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A GUISA DE PREFACIO À 2.a EDIÇÃO 

~ste livro, pela altitude e seriedade dos temas nêle 
debatidos, é, sem dúvida, uma formosa afirmação de 
inteligência, a revelação de um espírito forte e austero 
que aparece já dotado de cultura bastante para abordá
los com intrepidez e segurança, já afeito à meditação e 
ao jôgo 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 excelente pela 
concisão, pela. vernaculidade e pela dignidade de ex
pressão. 

OLIVEIRA VIANA 
Trecho da apresentação de "Homens e Idéias à 
Luz da Fé", à Academia Brasileira de Letras. 

V. 'sôbre "Homens e Idéias à Luz da Fé", 2.8 ed., as apre
ciações de LYAD DE ALMEIDA - "Diário do Comércio", Nite
rói, 11 de dezembro de 1958; "O Lutador", Manhumirim, Minas~ 
12 de abril de 1959; PADRE JOSÉ MARIA LUSTOSA CABRAL
"A Cruz", Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1958; "O Flumi
nense", Niterói, 23 de dezembro de 1958; "O Lutador", Manhumi
rim, Minas, 22 de fevereiro de 1959; JOSÉ NEWTON ALVES DE 
SOUZA - "O Lábaro", Cidade do Salvador, Bahia, 15 de dezem
bro de 1958; "O S. ~nçalo", S. Gonçalo, 12 de fevereiro de 
1959; PADRE VALÉRIO ALBERTON, S .J. - "Boletim" da Fe
deração das Congregações Marianas de Curitiba, dezembro - 1958; 
ALARICO MACIEL - "O Fluminense", Niterói, 27 de dezembr,o 
de 1958; TEL~MACO ANTUNES DE ABREU - "Tribuna Golll
çalense", São Gonçalo, 18 de janeiro de 1959; ANTôNIO MAIA 
- Revista "Estrêla do Mar", órgão oficial das Congregações Ma
rianas do Brasil, janeiro - 1959; ARMANDO GONÇALVES -
"Diário Fluminense", Niterói, 31 de janeiro de 1959; HEITOR 
GURGEL - Jornal "Shopping News", Rio de Janeiro, 1.0 de 
fevereiro de 1959; RENATO DE LACERDA - "Diário Flumi
nense", Niterói, 3 de março de 1959; OSWALDO FREITAS- "A 
Gazeta de Lorena", Lorena, 26 de fevereiro de 1959; "0 Lutador", 
~anhumirim, Minas, 31 de maio de 1959; JOSÉ PEDRO MIRAN-

DA - "Diário de Notícias", Ribeirão Prêto, 28 de fevereiro de 
00; "O Diário", Ribeirão Prêto, 3 de março de 1959; PEDRO 
ESTELITA HERKENHOFF - "Fôlha da Cidade", Cachoeiro de 
Itapemirim, Espírito Santo, 18 de abril de 1959; CARLYLE MAR
TINS - "O Estado", Fortaleza, 24 de abril de 1959; "A Palavra", 
Niterói, 19 de junho de 1959; GUILHERME SANTOS NEVES - "A 
Gazeta", Vitória, Espírito Santo, 28 de abril de 1959; "O S. Gon
çalo", S. Gonçalo, 20 de maio de 1959; AUGUSTO DE SOUZA 
(pseudônimo literário do Prof. GERALDO COSTA ALVES) -
"A Gazeta", Vitória, 7 de maio de 1959; FERNANDO DUARTE 
RABELO - "A Gazeta", Vitória, 2 de junho de 1959; MARIO 
CURTIS GIORDANI - "Correio Fluminense", Niterói, 18 de 
junho de 1959; ,RAYMUNDO DE SOUZA MOURA - "Diário do 
Povo", Niterói, 11 de julho de 1959; JORGE BELTRÃO - "Infor
mativo Pousoalegrense", Pouso Alegre, Minas. 15 de junho de 1959; 
HENRIQUE DE SERPA PINT - "O Paladino Democrata", 

iterói 15 de novembro de 1959; JULES-LOUIS TELLIER -
Jornal' "Vers l'Avenir", Namür, Bélgica, 6 de janeiro de 1959; 
DOM JOSÉ FÉLIX GAWLINA- revista "Estrêla do Mar", Rio, 
dezembro de 1969; A. A. D. - "Voz do Paraná", Curitiba, 8 de 
março de 1969. 
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HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA FÉ 

Obra de 250 pgs. de autoria do nosso di
nâmico e dedicadíss!mo Presidente Nacional, 
Dr . Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
que é também membro das Academias Flu
minense e Cearense de Letras . Dos Institu
tos Históricos de Sergipe e de Petrópolis . 
Segunda edição revista e aumentada. COLE
ÇAO ESTRELA DO MAR - 1959 . 

"t um livro de fé desassombrada e é um li
vro ditado por um acendrado amor . "t um 
livro corajoso, de afirmação, de definição . 
:1!: também um livro combativo, que honra a 
fita azul de seu extraordinário autor, hon
rando todo o movimento mariano nacional. 

Livros desses - basta que seja do nosso 
Presidente Nacional para o recomendar -
não deve faltar em nenhuma biblioteca ma
riana e em nenhuma estante de mariano. 

Parabéns efusivos ao seu autor e para
béns também à Confederação, cuja Coleção 
Estrêla do Mar se viu enriquecida de tão 
valiosa dádiva . 

P . V . A. 

Pe.· Va'l·ério Albert·on·, s·. J"., 
Diretor da Piaeraçlo das Con
crecaçOea Marianas da Arquidio
cese de Curj_tiba. 

"Boletim da _Fe.deraçlo das Con
crecaçOes Marianas da Arquidioce
se de Cvj_ tiba" - Ano XIX - De-
zembro de 1'58, ne 12, '''· 7. 
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! - ,, H~mtns el~éias a luz M fé' \ 
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ESCREvE LYAD DE 
ALMEIDA 

!'> ~ 
t l ~ Geraldo Bezerra de Mene- tem o ~eu lugar em llMro 

Jentu.siasmo e em nossa adm1 
racão. 

) "'- ,<;e& acaba de lançar, em se-

J
j'.... ~~ gunda- edição revista e au- · 

~ mentadia, ''HOMENS E 
IDÉIAS À LUZ DA F'í:.. 

Em uma época em que o , 
homem para melhor vencer 
(melhor vencer, no conceito 
do século, é vencer mais fa
cilmente), 1~aD.sige, se amo1 
à'a e transigindo e se amol
dando tse agacha, Geraldo 

f 
~ Quando do aparecimento 
,- da primeira edição dêsse m:;;. 

r ..., . pi~ado trabalho, sôbre o 

~i • mesm.o me pronunciei, nos: 
' idos de 1942. 1. - - Ontem, como hoje, o livro Co~lue nr: Ga Pigina 

-- H~.l~~~J~i~aJ, s~.:~o~;,. .. ,~.~>enV I 
fic-o de que o autor não mu znexra. 1 

Conforta vêr quast d~"!!! I dou e de que eu, que em q . 
· ' ~i tudo mudei, mantenho em 4ecenios decorrido> um 

' · tôrno da obra o mesmo cn mem manter. n:> ,_.ec~cmoinho 
·~usiasmo, 0 mesmo respeito, 

~na >uz. a_mesma fé. e mesma admiração. 
da v ;da. :·s '1fp · ~~1<>" idéias. a~ "HOMENS E ID;lt!AS A 

Razão. pods, teve Levif LUZ nA FÉ" é um guia es-
Carn .. ,ro ao dizer prafacian piritual mesmo para Os hrr 
do \.'ivr~, que G~al.do de 

l.f mens de idéias que não têm, 
Meneses, usando uma t!X- como o seu autor, a luz '1'-a 
PllesS~b que êle p~()prlo t.O-

mou do Padre Julio Maria, fé ~Ierece ser lido. Maits do 
ê um homem de maica. ·~ qu.e1 lido . Meditaoo. 
bôa m:" , · compuJsei-o . com emoção. 

-\ 

• ne ta'"O, ~.ó uma Cv-'"c-e-1 
0 pensamento de Geraldo 

C...tf1 marcada pelo ideal e pela Bezerra de Meneses entrou 
virtude pode prOduzir tal em minha alma, como um 
obra. :ra:i.o de sol num quar'i<o escu 

Este livro de Geraldo Be 
zerra de Meneses é um encon 
tro para mim. ~ um mila 
gre. 

A vida crestou-me u "n
siasmo pelas coisas. 'Ma,;; 
lendo, hoje, o que de HO 
MENS E IDÉIAS A LUZ 
DA FÉ", escrevi em 1942, 
nada tenho a acrescenlla.l'. 
Não foi exagerado o meu ~'l 
·~UsJasrno juve'l'lil pela ohca 
do amig0 ilustre. 

A seriedadle do livro err• I 
prestou-me a s.ededade do . 
comentár•0. A sJnceri<larte ~ 
marcou a t>inceridade &o cri 
t.ico improvisada-;-

0 milagre está em .:}n·, 

lrojt> que descreio de qll8si I 
1-udo c de quasi 1.:Qdt0'5', ao re I 

ro. 

• 
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'« Homens e ideas á luz da fé» 

Lyad de Almeida 
I 

Geraldo Bczeçra de Menezes aca-
ba de lançar, em segunda edição 
revista e aumentada, «HOMENS E 
IDÉIAS A' LUZ DA FE'». 

Quando do aparecimento da pri
meira edição dêsse inspirado tra
balho, sôbre o mesmo me p-ronun
ciei, nos idos de 1942. 

Ontem, como hoje, o livro tem 
o seu lugar em nosso entusiasmo 
~ em nossa admiração. 

Em uma é{IOCa em QUI! o homem 
1 

para melhor vencer (melhor ven
cer, no conceito do século, é ven
cer mais fàcilmente), transige, se 
amolda e t r ?. n s i g i n d o 
se agacha, Geraldo Bezerra de Me
nezes se l!rgne rcrtical como uma 
palmeira. 

Conforta ver, quase dois decê
nios decorridos, um homem man
ter, no redemoinho da vida, as 
mesmas idéias, a mesma luz, a mes
ma fé. 

I Razão, pois, teve Levy Carnei-

1 

ro, ao dher, prefaciando o livro, 
l que Geraldo de Menezes, usando 

uma expressão que êle próprio to
J mou do 'Padre Júlio Maria, é um 
1 homem de marca. De boa marca. 

De fato, só uma consciência bem 
marcada pelo ideal e pela virtude 

pode produzir tal obra. 
. A vida crestou-me o entl1siasmo 

pelas coisas. Mas lendo, hoje, o 
que de «HO.ME!-;S E IDÉIAS A' 
LUZ DA FE'», escrevi em 1942, na
da tenho a acrescentar. Não foi 
exagerado ao meu entusiasmo juve
nil pela obn do amigo ilustre. 

A seriedade do livro emprestou
me a seriedade do comentiirio. A 
'sinceridade marcou a sinceridade do 
crítico improvisado. 

O milagre está em que, hoje que 
descreio de quase tudo e de quase 
tc,dos, ao reler «HOMENS E IDÉIAS 
A' LUZ DA FE'», me cientifico de 
que o autor não mudou e de que 
eu, que em quase tudo mudei, man
tenho em tôrno da obra o mesmo 
entusiasmo, o mesmo respeito, a 
mesma admiração. 
«HOME~ E IDÉIAS A' LUZ DA _ 

FE'» é um guia espiritual mesmo 
para os homens de idéias que não 
têm, como o seu autor, a luz e a/ 
fé. . . . . . . . . . . .. . ............ . 
, Merece ser lido. Mais do que lido. 
Meditadf). 

Compulsei-o com emoção. O pen
sr.mento de Geraldo Bezerra de M&
nezes entrou em minha alma, como 

!t:m raio de sol num quarto escuro. 
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MINISTRO GERALDO BEZERRA DE 
MENEZES 

do Trabalho, assim se manifestou o 
padre José Maria Lustosa Cai>ral, 
dll'etor do periódico ·'A Cruz'•, do 
Distrito Federal: 

"0 ilustre presidente da Confe
deração Nacional das Congreg:tções 
Marianas acaba de apresentar a 
segunda edição revista e aumenta
da de "Homens e Idéias à Luz ua 
Fé". -

Esse trabalho, que foi tão hem 
recebido e tão bem apreciado quan
do apareceu em sua primctra edi-
ção agora vem novamente à luz, 
revisto e acrescido em seu conteú
do. 

Distintos prelados católiro!> c co- , 
nhecidos escritores fizeram o elo
gio do liv.ro que então acabava de 
aparecer. Outro tanto e mai~ a.n
da devemos esperar da nova edição 
de tão útil trabalho. O título àa 
obra é bem ajustado aes as!funtos 
enfeixados na mesma, em que a fé, 
ou seja a religião, vem a ser o ele. 
mento básico que inspira lôtla a 
obra. 

Geraldo Bezerra de Men~~es, 
além de ser elemento de destaque 
no mundo mariano, pertence a aca. 
demias de letras e institutos histó
ricos 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 inte
merata do direito, da justiça e da 
verdarie. 

Sua inteligência e sua cultura ~ão 
empregadas nas boas causas. 

Os assuntos que mais wrsa sao 
O" atinentes à doutrina sol'ial c :10 

direito do trabalho, sempre na 
sustentação dos princípios di I unrli· 
dos pela religião católica. E• por 
isso que lemos com prazer ~s tra
búlhos de Geraldo Bezerra .jt! Me
nezes e os recomendamos aos nos
sos amigos e leitores. 

Saudemos, pois, com alegria e 
entusiasmo o aparecimento :la no
va edição do referido livro e aus
piciamos ao mesmo o maior aco· 
lhimento da parte do nosso públi
co. 

