Agora as suas páginas alt l m f:! nt<! :
sugestivas que mereceram de LEVI CARNEIRO, seu prefaciador. as
palavras, que se nos afiguram justíssimas: «A maior beleza, a mais
alta significação, que o ~e u livro !em não se encerra nas suas ·
páginas exíguas; es tá n as promessas que nos traz, n as esperança!>,:
que desperta, é um prenuncio da mentc:lidade nova de nossa gem e •
de amanhã; é a r.evelação de uma personalidade jovem e forte, •
capaz de atuação, larga, brilh:mte, fecunda, para abreviar e or1 en- -!
ta r a nossa jornada e assegurar os b eneficios que ela nos de •:e ·;
proporcionar:.. Na oesma corren te de c-onceit os as palav ra ~ de~
OLIVEIRA VIANA, apresentando «H0~1ENS E IDÉIAS A LUZ DAf
FÉ~. à Academia Brasileim de Letras: ' Êste livro, p ela atitud ~
seriedade dos temas nêle c1ebatidos, é, sem dúvida, uma fo rmcs:J l
afirmação de inteligência, a rev d ação de um espírito forte e aust e: o ~
que aparece j á dotado d e cultura bastante pa ra abordá-las c om ~
. intrepidez e seg ura nça, já afeito à meditação e ao jôg<J de idéia s ~
gerais, já senhor de seus pensamentos e, o que é ainda mais, s : nhor {
de sua pena, pois sabe versar os temas prediletos num estilo exoe-1
l ente pela concisão, pela vernaculidade e pela dignidaà ~ de .:x-;
pressão" .
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Escritor francamente católico, dentro do que, há muitu.
constituiu a «verdade» para o seu discernir, é o catequista que faz ;
uso da palavra escrita e da falada a força propulsora de argument c ~ l
que se encontram perfeit amente integrados na .expressão maior d ~·
sua lógica. Aliás, do velho BEZERRA DE MENEZES, seu iiu:<tre'
Pai, teria ficado essa indeléYd feição de su a incontestável ·~lo 
quência. Num volume de 242 p áginas, inclusive as palavras finais
d e um registro de apreciações à sua obra, autor dos Unos: .. pQ.
LtTICA SINDICAL BRASILEIRA», ~DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO '• <:0 DIREITO DO TRABALHO NA CO~S
TrrUIÇÃO BHASILEIRA DE 1946 ~ e «DIStDIOS COLETIVOS DO
TRABALHO E DIREITO DE GREVE», c dos interessantes trabalh•Js:
«O CONSELHEIRO PAULINO - ASPECTOS DA POLíTICA DO
SEGUNDO Rl:!:INADO:o, «RELATóRIO GERAL DA JUSTIÇA DO
TRABALHO ' • «DISCURSOS DE POSSE,. c «A JUSTIÇA DO TRABALHO NO . BRASIL», GERALDO BEZERRA DE MENEZES. em
sua linguagem .e scorrcila, .convida o lcdor às digressões que deliciam· o espírito, poi.·que vazadas em pensamentos que mais s ~ expandem nc&sc anseio construtor, qu e vive a eloquência máxima das
orientações sugcstionantes.
·
·,;,
Professor, imprime ú sua dialética êssc cunho de sincero con-..;
ceito que empolga, incitando ao volver de outras páginas. Por
• vezes dogmátic~. se insinua ~m suas deduções dentro de uma !"'tlo:......:__..
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sofia que se \'crifica intcgralmt!ntc d c. rramada na multlplicidade
. dc suas teses. C ombate, critica e doutrina, porque em alltt conta f(!
j afigura ao SL U espírit-o a nossa condição sociológ ica, ao cmb<nc de
1 doutrivas co r. t,rovcrsas. Em sua formação cristú, il inspiraçãv u.::
PACELE. é o pr egoeiro ela PAZ DE CONSC!r':NCIA, dessa .PAZ
UNIVEHSAL. que. os povos ansiosamente aspiram n cstu hora periclitante do Planeta, ao sabor de todas as ambições p . las lrinch ·~ ir::ts
que ainda se cavam, pelos escombros em que bandeiras em farrapos
nem podem di ze r porque os pnv:>s de seus sacratíssimos simbpli ~ mo s
Í':>ram levados à Juta.. .
·
·
E fé)la J c PIO XII, u granãe e jamais csquccidü ~·2Spiritu:u b l:.1
do c::ttolicismo». na eloquência de seu luminar apostolado; e fa~ n de
CARLOS DE LAET, o r<:speitado filólogo que viveu os momc nt0s
mais eloquentes de sua cátedra e que se faz a pena :;cgura d e um
. jornalismo combatente e digno; e fala de FELICIO DOS SAN'l'OS,
de JACKSON DE FIGUEIHEDO, de TRISTAO DE ATAIDE . de
ADROALDO MESQUITA DA COSTA, de MELQUIADES PICANÇO,
homens todos d e sua época, grandes pioneir.os das idéias vitoriosas,
inspiradas num passado em que as palavras do NAZARENO soub eram dignificar. essa mesma pr egação que ficou par:1 o SERMAO
DA MONTANHA como o marco expressivo das iniciativas primei. ras para a salvação do Mundo.
·
::>ua opinião sôbre «DIVóRCIO» ou «DESQUITE , no apreço ao
trabalho de DAYL DE ALMEIDA, não foge, como não poderia .fu·
: gir, aos dogmas do catolicismo e se estende em consideraçõ ~ s que;
julga capazes do dirimir de tantas disre nções que se provocam, qw~ r
no t Erreno jt.:rídic.o, quer no religioso. Diz do PAUOCO e da 0Bl1A
SALESIANA, que evidenciara a personalidade d e D . Bosco, obra
que se insinuar a através das épocas, salientando realizações, apreciando caracteres, definindo atitud es. D. JAIME DE BARROS CÂMARA, JOSÉ PEREIRA ALVES e MELO LULA compree nà·~m
I capitulas par a refe rências que definem personaliqa d t!S mm·ca:1tes,
' no ;:.mbi : nre em que tantas ~ profissões de fé~ se r cv c: am.
De JOSE BEZERRA DE MENEZES uma página em que n)o.i.<
1
se alteia o inconteste m érit o d o PAI, ao ~;r.can to e. d c>çura :d o panegírico do FILHO . É uma .página .em que o TERCEIRO FRANt CISCANO, o intr ansigente apaixonado do C LAUi?T.RO r ev cb a
sua FIBRA CAToLICA, em que o VICENTINO expõe tôda a g randeza de sua alma forte, em que -o educado na «fé jes'uitica~ se faz o
prego Eir.o de seus feitos. E o poliglota, conhecedor ào TUPI, o
· LATINISTA de conceitos definidos, -o homem de atitudes messiiinícas mais se opulenta num estudo biográfico que dignifica ~ qui!
l comove. Na parte final do seu Livro «D. VITAL», .::0 EPISCOPA- ,
i DO BRASILEIRO ~ c a ~ QUESTAO RELIGIOSA», "O CEARA E A '
I QUESTÃO f\ELlGIOSA '• .::0 CATEQUISTA GERAL DA CONSA- ,
I GRAÇAO SALESIANA» •2 «DISCURSO DO XXXVI CONGRESSO
f EUCARíSTICO INTERNACIONAL».
Essa a obra qu e deixou em nosso espírito de ~esplrita convicto»
a cet'tcza de qu e, por diferentes que sejam, as Religiões não p:~ssa m ·
tôdas de <·vários caminhos >', pois que tôdas se integram na expressão mora l que terá por obj ::: tivo a VERDADE, que <' una. que se
não divide. E assim o pensando, traçamos a crônica do DIA CERTO, :
que ora se registra, na exaltação do MINISTRO DO TRABALHO, do
SOCióLOGO, d o PROFESSOR e do LITERATO. que terá muito i
ainda po r a -ofercc~:r . nesse amplo e sug,estivo ambiente em que a
3U n pena se ad estra para os prélios da INTELIG~NCIA E DO SABER . Com GERALDO BEZERRA DE MENEZES, intcgraào em o
número valiusi~simo de nossos verdadeiros c prezados amigos, o
1 a p reço e m ~ue se n ão evidenc ia o CRiTICO, que jamais íom:Js ou
: .dcsejomos l:er. mas o DEDICADíSSIMO APRECIADOR DOS T.t:Mi:PERANiliNrOS DECIDIDOS E FRANCOS, que s.e ri!v elam gloriíi' cad os no terreno das çompetiçücs INT~LECTUAIS E MORAIS.
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Confiteot
HEITOi\: GURC:EL
Chegou-me às mãos « Ho·
mena e Idéias à luz da Fé ~
- ~.,...escrito por uma «alma que
est6 de posse da Verdade », .
como disse um douto da
Igreja ao apreciar êste livro de Geraldo Bezerra de
Menezes, ora em segunda
edição.
Para mim, pobre ser perdido entre o agnosticismo e
o pantelsmo, o livro tem
seus senões eis que todo êle
I vasado nos limites da dou·
I
trina Católica Apostólica
!' ~...
Romana. Mesmo assim, com
lêsse «handicop », aprovei·
tei-me da quietude do fim
da semana e li-o de uma
assentada, tal a leveza do
i
estilo do autor e a manei· ~
. ra realmente elegante e ob·
Jetiva com que ·expôs suas j'
Idéias e fixou os perfis dos
homens que mais lhe fala·
ram ao espírito e à inteli,
gência, como êsse soberbo
credor e pastor, d. José Pe·
reira Alves, de saudosa lembrança, que foi dileto ami:.
go meu.
Anos passados, também ·
em dias d• lazer e de paz:,
lJ o. demolidor Nicolas Berdiaeff e o suave pensador
Jacques Maritain deleitando-me mais com o modo
escorreito com que escre·
veram do que mesmo com
cs temas centrais de suas
obras. No fim, a minha convicção filosófica, alicerçado
em anos de descrença e de
estudos tumultuados, não se
modificou numa só linha. No
entanto, ninguém mais do
;
que eu quer ter fé, acre~
ditar, seguir um Mestre, corhecer a Verdade. Mas, que
hei de fazer se para tan~~i!'.!ta inteligência J .; .. -,
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--pequenae a -minha - lnc~
dulidade ~ grande I Para
crer ~ preciso aceitar sem
discutir os dogmas. Ora,
Juo não é c'liso para mim
que sou pior do que Sõo
Tomé... E, o falso católico,
prefiro ser cristão a meu
modo, não odiando ninguém não invejando, fazendo o bem que me estiver
naa mãos e, sobretudo,
amando a natureza e tudo
quanto dela for. parte, até -~
mesmo o Homem com. todos
01 seus defeitos. Daí o meu
agnosticismo e o meu panteísmo que se casam, sem
me perturbar ou inquietar·
me a razão. Por outro lodo,
por mais que me esforçasse,
forçoso é dizê-lo, ficoume fortes dúvidas sôbre os
demais religiões cujos livros b6sicos perlustrei, quer
as que têm Deus por princfpio ·e por fim, como as que
o negam. E, no meio delas
t~das, como um náufrago o
espera de uma tábua estou
eu, querendo salvar-me não
do inferno em que não
creio, rnos de inquietadoras
perguntas. Quem somos ?
Por que nascemos ? Para
onde vamos?
Viro a última página do
livro que, se não me deu
maior c r e n ç a, ensinou·
me muitas coisas que preci·
tava aprender e quedo-me
a reavivar trechos lidos que
mais me entusiasmaram. E,
ao espírito logo acode-me,
, dor~~fnador e forte, esta frase lapidar de O. José Pe. reira Alves : «0 nosso es·,
quife ' o berço da imortalidade:..
-·
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José Newton Alves de Souza.
Saúdo, ·com iúbilo, o reaparecimento de "Homens e
Idéias à Luz da Fé", cuja temático dos assuntos e pela zerra de Menezes, pelo que é
primeira edição é de 1942.
agradável forma literária, e representa dentro do pen1
Trata-se de uma obra de quer se considerem os estu- samento e da cultura catópensamento e de apostolado, dos ~ràpriamente ditos, quer lica brasileira, pode figurar,
contendo a segunda edição ps discursos, merecem não com justiça, entre aquêle~
seis partes e um anexo . con~ apenas lidas, mas divulga- mesmos patrícios que, em
"Homens e Idéias à Luz da
frontando-a com a primeira, das.
Fé",
tão bela quão compenota-se o mesmo alto nível
O dr. Geraldo Bezerra Me- tentemente estudou.
cultural, e mais uma ampliação bem considerável. Abre nezes, atual Presidente da
a primeira parte excelente Confederação Nacional das
estudo sôbre· 0 · comunismo; Congregações Marianas, roem
seguido de outros sôbre a bro das Academias FlumiAção Católica a Igreja e a .nense e Cearense de Letras,
paz universaÍ a f
- bem como dos Institutos His'
ormaçao t . .
d S .
cristã etc. As figuras de Pio < oncos e erglpe e PetróXII, -D . Jaime Câmara, D . polis, é autor de outras obras,
José Pereira Alves e Monse- c?n:o "Política ~indicai Bra- r·
nhor Melo Lula são tratadas slleira", "Doutrma Social e
com profunda veneracão e Direito do Trabalho", "O Di-(
fidelidade, fazendo-as r.essal- reito do Trabalho na Cons- i
tar da História em molduras tituiçãr> Brasileira de 1946'
que as vinculam ao tempo e "Dissídios Coletivos do Tra~ 1
os marcam para a eternida- balho e Direito de Greve"
(3.a edição).
de.

