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O COMUNISMO- CRJTICA DOUTRINARIA 

A "Coleção Estrêla do Mar" publicou, em 
princípios de agôsto, o opúsculo Contra o Co
munismo, do professor e juriSta Geraldo Be
~rra de Menezes. 

Irrecusável o seu desassombro ao censurar 
a "nefanda'' doutrina nestes dias dadivosos 
para os adeptos de Marx, que, apoiados em 
altos postos ou escondidos em alguns setores, 
se empenham numa campanha demolidora, 
com o fim de destruir os princípios criStãos 
e democráticos em que se firma o nosso siste
ma de vida. Harmoniza-se a atitude franca do 
autor com sua condição de paladino da Igre
ja Católica. 

Bom seria que todos os cristãos se com
penetrassem de suas responsabilidades na 
quadra conturbada que atravessamos, lembra-

dos da advertência de Pio XI - o comunismo 
é uma guerra contra tudo o que é divino, e lhe 
puzessem a descoberto os erros e. atrocidades. 

o folheto contém a súmula dos desacer
tos e sofismas da doutrina marxista. "Magní
fico. Raramente se encontra síntese tão fe
liz"- eis a expontânea manifestação de Dom 
Antônio de Almeida Morais Júnior. 

o Marechal Adernar de Queiroz enfatisa 
a impressão neste fragmento: "O magnífico 
e oportuníssimo trabalho é uma contribuição 
preciosa sobretudo para o despertar de cons-

(~) :t!lste artigo (I) , sob o título Contra o Comu 
n&~~C\ com o qual saíram a lume as duas primeira; 
edblçl?esddo livro de Geraldo Bezerra de Menezes foi 
pu lCa o em "O S. Gonçalo " Sã G ' I 
25-10 1962 · "A G t • "' o onça o 
25-10=1962: "A xaz~ a .Comercial". Juiz de Fora: 
M . : qruz • Rio, 4-11-1962 "O Lutador" 
Poall}t~unurJm , !>fl~as, 25-11-1962; revista "Síntese': 

I lca, EconomlCa e SOcial" d P ti . . . 
vcrsidade católic d R' d • ~ on f1c1a Um
bro de 1962. a o lO e Janeiro, n.o de dezem-







Spes: "Quando os defensores desta doutrina 
(a marxista) logram alcançar o domínio poli
tico do Estado, atacam violentamente a reli
gião difundindo o ateísmo, sobretudo em ma
téria educativa, com o uso de todos os meios 
de pressão que tem a seu alcance o -poder pú-
blico" (n.0 20) . _ 

Professor de Direito do Trabalho, não se 
estringe o jurista de Dissídios Coletivos ao exa
me da Justiça SOcial no âmbito das relações 
empregatícias. Conhece a extensão do pro
blema sob novos aspectos no mundo mOderno 
e estuda seriamente a contribuição da Igreja 
em prol da Justiça e da eqüidade no plano do 
desenvolvimento que, no sentido pleno, envol
ve tanto o bem estar material, como a ele
vação culturar e moral do homem e da socie· 
dade. 

As investigações e anâlises que empreende 
não se esgotam na Rerum Novarum, de Leão 
XIII, ou na Quadragésimo Ano, de Pio XI, ou 
nas Mensagens sociais de Pio XII, para nos 
referirmos às peças de maior ressonância. 

Ao enfrentar os temas econômico-sociais, 
comprova como João XXIII, na Mater et Ma
gistra e na Pacem in Terri8, fortalece e atuali
za o magistério pontifício. 

Esclarece a firme posição dos padres con
ciliares veramente empenhados em tornar 
mais digna, mais humana e mais solidâria a 
vida do homem . Recorre à constituição pasto
ral A Igreja e o mundo moderno do Concílio 
Vaticano II, conhecida por Gaudium et Spes, 
documento de excepcional relêvo, . no qual se 
reitera que "o homem é o autor, o centro e o 
fim de tôda a vida social", admoestando-se que 
na vida sócio-econômica, "cumpre se respei
tem e promovam a dignidade da pessoa huma
na, a vocação íntegra do homem e do bem es.
tar da sociedade inteira,.. 

Aduz comentários à decisiva contribuição 



do Sumo Pontífice Paulo VI, com as memorá.:. 
veis encíclicas Eclesiam Suam e Populorum 
Progressio, o Discurso às Nações Unidas, .a 
Mensagem aos Padres Conciliares e outros re
centes pronunciamentos. 