Ao ilustre e conhecido -!scritor 
os nossos mais sinceros parabéns". 
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«HOMENS E IDÉIAS A' LUZ 

I 
DA FE'» - (2'-' edição revista 
E} aumentada - de Geraldo Be
zerra de Menezes). 

Padre José ::Vlari1 Lustosa Cabral 
Diretor do jomal «A l.niZ» do 
Rio de J anciru. 

O ilustre presidente da Con
federação Nacional das Congre-

titutos histórkos 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 intemerata do 
direito, da justiça, e da ver
dade. 

Sua inteligência e sua cultu
ra são emp!:'egadas nas boas 
causas. 

Os assuntos que mais versa 
são os atinentes à doutrina so
cial e ao di-::-eito do trabalho, 
sempre na sustentação dos 
princípios diftmdidos pela reli
gião católica. E' por isto que 
lemos com prazer os trabalhos 
de Geraldo Bezerra de Mene
zes e os recomendamos aos nos
sos leitores. 

Saudemos, pois, com ~legria 
1 e entusiasmo o aparec~ent.o 

da nova edição do refendo h
vro e áuspiciemos ao mesmo o 
maior acolhimento da parte do 
nosso público. . . 

Ao ilustre e conhec1do escrl-
tor os nosso5 mais s'lnceros pa-
rabéns. 

1.. gações Marianas acaba de apre- .,_ ______ _ 
sentar a 2'-' edição revista e au-

1 mentada de <<Homens e Idéias 
à Luz da Fé». 

Êst~ trabalho, que foi tão 
bem recebido e tão bem apre
ciado quando apareceu em sua 
primeira edição, ::!gora vem no
vamente à luz, revisto e acres
dúo em seu conteúdo. 

Distintos prelados c a tól'icos 
e conhecidos escritores fizeram 
o elogio do livrp que então aca-

' bava de aparecer. Outro tanto 
e niais ainda devemos esperar 
da nova edição de tão útil tra
balho. O titulo da obra é bem ' 
ajustado aos asstmtos enfeixa
dos · na mesma, em que a fé, 
ou seja a religião, yem a ser 
o elemento que inspira tôda a 
obra. 
Gerald0 Bezerra de Menezes 
além de ser elemento de desta~ 
que no mundo mariano, perten
ce à Academia de Letras e ins-

~~-/tf~ 
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~ -:t:8"" .(., d'....t.... rt-:. ~ ~ CJ-2;.:. ~ 
~..AMA. ; o 
!i ~YJ ~ ~ ~.1 4'1 o4. ~ ~ --19&-8) 

~f~w·,..~o~J J.f~_, ~S~ ~ o4. -l9õ8. 





I ~.t1 rt 

com iúbilo, o rea
parecimento de "Homens e 

José Newton Alves de Souza 

Idéias à Luz da Fé", cuja temãtico dos assuntos e pela 
primeira edição é de 1942. agradável forma literária, 

Trata-se de uma obra de 1 quer se considerem os estu
pensamento e de apostolado, dos propriamente ditos, quer 
contendo a segunda edição, PS discursos, merecem não 
seis partes e um anexo. Con- apenas lidas, mas divulga
frontando-a com a primeira, das. 
nota-se o mesmo alto nível 

zerra de Menezes, pelo que é 
e representa dentro do pen
samento e da cultura cató
lica brasileira, pode figurar, 
com justiça, entre aquêles 
mesmos patrícios que, em 
"Homens e Idéias à Luz d 
Fé", tão bela quão c·--•-..1.'· 
tentemente estudou. cultural, e mais uma amplia- O dr . Geraldo Bezerra Me

ção bem considerável. Abre nezes, atual Presidente da 
a primeira parte excelente Confederação Nacional das 1-----------...;..:o 
estudo sôbre 0 comunism~ Conaregações Marianas, mem 
seguido de outros sôbre ~ bro c1aa Academias Flumi-
Ação Católica, a Igreja e a nense e Cearense de Letras, 
paz tmiversal, a formação bem como dos Institutos Hi~-
cris - . As figuras de Pio <tóricos de Sergipe e Petro-
xn, . aime Câmara, D . polis, é autor de outras obras, , 
José Peretra Alves e Monse- como "Política Sindical Bra- f 
~hoi' 11tt.o Lula são tratadas slleira", "Doutrina Social e I 
com profunda veneração e Direito do Trabalho", "O Di- ~ 
~lidade, fazendo-as ressal- reito do Trabalho na Cons
tar da História em molduras tituição Brasileira de 1948"; 
gue as vinculam ao tempo e "Dissídios Coletivos do Tra
os marcam para a eternida- balho e Direito de Greve" 
de. (3.a edição) . 

A terceira parte são subs-
.tanciosos estudos sôbre Con- Católico de tradição e de 
tardo Ferrini, Carlos de Laet , fato, filho do grande José 
Felíclo dos santos, Jackson Geraldo Bezerra de Menezes 
de Figueiredo, Tristão de e neto do eminente parla
Atafde, Adroaldo Mesquita da mentar Leandro Be-.serra 
Costa e Mélchiades Picanço. onteiro, o Dr . Geraldo Be
A quarta e a quinta tratam, 1DIIIIIIIIU~IImmniiDIIIRIIIIIIK:IIIIlll'' 
resjiéctivamente, dos emi-' 
nentes brasileiros José Gertl-
do Bezerra de Menezes e 
Leandro Bezerra Monteiro. 

A última compreende sau
dações ao Episcopado Brasi
leiro e ao Catequista Geral 
pa Congregação Sulesiana, e 
o d1scurso do Au~ na Con-

1 
centração Mari#"'ão xxxv::: 
Congresso Eucarístico Inter
nacional . 

Lêem-se essas páginas com 
verdadeiro prazer e proveito 
espil;ltual. Por sua oportunt

e, pelo timbre doutdná
rl que as marca, pelo valor 

-)(-

-.)!(-
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(\ MINISTRO GERALI>O BEZERRA DI<~ MENI·~ZES aca-
U ba de publicar em segunda edição (revista e <lt!m~• 
ta da) o excelente trabalho "Homens c Idéias à luz da 
Fé", com prefácio de Leví Carneiro (da primeira ) e pa
lavras de Oliveira Viana, na segunda . Trata-se de uma 
obra de fôlego do consagrado homem de letras e de cul
tura jurídica notável, que teve a gentileza de nos enviar 
nm exemplar , com expressivo ofer~cimento r1ue profun· 
damente nos desvaneceu. Gratíssimos à distinção do ? Ministro Geraldo Bezerra d~ Menezes. 

l 

Alari co Mac1tl 
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.. HOMENS E IDÉIAS À LUZ DA FÉ" 

Quem dera tivéssemos ameudadas 
vêzes a felicidade de devorar quase de 
uma só assentada 246 páginas como as 
de "Homens e Idéias à buz da Fé", re
centemente 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. Au
tor consagrado de tantos trabalhos co
mo "Doutrina Social e Direito do Tra
balho", "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 Car
neiro - exalçando os ideais a que se 
dedicou, a alguns homens que a êles têm 
servido com destaque. De tal sorte, tra
vando, 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 magnífi
co de sua apaixonada dedicação às 
mais nobres aspirações humanas. A 
concepção materialista da vida encon
trou sua afirmação mais exaltada e 
ameaçadora no comunismo. Nesse re
duto central o autor a ataca. Por ver 
no comunismo a antinomia extrema da 
doutrina católica - a violência coptra
posta à bondade, a opressão de umas 
classes por outra em vez da sua confra
ternização, o materialismo em oposição 
ao espiritualismo." 

Da metade do livro em diante vemos 

ANTONIO MAIA 

desfilar diante de nós - focalizando 
Geraldo Bezerra de Menezes de modo 
preciso as características predominan
tes 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 ex
pressou sôbre a obra T ristão de Atai de: 
"É bom ver subir assim a nova geração 
para a batalha em que nós outros já 
vamos fraquejando. É bom ver entra
rem na liça os novos lutadores, mor
mente 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 reli
gioso. Mas queremos apenas dizer que 
a "Coleção ESTRELA DO MAR" fez 
ótima aquisição ao encorporar "Homens 
e Idéias à Luz da Fé" à sua série CUL
TURA, aliás inaugurando-a, pois até 
então dita Coleção só havia cuidado da 
série FORMAÇÃO, com os opúsculos 
já conhecidos de todos os congregados. 

Portanto, de parabens estão o autor 
e também a "Coleção ESTRELA DO 
MAR" por este lançamento sobremodo 
auspicioso o que vem enriquecer as bi
bliotecas religiosas, sobretudo as ma
rianas. 

Pág 15 JANEIRO DE 1959 - ESTRELA DO MAR- N.o :il2 Pág. 28U 
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MARDI 6 JANVIER 1959 

Lhroniqt~e 
ESSAIS 

des 
,JL: 

Homens e ldeias a Luz da Fé, 
Hommea et Idéee à 1& Lumlêre de la 
Foi. L'auteur, Geraldo Bezerra de Me
lle31e5. miniltre du Tribunal s~rleur 
du Tr&vaü dl.recteur -•Wral de la 
Justice du Travall a.u B~ll. présldent 
ele la Contédératlon nationale des Con· 
gNatlon. ma.rlales, "'tri8entant du 
Bréãil au aremter conarea mondlal de 
l'Apoatolat la.Ique <Rome, 1931)\,publle, 
en portugais un gros et beau uvre oü 
l'ldéal chrétÍen de sa. vle est exposé1 oomme on le volt, suivi, réallsé tan~; 
au BréaU qu'en d'autres pays du mon- , 
de ; ou de nombreuses

1 
éminentee P-er

sonnalités, tant relig eusea que la!
ques, toutes vouées au même idéal &O· 

I clal, sont biographiées aveo ferveur,. 
particuliêrement cellea qui POrtêrenli 
son nom : Dr Leandro B.ezerra Mon

, teiro et Dr José Geraldo Bezerra de 
I Menezes. La. premlêre éditlon a béné-

ficié d'une élogíewe préface de Levl 
Camero. Oliveira Viana a présenté la 
seconde à l'Acadêmie dea Lettres du 
Brésil, en insistant sur la fralcheur, 
l'intérêt prlmordial de l'ouvrage, sur 
l'expresslon vivante et digne. Ceux qui 
connaissent la langue. de Oamoens Ji
ront ce livre. d'accord . émWI quand 11 
rappelle les prlncipes directeurs de 
l'A:ction Catholique, quand U nous ini
tie à la Doctr.íne soclale du grand 
pape Pie XII quand il s'attaQue avec 
v1rulence au communisme destructeur. 

Le 23 juillet 1965, l'auteur prononça 
comme présldent de la Confédération 
des Congrégatlons marlal~s. un admi
rable, feJ:vent discours au 36e Oongrês 
eucharistique interna tlonl''. On m4di
tera cette page d'un grand commenta
teur de la doctrlne soclale de l'Egl:Se, 
dont l'audlence m~rite d'être unlver
selle. <Edlteur : Oraflca Laemmert 
Ulnitada. rua Carlos de Carvalho. 48, 
Rio de Janeiro. Adresse de l'auteur : 
rua Quevaldo Cn~~: . 63. Nlteroi, Estado 
de Ri_? de Janeiro. Bréall.J ..1 

Livres 



(
Telem(tlc.o Antunes) 

de Abreu 

iReservei algumas . ho~as,dúvida em propôr, com aplau-~b8;LICOS acadêmicos, firme na 
de domingo passado, a leltu- ;sos gerais, hm;nenagem espe- Fe, que herdou de seus an- ~ 
ra de Homens e Idéias á Luz cial do Centro Acadêmico ao Jepassados. lEntre ~tes, p 
M Fé - em 2.a edição, re- seu grande presidente, com dr. José Geraldo Bezerra de 
vtata e aumentada - de au- ·a inauguração do se~ retra- Menezes, seu pai, "católico 
torta de Geraldo Bezerra .de to na sua sede, de cuja sole- fibra", "all.aa apostólica e e 
Menezes. Lendo-o reviv~ nidade tive a honra, por desi- pí:r;ito limpido" e o dr. Lean
emocionado, cenas e figuras gnação do então presidente, dro Bezerra Monteiro, seu 
dos meus tempos acadêmicos. Badger Silveira de ser o ora- avô, conhecido parlamentar 
Como correm os anos. . . Co- dor oficial. do Império, o grande defen
mo voam . . . Quasi dois de- Apesar de sua incansável sor dos Bispos D. Vital e D. 
cêntos se passaram e a im- vida univ~rsitária, Geraldo Macedo COsta, na célebre 
pressão que tenho é a de que Bezerra de Menezes foi sem- questão Religiosa. 
os fat<Ji>. se desenrolaram on, pre o mesmo homem de fé, Já nos ú~im:os anQs da 
tem· mas de fé viva, sincera, co- Faculdade, Geraldo :Sezerra 

Contemporâneo de Geraldo, jmuntcativa ,o que lf.ps de- de Menezes, como se infe;re 
na Faculdade de Direito, monstra o soneto publicado, do soneto de Anibal }.(elo 
pude sentir de perto, a be- em ~935, no opúsculo "Pan· .Couto, procurava fixEO: alguns 
Défica influência que exerce-tteon-Pertís acadêmicos da problemas ligados à preserva
rã sôbre a sua aeração uni- Fqp~~de de Direito", do ção dos princípios morais e à 
versitária. o el}tãl> estudante saiaoso POeta fl.llminense doutrina cristã . Focalizava 
de direito. Aureos tempos, Anibal de Melo Couto. O nos seus escJitos grandes fi- j 
• qu~ ofereceram ao Esta- autor, ~ então universitário, guras de aiKJ"stolos leigos, co
do .do Rio e ao Brasil nomes não só •fotografava, mas va- mo Carlos .de Laet, Felltcio 
da ,matar projeção •na vlda ticinava, irônicamente, o fu- dos Santos, Jackson de Figei
profissional, na magistratura, turo do seu colega de turma, redo. É:ram tais linhas como 
n,as letras, na politlca . o quartanista de direito Ge- que os prlnieiros rascunhos ou 

Foi notável a atuação de raldo Bezerra de Menezes: . tentativas, para o lançamen
Oernldo no seu tempo de e&
tudante, prenuncladora da 
-sua atual condição de cate-· 
drátieo, por concurso, da Fa
~ldade de :Oireito e Minis
n-o do mais alto Tribunal do 
TrabalhQ. Orador e presiden
te do Centro Acadêmico Eva
risto da Veiga, presidente do 
Centro Fluminense de Estu
dos Jurídicos, orador da tur
ma de bacharelandos de 1936, 
laureado em J!Oncursos de 
oratória..,# assfduo colabora

"Inspirado escritor, seu sonho ai,ltigo 
É 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! 