I

A terceira parte são subs-tanciosos estudos sôbre ConCatólico de tradição e de
tardo Ferrini, Carlos de Laet, fato, filho do grande José
Felício dos santos, Jackson Geraldo Bezerra de Menezes
de Figueiredo, Tristão de e neto do eminente parlaAtaide, Adroaldo Mesquita da _mentar Leandro Be~eri'a
Costa e Melchiades Picanco • onteiro, o Dr. Geraldo BeA quarta e a quinta trat~m·, 'llriiiiiiiiUtliiiiiUJIIIICIIIIIIIIIIIltlllllll''
respectivamente, dos emi- t
· nentes brasileiros José Geraldo Bezerra de Menezes e
Leandro Bezerra Monteiro.
)!(A última compreende saudações ao Episcopado Brasileiro e ao Catequista Geral
pa Congregação S!tlesiana, e
1
o. discurso do Aut~x na Con, centração Mari ~o XXXVI
I Congresso Eucarístico Internacional.
Lêem-se essas páginas com
verdadeiro prazer e proveito
-.)(espiritual. Por sua oportunidade, pelo timbre doutrinário que as marca, pelo valor ).
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titutos históricos do nosso País.
E o que mais nos interessa, é
que o seu talento e a sua pena
estão a serviço de Deus e da
Igreja, na defesa íntemerata do
direito, da justiça, e da verdade.
Sua inteligência e sua culttfra são emp~egadas nas boas
causas.
Os assuntos que mais versa
são os atinentes à doutrina social . e ao ~li~eito do trabalho.
sempre na
sustentação dos
princípios difundidos pela religião católica. E' por isto que
lemos com prazer os trabalhos
de Geraldo Bezerra de Mene«HOMENS E IDÉIAS A' LUZ zes e os recomendamos aos nosDA FE' » - (2'' edição revista sos leitores.
Saudemos, pois, com aiegria
e aumentada - de Gera.IUo Be- .
e
entusiasmo o aparecimento
, zcrra de l'tlenezes).
da nova ed~ção do referido livro e áuspiciemos ao mesmo o
, Pad•·e José ~[arit~ Lustosa Cabral
maior acolhimento da parte do
J:?irctor do jomal «.\ C:run do
· Rio de Jandr,).
nosso públi{'O.
Ao ilustre e conhecido escrii. O ilustre presidente da Con- tor os nosso-3 mais s'incercs paj
t federação Nacional das Ccngre- rabéns.
t gações Mar'ian~s- acab~ de apre' sentar a 2'' P.diçao revista e aui mentada de «Homens e Idéias
· à Luz da Fé».
ftst~ trabalho,
que foi tão
bem recebido e tão bem apreciado quando apareceu em sua
primeira edi<;ão, é!gora vem novamente à luz, revisto e acresciüo em seu conteúdo.
Distintos prelados catól'icos
e conhecidos escritores fizeram
o elogio do livro que entüo acabava de aparecer. Outro tanto
e mais aind::t devemos esperar
da nova edição de tão útil tra. balho. O títu1o da obra é bem
ajustado aos assuntos enfeixados na mesma, em que a fé,
ou seja a relig'ião, yem a ser
o elemento que inspira tôda a
obra.
Gerald0 Bezerra de Menezes
além de ser elc:mento de desta~
que no mundo mariano, perten, • ce à Academia de Letras e ins-
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que não querem · ser carne
nem peixe; tndeclsos, reUcen·
tes, dizem: csou catolico,
Oswaldo Freitas
mas ... • E depois do emas•
1
costumam
definir-se não a
, ·'Õ grande
divisor :dos. tho. mens é o Cristo, e foi f;le favor de Cristo, mas a favor
mesmo Quem diase que veio do mundo, do diabo ou da
razer a espada, e não a paz. carne. cSou catolico, mas ...
.
Há no mundo uma luta sem acho o divórcio uma neces- is, e até de paises estra nge.
tréguas entre Cristo-Rei, Prin- sidade•. Ou então: c(Sou ca- iros, já se manifestaram sobre
' cipe da Luz, e Satanás, pr-in- tolico, mas ... nào creio em as excelências do Livro do
Dr. · Menezes, que seria ocio1· cipe
das trevas, busc~tndo inferno ...
E assim há os que se di · so juntar eu minha fraca ;voz
Aquêle, por amor, salvar as
almas para o seu reino, en- zem catolicos, mas ... não se a êsse brilhante grupo, ond e
quanto o outro, por ódio e confessam, porque não que- vejo nomf's de bispos, arce.
inveja, esforça.se por 6rras- rem ajoelhar--se aos pés de bispos e cardeais. Limitar me
outro homem. Católicos, mas ... ei, por isso, a transcrever um
tá-las à perdição.
Essa luta se trava áia a lêbm tudo, meemo os livros período':do livro, e com ele
dia, hora a hora, minuto a condenados pela Igreja. Ca· fechar o presente artigo, en.f
minuto, em cada alma. Cada tólicos mas. . . frequetam tregando á meditação do leiato humano tem de ser pra- sessões esp1ritas, terreiros de tores as sábias palavras:
ticado após uma decisão, uma macumba, cartomantes. Cató- -«0 verdadeiro cotólico é
escolha entre o bem e o mal. licos, mas ... põem os filhos um militante interior, um hoalguns infelizes já escolhe- em colégios protestantes, Ca· mem que traz a mão :na conram definitivamente o cami- tulicos mas ... não vêem nada sciencia, enfrentando os pró·
nho largo e fácil da perdição de mal nos bailes de carna- prios erros, as próprias mise
val. Católicos, mas ... votam
4 e por isso sempre se maníem
acatólicos. Católicos, mas ... rias, as próprias· paixões, hu·
' testam contra os interesses
maçons,
ou comunistas, ou milhando-se, vencendo cri ~s
de Cristo, contra as leis de
casados
eom
outra no Uru- espirituais,:~ conciliando-se e
Deus, & favor de tudo que é
reconciliando-se, permanente
guai.
invenção do Satanás : áivórmente, com Deus.~
I
1
cio, amor Jine,)licenciosidaA verdade é que nenhum
Obrigado, Dr. Geraldo. Era
de, roubo, mentira, idolatria, dêles é católico, nenhum dêles
blasfêmia, maltusianismo, co- sabe o que é ser católico. Por isso exatamente o que eu premunismo, idolatria, increduli- isso é tão agradável quando, cisava dizer certa vez a um
dade, superstição. Quem es- nesse mundo cheio <le ;ccató· acusador gratuito de nossa recolheu essa estrada é pessoa licos, mas •.. » , encontramos ligião, mas não encontrei as
marcada, tem a marca do um católico autêntico, de fibra palavras. Não negamos nosdiab(l. Não sou eu quem o sem «mas•, como é o Dr. Ge- sos . erros, nossas misérias,
diz. Disse-o o grande padre raldo Bezerra de Menezes, au- nossas paixões, nossas crises,
Júlio Maria.
tor do Livro HOMENS E IDE- não as negamos, mas com ba·
Outros escolheram a senda IAS Á LUZ DA FE, qne acabo temo-las; e a luta é, como eu .
estreit~ que leva ao paraíso, de receber com dedicatória disse linhas antetJ : dia a dia,
caminho aspero, subida pe· do autor. Dêsse autor disse hora a hora, minuto a min uto.
Dr. Geraldo Bezerra de Me
nosa, em que os peregrinos Tristão de Ataide que cé bom
estão ~mjeitos a tombos e es- ver subir assim a nova gera· nezes, mui digno Presidente
corregões, mas, amparados ção, para a batalha em que da Confederação Nacional das
pela infinita misericórdia di- nós outros já vamos fraque- Congregações Marianas, que
·vina e norteados pelu boa ando. E' bom ver entrarem na a Virgem Maria lhe dê a pttga
estrêla que é Maria, a Mãe !iça os novos lutadores, mor- de seu zêlo cristão.
comum, prosseguem na jor· mente quando lutam o bom
nada. Esses também são mar- combate com desasso;nbroe
cados, tem a marca de Cristo, coragem•.
.. são os soldados de Cristo.
Tantos vultos de destaque
E
a imensa legião dos no clero e nas letras naciona.. .-···= • • O' o •
m tt ···em f' zn
si
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"HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA Ff:''

UVRO DE GERAWO BE7,ER- ~

RA DE MENEZES
Renato de Lacerda
Revi ~ta, aumentada e . e~riqueMoralmente é um dê3se;; pa- ~ Congregação Salesiana - Dlscurclda, ainda, c~m ~pr : cwçoes ~c drõcs de Plutarco que, herdandO' so proferido na Concentração Maescritores nacwna:s c cstran~cl- dos seus maiores um patnmõnio l ri ana do X.'CXVI Congresso Eu- !
ros, além de ~utras p ; rsonalida- de dignidade dos mais pomtJvsu;,, cartstico Internacional. O anexo!
des de _alto relevo em. nosso mun- porfia em m a ntê-lo intacto- atra- . consta de dois artigos: u:n de 1
do soc1al1 :.caba . ~e ap;u ccer no ves dos tempos, para transrruU- Carlos de Laet sõbre Leandro I
cenário da DUbllctdad~ . a se?un- I lo ainda mais enriquecid·J, àque- Bezerra. c outro de Agrip:no i
da údição ~ . m~gmftco liv~.? I:~ que 0 D estino confiou à cuida- , Grleco relativo a J osé Ger :lldo, l
"Homens e lde_tas a L~z do. F e
dosa guarda do seu esclarecido ti- i a mbos apologéticos à ação d ~da . l:wra
do bnlhantc
•
· ·
· <=E'nvolvida na sociedade bra s' lei- i
.
ld B' mtelectua
. .. d Me- ' rocmi 0 .
'
i
1~
Mm;stro Gera o ~:zei r a e
Dividiu Geraldo Bezerr.t de ra por êsses dois ilustres varo es !

i

i'