Faz questão de realçar que no ensina
mento da Igreja, contràriamente à doutrina 
marxista, é constante a preocupação de não 
comprometer a nossa consciência, os nossos 
bens espirituais, os nossos valores supremos. . 

Geraldo Bezerra de Menezes não se per
turba com distorções de cunho derrotista. 
Nunca foi um vencido em face do Templo de 
sua Fé, tanto que jamais integrou a legião dos 
indecisos e mestres de prognósticos som-
brios. · 

Demonstra, por outro lado, a grandeza do 
papel histórico da Espôsa de Cristo, pronta 
sempre, oportune importune, a repudiar e de
nunciar injustiças, desigualdades, desequilí
brios, procurando corrigí-los ou eliminá-los na 
luta sem tréguas pela paz e ascenção do povo. 
Tal esfôrço não se exaure no bem estar econô
mico ou material, a que alguns teimam em re
duzir o papel da Mater: Ecclésia. Esta não po
de olvidar o bem espiritual, nem se perder 
num unilateralismo medíocre, qual o apregoa
do pelos doutrinadores marxistas. O trabalho 
milenar da Igreja em proveito do homem es
tende-se a sua integridade material1 inte
lectual e religiosa . 

Coerente, - e aí estão HÕmens e Idéias 
à Luz da Fé. Doutrina Social e Direito do Tra
ba~ho, Dignidade da Pessoa Humana,- o au
tor de O Comunismo defende a presença da 
Igreja no mundo, o que hoje soem chamar 
díálogo com homens e instituições. Esta pre
sença traduz. alta preocupação : a de servir à 
pessoa humana. 

Verbera ás doutrinas que reduzem o ho
mem a mero jnstrumento da produção e ·se 
caracterizam/ para utilizar-nos das expressões 
ae· Paulo VI - uma, pela "liberdade sem re-



grá"; outro, pela "regra sem liberdade'' (Carta 
ao Presidente das Semanas Sociais de França, 
1954). Em suma, nem a ordem social entre
gue ao livre jôgo das fôrças econômicas, ao 
ar·bítrio capitalista, nem o dispautério de uma 
estrutura opressora e totalitária. a serviço da 
jdeologia comunista. Esta sacrifica1 em nome 
do Estado ou da coletividade, não só os bens 
ou direitos inalienáveis do homem e dos gru
pos intermediários, mas "o patrimômio espiri
tual de cada povo". 

Justificam-se, ex positis, a lúcida admoes
tação do Arcebispo de Brasília, D. José New
ton: "A exposição da Verdade é sempre opor· 
tuna, e, no caso do marxismo, poderíamos in
vocar a exortação do Apóstolo: "insiste, exor
ta; não cesses de instruir" (2 T 4 2). E' o que 
fêz o fervoroso e brilhante apóstolo, pensador, 
·escritor, Professor Geraldo Bezerra de Mene
zes na 3. a edição ampliada de "O Comunismo 
- Crítica doutrinária, prestando inestimável 
serviço à geração presente e à futura". 

Por outro lado, destaquem-se as judiciosas 
palavras do eminente Núncio Apostólico no 
Brasil, D . Humberto Mozzoni, sôbre a notória 
crítica; ''Pela leitura do livro "O Comunism()J', 
pude observar que houve preocupação em es
clarecer, devidamente e à luz dos ensinamen· 
tos da Igreja, o verdadeiro sentido da iilosofia 
comunista". 

-
SôBRE O COMUNISMO - CRITICA DOUTRINAIUA 
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JUSTIFICAÇAO ( * ) 

'0 autor deste livro não tem a pretensão, 
que seria··ingênua, de subestimar a obra de 
Marx, a ponto de reduzi-la a cinzas. E não vê 
razão, que seria facciosa, para superestimá-la. 
Quer, simplesmente, numa exposição sintética, 
comprovada e lógica, restringi-la ao seu real 
significado. Procede a uma crítica de fundo , 
densa e vigorosa. de suas teses fundamentais , 
dividindo o volume em três partes : o ateísmo, 
o materialistno dialético e aspectos econômi
co-sociais. 