A sua aspiração é ser juiz! 
Há de vestir a toga e 11er feliz, 
Na impressão de que veste uma batina . . . " 

dor de JOrnais e revistas Além de vestir a toga, o 
teve seml!re em evidêncí'a. · A Ministro Geraldo Bezerra de 
sua gestão como presidente . 
do órgão oficial dos aluno!: ·Menezes, hoJe presidente da 
da Faculdade de Direito Confederação Nacional das 
marcou o momento de mais Congregações Marianas, e, em 
intensa vibração universitá- 1951,-..epresentante do Bra-

. ria flum~ense . fi'. au.. lftl .PI,\nleiro congresso 

l 
Por tudo isso, anos após, Mundial d& #ipostolados dos 

quando eu quartanista e Ge- Leigos, realizado em Roma, 
raldo já advogado, não tlv~ - é o mesmo católico dos 

to, em · 1942, de "Homens e 
idéias à Luz 'da Fé'". Quando 
aparecetl a primeira edição 
deste livro, que calou pro
fu~amente no meu éspirito, 
escreví 4f!Da apreciação sóbre . 
o tne:;mo, púb1tcllaa ém "0 
S . Gonçalo", de 10 de maio 
de 1942, "O Fluminense", de 
16 de junho de 1942 e na 
revista "Vida Nova", do Rio, 
nú,ni.ero de julho de 1942. 
Convencí-me de que o êxito 
da obra esta~a assegurado. 

,E, felizmente 



~ 

-~ B_.,. de 
honnilulti o ~ 

Já/é --.:-.,..,., ---
que- é U7ll4' -~ ..... 
tura vtute& e •a4tf•. 

Oliveira Viana, · autor de 
"Populaçõea Meridonala do. 
Brasil", ":IÇ'foluçio do Po'"'-~.-.-.- . 
e outros Jivtoa ~ pata 
o estudo de nossa formac&o 
histórica e social fez a apre;. 
sentação de "Homem e :rcUta 
à luz da Fé" à Academia Bra
sileira de Letras. •,.-,e. livro, 

disse o famoso IOclólogo 
- pela altitude e aeriedade 
dos teme&s nlle debatido~ é · 
sem dúvida, uma tomloatl 
attrmaç4o de fntel~. 4 
revelação de um upfrito for· 
te e austero que aparece 14 
. otado de jou,lbura ®atem~ 
ara abordá-loa com mtrepl

~ez . e segurança, lá at.Cto 
,,tm~itaQcio e ao 16go ~ 

l~éias gerais, 1á senhor tU 
,seus Pensamentos e, o G'UB I 
ainda mais 1á !!Bnhor da tr4C 
pena, pois sabe tmtlr ot 
• 'eus ' tem& predl'íetóa '"",.. 
esttzo ezcelente pe._ ~rtc= 
pela vemacul(dcrde 4 
dignidtu!e de upr.,B«Ó". 

ltno ttPJUcurtlu ,Iêm 
ronteiras. ~ardo &en• 

Hayes, membro da Academia 
Argentina de Letras, autor 
de "El BrtuU Moc!srno", d6le 
;escreveu: "&unque pequeno 
por el número ·de 1H11/inc~~, • 
(Jf'and'e por la l~ de la ti 
ue resplandeêe en el'ltu. R• 

vela un espiri~u autil '11 pro
_....,....._-"·•jundo a la vez,· un eacritor 

o preilá.cio, o escritor e elegante 71 erudito, 11 un elo-
díurista Leví carneiro, notá- ente defensor ck la moral 
vel advogado patrício·, ft(n- cristiana en estos tiemJJos tdA 
d d d O d d Ad 

escuros t1 duconcertantu" . . L 
a Ot' a r em os vo-

gadÓs, representante do Bra- Não parou 0 autor; apeqr da intensidade de sua l'lclr-
sil n;a Côrte Internacional de pública. Novos livros aurll· 
Justiça em Haya, proclama- ram: "Política Sindical Bra-

stleiZ"· "Dou.tri.... ~~· e va Geraldo Bezerra de Me- • .... g, • 
Dtre do Trabalho", • .D'-

nezes "homem de· marca. De retto do Trabalho M conatt-
boa tnarca. E sem embargo tutção Bre&sileira. de lHa", 
de sua mocid.ade". o prefa- "Dissídios Coletivos do Tr~~oo 
.ciador, que é também mem- balho e Direito de Greve", e. 
bro ilustre da Academi!! Bra- te último em terceira edlçio. 
sileira de Letras ,senti'B.o to- Sôbre "PoltUea Sindical Brt-
do o vigor daquelas páginas, I sileira", também esel'M1 um 
que refletiam · o caráter, a artigo, publicado em •-o 8lo 
inteligência e a cultura do Gonçalo", de 23 de malo .da 
autor, encerrou a apresenta· 1943 e "O Fluminense", dt 
ção da 5lbra com êste trecho, 22 de julho de 1943. As obrai 
que i~rta.va numa previ- espeqtallzadas !Bôbre Direito 
são: "Todavia, a matot" bele- do Trabalho deram a Geral· 
za, a mais alta stgntficaçflo do Bezerra lal'g& prajeçio co-
que o livro tem, nflo se en- mo jurista, 11.0 Brasil e no ea-
contra em suas págine&s; está trangelro. 1l membro do Dla. 
nas promessas que nos traz, t~tuto de Direito Soeial dt 
ne&s esperanças, que desper.- Sao Paulo, ~o Semini~;lo dt 
ta. t um prenúncio da men· Legislação Soelal da l'a~ 
talid..ade da nossa de de Direito · de Blo ~o. 
de é a do Instituto Brasilef.ro dé' l)t;. 

relto do Tra.bdlho, da 
dade Intem.a.clonal dt 
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Uma fx~ressão de Cultura 
. .v • .,..,..,..,_ •. ..•. 

Na E loqui'ncia de Uma "Profissão de Fé" 

Os tempo!- conem, a vida passa na ceLeridade de um relâmpago, 
mas as suas •horas deliciosas» ficam contrastando com as «horas 
amargas · que. por v.:zes, nos surpreendem e nos perturbam ... Ti

vemos, agora, a 
agradabillssima 

oportunidade de 
w'!r êsse pas~ a
do, de sentir es
sas •horas deli
ciosas• que se 
não olvidam, ao 
volver das pá
ginas que nos 
chegaram às 

mãos p:J.ra o d e
vaneio de nos
so espírito, pá
ginas de um vi
t ori.oso na vida 
inteLectual do 
pais, filho ca
rí~simo da um 
homem de pro
porções morais 
avançadíssiroas, 

de um homem 
que, pelos seus 
atos, valeu sem

pre por uma legião, homem sem preconceitos fúteis, entregue a.o 
ambiente de suas cogitações mais intimas, FRANCISCANO até à 
medula, d e um arraigado catolicismo que o teria sagrado o mais 
devotado defensor da Igreja Católica de seu tempo ... 

Encontramo-nos, muitas vezes, e dêsses reiterados encontros a 
lição que nos ficava inesquecível, porque à corrente das suas pa
lavras, à eloquência do pensamento de um venerando Mestre, que 
consideravamos o nosso Mestr.e . Em sua residência, em S. Domin
gos, em um prédio, que ainda hoje existe, estivemos vezes segui
das. No ambiente de seu «escritório-refúgio• livros aos montões, 
desordenados, e, em sua mesa de trabalho, autores mais compulsa
dos em volumes de páginas anotadas à margem. Clássicos e não 
clãssicos se fraternizavam num mesmo aconchêgo, para as pesquisa:> 
do beniditino incansável dos arquiv.os e das bibliotecas, do incan
sãvel 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 severas de suas edificantes vidas, e em cujo ambiente, por 

t vezes> caricioso e sugestivamente crente, se deixava ficar num 
temporário retiro, para, em seu próprio dizer, a higiene mental ne
cessária ao rejuvenescer de sua alma, que jamais envelheceu .. I 
Nesses encontros, ao encantamento d.e sua palavra, orientadora e sã, 
pudemos compreender o alto grau de sua cultura, historiador dos 
que mais o foram, na excelência de prodigiosa memória e sadic 

1 gosto pelos episódios mais comovedores dos nossos antepassados, 
construtor es inesquecíveis de nossa nacionalidade . O filólogo, por 
vezes, absorvia o sociólogo; o poliglota, por vezes, se prenunciava 
eloquente no focalizar do que além-fronteiras incitava a supre
macia de quanto positivamente era nosso . 

Con hecedor do tupi , que falava correntemente, divagava p.elo 
interior de n.ossas selvas e d espertava do sono dos tempos idos o 
caboclo que cristão s~ fizera às palavras evangelizadoras de AN
CHIETA . Certa ocasião falavamos de seu filho - O GERALDO -- ~ 
nessa époça menino• rt:centemente saído. c com r brilll.antismo,. das 
provas finais do en~o secundário, e dizia-nos, pl.eno de ufania c 
de f é: - Tenho muita esperança nesse menino; suas atitud s con
troladissimas, seu devotado amor aos livros, sua decidida educação 
religiosa, tu<io me convence d que horizónte luminoso se projeta 
para a maior exaltação de sua personalidade e de sua carreira . 
O GERALDO será, estou certo, o grande motivo d e minhas alegrias, 
já da vida no ocaso:.. 

Assim o foi incontestavelmente. Se vivo fõsse, no mundo ma
terial, JOSÉ GERALDO BEZERRA DE MENEZES - calma apostó
lica e espírito límpido •, no dizer de AGRIPINO GRIEC.Q. "\'irh a 
rEalização do que profetizara, cplando ao menino GERALDO se pro
nunciava naquela palestra em aeu gabinete de estudos, porque, em 
sua ~la visão espiritual, já o percebeu e se terá regosijado de 
q uanto 8e fizera uma 1calização su~stiva para a maior glórb das 
letra'-'e da magi~tura d~ nossa pátria bem amada. 

* 
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De GERALDO BEZERRA DE MENEZES, em segunda edição 
«HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA FÉ:t. Recebemos, pelo Correio, 
o interessante impresso, acompanhado de uma ficha em que se 
registra: «Armando Gonçalves - «Seara Alheia• - Politica Sin
dical Brasileira - «Diário da Manhã», Niterói, 22 de julho de 
1943. «Dois discursos<. «O Fluminense», Niterói, 19 de fevereiro de 
1949». E mais o d.elicado cartão que muito nos desvaneceu pelas 
referências, só atribuídas aos que nos julgam mais com o coração. 
Reproduzimo-lo, para a maior exaltação de uma alma nobilissimu 
que se não exhaure de sua nobreza, que vive a eloquência d.2 sua 1 
formação moral: Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1959. Ao prezado 
e eminente amigo, Dr. Armando Gonçalves, que conquistou renome 
como exímio Diretor da Escola Normal do Estado do Rio de Janei
ro, ao intelectual de alto porte, cordial homenagem do velho e 
sincero admirador a) GERALDO BEZERRA DE MENEZES~ 

Gratissimo, Dr. GERALDO. Agora as suas páginas altamente 
sug.estivas que mereceram de LEVI CARNEIRO, seu prefaciador, as 
palavras, que se nos afiguram justíssimas: <<A maior beleza, a mais 
alta significação, que o seu livro tem não se encerra nas suas 
páginas exíguas; está nas promessas que nos traz, nas esperanças, 
que desperta, é um prenúncio da mentalidade nova de nossa gente 
de amanhã; é a 1-.evelação de uma personalidade jovem e forte, 
capaz de atuação, larga, brilhante, fecunda, para abreviar e Orien
tar a nossa jornada e assegurar os b enefícios que ela nos deve 
proporcionar». Na mesma corrente de conceitos as palavra>· de 
OLIVEIRA VIANA, apresentando «HOMENS E IDÉIAS A LUZ D 
FÉ ~. à Academia Brasileira de Letras: «Êste livro, p ela atitude e 
seriedade dos temas nêle d.ebatidos, é, sem dúvida, uma formosa 
afirmação de inteligência, a revelação de um espírito forte e austero 
que apar.ece já dotado de cultura bastante para abordá-las com 
intrepidez e segurança, já afeito à meditação e ao jôgo de idéias 
gerais, já senhor de seus pensamentos e, o que é ainda mais, senhor 
de sua pena, pois sabe versar os temas prediletos num estilo exce
lente pela concisão, pela vernaculidade .e pela dignidade de ex-
pressão». 