Jl~~~rimeira

edição saiu à lume\ Menezes o seu trabalh:> em seis pcl~~~~sêsse manancial literã.r1o l
em 1942 e foi prefaciada pela partes e um ane~o:>.
_
,
·
· · . pena d o
Sendo católico fervor:>so e praerudito.
c autonzaaa
• : Gc •que se . compoe
d 0 \o lume
· h em ·
acadêmico .9- fi gura
de~tacada · ticante. considerado mes ~u licer 1 apreço esta vaza . o z:a mars, a:· ·d ·
Dr Levi leigo dos católicos flununen scs, . monlosa vernacultdaae, o qu_ r. ao ,
1 t
das ~ ras JUI'I Icas.
·
escreveu tôda a sua obra sob \ é de se admirar, vlsto ser G~ralCarne ro.
.,
'h mold es e orientação da Santa Ma- 1do B~z2r_ra de Menezes um _esc nEsta segunda edll,:ão -~r~. .
dre Igreja Católica Romana.
1 t o !" ja fe1to e bastante capnchoso,
gUisa de reforçante prelaC!O, -paN··o níino pelo mesmo diana· não só quanto ao nt,icismo da
lavras co~ _que o saOul~os? __ soVc~ó- , -~ ~ilo~ófico-religioso do St·. Ge- forma, como ao apur o d:> concellogo brastletro, Dr .
1vena 1a- ~
to .
na, íez a sua apresentação e~· ráldo Bezerra, o que não me im- . Ministro da Justiça d) T:-anauma da~ sessões da Academw pecle de apreciá-lo d evidam0n te, : lho. \·árias obras já t0m publl- :
Brasil~ira de ~et~·~s, . ~alavra~ com isenção de esplrito, louvan- ' c a das concernentes ao lS:< unt:> de
que._ pela sua signific~bva e}le do-o em sua coragem de exter- 1 sna especialidade, send':l qu e al·
pressão, v :lu rep1·oduz~-las neste 1 n a r as suas convicções, na sua :;umas já e:n 3 a ediç:'ío. c o mo
ensejo,. para melh or Ilust ~·ar 0 : fidelidad e ao credo que adotou ~ • De3sídios C oletivos ·i, Traba- 1
que tenho a dizer a respeito a a : c vmo norma de procedimentn. no :: lh o e Direito de Grev !'~. cuj a úJ- !
o~ra ,qu : ora nos prende a aten- correttsmo com que · discute asil tlma edição data d ::- 1937 .
j
çao .
l1suas teses e as argumenta.
H Não comungo os scu5 1ct<:a!.> teApreciemos, po1s,. a _dtgni~ican- ,': No pr imeira parte do se u liv ro ;' lii!Icsos. d !sse. linhas a tr<o<s, eu- ,
te mensagem de Olivetra Vtana:
d tuda Geraldo Bezerra os se- tretant o, admiro-o pelo aesas:;nr..··:tste livro, pela altitude e se- ij' gulntes assuntos: Contra o c o- bro e equili~rado scnsv cem que
rledade dos t emas nêle debati-,, u unxsmo - Ação Católica - A manltesta a sua opinião sõbr as 1
ctos, é, sem dúYida, uma rormosa ' I greja e a paz universal - For- : d eu trinas que professa.
I
nfilmação de inteligência, a re- mação cristã - Inocentes - .:DI- ' ~Homens e Icéias à Luz da
velação de um espírito forte e vórclo ou Desquite:. - O pâroco ·. Fé~ é. em última a~álice, u :n liaustero que nparec ~ j:i dotado de - A obro. salesiana. Na segunda . vro de b om quilate e qu~ :n "?r ':O cultura bastante para aboJI·dá-los · parte traça os perfis dos lumina- ; ce o r ~ speito de todos os nomens 1
com intrepidez e seguranç'l, já res da Igreja: Pio XII- D . Jai- :· de pens?.mento.
I
afeito à meditação e ao jôgo de ' m e de Barros Câmara - D. J osé . Faz parte da coleção •E::tl'êh
idéias gerais, já senhor _ri .:! ~eus 1 Pereira Alves - Monsenhor Me- j do Mar» e f oi impresro na; cf~- !
pensamentos e , o que c amd:JII Jo Lula. Na terceira desenha em cin a~ da «Gráfica L aemmet·t LImais. já senhor da sua pena, pois •j rargas pinceladas as personalidn- mi tada». do Rio de J~nei>:o, em ·
sabe versar os seus temas predi-~ 1 des de: Contardo Fcrrine ·- Car- s uperior pap el e grande iormato. ,
letos num estilo excelentP. pela Jos de Laet - Felício dos Santos
Geraldo Bezerra de ::\lenezes é
pela vernaculidade
Jackson de Figueiredo - Trls- presidente da. Confedençã,>
pela dignidade de t=xpressno".
t:io de Ata ide - Adroaldo Mes- cional das Con!(regaçõ ' s Mãrta- 1
Por estas duas apresentações, . quita da Costa - Melchiades Pi- ' nas membro d<1s Academia> Flu-1
oriundas de_ fontes _tão honrosas !i can~?· todos vultos de fotmação [ mi ~cnse , Niter?i ense e Cea_reme 1
pela elevaçao de mvel moral e catolica. Na quarta parte exalta j de I:.etras. alem dos Inst;tutos I'
de intclectualidade, poderá"> OS a memória de seu saudoso pat - Históricos d e Sergipe e dl" Pe'IeitÕrcs aquilatar com justeza do o sábio José Geraldo Bezerra de trópolis.
I valor do pr: sente livro ele G e - 1\o{enezes_ - ~osquejando-lhe . I!· i Agradecendo-ihe o \'o 1 u "!.l' 1,
raldo Bezerra de :;vrcneze:; .
,
gclra biOgrafta e faz_z nd~ c~ta- 1 e m·iado co:n dcs\•an eced,ra dc01- i
Disse Buffon que o estilo c a ções de trec~os de vános cscnto- : ca tória . f~ço vo tos para que notm:tgem perfeita do autor, est3 ' res a rcsp~tto dêsse . ~eu mal~r vos e caaa vez melhore~. tr3b~- .
verdad ~ mais uma vez se •!Vl- amigo nos 1tcns: Catolico de fl- : lhCis produ7.a para o m11:v r brt- '!
rtcncia quando se tr::.ta do artf- bra - Entusiasta da Companhia ' Jhantismo das l :o tras nacionais.
!ice de ~ Homens e Idéias à Luz ct : Jesus - O povo que primei- ~'
da Fé:» .
r.:~ levantou igrejas ao Di\· in o coRealmente, lendo-se os seu; ração· .
t:scritos, t 0 do 5 pl asmados em
Na qumta fala do seu nvo pa·
.
cle"ant"
c ~··(•lTc't:J
.,
~.
,.
· • terno - Leandro Bezera Monte!.
I tnguat;em
substancial, de louváveis propó- 1 ro, o grandE' d efensor . dos Btspos
sitos insti'Utivos, pode-i'C p e rf-i- no Parlamento Impcrinl -:- destnmentc nliar tais atribu~s ~~ su:l ci·cvc~do a ativa e bnlhante
indiYidualidade, não só mornl co- a tuaçao dêsse se~ an~estral ~(!s
fi .
partl g r:l!Os: D. Vttal -· O !!:pismo Slcn ·
.
.:oj.Jado Br::Isilciro c a Questão R .:Fi~Jicamcntc e Gcrald;J l3czern l Jigfm:a. - O Ce:trâ e a Que:;tJio
de Mcnt>zes dotado de :~ plás- : reli glosa
uca somática: alto, claro, d': ca- · Nn sP~ta parte publica os ;cuS"
belos castanhos, v~z macia 8 mscursos p1·or, ridos em ocasiões
convincente, olhos ftrmes c pe· c lu):!arc-s cllversos, em tOrno das
nctrantcs, de modéstia bem equl- temáticas: Ao Episcopad:> BrasiJibrada c de polidez cavallwires- j lclro - Ao Catequista Geral da
cn que encanta c seduz.
.
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Não há muito noticiáva- A Igreja e a Paz Uni ver_
Dom Jaime Câmara. Pá
mos o recebimen to do pre- ~<-L_ Página 47. Quan~as ob- gina 91. Abre a grande e glo
().:;.
cioso livro: H0:-.1ENS E JCçocs maldosas ao m~>LitJ- riosa. galeria çj,Qs vivos.
"'IDÉIAS À LUZ DA FE' - ~o de Crist J. A verdade: l!••<l
Dom José ;~e reira Alves.
y
da lavra do e.scr:tor maria-contra si o êrro, como a lut Página 95. Alma cristallna,
'ffl' nJ Ministro Dr. Geraldo as trevas: E' fanati smo da diâfana no uso do verbo c:te .d
Bezerra de Menezes .
presente epoca o zombar de DEUS. Orador d:Js grandes
0
Aqui vai minha ousada a.- tl!-do. Mas, ~m vez de c ~·- e dos pequencs.
pr~cia ção . . depois de um l.i- ~~_n ce~ a IgreJ a por d ~r:tro.
senhor Lula. Pár.ina I ~
g~1ro me::htar em cada pa- · eles o.taca~ ~ . ~~ P_or f~~~ " I fwar neste grande escritcr. ·
~ma do hvr ~_ d e . ouro ?e um ! F·: rmaçao Cnsta. Pagma 1 103. Há mu ;to que ouvimos
llOmem ele c1enc:a e f e. .
5~. Problema trem en do ~ . ~- Mas nossa. admiração cresA Confed er eçao Nac.onal gltar nossa presE nte civlh- ~ cE·u ainda mais por êle a
das Con gr egações Marir-.na.;;, zação. Mas de modo pani·
no Ri.:- . de J an~ir~. muitJ cuia r nosa
juventude, lã a nos descortinar,.,q ~O Probl e
.....~
benef1c10u ao publico ledor afast::.da de DEUS; afasta I ma ca D··r" - obra tã::. so"&
com esta edição de fé e a- -- ·.
- nhada pelo rabisca dor de ~ rno~. . .
1 ~a do P ai por _lhes _.falt~r tas ctesataviadas linhas. Li- 1 \<'\
A pagma 11 nos retrata I~M
s on
. la b_- vro di gno da pena de quem ·
u'a grande verdade: : A ver I çoe~ . auanas a estes J0-1o produzi u.
1'\ '\
dade é um.a e brilhante c(i-rl:: mdicar nossas Congrega::J contan do Ferrini. P ágina. ~
mo a luz ; deve ser, portan- ! vens e a esü\s donzelas, ;~ 110. Retrato c c quanto po
C/)
tJ, apresentada na sua sin J pt;ra ~ ça s da Ign:Ja e d.a F a- de a. Graca de DEUS. Herúí
geleza, porque o em beleza- ~r a · · · ·
- ·
j da c · ênciá e da Fé . . .
~:\
menta da vErdad e é a m esPor MARIA a JESUS . . .
Carlos de Lêet. Página .. !
ma verdace.
_Materialismo. Página 131. 113. "Crede ut intelligas''. · ·
E' o que sinceramente pro- E:-lo a penetrar . em tudo c : mo nãJ
faz fa lta ainda f\\
curou fazer .ç. <-utor, sendo s_ b .a capa. d~ d1ver~os n?- ho.ie a C( r tos homens que 1 ~
seu ardente deseJ O que to- !' mes. N~t:,J,Ira.hsmo, llberalls : se vangloriam de tôda. a 1
dos recebEm a verdade e a mo, agn~smo,
moderms 1 ciência humana sem pens.:: :
professem, p:.' r ser ela o que j 11'! 0 · etc. ~te. Portanto é pre- . c ;.Te a vet·dac'eira Cif.mcta é I
realmente engrandece e faz Clso sent:r c::m a IgreJa f DEUS. Cheios de c:ência e :
o homem feliz. Se a vEr · .Q:ta ndo E~ nos diz pela · vazios de fé . Repu diam a ~
êade:ra · nobreza e real feli- boca. do ~posto_lo:
"Nolite Gra ça. E Tertuliano enle- 1
cid a.de~o homem está pois conf~rman
hmc saEcul~." vado ~pc tM'ia hoje: "O h o
n::• gozo dalverd::de. devemos <Romanos: 1~ - v. _2) N~o 1 mo tantum nomem si in te l-~
ante de tudo procurá-la, vos con!:rmels com 7ste s<7· 1 ligas te!"
defendê-la e publica~a. E' culo. l~t~ muntl<_> ,doentio I
I
porém hoje em dia do e matenahsta) · MI~ma fu ' Felíci'J dos Sant.: s. P á2;i
~
que menos se cuida. e do · n~sto q~e se respira pelo~ na 115. Jornalista autêntico I . ~
que muito se zomba. Cuida- 1 seis sentidos · · · (o sext~ e e desternido. Jornalista ca- '
se em amontllar
publica- 0 da . pr.:; paganda - V1de tóH.co contrapondo:se a cer· .
ções, mas não em espalhar Catolicismo, N.o 98, de Cam tos homens que se cizem ,
a. verdade. E~tamos no sé pcs) ·
"Jorn alistas - E - Católi-1
cub das publicações. é ver.
. . .
cos" - qu;m do deveriam se r N
cade; porém., n ~o é is~o c;ue
,o que .fal~re1 do_ ~1vorcJo? j:.rnalista ~ ~tólicos. sem . a ~
, engrandece e: s~ngulanza os Apen~s . ~sto. Que1x a:n. nos- : l~tra d C:; umaJ. Nada de f_u:- \J
•sécul: s. m as e a verdade; ..,LS Cc.tohcos d~ a~.e:cnnen- : gnnento com o JOrnal catoh
. porque não consiste a sabe- to ' destes pr-:lJetds mfi\IJ:es co. Nada de disfa rçar o ver· ~
· doria em falar e · escrever aLentad ~ r~s . ~.a :,a..:raiidade dadeiro jorn::tlismo ca.tóilcu.
muit.o mas em falar e e&- do Matnmomo? Culpados Se mu:tos assim pensas: creve~ com acerto. Não somes nós que enviamos pa_ sem . . .
é o aluvião de publicações ra os Parlamentos homens
Jackson c'e Figueiredo.
que iustificam a verdade ; ~ue praticam des;..tinos cOJ!- P ágina 121. Hós tia consumiroas os fatos; assim como t!a a boa mural. e cor.tra 0 da nc· Altar d·'J Senhor pelo
nã::· são as
palavras que cil.reit~. di~ino e humano - ~ iàeal sablime áe ter cunhe:"'
justificam ?- virtude. _mas ,JOiando tais mcdid ::.s ;tes- cido a Cristo . . .
a~pras. E e o .mesmo V1e1-_ <:;raçacas. E' preciso ex:lmi-1
. _
~r .
• • ,
1
ra que :1:-s en:sma sere m~
a
n ar
profunda mEnte e.- da , Tnstao de ~- .... :ce.
Pa g1n~.
palavras sem cb.ras igua ·s a oolitico antes, de votar ue- ,' 129. _UomEn: pnb!:r·J. de c::n-·
tiros se ~al a~ . pois faze
les . . .
VAC <.;OPS cato! ca·• puolicr.s.
barulho,tJ n~as não ferem . . .
o Vigário. Pág·ina 70. As
Adroaldo Mesc,·< · l,.:!:l.,~~~s
_se a VIrtudE• st:m obras sunto que da ria p;.H a um li- ta. Alma dos P.l' l•..• ,e •. , .J, •.
na~ merece
cou>'a a_lgu~a. vro tãJ grande quantv d. st:a Grande alma. ·
mmto m en: s os publ1c açoes ~: opria di onid:ule extge. lu.
.
. .
à.estituidas .fl.:>~·erdade.
~elizmen tc ., ainda f a.lta <H!ue·
Mclchiades PE:.:>r:ço. Pa~r
. Fala.r ~lgo~"C ~ munismo e !a bõa compreensão ria J;".Ú <!~ l~~- .r~·: · .. I " " . ~ . :. rl t<·
o sor.~ahsmo? Como 1~1e a- tua uniã o C·: l r i ~o e =~ !'.!\ - . n, ~ -~1n~~ .. , :-:.uco t o~.:~~ .... do.
trevc na ? Tudo ali c.s ta ela- ccrdcte para a cxlc:icu•: ::io .. J ..,~c Gt;. · ·
~ t
de
ro. Comunism ::- esmagacor e l~<: lno de DEUS nas ·almas · .~ ..: : v: z~:; . . :..~ ., ;.I!~r. H,j N d~::l:l
S.o c:alismJ ganancioso. (Pi\.• medial_lte ;,.s .~~rias far-.dss u:als a diZ'< ;.~ .. do:, !1 Ue l C.. '7 1
gma.. 19).
da Ae:H> CatollC:l. . . .
~. t.~ :!! ebl , l 1a
, ct.O
A Obra Salesinna Pil. <>i ll1co de tw~·a.. · · ·
Sobre a benemr rita A ç~o ::a 77 . Grand~ obra ·
b ·
Católica ? (~ ue dir ei fU ? 1 Seg unda parLe do liv10:
Liç;lo sublime c tremenda ' N'J fun do do ccn u ·· ü do'
~
t .•~a..
para o.s lcigo.s QUt:' r. ft<~ com-~ ~rande p<•lco surge :.~. flgu- ~
~
precn dcm ns apn~n:sot's ~a r a branca de am ~ r e oe p.•z. l
Hora presente n a proprw Pio Xll. Este Papa admilIgnj<.\ . . U'âgina 35_)~
ráv el

f

·I

I

I

t~

I

i

I

L,

I

• · ..

J

r-·

-

;---.•.

Sexta P.:rte. Div r:rsJ~ l!if'• •
cursos e anexos preciosos.

j

A maior de tôdas elas, a
Quinta
Par te:
O ínclito
D:m Vitd. Não poderia fa~·
tar, sob 6}lna de estar in ..
completa a obra delin eada.
Não poderia falt.nr neste album todo êlt escrito com
Ialma
de apóstolo numa. llI temtura de fé e amcr.

I

I

Apenas um a lacuna Ex's te
e como sugestão a:;. Máximo
Centenário que ocorre em.
1959, do n ascimento do gran
de D: m Ar.t õnio de Macêelo Costa, ped.ó.ria que futu·
1ra.me.nte
entrasse para a
G alerí<>. dest es imertais que
o Ministr::- Dr. Gera ldo Bezerra ce Menezes soube perpetua r para a glória e hon
• ra do nosso povo e da Re. li~ião .
V.aí Fvrinho querid'). VaL ·
por êste Brasil sem fim,
, SEmpl:~ fazendÕ O bem e-del
xando um p2'l.lco da meridir,na. verdade d.o Cristo e
as glórias da Virgem Mãe.
São meus pobres. mas
sinceros votos.
Ribeirão Pret:> 21 de fe
vereiro de 1959.
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DI:ZERRA DE
MENEZES,
Gcr:tldo
HOl'v1ENS
E
-IDf;It\S A LUZ DA FÉ. 2.a ed.
!'e\'ista c aumentada. Rio
de.
Jan eiro, Gráf. Laemmert Ltda.,
1959.
.
· . f. Igr~ja tem no Brasil vários

de seus defensores valorosos, e
· dentre êles um que se vem re,·cla ndo, é sem dúvida o dr. Geraldo lkzcrra de. Menezes, · dd.
Presidente da Confederação Nacional das G:mgregaçõcs Marianas, que no~ reedita o seu prestantíssimo livro «Homens e id_ias
à luz da fé», c;ur:; a «Coleção
! Es trêla do 1\-Ia n vem çie publi" ·car. Não se pode ler uma só
página dS:.ste volume sem admirar o espírito do intimorato defcnwr da Igreja que ativamente trabalha e copia eP.l sua vida
o exemplo de seus ancestrais e
de personalidades como Jackson
de Figueiredo, Carlos de Laet
c Adr-oaldo - Mesquita da Costa,
não contando com ·os verdadeiros apóstolos, corno foram ?-.fcllo
Lula c o Pe. L eonel Fran).'l, que
deixaram de sua passagem inddévt'is marcas que jam~is -;erão esquecidas . .tste trabalho que
iémos em mão, um liHo de ardente fé, é um exemplo do que
pede um leigo quando
deseja
também êlc, particip.:tr do côrpo da Igreja como o membro
vivo elo corpo místico de Cristo. Leitura que recomendamos.
X X X
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Pedro Estelllta Herkenhoff
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Pelo titulo, poderia pare- escTitos. Católico abnegado,
cer um livro destinado só tTaz us armas açacaladas
aos apreciadores de assuntos contTa o materialismo e tôreligiosos. No entanto, as idé- das as investidus do êrro ".
iae ali examinadas variam
A primeira parte se endesde a "Penologia" de Lem- cerra com um estudo sôl..lre
broso, até à função do Páro- a função do sacerdote, em
co. Tôdas, é claro, analisadas particular do Pároco, e um
sob o ponto de vista católico, outro sôbre a obra realizada
mas de forma a interessar pelos Salesianos.
também aos leitores n8.o-caA segunda parte é con&titóllcos.
tuida de rápidos perfis de
O primeiro e mais longo quatro membros da Hierarcapitulo, é dedicado ao estudJ quia católica, e a terceira,
do commlislllo. A Escola So- de sete destacados leigos. ,
dalista e a Escola Soc!oló- Nã o são biografias, antes cogioa Frnncesa são dissecadas mentários sôbre posições por
em seus aspéctos filosófico, êles assumidas, ou sôbre o- :
econômico e sociológico.
bras por êle realizadas. As
Em seguida, o autor a- citações e:xcelentemente es- ·
presenta algumas reflexões colhidas, enriquecem o tra- ·
sôbre o moderno apostolado balho do Dr. Geraldo, dando- ·
da Igreja, na chamada "Ação lhe vivacidade e encantaCatólica".
mento. Seja exemplo o treO capitulo seguinte é a cho de ~arlos de Laet sôbre ,
.c ritica às concepções sôbre o ensino leigo: aTirai-lhe a ,
flS princípios do Direito Inmáscara a êsse avantesma, ,
ternacional Púhlico, e a po- a êsse ídolo de praça públi- :
sição que a Igreja tem ocu- ca, êle terá de confessa?'
pado na consecução da Paz quem é: "Eu sou a eliminaentre os povos.
ção de Jesus Cristo na alma ~
O outro capitulo é um seu da criança sou a paguniza- 1
discurso ao paraninfar uma ção prog1·essiva de um povo.
turma do Colégio Salesiano ( ... ) O mestre puramBnte
de Niteroi. Ao exaltar a for- leigo, imõvelmente erecto, immação cristã de seus jovens passíve qual um marco enconcluintes, diz em frase o- tre Cristo e Satã, é uma inportuna quando se pretender venção utópica da pedagosubordinar todo o ensino ao gia oficial".
Estado leigo : "Que se1'ia da
Gerald.o Bezerra de Mefamfla bTasileiTa, da oTdem nezes neste livro uão analisa
social, - já pensastes - se a salvo no 1° capítulo, profunjuventude saísse das esco- damente as idéias e os holas sem temor de D eus? Que mens escolhidos para temas.
seria do futuro, - já cuidasDos homens examina anfel - se . a juventude, entretes
as idéias. Aliás, profungue a si mesma, sem o freio
didade
exigiria um livro sóda Fé, . pudesse daT plena
bre
cada
idéia, e não um só
expansão a seus instintos i""
sôbre
tôdas
elas. Mas as suO próximo tema é a douas
conclusões
são fundadas
trina materialista da irresponsabilidade moral dos crimino- om raciocínios claros, enrisos, dadas 11s influências da quecidos por, êstes, sim, prohereditariedade e do meio fundao, conhecimentos tilosóficos e religiosos que todos
social.
lhe
reconhecem.
A critica ao livro " Divórcio ou Desquite?" dá sequênTambém não pode deixar
cia à obra. De Geraldo Bezer- sem referência o estilo agrara de Menezes podemos di- dável do autor, as suas frazor o que êle próprio diz de ses feitas com bom gOsto e
Dail Almeida: "O ensaista concisão. Suas páginas sEio
11ão é indiferente ao destino dig:uas de recomendação aos
da sociedade em que tive. que desejam, a par de leituSabe que a literatura exerce ra agradável e de enrique- ·
incoutestável iufluência so- cimento cultural, o aprimocial, daí por que empresta ramento do
conlwcimento
sentido co·nst1'11li1•o aos seus lingulstico
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(Em tôrno de "Homens e Idéias á Luz I
do Fé", de Geraldo Bezerra de Menezes, (