Atento à advertência de Cícero, não ousa 
silenciar a verdade - ne quid veri non audeat. 
Bem sabe que o doutrinador da dialética ma
terialista sentiu o drama trágico da fase ini~ · 
cial do avanço tecnicológico e acumulação ca
pitalista, marcada, no século XVIII, pela re
volução · industrial inglesa e pelo desenvolvi
mento da civilização industrial no século ~X. 
Recrimipou a exploração ignóbil ~as energias 
humanas, numa sociedade· conturbada e va
zia de sentimentos cristãos, reagindo, a seu, 
modo, contra uin sistema econômico propício 
à injustiça e a impedir o acesso dos operários 
aos bens da produção. 

Tudo isso é correto; não -pode ser obscure
cido numa estimativa imparcial. Nada disso, 
entretanto, deve impedir a aprecíação, cons
cienciosa e objetiva, dos erros sombrios e de 
todos os males que ofuscam, ou mesmo nulifi
cam, aqueles dados positivos. Não vê, o douto 
Professor, como esquecer o lado negativo, sis
temático e destruidor, do marxismo, cujos pon
tos marcantes delineia: a inserção na história, 
num processo irreversível, do signo da luta e 
do ódio; a generaLzação, no tempo e no e~pa
ço, de episódios trágicos, embora de carater 

--( .-) Referente à terceira edição . 



parcial e temporário, e que tendem, aos pou
cos, pela mudança das condições. de vida' e im
plantação de novos hábitos nas relações huma
nas, a limitar-se ao "eco de um mundo per
dido"; a teoria histórica, truncada e unilate
ral, com apoio exclusivo nos imperativos eco
nômicos; o realismo, ou praxis revolucionária, 
que pretende conduzir a humanidade, custe o 
que custar, ao termo do processo dialético, sob 
o espectro do mar de sangue dos movimentos 
subversivos e dos ininterruptos atentados à se
gurança e à soberania dos povos, com a prefi
guração ilusória de uma sociedade estática, 
sem classes ou divisões sociais; o desrespeito 
aos direitos fundamentais do homem, vincula
dos à liberdade civil, política e religiosa; a to
tal insensibilidade, pior ainda, o criminoso blo
queio aos novos planos de reconstrução social, 
fundados sobre princípios morais e juríd.i,cos, 
essenciais ao equilíbrio, à paz, à liberdade e 
à justiça; o propósito incontido de destruir o 
celeiro da fé e reduzir o mundo, num implacá-
vel ateísmo, ao pJa.no único das coisas mate
riais; enfim, a negação extrema de que o es
pírito seja o atr~buto essencial do homem, ali
cerce da concepção aniquiladora do hcmw 
re.;oDIOil'micus. 

Uma coisa é certa : Karl Marx· não com
preendeu, para valer-me da frase de James 
Shotwell, que "a força do átomo é menor do 
que a alma humana". Este o seu grande erro; 
em verdade, a fonte de todos os seus ; erros, 
como demonstra, maduramente, o autor deste 
ensaio. 

Com ele, e por sua atuação em vários se
tores da vida nacional, o ilustre Catedrático 
de Direito do Trabalho da Faculdade de Di
reito da Universidade Federal Fluminense, e 
seu benemérito Diretor, prestou ao país no
tável contribuição, como é possível verificar 
através das judiciosas referências às duas pri
meiras edições. 

Inicialmente, esta crítica do Comunismo 



saiu a lume em 1962, numa quadra de inquie
tação nacional, assinalada por acomodações 
inconcebíveis. Vivíamos "dias dadivosos para 
os adeptos de Marx", dias de "confusão pro
vocada .e perturbação dirigid!l-". 

A análise do antigo Presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho, e seu organizador, 
produziu frutos. Foi oportuníssimo "chamado 
à consciência" e "clarinada em hora da mais 
flagrante oportunidade", como salientou, com 
precisão, D. José Newton, Arcebispo de Bra
sília. 

Não é demais insistír nesta ponderação: 
autor apontou, com invulgar desassombro, 

"um roteiro de luz aos incautos e desavisados, 
e,m momento histórico referto de nuvens par
dacentas e de sombras de incerteza", na cor
reta apreciação do escritor Carlyle Martins. 

Suas páginas constituem, conforme P.ro
nunciamento do Cardeal D. Vicente Scherer, 
"calorosa defesa de uma ordem social funda
da na justiça e na liberdade". 