* 
* * 

Escritor francamente católico, dentro do que, há muito, se 
constituiu a «verdade» para o seu discernir, é o catequista que faz 
uso da palavra escrita e da falada a força propulsora de argumentos 
que se encontram perfeitamente integrados na .expressão maior d e 
sua lógica . Aliás, do velho BEZ.ERRA DE MENEZES, seu iiustrel 
Pai, teria ficado essa indelével feição de sua incontestável elo
quência . Num volume de 242 páginas, inclusive as palavras finais 
de um registro de apreciações à sua obra, autor dos livros: «PO
UTICA SINDICAL BRASILEIRA.,., «DOUTRINA SOCIAL E DI
REITO DO TRABALHO ., «0 DIREITO DO TRABALHO NA CONS
TITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1946» e <tDISIDIOS COLETIVOS DO 
TRABALHO E DIREITO DE GREVE», e dos interessantes trabalhos: 
«O CONSELHEIRO PAULINO - ASPECTOS DA POLíTICA DO 
SEGUNDO REINADO», «RELATóRIO GERAL DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO '• «DISCURSOS DE POSSE» e «A JUSTIÇA DO TRA
BALHO NO BRASIL,., GERALDO BEZERRA DE MENEZES, em 
sua linguage~ escorreita, convida o ledor às digressões que deli
ciam o espirito, porque vazadas .em pensamentos que mais se ex
pandem nesse anseio construtor, que vive a eloquência máxima das 
orientações sugestionantes. · 

Professor, imprime à sua dialétlca êsse cunho de sincero con
eeito que empolga, incitando ao volver de outras páginas. Por 
~es dogmátic.o, se insinua ~m suas deduções dentro de uma filo-

~-

.. · .... 
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sofía que se verifica integralmente dLrramada na m ultiplicidade 
de suas teses. Combate, critica e doutrina, p orque em alUI conta 1-:e 

1 afigura ao seu espírito a nossa condição sociológica, ao embate de 
doutri~as controversas . Em ua formação cristã, à inspiração de 
PACELE, é o pregoeiro ela PAZ DE CONSCIÊNCIA, dessa PAZ 
UNIVERSAL, que •OS povos ansiosamente aspiram nesta hora peri
clitante do Planeta, ao sabor de todas as ambições p elas trincheiras 
que ainda se cavam, pelos escombros em que bandeiras em farrapos 
nem podem dizer porque os povos de seus sacratíssimos simb()li:::mos 
foram levados à luta ... 

E ü1la de PIO XII, u grana-e e jamais esquecidõ «<espiritualisb 
do catolicismO>', na eloquência de seu luminar apostolado; e fala de 
CARLOS DE LAET, o respeitado filólogo qu e viveu os moment'Js 
mais eloquentes de sua cátedra e que se faz a pena segura de um 
jornalismo combatente e digno; e fala de FELICIO DOS SANTOS, 
de JACKSON DE FIGUEIREDO, de TRISTÃO DE ATAIDE, de 1 
ADROALDO MESQUITA DA COSTA, de MELQUIADES PICANÇO, 
homens todos de sua época, grandes pioneiros das idéias vitoriosas, 
inspiradas n um passado em que as palavras do NAZARENO sou
beram dignificar, essa mesma pregação que ficou pa1·a o SERMÃO 
DA MONTANHA como o marco expressivo das iniciativas primei
ras para a salvação do Mundo. 

Sua 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 considerações qu~ 
julga capazes do dirimir de tantas diss.enções que se provocam, quer 
no tErreno j~rídico, quer no religioso. Diz do PAROCO e da OBRA 
SALESIANA, que evidenciara a personalidade de D . Bosco, obra 
que se insinuara através das épocas, salientando realizações, apre
ciando caracteres, definindo atitu des. D. JAIME DE BARROS CÂ
MARA, JOSÉ PEREIRA ALVES e MELO LULA compreendP-m 

J capítulos para referências que definem personalidades marcantes, 
1no nmbifnte em que tantas •profissões de féb se revelam. 

De JOSE BEZERRA DE MENEZES uma página em que mais 
1 se alteia o inconteste mérito do PAI ao encanto e. doçura do pa-
f negírico do FILHO. E uma página ~m que o TERCEIRO FRAN- ' 

CISCANO, o intransigente apaixonado do CLAUSTRO reveh a 
sua FIBRA CATóLICA, em que o VICENTINO expÕe tôda a gran
deza de sua alma forte, em que o educado na «fé j-esuítica» se faz o 
pregoeiro de seus feitos. E o poliglota, conhecedor do TUPI, o 
LATINISTA de conceitos definidos, o homem de atitudes messiàni
cas mais se opulenta num estudo biográfico que dignifica e que 
comove. Na parte final do seu Livro «D. VITAL», «0 EPISCOPA
DO BRASILEIRO» e a QUESTAO RELIGIOSA•, <<b CEARA E A 
QUESTÃO B.ELIGIOSA'. «O CATEQUISTA GERAL DA CONSA- 1 
GRAÇÃO SALESIANA» ,e «DISCURSO DO XXXVI CONGRESSO 

[ EUCARíSTICO INTERNACIONAL•. 
I Essa a obra que deixou em nosso espírito de «esplrita convicto» 

a certeza de que, por diferentes que sejam, as Religi'ões não passam 
tôdas de vários caminhos»!, pois que tôdas se integram na expres
são moral que terã por objetivo a VERDADE, que é una, que se 

I não divide. E assim o pensando, traçamos a crônica do DIA CERTO, 
que ora se registra, na exaltação do MINISTRO DO TRABALHO, do 
SOCióLOGO, do PROFESSOR e do LITERATO, que terã muito 
ainda para oferece1·. nesse amplo e sugestivo ambiente em que a 
sua pena se adestra para os prélios da INTELIG:tNCIA E DO SA
BER. Com GERALDO BEZERRA DE MENEZES, integrado em o 
número valiosíssimo de nossos verdadeiros .e prezados amigos, o 
apreço em que se não evidencia o CRiTICO, que jamais fomos ou 

. desejamos ser. mas o DEDICADíSSIMO APRECIADOR DOS TEM
:PERAMENTOS DECIDIDOS E FRANCOS, que se revelam glorifi-
cados no terreno das competições INTELECTUAIS E MORAIS. 

ARMANDO GONÇALVES 



Confiteor· 
HEITOl\: GURC:El 

Chegou-me às mãos «Ho
mens e Idéias à Luz da Fé» 
escrito por uma «alma que 
est6 de posse da Verdade» 
como disse um douto d~ 
IgreJa ao apreciar êste li
vro de Geraldo Bezerra de 
Menezes, ora em segunda 
edição. 

Para mim, pobre ser per
'dido entre o agnosticismo e 
o pantelsmo, o livro tem 
seus senões eis que todo êle 
' vasado nos limites da dou
trina Católica Apostólica 
Romana. Mesmo assim, com 
lsse c handicap:., aprovei
tei-me da quietude do fim 
da semana e li-o de uma 
assentada, tal a leveza do 
estilo do autor e a manei· 
ra realmente elegante e ob
Jetiva com que ·expôs suas 
Idéias e fixou os perfis dos 
homens que mais lhe fala
ram ao espírito e à inteli~ 
g3ncia, como 3sse soberbo 
orador e pastor, d. José Pe
reira Alves, de saudosa lem-
hrança, que foi dileto ami
go meu. 

Anos passados, também 
em dias d• lazer e de paz, 
11 o. demolidor Nicolas Ber
diaeff e o suave pensador 
Jacques Maritain deleitan
do-me mais com o modo 
escorreito com que escre
veram do que mesmo com 
os temas centrais de suas 
obras. No fim, a minha con-
vicção filosófica, alicerçado· 
em anos de descrença e de 
estudos tumultuados, não se 
modificou numa só linho. No 
entanto, ninguém mais do 
que eu quer ter fé, acre
ditar, seguir um Mestre, co
f'hecer a Verdade. Mas, que 
hei de fazer se para tan-

~-..-.......;a;;.....:mi.!!ba inteligência é 

pequena e a minha Incre
dulidade é grande I Para 
crer é preciso aceitar sem 
discutir os dogmas. Ora, 
t11o não é c..,;sa para mim 
que sou pior do que São 
Tomé... E, a falso católico, 
prefiro ser cristão a meu 
modo, não odiando nin
guém não invejando, fazen
do o bem que me estiver 
nas mãos e, sobretudo, 
amando a natureza e tudo 
quanto dela fa:r. parte, até 
m~smo o Homem com todo.s 
os seus defeitos. Dar o meu 
agnosticismo e o meu pan
teísmo que se casam, sem 
me perturbar ou inquietar· 
me a razão. Por outro lado, 
por mais que me esforçasse, 
forçoso é dizê-lo, ficou
me fortes dúvidas sôbre as 
demais religiões cujos li
vros b6sicos perlustrei, quer 
as que têm Deus por prin
dplo ·e por fim, como as que 
o negam. E, no meio delas 
t&das, como um n6ufrago a 
espera de uma tábua estou 
eu, querendo salvar-me não 
do Inferno em que não 
ereTo, mas 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 c a, ensinou-
m• muitas coisas que preci- t 
sova aprender e quedo-me 
a reavivar trechos Tidos que 
mais me entusiasmaram. E, 
ao espírito logo acode-me, 
dol'llfnador e forte, esta fra 
se lapidar de O. José Pe
reira Alves : «0 nosso es
quife '- o berço da lmorf,. 
lidado. 
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O L U TADOR «º &4'.~.,..,- .~,~bl 31-S...:L.-1~,__ _____ __, 

•Católicos, mas .. ,>> 

llá, no mundo, uma luta sem tré
guas entre Cristo-Rei, Príncipe da 
Lt(z, e Satanás, príncipe das trevas, 
bus.:ando Aquêle, por amor, salvar 
as almas para o seu reino, enquan
to o outro, por ódio e inveja, esfor
ra-se por arrastá-las à perdição 

Essa luta se trava dia a dia, 
hora a hora, minuto a minuto, em 
cada alma. Cada ato humano tem 
tle ser praticado após uma decisão, 
uma ~scôlha entre o bem e o mal. 
Alguns infelizes já escolheram defi
nitivamente o caminho largo e fácil 
da perdição e por isso sempre se 
manifestam contra os interêsses de 
Cristo, contra as leis de Deus, a fa
vor de tudo que é invenção de Sa
tanás: divórcio amor livre, licencio
sidade, roubo, mentira, idolatria, 
blasfêmia, maltusianismo, comunismo, 
idolatria, incredulidade, superstição. 
Quem escolheu essa estrada é pes
soa marcada, tem a marca do diabo. 
Não sou eu quem o diz. Disse-o o 
grande Pe. Júlio .Maria. . 

Outros escolheram a senda estre1ta 
que leva ao paraíso, caminho áspe
ro, subida penosa, em que os pere
grinos estão sujeitos a tombos e es
corregões, mas amparados pela infi
nita misericórdia divina e norteados 
pela boa estrêla que é Maria, a Mãe • 

•comum, prosseguem na jornada. E:s-
ses também são marcados, têm Cris
to, são os soldados de Cristo. 

E há a imensa legião dos que não 
querem ser carne nem peixe; In-

quando lutarft1'! o bom combate com 
decisos, reticentes, dizem: «sou c a- desassombro e coragem». 
tólico, mas ... » E depois do «mas», Tantos vultos de destaque no ele-
costumam definir-se não a favor de ro e nas letras nacionais, e até de 
Cristo, «mas» a favor do mundo, do países estrangeiros, já se manifesta-
diabo ou da carne. «Sou católico, ram sôbre as excelências do livro 
mas... acho o divórcio uma necessi- do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, 
dade». Ou então: «Sou otólico, mas... que seria ocioso jttntar eu minha 
não creio no inferno». fraca voz a êsse grupo, onde vejo 

E assim há os que se dizem ca;- nomes de bispos, arcebispos e car-
tólicos, mas ... não se confessam, por- diais. Limitar-me-ei, por isso, a 
que não querem 1 ajoelhar-se aos pés transcrever um período do livro, e 
de outro homem. Católicos, mas... com êle fechar o presente artigo, en-
l~m tudo, mesmo os livros conde- tregando à n:editação dos leitores as 
nados pela Igreja. Católicos, mas... sábias palavras: 
frequentam sessões espíritas, terrei- O verdadeiro católico é um mili-
ros de macumba, cartomantes. Cató- tante interior, um homem que tSIIJt 
licos mas... pciem o<; filhos em Co- a mão na consciência, enfrentando ~ 
légios protestantes. Catõlicos, mas... próprios erros, as próprias misérias, 
não vêem nada de mal nos bailes de as próprias paixões, humilhando-se 
carnaval. Católicos, mas ... votam em vencendo crises espirituais, concili-
acatólicos. Católicos, mas ... maçons e ando-se e reconciliando-se, perma-
comunistas, ou casados com outra nentemente com Deus». 
no Uruguai. Obrigado, Dr. Geraldo. Era isso-

A verdade é que nenhum dêles é precisamente o que eu precisava di .. 
católico, nenhum dêles sabe o que é zer certa vez a um acusador gra-
ser católico. Por isso, é fão agra- tuito de nossa religião, mas não en-
dável quando, neste mundo cheio de contrei as palavras. Não negamos 
«católicos, mas ... », encontramos um nossos erros, nossas misérias, nos-
católico autêntico, de fibra, sem sas paixões, não as negamos, mQ; 

«mas», como o Ministro Geraldo combatêmo-las; e a luta é, como en 
Montedônio Bezerra de Menezes, au- disse linhas é\l)tes: dia a dia, hora 
tor do livro «Homens e Idéias à Luz a hora, minut~ a minuto. 
da Fé», em segunda edição, revista Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, 
e aumentada. Dêsse autor, disse Tris- mui digno Presidente da Confedera-
tão de Ataíde que «é bom ver subir ção Nacional das Congregações Ma-
assim a nova geração, para a ba- rianas, que a Virgem Maria lhe dê 

queando. E' bom ver entrarert- n 
liça os novos lutadores, ---~..-... OSWALDO FREITAS 

talha em que nós outros vamo!' f~ a paga do seu zêlo cristão. _1 

--------------~-----------
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VITRINA DE LIVRO 
·'HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA FE'' - LIVRO DE GERALDO BE7.ER
RA DE MENEZES 

Renato de Lacerda 
Revista, -aumentada e enrique- Moralmente é um dêsses pa- congregaç&o Salesiana- J)~ 

clda, ainda, cem avrnciações de drões de Plutarco que, herdandO' so proferido na Concentração Ma
escritores naciona:s c cstrangei- dos seus maiores um patrimônio riana do XXXVI Congresso Eu
ros, além de outras p -:rsonalida- de dignidade d<Js mais pornpuii\Jll, cartstico Internacional. O anezo 
des de alto relêvo em nosso mun- porfia em mantê-lo intacto atra- -.consta de dois artigos: um de 
do social,~ :;caba. ~e aparecer no ves dos tempos, para transmiti- Carlos de Laet sõbre Leandro 
cenãri~ ~a !)Ublicidade. a se~n- lo ainda mais enriquecido, àque- ~ Bezerra, e outl'O de Agrip!no 
da c~Içao oo. magniflco li~ le~ que 0 Destino confiou à cuida- Grleco relativo a José Geraldo, 
"Homens e Id~Ias à L~z da Fé 4 dosa guarda do seu esclarecido ti- ambos apologéticos à ação de
da. 1~-vra do bnlhante mtelectua:., rocinio. 1 senvolvida na sociedade brasilel
MI~lstro Geraldo Bezerra de Me- : Dividiu Geraldo Bezerra de ra por êsses dois ilustres varoes 
nez.s. . . __ . , M trabalh~ em seis patricios. 