CARLYLE MARTINS
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Colun·a luminosa c imponente das aguerdd:1s
hastes tio catolicismo nacional, o tlr . Geraldo Be·
zen·a de ~lenezes, alem das ~dlas funções que de·
sempenha na · Justiçn do Trabalho, é- um escritor de
primeira plana, conhecedor da língua, argurncnbdor convincente, p.ossuidor de um estilo claro c harmonioso, onde as louçanias da frase estão na razão direta do brilhantismo dos conceitos.
~!andou-nos o eminente jurista
''Hon1ens e
Idéias à Luz da Fé", em 2a. ediçã o, revista c aumentada, de. 246 pags., ~ 61 áfic.t btterMttelõl I !i11t., t~o

s
~
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i

~

~~-

Com prefácios de Lcvi Carneiru e Olivcil',,
. mrl:ttr " tte
. H
' til V . ana a~~n- t an rl o "f
· mpnt=
9
8RB• _,...,.
do, 'Go1 u nador11e il~"do de NilePe< ,
Homens e Fatos à Luz da Fé", cli·..-idid o em se.is
partes, é obra de acuidade e erudição, a rcc omen ·
dar os créditos intelectuais do ilustre pU'blicista.
1\'uma das partes em obj eto surgem trabalhos
alusivos à obra cultural do autor, hem como um
anexo contendo um estudo de Carlos de Lae l refc·
rene a Leandro Bezerra Monteiro, avô do dr .. GePaldo Bezerra d_e. :\lenezes, encontrando-se ainda um
magnífico p erfil ~~ mesn18, tracejado por Agripino
Gricco, onde~ figura
onencial aparece sob
diferentes aspectos, redoirada p
logios
tâneos c sinceros do maior critico brasi c1 ,~ Glll.:.~
pre irreverente c sarcástico.
"Homens c Id éias à Luz ela F é" é uma colelànt' ,1 ~
de real utilidade, en cerra nd o trabalhos de intli scutível mérito e reconstituinrl{) episódios que nã :J
devem ser esquecidos da coletividade. pútria.
~
· Extrênuo defensor dos pl'i ncípios cristãos que
orientam a família bra si iL•ira , -o dr. Geraltlo Bezct'ra de ~lenezes discute com garbo e ap rumo os · problemas que nos intere ssa m) clucilla pontos o!Jscuros
das in ce rtezas em que o homem mod enw se deiKtt e.
biografando PErsonalidades ilustres, como Conta rdo Fcrrine, Felício dos Santos, Ja c kso n de Fi g1t ·~t
rcdo, Adroaldo ~!e s qui la da Cos ta e outros.
Como orador de vastos recursos, ardoroso e
entusiasta, deu-nos o dr . Get·aldo Bez en·a de :\len2·
zes várias amostr~ de sua cloquência nos disct•rso·,
que apresentou, de onde ressumbra o reflex{) cin·
tilanle de um homem 'de açiio e a fibl'a pod e ro<;:t
de um cavaleiro armaclo para o bom combate.
Em apêndice, encontramos valios3s opiniü .2~ <I')
<'min e ntes figura s do mundo ec-t's':í.s ti co, bem co mo
de profL'ssores c juri s tas naci o na is t exlnmg e iro~.
alusivas ao livro "Doutrina '!iodal e 'Direi lo do Tn,balho " , tia lavra do dt'. Geraldo Bezerra de !\lcnezcs, r'd itado hú auos.
~iio cnhc nos limites <.!e uma
desprelencim;:\·
nota de jornal a a vred a\·:io l'Om plela de um:1 ob;-a ·
como "Homens c ld(·ias à Lu1 da Fú" , <'uj :t kilnr.t
descerra largos ho rizontes à nossa ml'dita~:io, ntro~
lndo o esplrito p a ra as causas nobres t' belas th
vida.
Niio constitui e xogPro a nfinu ntin1 riP que "11• •
mens c ltléia s h Lm: da l·'t-'' , d e (;emldo llrzerrn de
.Menezes, é um grande livro, ths melhores surgidu >
no dealhnt· ti(' I !1 5!1.
Lunvorl' s !' aplausos merel'r o insigne poll f.(r:lfo JH•la publil'a\· :i o d e hio ex<'cl c ntc t.:ulet:'tnea c
... ~~.
- - --,- -.,..._. . ~ nús lh'os ilpt'l'scnt amos t'OIH :tpt·e\'O c allmira\·i't u .
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Publicado pela ''Coleção Es- f
tréla do M:it'" acaba de sair a
segunda edição (revista e aumentada) do livro - "Homens
c fd(!ias à Luz da Fó", do Mi-,1
· ,.Ustro Geraldo Bezerra de Menezes. A respeito do cons:~grado
autor, já tivemos a feliz opor-~
.tunidadc de publicar uma enttevista qu ando de sua estada
em nossa Capital, ao vir integrar a Banca Examinadora de
Direito do Trabalho, no concurso realizado em a nossa tradicional Faculdade de Direito.
Juri sta, pen:;ador,
sociólogo,
hom em de crença, o Ministro
()...
· Geraldo Bezerra de Menezes,
entre várias obras de subido va·Ior, pUbjicou: "Polltica Sindical
Brasileira" , "Doutrina Social c
D ireito do Trabalho", 'O Direito do Trabalho na Constituição Brasileira", 'Dissídios Coletivos do Trabalho c Direito de
Greve". "O ·conselheiro Paulino", "Relatório Geral da Justiça do Trabalho". "A Justiça
do Trabalho - sua significação
na História Juridica e Social do
~ •Brasil'', "Discurso de Posse na
'Academia Fluminense de Le.... ~tr<!S"
, "Relatório Geral ela Justiça do T rabalho", "A Justiça
.do Trabalho no Brasil· -'- Relatório d n Atividades de 1950" .
·Pensador católico, reedita agora
êsse livro de ·palpitante intetês~e. livro escrito sob a inst· .piração duma frase de Sant'
' I <;~go: Fidcs ·stne operibus mortua est in semetipsa" (A Fé sem
obras 'é a Fé morta em si mesma) . ·Prefaciando êsse livro e
xc;;saltando-lhe
o pensamento
dominante, escreve o mestre de ·
Direito - Lcvi Carneiro: "Neste momento d.e incertezas, de
lutas, de transformações, é di·
lZ: fiei!, senão impossível, yrefixar
~
o rumo dos acontec1mentos.
'Como quer 'QUe seja, teve razão Berdiaeff, ao prognosticar,
através da nostalgia que invade a humanidade, o .ad\!ento de
uma nova · época religiosa . Com
<> ..advento dessa nova época, se1·ão reali zados outros ideais políticos, .bem ·diversos dos que
ora escravizam alguns povos civilizados .e ha .. de conseguir-se
a plenitude da justiça sociaL
Caminhamos ,nesse rumo. Nesse rumo . segue o pensamento
.dominante dêste livro". E apresentando "Homens e Id éias à
Luz da Fê " à Academia Brasi leira de Letras; o ·sociójog'o Oli·
\ veira Viana
pronunciou estas
palanas justas de .. exaltação:
":tste livro, pela altitude e seriedade dos temas nêle debatidos, é. sem dúviQ.a, .uma formosa aiirmação de inteligência, a
revelaçã o de um espírito forte
e austero que ap(!!eCe já dotado
de cultura bastante para abor·
dá-los com intrepidez c segurança. já afeito à meditação e
ao jógo de idéias gerais, já. senhor de seus pensamentos e,
o QUe é ainda mais, já. senhor
, da sua pena, pois sabe versar
os seus temas prediletos num •
estilo c.'celcnte pela concisilo,
pela vcrnaculidadc e pela dig, nidadc de expressalo", Dot ud o
de uma erudição fantástica, que
sômcnte o trabalho diutumo e
incansúveJ e o lento passar do!
anos nos pedem o!erecc:, ten·
do exam.inado acuradaroente as
obras dos sociólogos e pensadores nncion ais e estrangeiros, · o
insigne escritor Geraldo Bezerra
de Mcn C'zes. insurgindo-se contra o Comunismo, faz-llle a critica, til rllo ~u b o ponto de vista
t'Conóm ico. quanto soeinl, moTnl ou pnlitko. Surnuriando a
primeira parte do seu livro
fundamental, podertamos citar
.
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do-a por um produto exclusiva- '
mente social, tanto a Escola
socialista, como a Escola So- ·
ciológica Francesa, são inimigas da rel1 giiio . II - Aspecto
l'eligioso do Comunismo. III
sua a ti tu d c ofensiva
em -face da Igreja.
IV'--A tática dos sectários da incredulidade não muda. V - Posição da ordem econômica no
piano social, VI - Fraternidade c violência. VII - Atrocidades do Comunismo. VIII - A
lei positivista dos três estados
e a lei marxista das três classes. IX- Marx c Hegel. XO mito comunista . XI - Capitalismo e Comunismo. O êrro
essencial de ambos - XII Advertência final". Falando do
erro essencial do Comunismo e
do liberalismo econômico, escreve : "Doutrinas fundamentalmente econômicas, objetiva uma
"o primado do individuo sõbre
a sociedade", outra, "o primado da sociedade sõbre o indivi·
duo". Mas, se elas nasceram do
mesmo estado de espírito de
autonomia econômica, é preciso
esclarecer com Tristão de Ataide, que ambas surgiram tam- ··
bém da mesma concepção antitranscendental
e
puramente
materialista tla vida, concepção
que cojoca a economia sõbre a
base única do interêsse e subordina ·os valores do espírito
aos elementos da ma teria". E
adverte no final, citando Carlos
de Laet: 'Ou a Humanidade
volta ao D ecálogo, ou se esbar- .
ra1·á na dinamite"! Com o j
mesmo interêsse se lêem os capítulos: "Ação Católica", "A
Igreja
e a P az
ur..iversal",
'Formação Cristã ·' , "Absurdos e
desastrosas consequências da
evolução materialista", "Divór·I
cio ou D esquite?", " O pároco·•,
'A ob1·a salesiana ", "Pio XII",!
"Dom Jaime de Barros Cãma- .
ra " , "Dom J osé Pereira Alves,
o orador", . "Monsenhor Melo
Lula",
''Contardo
Ferrini".
"Carlos de Laet", "Felfcio dos
Santos", "Jackson de Figueiredo",
"Tristão
de
Ataide". ;
Adroaldo Mesquita da Costa ",
"Melchiades Picanço", "D. Vital" etc. Prestando no final do
volume sentida homenagem a
seu Pai - José Geraldo Bezerra de Menezes, escreve os capítulos "Católico de Fibra", "Entusiasta da
Companhia de
J esus"" , · "O povo qu e primeiro
levantou · I grejas ao
Divino
Coração"·. E encerra o livro
com a transcrição cto t rabalho
do crítico Agripino Gdeco "Meu Amigo José Geraldo".
Falando dêsse grande humanista assim~ se expressa o mestrE
dé "Evolução da Poesia Brasileira " : "Esse sonhador que nãc
arranjou nada no mundo e ape.nas possui a riqueza de uma
dúzia de filhos. quasl todos de
lindos nomes biblicos, êsse U·
tudloso que amontoou em casa
mais livros que a livraria Briguiet; êsse advogado paradoxal
que descompõe os clientes que
lhe venh am propor enredos de
chicana desonesta ; &se crist:lo
que é humilde, distribui esmo·
1as is ocultas, não tom=~ parte
na espetaculosa comunl1âo dos
inte:Jectuais; ê6t5C: ~rudito que
não nos bombardeia jamais com
cit:1çóes inúteis, destoa escandalosamente do nosso pais. do
no~so século. I!:le nasceu para
agiógrafo, para cscrc\•er, na
Idade MC'dia. vida de ~antos.
Percebe-se-lhe a nostalgia do
clauslt"U, a tristeza de nno po·
der ser mais que um tcrce1ro
irmão franciscano•.
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Acaba ele ser lançado, em pregnadas de ternura e de
2... edição, o excelente livro saud2.tle, nos toques emotivos
do escritor católico Geraldo com que o autor orgulhosaBezerra de Menezes, "Ho- mente os 'evoca e retrata.
mens e Idéias à Luz da Fé .
E', ::tssim, o livro de GeralJá conhecíamos e ·ãdmira- do Bezerra de Menezes, obra
vamos o ilustre autor como I àe história, obra de combate,
um tios mais cultos conhece-,' obra ele convicção e de Fé, e,
dores dos problemas sociais melhor ainda, na apreciação
brasileiros, no belo e vasto . de -Oliveira Viana (aposta à
campo do Direito do Traba- guisa de prefácio desta 2. 11
lho. Aliás, o Ministro Geral- edição) obra que, "pela atido Bezerra de Menezes é tude e seriedade dos temas
membro eminente do Egré- debatidos, é, sem dúvida, uma
gio Tribunal Superior do formosa afirmação de inteTrabalho, onde pontifica pe:- ligência, a revelação de um
lo seu sab_e r jurídico, aliado espírito forte e austero que
,. . a um perfeito e seguro senso aparece já dotado de cultude justiça.
ra bastante para abordá-los
"Homens e Ídéias à Luz da com intrepidez e segurança,
Fé" mostra-nos outros ân_ já afeito à meditação e ao
gulas, tambem brilhantes, da jõgo de idéias gerais, já se
cultura do autor: como his- nhor de seus pensamentos e,
toriador e homem de letras, o que é ainda mais, já senhor
imbuídos - um e outro - de da sua pena, pois · sabe verelevado sentimento católico, sar os seus temas prediletos
àrdega e sinceramente apai- num estilo excelente pela
xonado pelas boas causas da vernaculidade e pela digni-1
Igreja, . e paladino - dos de da de de expressão".
melhor têmpera - da mais
Assim é "Homens e Idéias
pura moral cristã .
a Luz da Fé" livro que
Convencem o leitor rsem convence e que conforta.,
lhe constranger ou forçar a Convence pelo que conscienaceitação) os capítulos que ó j:e~d~~onl~t'~d'Wlea~+ ·
·•,..·~ ~">.zr
.(l"';;·!ftrrol\l ~'"'em~irT.ff:' prega .- "Conforta;' pq_
r · saber..:·
~
· vro, como, por exemplQ, .o em mos, à frente do bÓm comque estuda a·'comunismo,-dis bate, paladino da coragem e
secado pot· êle no seu con- da estirpe moral do ilustre ·
te~tdo doutrinâfio, na sua escritor
católico Geraldo
'posição c atitude frente à Bezerra de Menezes .
Igreja, suas táticas, seus
erros, seus excessos, etc. estudo que prossegue nos ca~os~~.,..,.
pítulos seguintes com a mesma segurança, a mesma coS. ~
:l()~
ragem de afirmar, o mesmo
~
I
estilo claro e limpo - esta
~ oi;_
uma das facetas marcantes
deste belo livro.
-.xVale a mesma crítica para
outros capítulos: nos em
Ó,ue o autor desenvolve a biografia de certas figuras de t)~ .~~ ~ ...';:.J (; ~'T
•~ •
homens, caros à sua lem- .._... 'f<.:L.~
J V""'~<-~ J
~
brança e à sua admiração,
5~ ~) 2B
-1 '~'·5'.9.
entre outros, Carlos de Laet,
Felício dos Santos, Jackson
de Figueiredo, Tristão de
Ataíde e, muito particularmente,- ao traçar o perfil e
algun!t1 aspectos da vida de
José Geraldo Bezerra de Menezes (seu pai l e de Leandro
Bezerra Monteiro (seu avô)
- vultos que ressn.ltam, vivos, das pát;lnas do livro, lm-
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C a t o'1·1cos, mas ...»