O publicista do Direito do Trabalho na 
Ccmstituição Brasileira é considerado "um dos 
mais profundos conhecedores dos problemas 
sociais de nossa pátria", acentua o Professor 

. Mário Curtis Giordani. Predispôs-se à luta 
"contra os inimigos da civilização cristã". Seu 
estudo, "mensagem clara e completa", está ela
borado, proclamam os críticos, com originali
dade, argúcia, método e sabedoria. 

O inolvidável Professor Ismael de Lima 
Coutinho, ex-Secretário de Educação e Cultu
ra do nosso Estado, e cujo nome respeitável 
encima o pórtico do Instituto de Educação da 
capital fluminense, refere-se ào "excelente tra
balho" do Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes, em termos consagradores : "Tudo nele 
-é ótimo: o vigor dos argumentos, a clareza de 
exposição, o estilo lapidar. Pena é que nem to
dos possam conhecê-lo! Seria uma tarefa me
ritória di~lgá-lo por todos os meios, para que, 



ao menos, grande parte dos nossos patrícios 
ficassem vacinados contra a peste do comu
nismo". 

Nesta ordem de considerações, razão as
siste ao Desembargador Carlos Xavier: "A obra 
do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes é tr~
balho eminentemente cívico". Foi publicado 
"em defesa da integridade e da paz de nossa 

. Pátria" (D. Oscar de Oliveira). 
Identicamente, o General ·Lyra Tavares, 

ex-Ministro do Exército e membro da Acade
mia Brasileira de Letras, soldado e intelectual, 
após louvar a felicidade da síntese e a autori
dade de quem a elaborou, ressalta: "pelo as
sunto e pela orientação, este trabalho já seria 
uma colaboração construtiva para o preparo 
da consciência cívica do povo". 

Aí temos um dos seus grandes méritos, a 
justificar-lhe a tiragem, como segundo núme
ro, na Série Formação, "Cadernos de Ensino 
Médio e Superior", iniciada por este Departa
mento. Servirá· a professores de nível médio e 
superior das áreas de Ciências Humanas. 

Eminente Professor universitário, Luís T. 
Frescura, da Faculdade de Direito de Assun
ção, põe em relevo " el auge continental que ha 
merecido su brillante estudio para la defensa 
y consolidación de todos los princípios y valo
res de la cultura y civilización, occidentales y 
cristianas, frente a los sofismas marxistas de 
ayer y hoy" . 

Repercutindo além-fronteiras, a obra foi 
estimada como " altamente provechosa y de 
grandes ensefianzas" pelo conCeituado Mestre 
Juan D. Pozzo, da Faculdade de Direito da Uni
versidade de Buenos Aires. No julgamento do 
Cardeal D. Luís Concha, Arcebispo de Bogotá, 

·"es ciertamente un sólido trabajo, muy opor
tuno no solamente para el Brasil sino para 
todos estos países de América". Em suas pá
ginas, "hay cuanto se necesita para conocer 
el Comunismo", di-lo outro eminente Cardeal 



latinoamer1cano, D. Nicolás Fasolino, Arcebis
po de Santa Fé, Argentina. 

Pela defesa da civilização cristã e repúdio 
a doutrinas que não se ajustam, antes se 
opõem, à formação de nossa gente, infensa, 
por índole, ao terrorismo de contrabando que 
nos ameaça; pelo que transluz de amor da Pá~ 
tria, de convicção democrática, de conhecimen
to e compreensão da realidade brasileira, de 
ardente entusiasmo pela Justiça Social e efe
tiva realização dos seus objetivos, com a as
cenção ordenada do povo às conquistas da ci
vilização, - por tudo, este livro, que já pres
tou ao país inestimáveis benefícios, constitui, 
ainda hoje, plenamente atualizado, subsídio de 
primeira ordem para a formação da mocida
de e do povo em geral. 

Reeditando a erudita monografia do Pro
fessor e Ministro Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes, de par com aquele propósito de 
formação e esclarecimento, tributamos mere
cida homenagem a um educador insigne, que 
exalçou, com o seu nome e as suas realizações, 
o cargo de Secretário de Educação e Cultura 
do Estado do Rio de Janeiro. 

· João José Ribeiro Galindo 
Diretor do Departamento de Educação 

Média e Superior 