A primeira ediçao saiu a lume enezes 0 seu Todo êsse manancial ltterárlo 
1942 e foi prafaclada pela partes e um anexo. 

em . . ~ Sendo católico fervoNSO e pra- ae que se compõe o volume em 
~~~~~c~ au~~;~:~~a ~=~~ca~~ · ticante. considerado mesmo lider aprêço está vaza~o na mais bar-
, ~ fd' s D Levi leigo dos católicos fluminenses, monlosa vernaculidade, o que nlo 
ctas l~tras JUr Jca.. r escreveu tôda. a sua obra sob é de se admirar, vtsto ser Geral- I 
carne ro. _ \ moldes e orientação da Santa Ma- do Bezzrra de Menezes um esen-, 

Esta segunda edição ~r~z. . dre Igreja Católica Romana. ter jã feito e bastante ~aprlchoso, 
~;ulsa de reforçante prefaciO, pa- N-o aíino pelo mesmo diapa- não só quanto ao at,tcismo da 
Lavras co~ .que o sau~os?, soc~ó- ão ~losófico-religioso do Sr. Ge- t:orma, como ao apuro do concei-
Iogo brasileiro, Dr _ Oliveu a V ta- s · to_ 
11a, fez a sua apresentação em ráldo Bezerra, o que não me im- Ministro da Justiça do Tra'Da-
uma ctas sessões da Academia pede de apreciã-lo devidamente, 1 lho, vãrias obras jã t!'m pubU
BJ·asil:::ira de ~et~·~s, yalavras com isenção de esplrito, louvan- I cadas concernentes ao 1ssunto de 
que._ pela sua Sigmflcat1Va eJ'· dO'-O em sua coragem de exter- sua especialidade, sendo que al· 
pressão, vou reproduzi_-las neste I nar as suas convicções, na sua gumas jã em 3. a edição, come. 
ensejo. nara melhor Ilust~'ar 0 I fidelidade aQ credo que adotou .. Dessidios Coletivos 1) Traba
qu~ tenho ~ dizer ~ respeito cl~ como norma de procedi~entn. no jlho e Direito de Greve:, cuja OJ· 
obra . qu ~ ora nos prende a aten correusmo com que d1scute as uma edição data d e 19a7. 
cão · 1 suas teses e as argumenta. Não comungo os seus tdems re-

Apreciemos, pots, a dtgni~ican- No primeira parte do seu livro liglosos. disse, linhas atráS, en-
te mensagem de Oliveira VIana: lstuda Geraldo Bezerra os se- ! tretanto. admiro-o pe1o aesassom-

:este livro, pela altitude e se-~ gutntes assuntos: Contra o co- : bro e cquilillrado senso com que 
riedade dos temas nêle debati- mumsmo - Ação Católica - A manltesta a sua opinião sôbr as 
dos, é, sem dúvida, uma rormosa Igreja e -a paz universal - For- doutrinas que professa . 
afirmação de inteligência, a re- mação cristã - Inocentes - «Di- .. Homens e Idéias à Lu1.: ela 
velação de um espírito forte e vorclo ou Desquite:. - O pároco Fé~ é, em última anâlice, um H
austero que aparece jâ dotado de - A obra salesiana. Na sagunda vro de bom quilate e que mer-:
cul!ura bastante para abordá-los ·parte traça os perfis dos lumina- ce 0 respeito de todos os nomens 
com intrepidez e seguranç'l, já · res da Igreja: Pio Xll - D . Jal- de pensamento. 
afeito à meditação e ao jôgo de ! me de Barros Câmara - D. José Faz parte da coleção •Estrêla 
idéias gerais, jã senhor d a seus I Pereira Alves - Monsenhor Me- do Mar» e foi impresso nas cfl
nensamentos e, o que é ainda lo Lula. Na terceira desenha em cinas da «Gráfica Laemmert Li
mais. já senhor da sua pena, pois I largas pinceladas as personalida- mitada», do Rio de JaneiN, em 
-;abc versar os seus temas predi- des de: Contardo Ferrine ·- car- superior papel e grande rormata. 
letos num estilo excelente pela tos de Laet - Felício dos Santos Geraldo Bezerra de Menezes é 
concisão, pela vernaculidade @ - Jackson de Figueiredo - Trts- presidente da Confederaçãt> Na-
pela dignidade de expressao». tAo de Ataide - Adroaldo Mes- cional das Congregações Maria-

Por estas duas apresentações, I quita da Costa - Melchlades Pi- nas membro das Academia3 Flu
orlundas de fontes tão honrosas canço, todos vultos de fotmaçllo mi~ense, Niterõiense e Cearense 
pela elevação de nivel moral e católica. Na quarta parte exalta de I:.etras além dos Institutos 
ci<' intclcctualidade, poderã? Clft a memória de seu saudoso pal - Históricos' de Sergipe e de Pe
leltores aquilatar com justeza do I o sábio José Geraldo Bezerra de trópolis . 
valor do presente livro de Ge- Menezes - boSquejando-lhe 11- Agradecendo-lhe o v o 1 um e 
raido Bezerra de Menezes _ 1 geira biografia e fazendo cita- enviado com desvanecedora dcdf-

Disse Buffon que o estilo e a ções de trechos de vãrios escrito- catória. faço votos para que DO• 
Imagem perfeita do autor, esta res a respeito dêsse seu maior vos e cada vez melhore! traba
verdade mais uma vez se •!Vl- amigo nos itens: Católico de !i- lhos produza para o maior brl
ctencia quando se trata do artf- bra - Entusiasta da Companhia lhantismo das letras nacionais. 
fice de «Homens e Idéias à Luz d e Jesus - O povo que primei-
da Fé». ro levantou igrejas ao Divino co-

Realmente, lendo-se os seus ração· 
escritos t 0 dos plasmados em Na quinta fala do seu avo pa
linguag~m elegante, esçorre!ta, terno - Leandro Bezera Montei
substancial, de louváveis propó- ro, o grande defensor dos Bispos 
sitos instrutivos, pode-se perfci- no Parlamento Imperial - des
tamentc aliar tais atributos à sua crevendo a· ativa e brilhante 
· d' ·dualidade não só moral co- atuação dêsse seu an~estral nos 
~o ~~~slca . ' 1 parâgrafos: D. Vital -· O Epis-

copado Brasileiro e a Questão Re-
Fisicamente é Gerald'-' Bezerra liglosa - O Cearâ e a Questão 

de Menezes dotado de :...- plãs- religiOsa. 
uca somãtica: alto, claro, de ca- Na sexta parte publica os seus 
belos castanh<Js, v~z macia 8 cuscur$0s proferidos em ocasiões 
convincente, olhos firmes e pe- e lugares diversos em tOrno das 
netrantes, de modéstia bem ~qui- tem"tlcas· Ao EpÍscopado Brasi-

d d lid avalhell'es- ' " · libra a e e P0 ez c 1 lelro - Ao Catequista Geral da 
ca ue encanta e seduz. 
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O DIARIO ~-
' 

Um precioso livro 
que faltava a 

, 
DOS 

Jo&é Pedro Miranda L 
Não há muito noticiáva- A Igreja e a Paz· Univer_ Dom Jaime Câmara. Pá t 

mos o recebimento do pre- saJ. Página 47. Quantas ob- gina 91. Abre a grande e glo ~ 
cioso livro: HOMENS E jf.ções maldosas ao instltu- riosa. galeria fi1Rs vivos. "'\.... 
IDÉIAS À LUZ DA FE' - w de Cristo. A verdade tr•1l Dom José ~ereira Alves. y 
da lavra do escritor maria- contra si o êrro, como a lul Página 95. Alma cristalina, 
_,. no Ministro Dr Geraldo as trevas. E' fanatismo da diâfana no uso do verbo de ..!I 
Bezerra de Menezes . presente época o zombar de DEUS. Orador dos grandes ~ 

Aqui vai minha ousada a.• t~do. Mas, ~m vez de coe·- e dos pequencs. 
pr~ciação, . depois de um l_i- ~~ncer a IgreJa por d~ntro, senhor Lula. Página t 
~~Iro me~Itar em cada pa- eles a.taca:n "'f , !]~ p~r f?r~ ··t f&.lar neste grande escritor. 
rma do hvr·~·_de. ouro ~e um I F:rmaçao Cnsta. Pagma I 03. Há muito que ouvimos 
nomem de ciencia e f e.. 55. Problema tremendo a a-~ Mas nossa admiracão cres-

A Confedera.ção Nac.onal gitar nossa presE.nte civili- cE.-u ainda mais por êle a 
das Congregações Marianas. zação. Mas de modo parti- -
no Ri_::J. de Jan~ir~, muito cular nosa juventude, Lãü nos descortinar'lf41'o Proble .,.a 
benefiCiou ao publico ledor afasta.da de DEUS; afasta I ma ca D~r" - obra tã·o so- õ 
com esta edição de fé e a- d- d P . ~ ~~ nhada pelo rabisca-dor de~· ~ 
mor. 1 a 0 ai por _lhes _faltar tas desataviadas linhas. Li- \ 'I 

li. página 11 nos. retrata ~~RI:tf ~omo nao .se.na be- vro digno da pena de quem 1 
u'a grande verdade: A ver 1 c.oe_s . ananas a estes JO o produziu. f\'\ 
da.de é ultl,a e brilhante ct~·l:: mdicar nossas Con re,.a- Contal\do Ferrini. Página ~ 
mo a luz; deve ser, portan- vens e a esta~s _onze as, ~~ 110. Retrato do quanto po U) 
t::. apresentada na sua sin p~ra~ças da IgreJa e d.a F a- de a Graca de DEUS. Herói 
geleza, porque o em beleza- tr a · · · · _ da c· ênciá e da Fé . . . ~~~ 
mento da ve.rdade é a mes- Por ~ARIA a J~SUS . . . Carlos de L:>.et. Página .. 
ma verdade.. _Matenalismo. Pagina 51. 113. "Crede ut intelligas".l 

E' o que smceramente pro· EI-lo a penetrar em tudo c:mo nã::J faz falta ainda 
curou fazer >C• autor, sendo s:·b _a capa. d~ diver~os n~- hoje a cErtos homens que 
seu ardente deseJo que to- mes. Nl\.Wra.hsmo, llberalls 

1 

se vangloriam de tôda. a 
dos recebl m a verdade e a mo, agnt7J!ismo, moderms ciência humana sem pensa: \ I 
professem, por ser ela o que ~o. etc. ~te. Portanto é pre- oue a verdac'eira Ciência é . 
realmente engrandece e faz ciso sent:r ocm a. Igreja ! DEUS. Cheios de c;ência e • 
o homem feliz. Se a vEr ,q~ando E~ nos diz pela vazios de fé. Repudiam a 
dade·ra. ·nobreza e real feli- boca. do ~postoio: "Nolite f Gra.ça. E ';I'ertuliano .enle
cidade4fo l}omem está pois conf~rman hmc saeculo." vado ,dpet,kia hoje: "O ho 
n::1 gozo dalverdade, devemos (Romano~s; 1~ - v. _2) N~o I mo tantum nomem si intel-
ante de tudo procurá-la vos conf·vr meis com este se · ligas te!" I 
defendê-la e publica~a. E; culo. (~t~ mun~o ldoentio 
porém hoje em dia do e matenallsta). Mi~ma fu 1 Felíci::J dos Sanbcs. Pá~i * 
que menos se cuida, e do 1 n~sto q~e se respua pelo~ na 115. Jornalista autêntico _ 
que muito se zomba. Cuida- f seis sentidos · · . (o sext~ e e destemido. Jornali.sta ca- ~ 
se em amontllar publica- o da. propaganda - VIde - tólU:o contrapondo::se a cer· . 
ções, mas não em espalha-r Catolicismo, N.o 98, de Cam tos homens que se dizem I , 
a verdade. Estamos no sé pos) · "Jornalistas - E - Católi-
cuk> das pubiicações, é ver- . ·. cos" - qua~ndo deveriam ser 
dade; porém, não é isto que O que falarei do DIVorcio? , _;.c,rnalista Católicos. sem a 
engrandece e singulariza os Apenas. ~sto: Queixam nos- •letra de uniã::J. Nada de fin- ÇJ 

1 sécul'JS, mas é a verdade; .~0s ca.tollcos d~ a t*l:ecimen- gimento com o jornal católi 
porque não consiste a sabe- to ' destes prOJetds infau~es co. Nada de disfarçar o ver· ~ 

1 d.oria em falar e · escrever atentadrres d.a ::.a..:raiiàade dadeiro jornalismo catóiico. 
muit.a~ mas em falar e e& do Matrimônio? Culpados Se muitos assim pensa.s 
creve~ com acerto. Não somos nós que enviamos pa- sem ... 
é o aluvião de publicações ra os P_arlamentos homens Jackson ce Figueiredo. 
que j,ustificam a verdade; .:tue praticam desa.tinos con- Página 121. Hóstia consumi
mas os fatos; assim como tra a boa moral. e c-ontra o da nc· Altar d::J Senhor pelo 
~ã,:; .. ~ão as palavras que cJreik· divino e humann, a i~eal subl~me de ter conhe="' 
.JustifiCam !l- virtude. .~as j)Oiando tais medidc.s aes- Cido a Cnsto ... 

as obras. E e o mesmo VIei ""' graçadas. E' preci.so exami- l . _ t . 
1 

. . 
r a que :ncs ensina serem as na.r profundame:nte cada Tnstao de A_ .• ::; :c e. Pag1nr 
palavras sem obras igua's a político antes: de votar ne- 129. _Homf.I1l; ,tmbllr·) de con-· 
tiros se ]J:>ala.s, pois faze les . . . fJet;oes cato! ca·; pul.Jl;cr..s:., 