quando lutam-<. o bom combate com
desassombro e coragem».
Tantos vultos de destaque no. clero e nas letras nacionais, e até de
países estran~eiros, já se manifestaram sõbre as excelências do livro
do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes,
que seria ocioso juntar eu minha
fraca voz a êsse grupo, onde vejo
nomes de bispos, arcebispos e cardiais. Limitar-me-ei, por isso, a
transcrever um período do livro, e
com êle fechar o presente artigo, entregando à n:editação dos leitores as
sábias palavras :
O verdadeiro eatólico é um militante interior, . um homem que traz
a mão na consciência, enfrentando · os
próprios erros, as próprias miséri as,
as próprias paixries, humilhand o-se
vencendo crises espirituais, com:i liando-se e reco nciliando-se, perma. nentemente com Deus».
Obrigado, Dr. Geraldo. Era isso
precisamente o que eu precisava dize r certa vez a um acusador gratuito de nossa religião, mas não encontrei as palavras. Não negamos
nossas erros. nossas misérias, nossas paixües, 11ão as negamos, mas
combatêmo-las; e a luta é, como eu
disse linhas antes: dia a dia, hora
a hora, minuto a minuto.
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes,
mui di"nO Presidente da Confederação N~:ional das _Congregações .Marianas, que a Virgem Maria lhe dê
a paga do seu zêlo cristão.

decisos, reticentes, dizem: <>:sou ca/
tólico, mas ... » E depois do «mas»,
Há, no mundo, uma luta sem trécostumam definir-se não a favor de
guas entre Cristo-Rei, Príncipe da
Cristo, «mas» a fa '{o r do mundo, do
LÚz .e Satanás, príncipe das trevas,
diabo ou da carne. <>:Sou
católico,
bus~~ndo Aquêle, por amor, salvar mas... acho o divórcio uma ne~.:essi
as almas para o seu reino, enquandade». Ou então: «Sou c:ltóli~.:o, mas ...
to o outro, por ódio e inveja, esfornão creio no inferno».
.ra-se por arrastá-las á perdi ção
E assim há os que se dizem ca;I
•
I
d'
Essa luta se trava d1a a
1a,
tólil:os, mas ... não se confessam , por·hora a hora, minuto a minuto, em
que não querem ! ajoelhar-se aos pés
cada alma. Cada ato humano tem
de outro homem'. Católicos, mas ...
·de ser 'p raticad o após uma decisão,
l ~e m tudo,_ mesmo os livros condeuma escõlha entre o bem e o mal.
nados pela Igreja. Católicos, mas ...
Alguns infelizes já escolheram defi frequentam sessões espíritas, terreinitivamente o caminho largo e fácil
ros de macumba, cartomantes. Catóda perdição e por isso sempre se ·
licos mas... pflem os filhos em Comanifestam contra os in terêsses de
lérrios protestantes. Católicos, mas .. .
· Cristo, contra as leis de Deus, a fanã.,o vêem nada de mal nos bailes de
vor de tudo que é invenção de Sacarnaval. Católicos, mas ... votam em
tanás: divórcio. amor livr&, licem:ioaca tólkos. Católi,cos, mas ... maçons e
sidade, roubo, mentira,
idolatria,
comunistas, ou casados com outra
blasfêmia, maltusia nismo, comunismo,
no Uruguai.
idolatria, incredulidade, superstição.
A verdade é que nenhum dêles é
· Quem escolheu essa estrada é pesca tóli co, nenhum dêles sabe o que é
soa marcada, tem a marca do diabo.
ser católico. Por isso, é t'ão agraNão sou e~ quem o diz. Disse-o .0
dável quando, neste mundo cheio de
grande Pe. Júli o Mari a.
«católicos, mas ...», encontramos um
Outros escolheram a senda estreita
católico autêntjco, de fibra, sem
que leva ao paraíso, caminho áspe«mas)), como o Ministro Geraldo
ro, subida penosa, em que os pereMontedõnio Bezerra de Menezes, augrinos estão sujeitos a tombos e. e~
tor do livro «Homens e Idéias à Luz
corregões, mas ampara dos pela mflda Fé», em segunda edição, revista
nita misericórdia divina e norteados
e aumentada. Dêsse autor, disse Tris.Pela boa estrêla que é Maria, a Mãe '
tão de Ataide que «é bom ver subir
•comum, prosseguem na jornada. t:sassim a nova geração, para a bases também são marrados, têm Cristalha em que nós outros vamos fra-to, são os soldados de Cristo.
queando. E' bom ver entrarem na
E há a imensa legi ão dos que não
!iça os novos lutadores, mormente
querem ser carne nem peixe; in-
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O il~s t:c causítlico c m strc Tanto quanto o !H>mcm, o .Es. de Du·etto - Dr . Fernando
lado moderno nao pode · v1vcr
Duarte
Rabclo
a gradecendo I ipwlrncnte !óra da r c ligiáo. ,A
no Ministro·G craldo B ezerra de l nso:;sa consciê;,cia reli giosa rcM(:nezes a ofe rta do seu precio- ' pele a idéia do Estado ateu. O
so livro - "Homens c Idéias à 1 ''Ateismo" é o supremo mul da
Luiz da Fé" - dirigiu-lhe a se- ~ocicdadc : . Oomo afirmou o
guinte carta que tcm~s o g r nn- 1• grande orador saCro Padrs José
de pra zer de publicar pelos · ~ ld'. U.Jttu;.l, S. ~r-. . "Se a or...lll•
conceitos elevados que condcn- ,
.
·
sa, pelo ideal que defende e dade pela morte de um pa1 _enpela beleza da forma litet·ária lu ta dolorosan:entc contnsta
I em que foi vasada;
toda uma fa~tha, qn e~ p ode rá
VITORIA, 27 de maio d e 1959. à ju~ta, m edtr e constdc r~r o
Preclaro e ilustr e amigo Pro- mal Irrcpara~el. numa soc1cda.
:fessor Geraldo Bezerra de Me- de pela ausencta . de Deus na
vida publica? O ate ísmo contem
. nezcs
Meus cordiais cumprimentos.
todos os germes d a d esolação e
Foi com imensa satisfação
da morte na vida social; porque recebi , por intermédio de
que provoca a crise das idcias
nosso comum amigo Professor
na ordem
intelect ual : porque
Délio Magalhães, a sua opulen- aniquila os bons costumes, deta e magnífica obra '"Homens e
pravando a vida na ordem moIdeais à Luz da Fé". Li-a so- ral, !:,orque destroe as obriga!regament e, com o interêsse . ·e
ções c d everes . na ordem social.
a atençã o qu e me despertam os O at~ls m o público eng·cndra a
bons livros e o alto conceito dos incredulidad e, a .libertina gem, a
seus autores. Através das suas anarquia. · Esses trcs pavorosos
quase 500 páginas logrou 0 emiele m entos demrganizam a Sonente amigo condensar, com
ciedadc, a Fainília, os Indivirara felicidade, em valioso maduos" . Infelizmente Deus é, em
nancial, o f!Ue de melhor pronossos dias, o grande ausente
duziram os grandes pensadores
na vida dos povos: e das n a ções.
pátrios no campo vasto da douE assim é que se explica o
trina cr istã.,
como excele nte
advento desta triste era concontribuiçáo à formação
de
turbada de paixões e incomuma elevada consciencia catópreensões. ·.
. lica em nossa P á tria.
A sua obra, meu caro ProfesNesta hora dramática de in- sor, vem, pois, nesta hora presquiet.ações e scmdeismo, é mis- saga .de ínq:.!ietações. prc en::her
ter, 'mais do q'le nunca, apelar
uma lacuna sensível no amplo
para sentimento de Fé c de movimento de recuperação de
Cristandade para o restabeleci- nossa Patria . para maior êxito
mento da co111preensão e d o das incruentas lutas do Catoliamor entre os Homens e as Nacicmo . . Respigar o que há de
ções. Só os mila gres da Fé .p o- melhor e salutifero na produderão sustar a corrida louca do ção intelctua l dos nossos lídemundo co,p temporâneo para o res católicos e cond:msa-lo em
abismo, para a sua total destl·ui- umn obrn escrita em lingua gem
çáo. :t; n1istcr, nestes dramó.ti: amena e despida de pedantiscos lances que a htunanidade mn literário é, sem du\·ida, uma
está vivendo, fazer despertar a valiosíssima e necessária ·colaconsciência dos homens de fé
boração dada à formação de
para que ajud em aos outros hotana
elevada e indestrutível
mens a meàit~ profundamente conciencia católica no Brasil. A
nos sofrimentos e nas
penas Fé como a entendemo os caque ameaçam o conturba_do
tólicos de bõa cêpa, é capaz de
, mundo moderno. E sua prec10grandes comentimenttJs. No di·
sa obra é, n este instante, uma
zer de um santo ela é capaz de
vibrante clarinada dentro da
remover montanhas. Sabemos
noite do egofsino e do fndifeque só por ela fortalecido um
rentismo hun1a.no, visando acorpunhado d <! inermes e humilda-los para o bom combate da
d es pescadores clavicularios · do
- con!ratenlizaç:lo e do amor ao
Ideal Redentor da Humanidade,
próximo. Inegavelmente o hoabalando-se
das
longlnquas
mem não pode viver !óra da
margens do Tiber!ades logrou
religião. ' Quanto mais cresce, ': conqt:istar pela palavra, pela
·quanto mais progride. tanto
abnegação,
pelo
martírio, o
mais deve crer. Suprimindo-se
mundo antigo à impiedade,
Deus · os sofrimentos se transafrontando impassível a soberformàm em desespero. :É um
bia dos Cezares e o orgulho dos
conceito de V1\or Hugo, o irreR eis, penetrando no Panteon
verente ateu, a quem as gerap<t ra apelar dos seus altares, os
ções modernas tanto glorificoD t.! uscs do paganismo ateu, Fcram". Uma das necessidades
licito, pois, ao presado amigo e
mais prementes do espírito Imi11:stre Professor pela publicamano. será. sempre mitigar a
ção de sua oportunissima obra,
sua sêde inata de religião, escreque sem favor algum, pode_ se
\ ' CU o grande tributo c pensaení ileirar entre quantas tecm
dor espanhol Castellar na sua
contribuído para o prcstl{!'io da
cclebrad:J. obra "La Civilizacion
Rl'ligiào de Cristo · e .da sua
cn los Cinco Primcros Si;;los
I greja no conturbado _mundo
d ei
Cristianismo".
Estuda.i
m oderno.
qunlqucr período clássico, artisRenovando os meus sinceros
tico ou político, c, encontrareis
ag- radecimentos pela útil. c gensu.mprc em seu seio algo de r cti llssi ma ofct·ta envio-lhe aqui,
lil;loso. Nã o se pode suprimir,
de pnr com os 'pr~tcstos .de m!como infelizmente se pretende,
nh a desvaliosa a.nuzade e admlo idéia religi osa da consc1C!~cia r a ção os m eus mais sinceros vohUnt.l.Ila. Como a F'amllia c o
tos de fe licidade c de· plena
~staâo. a Arie c a Cienci<t, a
saúde, para que possa ·prosseR.clisi:io, é u.n1 ~;rau da !d":ia,
guir, sem desfalecimentos, na
uma fa~c de t'$plrito". O !lobendita . cruznda
a · que se
mcm r-. po11 :mto, wn ser em!propoz.
ncntcmrittol r clit;;io~o. ll\da;;uc' f 'J::Jt.NANDO O . RABELO ·
mo:<. 1 crs:: rut cmos os mi:.tcrio:;
lnsond ün·is da vida c da morte. c lo.,rarc rnos :;abcr apenas
que t( '~ 1 V!~i <ioso llúc-rocos mo
vem de Dcus · e vai para Deus,
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combatiYa,
suas imag
verdade, às
cai;lelos".
figura excm
riano, vicent
profundo c
anhia de Jc
Sagrado Cora
z int e res sa nt~
de Menezes
~ pesquisador
10 Brasil, e s
·as de sua pri
•mo realçara
da a Felício
levantou igr
mais devoto

J,

mc!o a figu.ra
s na Questão
:!e grande ün
1 hosamcnte di
1rasilciro frent
ia!.
ão contém ape
•os eminentes .
ntre outros te
s uma admir
}no comunista
:Ia paradoxalm
plicou a produ
lui 41 mus esta I
[)um Frailciscu
um s<.~lutar ata
s 41 ribra que.: c<.~
rra, intimor<~tu