barulhoJ1 mas não ferem . . . o Vigário. Página 70. As Adroaldo Mes<l·~ita da. ccs 

Se a virtude: sem obras sunto que daria para um li- ta. Alma dos Parlarae::•,o: .. 
não merece cousa alguma, vro tãJ .grande quantQ d. sua Grande alma. 
muito mencs os publicações iJl ópria dignidade e:xAge. 11!-
Glestituidas~erdade. felizmente ainda falta aque· Melchiades Pbmço. P:ígi· 

Falar algo ::munismo e lcl. bôa compreensão da r~ú Hei. 141. ~h· :··· 1 oi•J : •• li~-
o Socialis Como me a- tua união .d•:: leigo e ;::0 sa- rv . Ainr\a _,uco c:or·he~.- . do. 
treveri.a? '""''do ali' esta· ela d t t - d Jos e· Ge.·:f·: ·· f-tz··~ .:, de 

• J. u - t:cr c e para a ex ençac , o . ,.~ , .. . ~ . ,-~ 
ro. ComunismO> esmagador e E~eino de DEUS nas almas ··v~H~Z.:.~ .. ·· ~ I.. c· 14::. Na~b 
Soc:ausmo ganancioso. (Pá· mediante .:..s várias fal'.et::.s rnals a dlz .,. -~ dO, (jue c,•- I 
gina 19). da A cão católica . . . ~La._& s\w; I QB dcr.ó 

Sobre a benemérita Ação 
Católica ? Que direi eu ? 
Lição sublime e tremenda 
para o.s leigos que não com
preendem as apreensões da 
Hora presente na própria 
Igreja. (Página 35_)...:.. 

A Obra Salesie.na. Pagi_ llco de fl;J~·a ... 
ua 77. Grande obra 

Segunda parte do livro: 
N::J fundo do cen a.no d.o 
grande palco surge 3. figu· j' 
ra branca de amcr e ae p<~z. 
Pio XII. Este Papa admil-
rável 



,. 
• 

~f-7:_1 ___ _ 

Sexta P,:l·te. Div·~ rs ;:, t~jr
cursos e anexos preciosos. 

A maior de tódas elas, a 
Quinta Parte: O ínclito 

j D::m Vita.l. Não poderia fa-

l 
tar, sob fina de estar in 
completa a obra delineada. 
Não poderia faltar neste al

I bum todo êlc escrito com 

l 
alma de apóstolo numa li
ten:.tura de fé e amcr. 

I 
' . 

Apenas uma lacuna ex ste 
e como sugestão a:· Máximo 
Centenário que ocorre em 
1959, do nascimento do gran 
de D: m Antópio de Macê
do Costa, ped,Aria que futu
ramente entrasse para a 
Galeria destes imortais que 
o Ministr::> Dr. Geraldo Be
zerra c?e Menezes soube per
petuar para a glória e hon 
ra do nosso povo e da Re
ligião. 

Vai l'vrinho querid:>. Vai · 
por êste Brasil sem fim, 

sempre fazendo o bem e dei 
xando um p2'Uco da merl
diél.na verdade elo Cristo e 
as glórias da Virgem Mãe. 

São meus pobres. mas 
sinceros votos. 

Ribeirão Preto 21 de fe _ 
vereiro de 1959. 

/.J..o I • ..,.~ 
~-
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BEZERRA DE MENEZES, 
Geraldo HOMENS E 
IDf;IAS A LUZ DA FÉ. 2.a ed. 
re• 'ista c aumentada. Rio de. 
Janeiro, Gráf. Laemmert Ltd.a., 
1959. 

A Igreja tem no Brasil vários 
de seus defensores valorosos, e 
dentre êles um que se vem re
velando, é sem dúvida o dr. Ge
raldo Bezerra de. Menezes, dd. 
Presidente da Confederação Na
cional das G::mgregações Maria
nas, que nos recdita o seu pres
tantíssimo livro «Homens e id_ias 
à luz da fé», que a «Coleção 
Estrêla do Mau vem de publi
car. Não se pode ler uma só 
página ~te volume sem admi
rar o espírito do intimorato de
fcm-:.>r da Igreja que ativamen
te trabalha e copia em sua vida 
o exemplo de seus ancestrais e 
de personalidades como Jackson 
çle Figueiredo, Carlos de Laet 
c Adroaldo Mesquita da Costa, 
não conta ndo com ·os verdadei
ros apóstolos, como foram Mello 
Lula e o Pe. Leonel Fran~, que 
deixaram de sua passag~m in
deléveis marcas que jamais ~e
rão esquecidas. -este trabalho que 
~mos em mão, um livi':> de ar
dente fé, é um exemplo do que 
pede um leigo quando deseja 
também êle, particip.u do côr
po da Igreja como o membro 
vivo do corpo místico de Cris
to. Leitura que recomendamos. 

X X X 



1-Bollea e 
ltlélas i 

, luz da 
fé~ 

Registramos com pra
zer a saída do novo li
vro da Coleção "Estrela 
do Mar'', publicada sob 
patrocínio da Confede
ção Nacional das Con
gregações Mq.rianas. 
Trata-se de HOMENS E 
IDÉIAS À LUZ DA FÉ 

( 2° edição revista e 
ampliada), do ínclito 
Congregado Ministro 
Geraldo Bezerra de Me
nezes, presidente da 
Congregação Nacional, 
e figura de realce da 
magistratura brasileira, 
Ministro que é do Supe-
rior Tribunal de Tra
balho. Além de analisar 
com lucidez e brilho li
terário o socialismo, o 
divórcio, o sacerdócio, 
a responsabilidade hu
. mana dos atos morais, 
a Ação Católica. a e
ducação, e as obras da 
Igreja em favor da Paz, 
o autor traça os perfis 
morai,., de grandes figu
ras do catolicismo bra
sileiro, como Jackson 
d.e Fig:~J.eiredo, Carlos 
de Laet, Felício dos 
Santos, Contardo Ferri
ni e outros. Esta obra 
enriquece e valoriza 
qualquer biblioteca, e 
não pode faltar, especi
almente, nas dos con
gregados marianos, já 
que é uma edição da Co
leção "Estrêla do Mar", 
autênticamente. noasa. 



/ 

r uHOIItOS e Idéias. à Luz da fén I 
Pedro Estelllta Herkenhoff I 

Pelo titulo, poderia pare- escritos. Católico abnegado, 
cer um livro destinado só traz as armas açacaladas 
aos apreciadores de aasuntos contra o materialismo e t6-
religiosoa. No entanto, as idé- das as investidas do êrro ". 
ias ali examinadas variam A primeira parte se en
desde a "Penologia" de Lem- cerra com um estudo 1ôbre 
broso, até à funçlio do Páro- a funçlio 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 do forma a interessar pelos Salesianos. 
também aos leitores nlo-ca- A segunda parte é conati-
tólicol. tuida de rápidos perfis de 

O primeiro e mais longo quatro membros da Hierar
capttulo, é dedicado ao estudJ quia católica, e a tercoira, 
do comuuis111o. A Escola So- de sete destacados leigo•. , 
t.;ialista e a Escola Sooioló- Não são biografias, antes co
gica Francesa são •lisseoadas mentários sôbre posições por 
em seus aspéctos filosófico, êles assumidas, ou sObre o
econômico e sociológico. bras por êle realizadas. As 

Em seguida, o autor a- citações e:x celentemente es
presenta algumas renexões colhidas, enriquecem o tra
sôbre o .moderno apostolado balho do Dr. Geralda, dando
da Igreja, na chamada "Açlio lhe vivacidade e encanta
Católica". mento. Se-ja exemplo o tre-

0 oapiiulo seguinte é a cho de ~arlos de Laet sôbre 
critica às concepções sôbre o ensino leigo: uTirai-lhe a 
ns principios do Direito In- máscara a êsse avantesma, 
ternacional Público, e a po- a êsse ídolo de praça públi
siçlio que a Igreja tem oou- ca, êle terá de confessar 
pado na consecuçao da Paz quem é: "Eu sou .a elimina
entre os :{>Ovos. ção de Jesus Cristo na aJma 

O outro capitulo é um seu da criança sou a paganiza
di&curso ao paraninfar uma ção progressiva de um povo. 
turma do Colégio Salesiano ( .. . ) O mestre purammte 
de Niteroi. Ao exaltar a for- leigo, imõvelmente erecto, im
maçao crista de seus jovens passíve qual um marco en
concluintes, diz em frase o- tro Cristo e Sata, é uma in
portuna quando se pretender vençao utópica da pedago
subordinar todo o ensino ao gia oficial". 
Estado leigo : "Que seria da Geraldo Bezerra de Me
famila brasileira, da ordem nezes neste livro nlio analisa 
social, - já pensaate.fl - se a salvo no 1 o capitulo, profun
juventude saísse das esco- damenta as idéias e oa bo
las sem temor de Deus? Que mens escolhidos para temas. 
seria do futuro, - já cuidas- Dos homens examina an
tel - se a juventude, entre-
gue a si mesma, sem 0 freio tes as idéias. Aliás, profun-
da Fé, pudesse dar plena didade exigiria um livro só-

. t · t ~" bre cada idéia, e não um só 
expansão a seus -z.ns m 08 · sôbre tôdas elas. Mas as su-

O próximo tema é a dou-
trina materialista da irrespon- as conclusões são fundadas 
sabibdade moral dos crimino- tlm raciocinios claros, enri-

d d i fl ê · d quecidos por, êstes, sim, pro-
808' a as I.I.S n U nelaS a fundos, conhecimentos filosó
hereditariedade e do meio 
social. fioos e religiosos que todos 

A critica ao livro " Divór- lhe reconhecem. 
cio ou Desquite?" dá sequên- Também nao pode deixar 
cia à obra. De Geraldo Bezer- sem referência o estilo agra
ra de Menezes podemos di- dável do autor, as suas fra
ZQr o que êle próprio diz de ses feitas com bom gOsto e 
Dail Almeida: "O ensaista concisão. Suas páginas sao 
ndo é indiferente ao destino digaas de recomendaçao aos 
da sociedade em que 1'ive. que desejam, a par de leito
Sabe que a literatura exerce ra agradável e de enrique
incontestável influência so- cimento cultural, o aprimo
cial, daí por que empresta ramento do conhucimento 
sentido cOfiStrutivo aos seus linguistico 
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cc Homens e Iciéias à Luz der 
GUILIJERME SANTOS NEVES 

Acaba de ser lançado, em 2. a edição, pela 
Gráfica Laemert Limitada Editora (Rio, 1959), 
o excelente livro do escritor católico Geraldo 
Bezerra de Menezes, "Homens e Idéias à Luz 
da Fé". 

Já conhecíamos e admirávamos o ilustre au
tot· como um dos mais cultos conhecedores dos 
problemas sociais brasileiros, no belo e vasto 
campo d<t...Direito do Tr.:tbalno. Aliás, o Minis
tro Uera1r13ezerra de Menezes é membro emL 
nente do Egrégio Tribunal superior do Trabalho, 
vnu~ }Junuuca pelo seu sabt::r jundico, aliado a 
um perfeito e seguro senso de justiça. 

"homens e Idéias à Luz da Fe" mostra-nos ou
tros ângulos, também brilhantes, da cultura do 
au.or: como histonador e homem de letras, im
buídos - um e outro - de elevado sentimento 
catouco, àrdega e sinceramente apaixonado pe
las bôas causas da Igreja, e paladino - dos de 
melllor têmpera - da mais pura moral cristã. 

Convencem o leitor (sem lhe constranger ou 
fcrçar a aceitação) os capítulos que o autor de
senvvlv~ em seu livro, como, por exemplo, o em 
que estuda o Comunismo, dissecado por êle no 
seu conteudo doutrinário na sua posição e ati-~ 
tude frente à Igreja, sÚas táticas, seus erros, 
seus excessos, etc. - estudo que prossegue nos 
caplt.t•!os sep-uimes com a mesma Segurança, a I 
mesma coragem de afirmar, o mesmo e~ulu 
claro e limpu - esta uma das facetas marcantes 
dêste belo livro. I 

Vale a mesma crítica para outros capitulas: 
nos em que o autor desenvolve a biografia de 
certas figuras de homens, caros à sua lembrança 

e à sua admiração, <entre outros~Oa de 
Laet, l<'elicio dos Santos, J ackson 4e · Q, 
Tristão de Atafde) e, muito part~ lo 
t1·açur o perfil e alguns aspectos 4a '\'ld.ll 6 
Geraldo Bezerra de Menezes (~ · · :ck 
Leandro Bezerra Monteiro ~seu ey6) --:- :wfltqs 
que ressaltam, vivos, das páglnJ~, @ Uvró; Jm· 
J;relnactas de ternura e de saudade, n~$1 ~ÇS 
em~, .1vos com que o autor ot'gúl.hQSam~ · ,s 
evoca e retrata. · 

ll:, assim, o livro de Geraldo Bezen,~ f}Q 
Menezes, obra de históna, obra de C<?~Íe, ~a 
d~ c_onVlcçao. e _de F~. e, melhor ainda, n.i. SJ)re· 
Claçao de Olive1ra V1ana <apost$ à gu~ d~ ~
fácio desta 2." edição) obra que "pela !ll1tude e 
seru:dade dos ttmas (nela) debatidos, ~ .. · aem 
dü\'ida, uma formosa afirmação de intelidn<:ia. 
a revelação de um espírito íorte e all$.tétlf que 
apartc.e Ja dotado de cUltura bastante para ~ 
da-los com intrepidez e segurança, j~ ~~. à 
meditaçao e ao jógo de ideias gerais, !à ~~ 
de seus pensamentos e, o que é ainda .~ jj. 
sennor da sua pena, pois sabe versar os ·seus 
temas prediletos num estilo excelente p~ WJn
císao, pela verm.cuiidade e ~la di~nidaOe de 
exjJres!>ao" . · · 

Assim é "Homens e Idéias à Luz di Fé"· -
livro que convence e que conforta. ltQ~ 
pelo /consciente e desassomtradamentc ~~
Conforta, por sabermos, à frente do bom COIIl• 
ua.e, p<.ladmo da coragem e da estirpe uuiíral 
do ilusu·e escritor católico Geraldo :Sezerrà tle 
Menezes. 

/o 



e Idéias à Luz da Fél • 
~ie~o pela "Coleção Es- r 

trêlit do Mar", acaba de sair a 
seiUilda ediçãO (revista e au
mentada) do .livro - "Homens 1 e !Mias à LUZ da Fé", do Mi-~ 
nistro Geraldo Bezerra de Me
nezes. 'A respeito do consagrado 
autor, já tivemos a feliz opor
tun1!1áde 4e publicar uma en
trevista quan(io de sua estada 
em nOSsa Capital, ao vir inte
grar a ilanca Examinadora de 
Dil'Eiito 'do Trabalho, no con
cur$o réiüizadó em a nossa tra
diClOJlâ.l Faculdade de Direito. 
:J\nista. 'Pensador, sociólogo, 
homem de crença, o Ministro 
Geraldo Beierra de Menezes, 
entre ririas obras de subido va-

. .tor, pUbJicou: "Polltica Sindical 
Brasileira", ·~utrina Social e 
.P~to 'do Trabalho", •o .Di
reito do ~abalho na ConstitUi
çâQ. Brasileira'', 'Dissídios Cole
tivos do Traj:lalho e Direito de 
Greve", "O Conselheiro Pauli
no", "R$la~rio Geral da Jus
tiÇa do Trabalho", "A Justiça 
do 'tl'~Walho - sua significação 

! História Jurídica e Social do 
~~", "Discurso de Posse na 
~et.l:\iJI Fluminense de Le· 

•. ", "RelatQrio Geral da Jus-
~ . '$;1 Trabalho", "A Justiça 
~4o no Brasil· ..:.... Rela
i(,l das .Atividades de 1950". 

?tJ~~~r 'Clatólico, reedita agora 
li de palpitante inte-
li\'Í:o escrito sob a ins

:af~~~!jU'JIUI frase de Sant' 
-~ operlbus mor

e.Wfipsa" <A Fé sem 
~ a Fé morta em si mes

. ·~faclando êsse livro e 
l~~o-lhê o pensamento 
~ante, escreve o mestre de · 
Direito - -'Levi Carneiro: "Nes
t<: JDOJ:nento de incertezas, de 
lUtas, de transformações, é di
fiei} senão impossível, prefixar 
o rÚmo dos acontecimentos. 
'Como <t(:ter 'QUe seja, . teve ra
zão Berdiaeff, 010 prognosticar, 
através da nostalgia que inva
de a humanidade, o . ad"~Jento de 
uma J1.0Va éPoca religiosa. Com 
o :adven~ ..4fMa nova época, se
do reallZãdos outros ideais po
lítico&, . bem diversos dos que 
ora escravizam alguns povos ci
vilizados .e ha. de consegUir-se 
a plenitude da justiça social. 
Caminhamos .nesse rumo. Nes
se rumo segue o pensamento 
dtlminante dêste livro". E apre
sentando "Homens e Idéias à 
Luz da Fé" à Academia Bra.si
leira de Letras, o sociÓlogo Oli-

' veira Viana pronunciou estas 
palavras justas de .. exaltação: 
":S:ste livro, pela altitude e se
riedade dos temas nêle debati
dos, é, sem dúvida, .uma formo
sa afirmação de inteligência, a 
revelaçiío de um espírito forte 
e austero que ape,rece já dotado 
de cultura bastante para abor
dá-los com intrepidez e segu
r~ .Já afeito à meditaçiío e 
ao 4gé). de klélas gerais, já se
nh lé ae11S pensamentos e, 
o ~ mais, já senhor 
dà aua pena, pois sabe versar 
os seus temas prediletos num, 
esWo *"'etlte pela concisA.o, 
pela vernaculldade e pela dig-

o nidade de ext;ressão". Dotado 
de uma erudiolo fantástica, que 
sõmeote o trabalho diuturno e 
in~~el .0 O lento passar doE 
anos nos J;ódem oferecer,. ten· 
do examinado acuradamen'te as 
obras doa IIOCiólogos e pensado
res naciona~ e estrangeiros, o 
insigne escritor Geraldo Bezerra 
de ~~~ insurgindo-se con
tra d'•et>munlsmo, faz-lhe a cri
tica, tanto sob o ponto de vista 
eoonôt:QiQQ, .Quanto social, mo
ral ou politico. Sumariando a 
Prim~ ~ do seu livro 
:fuucf8menfrü; poderlamos citar 
os se@tes assuntos que versa 
Com. :mio. de mestre: "I- Ten-

do-a por um produto exclusiva- ' 
mente social, tanto a Escola 
socialista, como a Escola So
ciológica Francesa, são inimi
gas da religião. II - Aspecto 
rel~ioso do Comunismo. III 

sua atitude ofensiva 
em -face da Igreja. fll-..
A tática dos sectários da incre
dulidade não muda. V - Posi
ção da ordem econômica no 
plano social. VI - Fraternida
de e violência. VII - Atrocida
des do ComuniSJilO. VIII - A 
lei positivista dos três estados 
e a lei marxista das três clas
ses. IX - Marx e Hegel. X -
O mito comunista. XI - Capi
talismo e Comunismo. O êrro 
essencial de ambos - XII -
Advertência final". Falando do 
erro essencial do Comunismo e 
do liberalismo econômico, es
creve: "Doutrinas· fundamental
mente econômicas, objetiva uma 
"o primado do individuo sObre 
a sociedade", outra, "o prima
do da sociedade sObre o indivi
duo". Mas, se elas nasceram do 
mesmo estado de espírito de 
autonomia econômica, é preciso 
esclarecer com Tristão de Atai
de, que ambas surgiram tam· · 
bém da mesma cóncepção anti
transcendental e puramente 
materialista da vida, concepção 
que cotoca a economia sObre a 
base única do interêsse e su
oordina ·os valores do espírito 
aos elementos da ma teria" . E 
adverte no final, citando Carlos 
de Laet: 'Ou a Humanidade 
volta ao Decálogo, ou se esbar- . 
rará na dinamite"! Com o 
mesmo interêsse se lêem os ca
pítulos: "Ação Católica", "A 
IgTeja e a Paz universal", 
'Formação Cristã·', "Absurdos e 
desastrosas consequências da 
evolução materialista", ''Divór-J 
cio ou Desquite?", "O pároco", 
'A obra salesiana", "Pio XII", I 
"Dom Jaime de Barros Câma
ra", "Dóm José Pereira Alves, 
o orador", . "Monsenhor Melo 
Lula", ''Contardo ·Ferrlni". 
"Carlos de Laet", "Felicio dos I 
Santos", "Jackson de Figueire-
do", "Tristão de Atafde", i 
Adroaldo Mesquita da Costa", 
"Melchiades Picanço", "D. Vi
tal" etc. Prestando no final do 
volume sentida homenagem a 
seu Pai - José Geraldo Bezer· 
ra de Menezes, escreve os capi
tulas "Católico de Fibra", "En
tusiasta da Companhia de 
Jesus"", "O povo que primeiro 
levantou · Igrejas ao Divino 
Coraçiío"'· E encerra o livro 
com a transcrição do trabalho 
do critico Agripino Grieco -
"Meu Amigo Jose Geraldo". 
Falando dêsse grande humanis· 
ta, assim se expressa o mestre 
de "Evolução da Poesia Brasi
leira": "Esse sonhador que não 
arranjou nada no mundo e ape. 

·nas possui a riqueza de uma 
dúzia de filhos, quasl todos de 
lindos nomes bíblicos, êsse ea
tudloso que amontoou em casa 
mais livros que a livraria Bri
guiet; êsse advogado paradoxal 
que descompõe os clientes que 
lhe venham propor enredos de 
chicana desonesta; · ê6se cristão 
que é humilde, distribui esmo
las As ocultas, não toma parte 
na espetaculosa comunhão dos 
intelectuais; êsse erudito que 
não nos bombardeia jamais com 
citações inúteis, destoa escan
dalosamente do nosso pais, do 
nosso século. :S:le nasceu para 
agiógrafo, para escrever, na 
Idade Média, vida de santos. 
Percebe-se-lhe a nostalgia do 
claustro, a tristeza de não po
der ser mais que um terceiro 
irmão franciscano". 

mn•J'I-
AuousTo DE SOUSA . .. 
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"Home11s e Idéias à 
Luz da Fé'' 

{iuilherme Santos Neves 
Acaba de ser lançado, em pregnadas de ternura e de 

2.a. edição, o excelente livro saudade, nos toques emotivos 
do escritor católico Geraldo com que o autor orgulhosa
Bezerra de Menezes, "Ho- mente os evoca e retrata. 
mens e Idéias à Luz da Fé · E', ::tssim, o livro de Geral-

Já conhecíamos e 'ãdmira- do Bezerra de Menezes, obra 
vamos o ilustre autor como de história, obra de combate, 
um dos mais cultos conhece-~ obra ele convicção e de Fé, e, 
dores dos problemas sociais melhor ainda, na apreciação 
brasileiros, no belo e vaste de ·Oliveira Viana (aposta à 
campo do Direito do Traba- guisa de prefácio desta 2.a. 
lho. Aliás, o Ministro Geral- edição) obra que, "pela ati
do 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 inte
Trabalho, onde pontifica pe:- Ugência, a revelação de um 
lo seu sab.er jurídico, aliado espírito forte e austero que 

,. a um perfeito e seguro senso aparece já dotado de cultu-
de justiça. ra bastante para abordá-los 

"Homens e Idéias à Luz da com intrepidez e segurança, 
Fé" mostra-nos outros ân_ já afeito à meditação e ao 
gulos, tambem brilhantes, da jôgo 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 ver
elevado sentimento católico, sar os seus temas prediletos 
àrdega e sinceramente apai- num estilo excelente pela 

1 
xonado pelas boas causas da vemaculidade e pela digni
Igreja, e paladino - dos de dade de expressão". 
melhor têmpera - da maís Assim é "Homens e Idéias 
pura moral cristã. a Luz da Fé" - livro que 

convencem o leitor convence e que confo:ta.j 
lhe constranger Convence que consc1en- , 
aceita.&ão) os 

posição c 
Igreja, suas táticas, seus 
erros, seus excessos, etc . -
estudo que prossegue nos ca
pítulos seguintes com a mes
ma segurança, a mesma co
ragem de afirmar, o mesmo 
estilo claro e limpo - esta 
uma das facetas marcantes 
deste belo livro. 

Vale a mesma crítica para 
outros capítulos: nos em 
&ue o autor desenvolve a bio
grafia de certas figuras de 
homens, caros à sua lem
brança e à sua admiração, 
entre outros, Carlos de Laet, 
Felício dos Santos, J ackson 
de Figueiredo, Tristão de 
Ataíde e, muito particular
mente, ao traçar o perfil e 
alguns aspectos da vida de 
J osé Geraldo Bezerra de Me
nezes (seu pai) e de Leandro 
'Bezerra Monteiro (seu avô) 
- vultos que ressaltam, vi
vos, das páginas do livro, im-

bate, paladino da coragem e 
da estirpe moral do ilustre · 
escritor católico Geraldo 
Bezerra de Menezes. 



., 
HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA . FE' I 

o ilustre causídico e mestre I Tapto quanto o homem, o Es
de Direito - Dr. Fernando tado moderno nio 'POde viver 
Duarte Rabelo agradecendo igualmente fóra da religião . . A 
ao Ministro ' Geraldo Bezerra de nossa consciência reUgiosa rc· 
Menezes a oferta do seu precio- 1 pele a idéia do Bstado ateu. O 
so livro - "Homens . e Idéias à "Atei~o" é o supremo , mal da. l 
Luiz da Fé" - dirigiu-lhe a se- sociedade . . Oo~o afirmou o 
guinte carta que temos o gran- srande 6rador satro Padre José 
de prazer de publicar pelos !4. Nattuzi, S. J.., "$e a ortaa· 
conceitos elevados que conden- · 
sa, pelo ideal que defende e dade pela mórte de um pai en
pela beleza da forma literária luta dolorosamente contrista 
em que foi vasada: toda uma família, quem poderá 

VITORIA, 27 de maio de 1959. à justa, medir e considerar o 
Preclaro e ilustre amigo Pro- mal irreparável numa socieda

fessor Geraldo Bezerra de Me- de pela ausência. de Deus na 