Socialista, como a E~cola Socd
ciológica Francesa, são inimimentada) do livro - "Homens
e Idéias à Luz da F{!", do Migas da religião. II - Aspecto
. ]lislro Geraldo Bezerra de Me1·eligioso do Comunismo. III
sua a ti tu d c ofensiva
nezes. A respeito do consagrado
em ·face da Igreja.
IV', . autor, já tivemos a feliz opor_tunidadc de publicar uma enA tática dos sectários da increttcvista quando de sua estada
dulidade não muda. V - Posiem nossa Capital, ao vir inteção da ordem econômica no
grar a Banca Examinadora de
plano social. VI - FraternidaDireito do Trabalho, no conde c. violência. VII - Atrocidacurso realizado em a nossa trades do Comunismo. VIII - A
dici onal Faculdade de Direito.
lei positivista dos três estados
J~ri st a,
pensador,
sociólogo,
e a lei marxista das três clashomem de crença, o Ministro
ses. IX- Marx e Hegel. X · Geraldo Bezerra de Menezes,
O mito comunista. XI - Capientre várias obras de subido vatalismo e Comunismo. O êrro
·lor, pubJicou: "Polltica Sindical
essencial de ambos - XII Brasileira", "Doutrina Social c
Advertência final" . Falando do
,Direito do T1·abalho", 'O Dierro essencial do Comunismo e
reito do Trabalho na Constituido liberalismo econômico, esção Brasileira••, 'Dissídios Colecreve: ''Doutrinas fundamentaltivos do Trabalho c Direito de
mente econômicas, objetiva uma
Greve'\ "O ·conselheiro Pauli"o primado do individuo sôbre
no", "Relatório Geral da Jusa sociedade", outra, "o primatiça do Trabalho", "A Justiça
do da sociedade sôbre o indivi.d o Trabalho - Sua significação
duo·~. Mas, se elas nasceram do
na História Jurídica e Social do
mesmo estado de espírito de
•Brasil'' , "Discurso de Posse na
autonomia econômica, é preciso
'Academia Fluminense de Leesclarecer com Tristão de Atai•tras". "Relatório Geral da Jusde, que ambas surgiram tam- ·
'tiç·a ·d o Trabalho", "A Justiça
bém da mesma concepção antitranscendental
e
puramente
.do Trabalho no Brasil· -'- Rela.fôrio d as f.tividades de 1950".
materialista da vida, concepção
,;pensador católico, reedita agora
que coj oca a economia sôbre a
'êsse livro de -palpitante intebase única do interesse e su_r êsse, livro escrito sob a insbordina os valores do cspirito
.piraÇão duma frase de Sant'
aos elementos da ma teria". E
·I ?go : . I' ides ·stne operibus moradverte no final, citando Carlos
tua est in semetipsa" (A Fê sem
de Laet: 'Ou a Humanidade
obras 'é a Fê morta em si mesvolta ao Decálogo, ou se esbar- .
ma) . ·Prefaciando êsse livro e
ra1·á. na dinamite"! Com o
1·cssaltando-lhe
o pensamento
mesmo interesse se lêem os cadominante, escreve o mestre de • pítulos: "Ação Católica", "A
Direito - Lcvi Carneiro: "NesIgreja
e a Paz
urâversal",
te momento de incertezas, de
'Formação Cristã·•, "Absurdos e
lutas, de transformações, é didesastrosas consequências da
fícil senão impossível, prefixar
evolução materiali;;ta ", "Divór-~
o rÚmo dos acontecimentos.
cio ou Desquite?", "O pároco",
'Como qtier 'QUe seja, . teve ra'A obra salesiana", "Pio XII ",
zão Berdiaeff, ao prognosticar,
"Dom Jaime de Barros C:i.ma- .
através da nostalgia que invara", "Dom José Pereira Alves,
de a humanidade, o -advento de
o orador", . "Monsenhor Melo
uma nova época religiosa . Com . Lula",
"Contardo
Ferrlni ",
ó advento dessa nova época, se"Carlos de Laet", "Fellcio dos
·rã·o realizados outros ideais poSantos", "Jackson de Figueirelíticos, .bem -diversos dos que
do ",
"Tristão
de
Ataide" . ;
ora escravizam alguns povos ciAdroaldo Mesquita da Costa",
vilizados .e ha .. de conseguir-se
"Melchiades Picanço", "D. Vi·
a plenitude da justiça social. - tal'' etc. Prestando no final do
Caminhamos ,nesse rumo. Nesvolume sentida homenagem a
se rumo . segue o pensamento
seu Pai - José Geraldo Bezer.dominante dêste livro". E aprera de Menezes, escreve os capísentando "Homens e Idéias à
tulos "Católico de Fibra" "En·Luz da Fé" à Academia Brasitusiasta
da
Companhi~ de
leira de Letras; o sociójogo OliJesus"", "O povo que primeiro
\ veira Viana
pronunciou estas
levantou · I grejas ao
Divino
palavras justas de .. exaltação:
Coração"·. E
encerra o livro
"f:ste livro, pela altitude e secom a transcrição do trabalho
riedade dos temas nêle debatido critico Agripino Grieco dos, é, sem dúviqa, .uma formo"Meu Amigo José Geraldo".
sa afirmação de inteligência, a
Falando dêsse grande humanis·
revelação de um espírito forte
ta, ass.Im: se expressa o mestrE
c austero que ape,rece já dotado
de "Evolução da Poesia Braside cultura bastante para aborleira": "Esse sonhador que não
dá-los com intrepidez c seguarranjou nada no · mundo e aperança. já afeito à meditação c -nas possui a riqueza de uma
ao jógo de idéias gerais, já se- dúzia de filhos. quasl todos de
nhor de seus pensamentos e,
lindos nomes blblicos, êsse el·
o que é ainda mais, j:í. senhor tudloso que amontoou em casa
, da sua pena, pois sabe ve1·sar
mais livros que a livraria Bri·
os seus temas prediletos num . guiet; êsse advogado par::~doxal
estilo excelente pela concisê.o,
que descompõe os clicnte5 que
pela vcrnaculidadc e pQla diglhe venh<~m propor enredos de
. nidadc de exprcssa!o". Dotado
chlc:ma desonesta; êsse cristio
de uma erudição fantástica, que
que é humilde, distribui esmo·
sõmcntc o trabalho diutumo e
Jas às ocultas, não tom~ parte
incansúve J e o lento passar do!
na cspctaculosa comunhão dos
anos 1~os pedem c!crecc:, tcn·
intqcctüais; ::5ot! erudito que
do exam.inado acuradamentc as
n:io nos bombardeia jam:~is com
obras d os sociólogos e pt>nsadocit:tções inúteis, destoa escanres nacion ::~is e estrangeiros, · o
dalosamente do nosso pnls, do
insigne escritor Geraldo Bezerra
nosso século. l!:le nasceu para
de Mcnczcs, insurgindo-se conagiógrafo, para escrever, ne
tra o Comunismo, faz-lhe a criIdade Mrdia, vida de ~antos.
tica, tanto sob o ponto de vista
Pcl·ccbc-sc•lhc a nostal~la do
t'Conómico. quanto social, moclauslt·o, a tristeza de não pornl ou J>01ilii'O, Sumariando a
der ser mais que um terceiro
prlmrira pa1·tc do seu livro
inniio franciscano".
fund <~mc ntal, podcr1amos cila1'
os sr;;uint,•s nssuntos que versa u.,tu"'com m;'io de mestre: "I - Tcn·
J\ucusTo DI:: SOUSA
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·nomens e Idéias à Luz dá
Fé. De autoria do magistrado
Geraldo_ Bezerra de Menezes,
em 2.a edição, é um trabalh~
que faz surgir da nova g~f
ração~ mais uma estrêla d~
1
. primeira grandeza para bri';
lhar na constelação dos ett:
, critores nacionais. Páginrut
que refletem a beleza de uma
alma, procurando oferecer ao
público em excelente língua~
gem, fácil descrição, conhe':,
cimentos profundos do cato~
licismo, o quanto pode um
espírito culto fazer, por pra':
zer E:spiritual, tão belo ramalhete, para perfumar as e&tantes com páginas brilhantes de erudição e beleza. 0:
autor homem de profundo_sconbecimentos se revela , co-mo diRse D. Francisco de As~
sis Pires, Bispo de CratoJ «um
in'timorato paladino da Santt:~·
Igreja de Deus ». O seu tra..
balho de estudos é um índice seguro dos conhecimentos
do autor e a sua vontade de
projetar fazendo conhecido
todos os vultos que escolheu e em torno des quais fe~
as mais belas t>áginas que
refletem ·a personalidade de,
seus retratados. Obra mere~
cedora de leitura e pensa·
mento, exame e refleção, porque reflete na pureza das linhas, nas pinceladas do a rtista , na fi!'meza das afirmações, na elegância do frasea-:do, na combinação dos fatos,
na estratégia das descrições,
um verd.a.d.eiro livro que é
um relicário sagrado de sau ~
dades e homenagem~, transbordando da alma do artista, cheio de intenso sentimer .
talismo e exuberante inteligênci8 .
·
Para remetssa de llvrofi-CJiixa Postal 14-'-- Pouso Ale:-
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A Luz da Fé"
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Aparoce agoca em "gunda ed;ção rev;,ta e aumen'!

. tada a obra de Geraldo Bezerra de Menezes, "Homens ;
e Idéias à Luz da Fé". O autor dispensa apresentação: r
suas já numerosas publicações sôbn.: Direito do Traba- 1
lho constituem consulta Ób,rigatória para todos os que [
Jackson de Figueiredo: "Sua índole combatiYa, de
desejam aprofundar-se neste ramo relativamente recen- : lutador intemerato, seu estilo
agitado, suas imagens
te mas fascinante das ciências jurídicas· Como juris- : fortes, patenteiam-se neste conceito: "a \'erdade,
Yéta, a fama de Be;.crra de Menezes ultra~)assou, há n:ui- ; zcs, tem que aparecer arrastada pelos ca!;1elos" .
to, as fronteiras pátrias . Voltemos entretanto ao Itvro :
José Geraldo Bezerra de Menezes: figura exemplar
em tela: mais que o jurista, aparece aqui o intelectual ! de intelectual católico congregado mariano, vicentino.
católico fervoroso que põe sua pena briihante a serviço ' terceiro franciscano; aluno, admirador profundo c deda causa da Igreja. "Verba movent, exempla trahunt"! ; fensor destemido dos padres da Companhia de Jesus .
"As palavras movem, os exemplos a,rrastam"! Em nos- Mas acima de tudo grande devoto do Sagrado Coração
sos meios intelectuais onde o indiferentismo religioso de Jesus sôbre cujo culto no Brasil fêz interessantíssie o respeito humano tanto perturbam o florescim:nto ' mas revelações. "José Geraldo Beczrra de Menezes não
religioso, os homens, projetados à luz da Fé pelo autor.\ foi apenas um estudioso, senão o maior pcsqu_isador da
aparecem-nos como brados de alerta conclamando-nos 1 devoção ao Sagrado Coração de Jesus no Brasil, e sempara um apostolado mais fervoroso . Vejamos, a título pre reclamou para o nosso país as honras de sua prioride exemplo, alguns vultos que já receberam a recom- 1 dade. Foi "quem primeiro gritou", como realçara em
pc_nsa dos justos e cuja vida o Ministro do Superior i carta; de 25 de junho de 1924, clirigida a Fclício dos
t Tribw1al do Trabalho nos põe diante dos olhos, em tra- i Santos, "sermos o povo que primeiro levantou igrejas
! ços vigorosos; tais \'arõcs, para usar uma imagem do ao Divino Coração e se lhe tornou o mais devoto do
' p,róprio autor, são \'erdadciras colunas ele fogo cap<.tzes . mundo".
de. guiar-nos nas trevas da atualidade:
,
Leandro Bezerra Monteiro: Estudando a figu,r a do
.
Contardo Ferrini, "da raça daqueles grandes c:atóli- 1 vibrante defensor da causa dos Bispos na Questão Re·
1
cos, como Pasteur, em quem o espírito científico, lon- ligiosa, 0 autor revelou documentos de grande ünporge de aniquilar-se, ao contrário, adquire o dom da má- tância para pulverizar a lenda "engenhosamente divulxima penetração e se abre aos mais amplos horizontes gada" da indiferença do Episcopado brasileiro frente à
ignominiosa atitude do govêrno imperial.
. pelos sentin:entos da Fé".
Carlos de Laet adversário intransigente do ensino
"Homens c Idéias ~~ Luz da Fé" não contém apenas
leigo: "o mestre puramente leigo, imóvelmente ereto, vigorosos traços biográficos de católicos eminentes. Na
impassível qual um marco entre Cristo e Satã, ~ t~O:a! primeira parte da obra, por exemplo entre outros temas
! inYenção utópica da pedagogia oficial" · "Na histona de palpitante atualidade, encontramos uma admirável
• do jornalismo católico brasileiro, não houve quem 0 síntese dos perigos que o materialismo comunista enj ultrapassasse na d~dicação, no ardo~··. no .. brilhantismo cerra, fruto da desordem social gerada. paradoxalmente
, com que sustentou a campanha rehg10sa ·
I po 1· uma época em que se "multiphcou a produção
j
Felício ~~s :sa~tos, ~-a~ós~~lo .da boa i~pr~nsa ~u~ multiplicando-se a miséria ... n Concluíamos est:t rápit fundou c dmg1u
A _umao .. Pe1_.1s _colunas d~ste JOI- da apreciação com a;; palauas de Dom Fraõlclsco ~c
, nal, bateu-se em prol da regene1açao dos cos!umes c 1 Assis Pires: "O autor se revela, por um salutar ata\·Jsp,r opagação, ~a Fé. Alí publicou,. alén: ~c outro~ c~cri-1 mo, genuíno herdeiro daquela ,·igorosa fi~r~~ que caract~s, uma sene, de como~.entcs arhgos mllt~lad~s :v'mh~ teriza seu ilustrl.! a v~, Leandro .. Bezerra, mt unorato paVIagem das trevas à luz , relatando cenas ImptesslOnan lladinu da Santa IgreJa dl.! Deus .
1tes de sua conversão'_'. _ .
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j Para o éscr!tor po~suído de ou insensível o Sr. Ger~ld<'
. espírito sqbremttural, que não Bezerra de M.:nezes, em c:·u cm
: deseje, ouvires da pabvr, f- a par de tanto:; prcdi:ados que
zer
arte apenas pela <:rte, lhe
informam a multi moda··
mas, ~ contr:.írio, prcten"cia atividade, sempre "·imos afirtransmitir mensagem - provei- mar-se, inconfunéi\·cl, a mar- •·
I tosa aos que o lc ~ m. um dos ca de vigorou zélo apos!óli
, gêneros predile tos de trabalho co. Daí não faltar o géncro
Iiterãrio de\'c ~c.r, fora de dú- biográfico - embora Ycrsado
1
1
I vida, a biografiG, quando p01 de maneira lev•; e sucinta, em
· objeto desta se tomam vidas como que inst.1:1tâneo de per- .
realmente edificanl:!5, ricas de fís ilustres - na farta mcsse .
I exemplos salutares de \"irtude. ' da SUé\ produção literária .
1 E isto pela razão muito si m- !
Em 1942, deu-nõo. ~le apri1
1pies de q1.tc, como adverte o meira edição de "Homens c
velho brccardo latino, se as idéias á luz da ft!", qu·e a cri- 1
1 palavras voam, os escritos fi- tica r ecebeu e fcste_iou com
. cam e os exemplos arastam. louvores mu!to merecidos .
, Ora, que melhor i'ltento, há- Agora, oferece-nos a segunda
de animar o escritor cons<"icn-: e"-ição, revista- e a:.~mentada, li
. te da sua missão que o de es-! em excelente rtpresentação grc".~
palhar, quanto possa, a semen-1 fica da "Col:;ção Estréia dó
I te fecunda de bons exemplos 1 Mar" . E como difere e~ ta da 1
j que ~rrastem irresistive~mc~te ~ ·p1imeira!
j
1 os le1tores no ~.n~~ _dos gran-1 A parte em certo se1:tido bio-j
des e elevados I<:t:at<>?
gráfica - porque o livro cnfei
1
_A est_a orderr:. ,!e . co~s!der~- · xa também conferencias e cn-~
1çoes nao podeu,l l!c::tJ alheJ:> saios sobre à1versos t~mas,
•
principalmentt! so.:iolé-gicos e
1 doutrinários - V-:!111 sobremai neira enriquecida, e para_ de
I monstra-lo ba s~ ~ <·.lt;dir, entre
1
novos estudos de vultos naa
1 contemplado-; na .:dição anterior, aos interessar. tcs capítu. los sobre - Pio XII, D . Jaime
Câmara, Jacksor. ~ e Figueire- ~
do, Adroaldo Me;;quita da Cos [
'ta e OS muito nO<>SuS, flmr..Í-1
nenses de conição, D . José Pe ·
' reira Alves c Monsenhôr --,\1el·j
lo Lula, de saudosa e impere- .
cível mem~na·. . _ _
. ·
_
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Um dos méritos inciscutí,
\'eis desta obra está ~m que p
'I seu autor, com ·,'\ dupla autoridade, que tod-Js lhe recon~e1 cemos, de varã<) dcuto c Yir·~ tuoso. nela cxaminàdo, com :J •·
objetividade ~ que o habitliOU ..
1 a s.ua austera ;->rcfiss.ão de juiz,
j homens, idéias I! :icontccimcn
I tos de ontem c de hoj.::, prati
1 ca ainda aqui, c a c3da passo
'I aquilo que, por disposição lb
1 Providência,
precipuamente,
I lhe toca fazer nesta ,-ida: dis1 tribuir justiÇ:l .

I

.I

Mais um ó•·.md<~ scn·:ço_ na
•' á('"\lência df! tar>tnc;
outros,
,,
dev<.! m as letra.> c.ltólicas ~· c~ I
.: se estrênuo campl:ã::> da Fc
· pela rcediçi:\o, :lprimorada, do I
: bdu c saboron iivr'), digno :
I ~~m ludo cJa :o;ua pcn<1.
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Reservei
algumas horas sua atual condição de cate- 1· nidade tive a honra, por deside domingo passado, á leitu- rático, p~r concurs?, da Fa- gnação do então presidente,
ra de Homens e Idéias á Luz tro do ma1s alto. Tnbunal do Badger Silveira de ser o orada Fé _ em 2.a edição, re- uldade de .Oiretto e ~inis- dor oficial.
· vista e aumentada - de au- Trabalho· Orador ~ ~restdenApesar de sua incansável
~ torla de Geraldo Bezerra. de t~ do Centr.o Acadei_mco Eva- vida univorsitária, Geraldo
l Menezes. Lendo-o revi v~ nsto da Vetg~, prestdente do Bezerra de Menezes foi sememocionado, cenas e figuras Centro .Flummense de Estu- pre o mesmo homem de fé,
dos meu,-: tempos acadêmicos dos Jundicos, orador da tur- 1mas de fé viva, sincera, coCom9 .correm os anos.. . Co- ma de bacharelan~os de. 1936, jmunicativa,. ;O que .11\Ps demo voam.. . Quasi dois de- laurt::ado em ÇOI.cursos de monstra o soneto publicado,
cênios se passaraJ:lf -e a !m- oratória e assfduo c.o labora- 1 em 1935, no opúsculo "Panpressão que tenho é a de que dor de jornais e re_vi~ta~ · Es-J teon-Pe1·tís
acadêmicos
da
os fatos se desenroll\)"am 01:- teve seml?re em evtd cncta . A Fadt(ldade de .Qireito",
do
tem .
sua _ ge~tao como presidente sau~oso
poeta
fluminense
Contemporâneo de Geraldo do orgao oficial do~ ~dunos Ambal de Melo Coutp.
O
na Faculdade de Direito, da . Faculdade de Dtretto de autor,
então universitário,
0
pude sentir de perto, a be- marcou
mo~ento ~e m~is não só fotografava, mas vanéfica inflJ"ência que exerc
i~te~lsa vibraçao umversitá- ticinava, irônicamente, o fu1
.f liliÍ .sôbre a sua geração uni- na um.nen~e
·
turo do seu colega de turma,
v·e rsitár!a o el)tão estudante
Por tudo · ISso, a_nos após, o quartanista de direito Gedt direito . Aureos tempos , quando. eu quartamst~ e ?e-, raldo Bezerra de Menezes:
• os que ofereceram ao Esta- raldo ja advogado, nao tlve ,
t do do Rio e ao Brasil nomes dúvida em propôr, com aplau-l
da :ma.ior projeção 'llil vida 'sos gerais, hom~gem -espeprof!ssional, na rr:a!5istratura, ~ cial do Centro Acadêmico ao
r(a8 ~etras •. na Polltlca · _
' seu grande presidente, com
11 Fo1 notavel a atuaçao dej' a inauguração do seu retra·J
: Geraldo no seu tempo de es- to. ;na sua ~ede, tie· cuja .s'ore-_J
I tlldante, prenunciadora d~~o
-
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"Inspirado escritor, seu soriho antigo
1!: ser um dia, um Carlos de Laet;
Sempre as frases latinas têm abrigo
Nos bons trabalhos que lhe inspira a. fé.
Tem talento a valer, cultura "a bessa." !
Mesmo assim, nos exames, faz promessa,
Faz promessa na fácil sabatina !

l

l

. ...

,/

A sua aspiração é ser juiz!
Há de vestir a toga e ser feliz,
Na impressão de que ·veste uma

Além de vestir a toga, o.
Ministro G~raldo Bezerra de
Menezes, hoje presidente da
ConfederaÇão Nacional das
Congregações Marianas, e, em
1951, representante do Brasil no Primeiro Congresso •
Mundial de Apostolados dos
Leigos, realizado em Roma,
~ ~ ~ ..mesmo t:.atól.Wo .dos ·

fibra", 1:a11nâ ~apostó!iê~--; ;s~ raldo Bezerra de Meneu~s ~
pfrito limpido" e o dr. Lean- que, honrando o nome pate;.
dro Bezerra Monteiro seu I nó }
avô, conhecido parlam'en·t ar
' a
uma esper ança, por·
do Império, o grande dcfen· que é uma atirmaçli.o ae CJ;l·
sor dos Bispos D. Vital e D. tura vasta e sadia" .
Mace~o C~s~a. na célebre
Oliveira Viana, autor. d•"
questão Rell?wsa.
." Populações Meridonals do
Já nos u~Umos anos da Bràsll", "Evolução do p 0 ..
Faculdade, Geraldo :aczerra
v~ ~
de Me.nezes, como , se infere 1e outros livros básicos para
do soneto de Anibal Melo i o estudo de nossa formação
Couto, procurava fix'àr alguns ' histórica e social fez a apr•
p;oblemas ligados à preserva· sentação de "Horr!.ens e Idéiaa
çao dos princípios morais e à à luz da Fé" à. Academia Bra.doutrina cristã.
Focalizava sileira de Letras. "Este livro,
:J?.OS seus es~ritos gra_ndes fi- disse o famoso sociólogo
guras de apostolos le1gos. co.
mo Carlos .de Laet, Felf,do - pela alttt!fde e seriedade
os Santos, Jackson de Figei- dos tem_as nele debatidos, é,
redo . Eram tais linhas como se"!L d~vtda, 1Lma formosa
que os primeiros rascunhos ou ~!trmaç_ao de tntelig~ncia, a
tentativas, para o lançamen- 1 ,velaçao de um e-sptr!to for-
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. te e austero que aparece

\'

.

ê.,

'

t

.

.,.

sa:

-

,.Z,f

1á.

to, em 1942, de "Homens e! dotado de jcu.~nura bastanttf
idéias d Luz da Fé". Quando para abordá-los com intrept.
aparece~ a primeira edição : ~e~f.n~*~~~~a~çaáo i~óg~fe~~
d~ste llvro, que calou pro- 1i~eias gerais, já senhor de
futdamente no meu espírito seus Pensamentos e, o que é
escrevi uma apreciação súbr~~ ainda ma~; iti senhor áa sua
o mesmo, publicada em .. 0 p~na, pms sabe versa,r os

..
l_.f eus temhs 'J}'T'ed.iletos num,8· Gonça;,o , de 10 de maio estilo excelente pelç, concisão,
-de 1942, O :f.:lun,l inense'', dé p~la. vernacu.li dade e pel~
16 ·'de junho de 1942 e na dtgntdade de expressão".

;,;

·revista "Vida Nova", do R1o,j O ~ivro repercurtiu além
número de julho ·de 1942 . f.rontelras.
R;cardo Sáen~S
c
i
.
· 1 Hayes, membro da Academia
onvenc -me de que o êxito .hrgentina de Letras, autor
da obra estava assegurado. ~ de "El Brasil Moderno", d~e
,, E, felizmente , não errei.
~screveu: ''Arunque pequeno
No pre:tlã.cio, o escritor e . por el número de páginas, es
d'•urista Levi Carneiro, notá· · yra!'-de por la luz de la f~ ·
vel advogado patríc·
fui - I que resplande~e en ellas. Re10•
.n . t'ela un esptntu sutil 11 prodador . da Ordem dos Advo- 1J undo a la vez; un escritor
gados, representante do Bra· l degante y erudito, 11 un elosi! n,a Côrte Internacional àe cu~nte defen-sor de la moral
J ustiça em Haya proclama· cnstiana en estCls tiempos tzn
,..~ ald
'
oscuros 11 desconcertantes". ~
va ~r
o Bezerra de Me- parou o autor, apesar
Nao
"
nezes homem ~e marca. De da intensidade de sua .vida
boa marca. E sem embargo pública.
Novos livros surgide sua mocidade" . o prefa- ram: " Política Sindical Bra.c iador, que é também mem- :sileira", "Do utrina Socto.l e
bro ilustre da AcademilJ. Bra- Diretio do Trabalho", "0 Df...
sileira de Letras,. sen Li'ilo to- rei to do Traba.Zho na Consttdo o vigor daquefas páginas tuição Brasileira d e 1946",
que refletiam o caráter r{ ,"Dissídios Coletivos do Tra~
inteligência e a cultura' do balho e Direito de Greve", 'êa·
autor, encerrou a apresenta- t e. último em terceira edição.
, ção da obra com êste trecho Sôbre "Poltilca Sindical Bra·
' que imp01;tava numa previ-' 1 sileira", t'ambém escrevi um •
'são: "Todavia, a maior bel e- artigo, publicado em "O São
za, a mais alta significação Gonçalo" , de 23 de maio de
que o ltvro tem não se en- 1943 e "0 Fluminense", de
contra em -s'lj.as páginas; está. 22 .de juUlo de 1943. As obras
nas promessa~. que nos traz, es~ecjl.alizadas ~ôbre Direito .
nas esperanças,: que desper- do Trabalho deram a ~1eral·
ta. :t. um prenúncio da men- do Bezerra. larga pr;>jeçao cotaZidade nova da nossa gente mo jurista, no Brasil e no esde amanhã; é a revelação de trangeiro. •"t membro do Insuma per.w nalidc(de jovem e tituto de Direito Social de
forte, carwz de atuação lar- São Pa ulo, do Seminário de
ga, brilhn.ntc, tec1.1.nda, parei Legislação Soc!nl do. Fnc\ÍJrta.
abreviar e orientar a nossa de de Direito de R7io Prtulo,
~ornada e ,as:u:(Jiúrar os be., do Instituto Brasileiro de ~ D1·
netícios l"tLe ela nos deve . pro'- rei to do Trabalho, da Socleporcionar".
· dade Internacional de D1rc1Sob êstes ausp1clos estreou to Social e do Instituto de Dl·
reito do Trabalho da Un!ver.
•
nas letras Geraldo Bezerra sidade do Litoral, Argertlná..
de Menezes, que hoje integra
O livro ·r etrata o seu aU•
os quadros das Academias to r .
·
F1um1nense e - Cearense de - - - - - - - - -- - - . Letras. Saudou-o à época de
~ T~~~~
7
sua. estréia. p 1nolv1dá{vel
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(0~ Bezerra de Menezes)
Esta "unilé. 'd'esprit, esta
''séc141"ité de pensée" ·esta ' ·tiçne d'action", a que se rcfermtl Mgr. De .' ologe _e, Abbé
Cl. M auriés'" no seu
i fico
livro "Le 'bhristianismP rtan~
l « vie pu'IJlique", se encontram
no livro que Get·a lrto Bezerra
dt- JIPriP.<'~'S vem de publicar sob
o sugestivo titulo de "Homet~S
~ 1ueius a l uz rt.a fé".
Liv.ro que s.atisfaró., estamos
certos, ás exigencias da critica e
que está fadado a grande sucesso.
O autor revela-se um escritor
I?rimoroso, dJl. sabor cl!issico e da
maior atualidade Expõe~ com ,segurança._. o que pretende, por isso
que conhece a · fundo a matéria
de que trata. Ha muita propriedade no seu estilo, ' muita singularidade na exposição e defesa de
pontos substanciais da doutrina
catolica, muita habilidade no ataque aos adversarios da Igreja.
• Unidade de espírito" é o que
não falta ao livro . que foi todo
ele inspirado nas m~ximas do
Evangelho
«Segurança de pensamento».J ei
outro atributo com· ó'··q ual o au1or soube cnriquecl'r a sua. ohra
i\ão vacila um instante. :E intransigente. como todo bom catolico, quanto aos prindpios: fJ, :.
iiy1tB homines, trilerficile er·
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rores ..
"Linha de ação" é o que maissobres~ no livro, da primeira 'à
ul'tima,«Pa~ina. Ger:Jldo Bezerra:
dP Menezes dl'ixa claro q ue a
atitude dos catÓlicos ha de ser ,
,,
a de uma linha reta, camir_1ho
•, mais cu.rto ·Plil'a que os homens
\
vivarL a vitla cristã, «em · toda
'
a sua plcn.itude· ~
Não é apenas um idealista o
e..,critor. É um homem de açãv ..
E i>'bbreludo de .ação catolica.
Do exposto, conclue-se que é
de louvar o e:).:plêndido prefácio 1
com que Levi Carneiro, o insig- .%_
ne jurista e mcnbro tia -\cadcmia Brasileira de Letras, apre~
erilo u o au lo r Trata-se d<' urn
da'i mui:; bem lanç:ada s aprt)S<'nlar
taçõcs de quantas I.Pn\ 8Uq.ddo
•ultimamente entre nós.
pn'fa,L.
ciador leu, efetivamet(}, o livro .
tEncanloll-sc Sentiu o calor dfl
fé do jcvem · c ardoroso esc ri t.or,
e foi JUsto não lhe regateando
aplausos.
"Ilmnt:ns e idéias á l uz cta fé'' ftl> 1
f. um hvro..cucantador, dvutrin~M
e verdadeiramente digno de leitura e meditação.
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Telemaco Antunes
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4t<I~- W~J ~.j~- rÁA. A~B.r
Os que se devotam ao estudo
do catolicismo no Brasil passem necassáriam.,ta pela porta aberta e
franca de Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes. Sua militllncia reli·
glose se confunde com a sua própria vida, de tal modo que o livro
ora reeditado padace apenas de
uma lacuna que corre à conta da
modéstia de seu ilustre Autor: a
ausência de mençlo ao papel por
ele mesmo representado nos em~
tas que • ferem nas últimas décadas em torno da religilo catblica.
O livro é um feliz registro
dos momentos dominantes do
pensamento católico, cujo rico horizonte contempla figuras de expresllo singular, que são minuciosa·
mente estudadas, com o carinho e
a devoção que Geraldo Bezerra
de Menezes põe em tudo o que
faz.
Alceu Amoroso Lima referire certa feita a inelutivel nacesstdacle de • proceder ao estudo do
pem~mento catblico brasileiro. T enUitivas virias vem sendo feitas e o
wxto que Geraldo Baerra de
Menezes Submete uma vez mais
ao crivo da critica constitui, sem
dflvW., Mlbsfdlo relevante para que
....._tum manifestado pe..ioontra a adequada ,_

ctaatu.. numa

--·~· ---

primai-

• Mo
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Unlwanal,
Ftaa
.. o ele
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~ uma nova fase da vida
cultura do Brasil que se inaugura,
com a participaçlo dos intelectuais
~tblicos, antes desconsiderados arn
virtude da vislo dominante que não
admitia pudesse hever homem de
pensamento que ao mesmo tllmpo professasse uma religilo.
A D. Lama ficaremos a dever
ainda a criaçlo do Pontiflcio ·colé·
gio Pio Brasileiro e a fun~o da
Universidade Católica, que contou
decisivamente também com o concurso do nunca assaz lembrado Padre
Laonel Franca, S J.
D. Jaime de Barros Cimara,
D. Antonio de Almeida Morais Junior, D. Jos6 Pereira Alves
·d_.
filando - • vidas a • • abrw~ no
m-.o 8lfol9o de cenatruç~o da
Cllclllda de
marcl da l*le hll-

v.,

o....

•--deAatar.

do pela imprenes marcan1i uma atividade fecunda e ousada, a que jamis faltou o necessário condim.,.
to de uma ironia de sabor britfnico. O saudoso jesuíta, Padre Francisco Leme Lopas, citado pelo
Autor, nos legou depoimentos in•
quecíveis 1 respeito do polemista
terrlvel.
Jeclcson é o homem de carne e osso, que lembra 1 vitalidade
de Miguel de Unamuno. ~ o homem
telúrico , que traz no sangue a força
incoerc lvel da verdade vivenciada ..
Mais parece um homem à espera da
prova definitiva do posslvel holocausto. Jaclcson fala de Pascal, mas
1 sua alma mais bem se ajusta ao tem·
paramento 81P8nhol do que ,..
clamos da Mg(lltla axlstenci .. preludiada -por Pascal. Ela foi maior do
qui abra. a.a pr~ - no
-.tido m.raallano do wrmo - deixou am P-18"1 o fogo que
can•mlu ...... ...._ •

•

Tarclsio Padilha
Do Conselho Federal de Cultura
- Presidente da Sociedade Brasileira
de Filósofos Católicos

tas que o tempo ainda não apagou e, hoje, muitos ainda lhe te-

mem as referfncias, cuidando que se
presérvam da acusaçlo de redicali•
mo. Ocorre que o radicalismo de
Corçio adveio de sua conscilncia
do dever de preservar uma ortodoxia, que julgava ameaçada e até
o fim forcejou por levar adiantll a
mialo de que se investiu. Reconheceu-o Djacir Menezes quando asseverou que "sua convicçlo religiosa
é radical no sentido de vir das ra ._
zes 61timas de consciAncia".
A Descoberta do Outro, con-nte 1 feliz expresslo de Alceu,
acabara de "arromb.- as portas da
literatura". E Ale•,
fustlgldo
por Cor~o. no fundo o ..,... à
lhe respeitllft o talento invultar.
da que 6 prova inconcu- o
cante ex.mplo que ,_ lagau,
publ~ uma das mais balei
oam que jlmail ~

*
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u~ que- Geraldo
S.em de
Men8Z• iubmete uma vez mels
10 crivo dll critica constitui, sem
dflvide, lllbsldlo relevante 1*11 que
11qU81e dell-.tum menlfeltllclo P•
lo Alalu erioontre • ed...,.. ,..

l.poata.

·
O livro clelfl... numa primei,. .............. I..... Unlv.....
.p rl...._. oam &lo Fnnct-o de

............-.-•..--.-a.vel
eindii • crieçlo do Pontiflclo -Col6gio Pio Brealleiro e 1 funcleçlo de
Universidade Cetólice, que contou
decisivemente •mb6m com o concurso do nunca lembrado Padre
Leonel Frence, S.J.
o. Jaime de Berr01 Cimera,
D. Antonio de Almeida Moreis Ju.
nlor, D. JQI6 Pwelre Alws vlo êfe
fllendo . . . ,..._ e • • ~ no
meemo llflll9o de COIIIII'U9Io cll
alcllde •
IMnll de .,... 111-

......... ,....

•·
Jecklon ' o homem de c.,.
ne e 0110, que lembre 1 vitlllidede
de Miguel de Unemuno. ~ o homem
te16rlco , que traz no 11ngue a força
incoerc lvel de verdade vivenct.de•.
Meis perece um homem • espere de
prCIIWI deflnltlve do poalvel holoceusto. Jecklon tele de Peecal, m•
e •• alme mais bem SI ajuste ao tem·
............ IIPIIIhol do que - , .
clem• de - · · exlstenclel pnlu·
. . . ...... Pa:aL Ele foi ...... do
.. abra. a. ..,_.... - no

.--.-...-_.uogoov-·m~di .. et1t
o fim forcejou por levar edilnte e
mi. .o de que 11 investiu. Recon.,.
ceu-o Djecir Men8Z• quando . . .
varou que "1111 convicçlo religi011
6 ndicel no llntldo de vir des nlz• 61tlmas de conscifncie".
A Dascobertll do Outro, con-nte e feliz expr. . .o de Alceu,
ecebere de
porta de
litweture". E Alceu, tio fultltldo
por Corçlo, no fundo o .....,, - à
... ........ o •lento inwul
de que i flr8W hiDOIIIU- o
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. . . '. elo mGIIIIo .... n6i. ~
br• mon.it. ~OI delonga
.,........,.den-vldeL
O Sento de wrdedeire polnlll evangMica 6 IUC8dido pelo
P..- mlstioo: Pio XIL O.Crwen.
do-lhe e fonneçlo e traçando-!.. o
perfil, Geraldo restitui 10 Sento
tt.dre • clm..,o de grandeza que
•1111 relelture hlst6rice pretende
oblherllr.
Contllrdo Ferrinl ' •mb6m
lembrado e equi cabe ret.lr um e
tudo de Vicentll Sobrino Porto e
NIP8ito do inllgne mestre do ~
relto Romeno, que gllgou 01 altares.
Vencida 1 primeira pertll intlliremente dedicede 101 vultos que
1 hille deu • Igreja univenel - cebie 10 Autor mergulh• fundo ne
reelldlde de . . - Igreja, de me
1111 Igreja univer.l, por6m lllllttde de w~merelo, de Igreja que
pulse ne T.re de Sentll Cruz, com
1111s peculierldedeÍ. D. Sebeltllo
Leme, D. Jelme de Berros Cim.
re. D. Antonio de Almeida Mo, . .. Junior - felecido h6 di• - e
D. Marcos Berb011 slo foceliz•
dOI.
D. Sebestilo Leme constitui um m~ mHillrlo ne ..,olu.
çlo de Igreja no Brasil. A 1111 vlllo
11 deve seguramente o lllrgimento de um noro cetolicl~mo, encoredo ne fot'ÇI des icMi•. Jeclcson
de Figueiredo, Triltlo de Athlyde, Sobral Pinto, Vil..ne de Moreis, Jbnetlls Serreno e •ntos
outros Mriio etnid01 pelo Princlpe de Igreja pen o delemp•
nho de mialo nore, de que rlllll1 funde91o do Centro Dom
lmedletemente precedida de
crleçlo de reviste A ORDEM que,
h• mels de 60 enos, ocupe luger de
' deltllque ná 91lerle dos peribdlcos
· ,_·· ~-·
:

ter•
v•···

. .......... . . . . .

D. MlniGI .......
...... ~~~-- • Aademil . .
lilelre de Utrel • do Coneelho
Federal •
Cultura. o Q MerCCII
dOI
program• rediof6n~
pOita .......

.

..·--
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COI, que trazem dleri1111ente a mtl h - de IlNS petrlciCII I lngu•
gem eloqüente de f6 numa rou~
gem de plumes., 1 reelçer o quanto

pode 1 pureza do c:oreçlo tum•

no encontrar 1 upr..ao 111bllme
que el..,e 1 elme 10 tllbor. Com
D. Merc01 Berb011, • rellgilo 11
c - deflnitlvementll com e mels
pura lit.nun, 111idencilndo que
1 beleza 6 ume forme de emor.
Genldo
B8Z.re de Men-. principie entlo a dilcorrer sobre 01 ap61tolos lelp do
Brasil. QJe riqueze! Sue pene de
lize no b01quejo de perfis megnlficos, começendo com Certos
de Leet, seguindo-se Felicio dos
Sent01,Jecklon
de
Figueiredo,
Tristlo de Atheyde, Gust.vo · Cor·
çio, Everardo Backeuser e Adroeldo M~itll de COitL
Certos de Leet 11 litue ne
linhagem dos homens efirmetivos
de que o cetolicismo intelectuel
nescente cuecie ~ 1 11.11 mei6ecule pr~• se fizer 11ntir edequ•
demente. Meio s6culo de IIPOitol•

AITIIr nllara.

SoiNnte tal ........ poderia

IICPIIoar ..,. lnflulncla declllve neq•le Instante de trensltfo de um

cetolclsmo que ..ta de timidez
llt6rgice pera 1 .rencede de pol•
mica in1imorete, de que Jecklon
e depois Padre Fnnce 11 torneriam OI . . . . . . II'MitOI.
AI-. tom_. em 11111 ml01
1 obre inlcabede de Jecklon, ,.
tirando o Centro D. Vitlll de dltculllo polltlce pera
etribuir
ume dimenllo uniWtrsel, bem própria do emplo horizonte em que
sempre soube situar-11 o grande
11/!estre Alceu. Com ele, o cetol~
cismo genh_. meior respeitllbil~
dede cultural, e, ando, com • pr•
11nç1 ~~gun de Padre Leonel FnnCI verem01 ern.gir .ume fe11 de
esplendor do pen~M~~ento com
• m~ lndel6vel de dois tlllent01.
Belo o cap rtulo sobre Gustavo Corçfo pele honeetldlcle, e dlril
coragem, com que Geraldo lhe tre·
çe o perfil. Corçlo 6 nome hoje
proecrlto, em nzlo de _, estilo
~o e demalldor. Sen.. Ceterine de Siene lhe inspireve 01 e
critos ne permenente ecuiiiÇfo desvi01 que epontiiVe ne Igreja- que
tento emeve. Slu emor gerou .,..

1..

..... . . . . . . . . . . . ftOI . . . .,
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plale de Leon

Blov ~Ttflpi;Joa.

A obre de GEretdo 11 adentre no estudo de qu..., rellgloll
e de .Wievente pertlclpeçlo dlqu.._
que formem e moldura femili•,
onde forjou 1111 elme crlltl. Slo
piginas de nre beieze e edlflcente
sinceridade, 1 et.ter que e f6 de
Ganido nlo sofre oecileçk Nlo
há nele que p - h111er sido imptnde em Pucel ou Kierkeglerd.
~ • fá das IIm• sim~ e genero- que •bem que o Bem llti ecime del• e fezem do emplexo com
1 TnnscenciAncle 1 morada ~
bituel de seus ~lrit01.
O livro de Geraldo, I' em 1111
4' edlçlo, simbolize 1 genuine
religi01idede de elme ~lleire
e -.im contribui, nlo só pan o
conhecim111to dOI feustos de reltgilo mejorldrle do por6 brallhiro
senlo que edlfica como exemplo
pen todos n61 de que • integrtdllde 6 sempre p01sivel quando o
homem ~de 1111 vide na pureze com que veio 10 mundo e conno olhar de meturiclede e
mesma f6 com que por primeirl
vez abriu • olh01 pen 1 relllde-

•rv•
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Carta a

1n1:1

católico exemplar
....

Em~nte

anugo
Ml.nistro Geraldo Bezerra de :uenezes:
Acabo de ler encantado. seu IiHo - HOMENS E IDJUAS A LUZ DA FÉ, já em 4a.
edição.
Muito aprendi nessa leitura acurada, que me
de,·oJI·eu a velhOs temas, um dOs qUais a ~ues
tão Rei1g1asa, ao qual muito me dediquei. O
ilustre amigo teve Por sinal, a bondade de
citar o meu nom~ e um dOS meUs livres a
respeito de tão momentoso assunto.
De~a
\'8Z, sua con~lbUição alarga o honzonte da
história e da biografia, pois que divulga documentos inédlt{)S, colhidos no arquivo pessoa:; do Dr. Leandro Bezerra s< u avô, graude defensor de Dom VItal n~ Càmara Temporária.
Nas pesquisas que fiz sobre o bispo de
Olint'ia - o, Atanásio brú'Silelro, c0Ino fOi chamado - encontrei sempre, a caàa passo, o
nome do Dr. Leandro BeZerra. s eu s cllscursas,
na Câmara, marcaram por um alto e esclarecido teor de profundidade tematlca e de s!'•
guro COnhecimento de uma Qliestão que, dita
religiOsa, se esvaiu em equívocos de toda espécie até terminar
no j\l!g;;mento de um
TrlbÚna·t Civil, tncompetentc na matéria .

Conforme

provar no meu l!no
que
vou enviar-lhe, DOm vttal era pernambucano.
ASSlm con!essotJ.ose ao Padre Bentes em carta memorável,' que transcrevo na integra no
a>udido livro.
tentei
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Parece-me um tanto trreJevante esse pro..
blema: o essencial
é, realmente. a. atitud<>
desa.w>mbrada do grande
Bispo. definindO
claramente os limite!
jur1sc!lcionalõ entre o
Espírttua1 e o TetnpOr<d. Em todo caso, •
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contro,·érsia anima, vez por outra. Os hlstonadores e pesquisadores, de mOdo qUe é sempre oport uno fazer valer a próp1ia palilVra do
heróico Prelado que espanca todas as dúvidas.
O que desejo enfatizar no seu nvro í a
grande lição que nos dá . Muito !l;ostaria que

Ele estivesse nas mã'os
das nOo.·as geraÇÕeS,
que andam por aí às tontas. às apa•paclela!;.
desn1rt<ladas. sem saber que rumo tomem.
O pior dO nosso tempo t JUstamentt o
mau uso da libErdade. Essa palavra mágica
q~ a Revolução Francesa terminou por
levar a gt.;ilhOtina Il{Jma hora sOmbria da hUmanidade - se presta a muitos enganos. A
ju\·entude. excitada por falsOs proretas, go:!fa de f;npregá-"a e até mEsmo de cllnn!zá...la :
mas não sabe o que ela significa, isto é , o
bem e o mal que ?Ode conter .

Também o sou e nu:.~ca deixarei de eer .
Devo à congngação Mariana • - tanto a de
Natal como a do ll.ecil'e - minha formaçlío
espintual. Fol o lastro que fiz para enfren..
tar as tempestades da hora atual tão inde..

cisa e vacli.ante. Nunca tive, na :Wnha vláa, .
passando por diversos cargos públle<>s e pelo
amo1ente ag1tado da :f-aculdade, um só tns..
tante de dúvida e de hesitação . E, hOJe. ,fá
quase ao findar este século, a respeito do
qual escreVi um l!vreco que também ihe vou
em'lar, minha maior consolação é a de man..
ter de pé minhas convicções, transrnltlndo..as
a tilhos e netos, numa constancla interlor que
me conforta e me anima.
SE:u livro me tez voltar à época dos granfé, eram grà.nd'es
humanistas. sabiam Latim e Grego, P .
btam obedecer e por isSo mesmo sabiam man..
dar, foram servOs da. Igreja e vexll:áriOa da
Pátria

des homens, que tinham

Fala-se muito em libertação. Até lá eXls•
te uma TLOlllgla da Liber tação, como se a outra fos<:e de escravização Sõ a verdade nos
Hberhr~. disse o Cristo . Essa Verdade existe
desde o mom ento em que o Rectentor veio ao
mundo e sei'o u.a dramaticamente no sacr1fic!o do GóJZOta .

Não ha uma
Teologia da (Ou para) a
América Latina e outra para a El:lropa . Há
uma sõ verdade.
Illdivlsivel. Até Tobias
Barrrto reconhecia que a Igreja devia ser tn.o
tolerarJte, porQue, c!1zia ele, não se transige
com a verdade, que é uma só .

o que me tocou muito de perto no seu
livro, que é o restemunho de trés gerações,
fOI a r~oração d:>s gTandes serviços que
à. Crlllsa da. Fé prestaram o seu avô, o seu pai.
outros de.scendentes e, de maneira destacada,
D emillente amigo, QUe tem o or~rui.'ho <santo
Drg\llho) de se proclamar congrepdo marta.no.

Que geraçt.'o privilegiada essa que eu cha..
mnria a dinastia dOs Iflan.dros . Eles serviram
aos grandes ideais. Os que morreram, morl'el'am santamente, como seu a.vô e seu pai.
E Os que vivem cOntinuam a trajetórta sublime que se abrlu aos olhos de um mundo a.tonlto, despedaçadO, que anda à procura de ai
mesmo, como uma sombra erradia e pre$Wl&.

a.

,Escrevo esta carta às pressas, sem rever

palavras. fiei· openas ao pensamento qUe
me assalta. a mente, quando considero que
os t.randras ma.r czram por sua Fé, por sue
vida llibada. pelo amor a\ IgreJa. pela fldeU.
dade ao EVangelho.
Grandes homens, que
enfl·am na Btstórt& pela pOrta da Eternidade.
~eba o ab~ de profunda adm1raç6o

• omizade.
....

NUA) PEBE1BA
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