vida pública? O ateísmo contem 
todos os germes da desolação e 
da morte na vida social; por
que provoca a crise das ideias 
na ordem intelectual; porque 
aniquila os bons costumes, de
pravando a vida na ordem mo
ral, ;Jorque destroe as obriga
ções e deveres , na ordem social. 
O ate1SJI10 público engendra a 
incredUlidade, a )ibertinagem, a 
anarquia. , Esses tres pavorosos 
elementos desorgani._zam a . So
ciedade, a Fàínifia, os Indiví
duos". Infelizmente Deus é, em 
nossos dias o grande ausente 
na vida dos' povos. e das nações. 

nezes 
Meus cordiais cumprimentos. 
Foi com imensa satisfação 

que recebi por intermédio de 
nosso com'um amigo Professor 
Dé\io Magalhães, a sua opulen
ta e magnífica obra "Homens e 
Ideais à Luz da Fé". Li-a so
fregamente, com o interêsse -e 
a atenção que me despertam os 
bons livros e o alto conceito dos 
seus autores. Através das suas 
quase 500 páginas logrou o emi
nente amigo condensar, com 
rara felicidade, em valioso ma
nancil}l, o que de melhor pro
duziram os grandes pensadores 
pátrios no campo vasto da dou
trina cristã como excelente 
contribuição ' à forlllação de 
uma elevada consciencia cató
lica em nossa Pátria . 

Nesta hora dramática de in
quietações e seJDdeismo, é mis
ter, ·mais do que nunca, apelar 
para sentimento de Fé e de 
Cristandade para o restabeleci
mento da cotnpreensão e do 
amor entre os Homens e as Na
ções . Só os milagres da Fé .po
derão sustar a corrida louca do 
mlUldo coytem,porâneo para o 
abismo, pafa a sua total destrui
ção. :Q: nüster, nestes dramáti~ 
cos lances que a humanidade 
está vivendo, fazer despertar a 
consciência dos homens de fé 
para que ajudem aos outros ho
mens a meditar profundamente 
nos sofrimentos e nas penas 
que ameaçam o conturba.do 
mundo moderno. E sua preciO
sa obra é, neste instante, uma 
vibrante clarinada dentro da 
noite do egoisino e do fndife
rentismo humqno, visando acor
da-los para o bom combate da 

· confraternização e do amor ao 
próximo. Inegavelmente o ho
mem não pode viver fóra da 
religião. , Quanto mais cresce, 
quanto mais progride, tanto 
mais deve crer. Suprimindo-se 
Deus os sofrimentos se trans
formám em desespéro. :é: um 
conceito de V1~or Hugo, o irre
verente ateu, a quem as gera
ções modernas tanto glorifica
ram" . Uma das necessidades 
mais prementes do espirito hu
mano, será sempre mitigar a 
sua sêde inata de religião, escre
veu o grande tributo e pensa
dor espanhol Castellar na sua 
celebrada obra "La Civilizacion 

r en los Cinco Primeros Siglos 
del Cristianismo". Estuda\ 
qualquer período clássico, arti!l
tico ou poUtico, e, encontrareis 
sempre em seu seio algo de re
ligioso. Não se pode suprimir, 
como infelizmente se pretende, 
a idéia religiosa da conSCiência 
humana. Como a Familla e o 
Estado. ~ Arte e a Ciência, a 
Religião, é um grau da idéia, 
uma íasc de espitito". O hO
mem é, portanto, um ser emi
nentementGI r eligioso . Indague
mos, perscrutemos os mistérios 
insondáveis da vida e da mor
te. e logra:~;emos' saber apenas 
que !fsse rv~~so microcosmo 
vem de Deus e vai para Deus, 

E assim é que se explica o 
advento desta triste e.ca con
turbada de paixões e incom
preensões. 

A sua obra, meu cnro Profes
sor, vem pois, nesta hora pres
snga de 'inquietações, preencher 
uma lacuna sensível no amplo 
movimento de recuperação dé 
nossa Patria . para maior êxito 
das incruentas lutas do Catoli
cismo. Respigar o que há de 
melhor e salutifero na produ
ção intelctual dos nossos líde
res católicos e condensa-lo em 
uma obra escrita em linguagem 
amena e despida de pedantis
mo literário é, sem dúvida, uma 
valiosíssima e neCessária cola
boração dada à formação de 
üma elevada e indestrutível 
conciencia católica no Brasil. A 
Fé como a entendemo os ca
tólicos de bôa cêpa, é capaz de 
grandes comentimentos. No di· 
zer de um santo ela é capaz de 
remover montanhas. Sabemos 
que só por ela fortalecido um 
punhado de inermes e humil
des pescadores clavicularios do 
Ideal Redentor da Humanidade, 
abalando-se das longínquas 
margêlls do Tiberíades logrou 
conqüistar pela .palavra, pela 
abnegação, pelo martírio, o 
mundo antigo à impiedade, 
afrontando impassível ·a sober
bia dos Cezares- e o orgulho dos 
Reis, penetrando no Panteon 
para apeiar ·dos seus altares, os 
Deuses do paganismo ateu, Fe
licito, pois, ao presado amigo e 
ilt:stre Professor pela pv.bJ..ica
ção de s\la oportuníssima óbra, 
que sem ;Cavo r algum, pode se 
enfileirar entre quantas têcm 
contribuído para o prestigio da 
R eligião de Cristo ·e. da ,S'I,Iq 
Igreja no conturbado mundo 
m oderno. 

Renovando o:; meus sinceros 
agradecimentos pela. útil. e gen_
tilís!iima oferta envw-lhe aqu1, 
de par com os 'pr~testos .de m~
nha desvaliosa anuzade e adnu
ração os meus mais sinceros vo
tos de felicidade e . d,e· plena 
sa)ide, para que possa prosse
guir, sem desfalecimentos, n;:t 
~nd.ita cruzada a · que se 
propoz. 

. ·.FERNANDO D. RA~ELO · 
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COMENTANDO 
JORGE BE'LTBAO 

Homens e Idéias à Luz da 
Fé. De a'*>rha do magiatrau 
Geraldo Bezerra de Meneze 
em 2.a ediçllo 

1 
é um trabalbf! 

que faz surgir da nova gtfj 
r a çllo• maia uma eetnt!a d 
primeira grandeza pua br 
lhar na constelaçllo dos e . 
critores nacionais. Página. 
que refletem a beleza de um• 
alma, procurando oferecer a• 
público em excelente linguae 
gem, fácil descrição, conh&:. 
cimentos profundos do catQr 
licismo, o quanto pode uta 
espírito culto fazer, por pr~ 
zer 6Spiritual, tllo belo ramat
lhete, para perfumar as e_., 
tantes com páginas brilha• 
tes de erudição e beleza. 0 
autor homem de profund~ 
conhecimentos se revela, co. 
mo disse D. Francisco de As.. 
sia Pires, Bispo de Crato, «UIIt 
intlmorato paladino da Sant• 
Igreja de Deu&». O eeu tr• 
balho de estudos é um lod(.. 
ce seguro dos conhecimentotJ 
do autor e a sua vontade de 
projetar fazendo conhecida 
todos os vultos que esco .. 
lheu e em torno des quais fez 
as mais belas páginas qu. 
refletem a personalidade d• 
seus retratados. Obra mer• 
cedora de leitura e pensa· 
mento, exame e refleçAo, por
que reflete na pureza das li
nhas, nas pinceladas do ar
tista, na firmeza das afirma
ções, na elegância do fra1e~ 
do, na combinação dos fatoa. 
na estratégia das descriçliee.. 
um verdwleiro livro que t 
um relicário sagrado de sau
dades e bomenagenfl, ~ana
bordando da alma do artis
ta, cheio de intenso senttmer~ 
talismo e exuberante inteli
gência. 

Para remessa de livroli
Cflixa Postal 14 - Pou6o AI~ 
gre. 
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"Homens e Idéias; 
À Luz da Fé" 

•<> ..... <>~ .. ( ) ..... ()..S 

MARIO CURTIS GIORDAJ\11 ~~ 

Aparece agora em segunda edição revista e aumen- I 
tada a obra de Geraldo Bezerra de Menezes, "Homens ; 
c Idéias à Luz da Fé". O autor dispensa apresentação: r

1 suas já numerosas publicações sôbre Direito do Traba-

lho constituem consulla ob.rigatória para todos os que : Jackson de Figueiredo: "Sua índole combati\'a, de 
desejam aprofundar-se neste ramo relativamente rccen- 1 lutador intemerato, seu estilo agitado, suas imagens 
te mas fascinante das ciências jurídicas . Como. juri~- : fortes, patenteiam-se neste conceito: "a verdade, às Yê
ta, a fama de Be~:erra de Menezes ultrapassou, ha n:Ul- I zes, tem que aparecer arrastada pelos cal\Jelos". 
to, as fronteiras pátrias. Voltemos entretanto ao livro 1 José Geraldo Bezerra ele Menezes: figura exemplar 
em tela: mais que o jurista, aparece aqui o intelectual ! ele intelectual católico congregado mariano, vicuntino, 
católico fervoroso que põe sua pena b1ilhante a serviço I terceiro franciscano; aluno admirador profundo e de-

I h t nl ' • da causa da Igreja. "Verba movent, exemp a tra un · 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 interessantíssi
e o respeito humano tanto perturbam o florescim~nto ' mas revelações . "José Geraldo Beezrra de Menezes não 
religioso, os homens, projetados à luz da Fé pelo autor, I foi apenas um estudioso, s·enão o maior pesqu!sador da 
aparecem-nos como bra~los de alerta c~nclamando:nos I devoção ao Sagrado Coração ~e Jesus no Brastl, e s.e~
para um apostolado mais fervoroso . VeJamos, a titulo pre reclamou para o nosso pa1s as honras de sua pnon
de exemplo, alguns vultos que já receberam a recom- dade. Foi "quem primeiro gritou", como realçara em 
pensa dos justos c cuja vida o Ministro do Super ior 1 carta, de 25 de junho de 1924, qirigida a Fdício dos 
Tr.ibw1al do Trabalho nos põe diante dos olhos, em tra- I Santos, "sermos o povo que primeiro levantou igrejas 
ços vigorosos; tais Yarões, para usar uma imagem do ao Divino Coração c se Jhc tornou o mais devoto do 
p,róprio autor, são verdadeiras colunas de fogo capazes mundo". 

dé guiar-nos nas trevas da atualidade: Leandro Bezerra Monteiro: Estudaudo a figu,ra do 
Contardo Ferrini, "da raça daqueles grandes católi- 1 vibrm~lc defensor da causa dos Bispos na Questão Rc· 

cos, como Pastew·, em quem o espírito cientifico, lon- !igiosa, 0 autor revelou documentos de grande irnpor
ge de aniquilar-se, ao contrário, adquire o dom da má- tância para pulverizar a lenda "engenhosamente di\ul
xima penetração e se abre aos mais amplos horizontes gada" da indiferença do Episcopado brasileiro frente à 
pelos sentimentos da Fé". ignominiosa alitude do govêrno impe1ial. 

Carlos de Laet adversário intransigente do ensino "Homens c Idéias ~~ Luz da Fé" não contém apenas 
leigo: "o mestre puramente leigo, ímóvelmente ereto, vigorosos traços biográficos de católicos eminentes. Na 
impassível qual um marco entre Cristo e Satã, é nma primeira parte da obra, por exemplo entre outros temas 

I invenção utópica da pedagogia oficial"· "Na história j de palpitante atualidade, encontramos uma admirável 
do jornalismo católico brasileiro, não houve quem 0 I síntese dos perigos que o materialismo comunista cn· 
ultrapassasse na dedicação, no ardor, no brilhantismo cerra, fluto da desordem social gerada paradoxalmente 
com que sustentou a campanha religiosa"· por uma época em que se "multiplicou a produção 

I . lFelício ~~s ~Sa~tos, ~-a~ós~~lo da boa impn:nsa ~u~ multiplicando-se a miséria ... '' Concluiamos esl~ rápi
iundou e d1ng1u A Umao . . Pelas colunas deste .JOI- da apreciação com a::- palav.ras de Dom Franc1sco de 
nal, bateu-se em pró! da regeneração dos cosfumes c Assi:. Pires: "O autor se revela, por um salutar atayis
p,ropagação da Fé. Ali publicou, além de outros escri- mo genuíno herdeiro daquela vigorosa fibra que carac 
t~s, uma série . de como~entes artigos inti~lados "~inh~ 

1

. tcrtza scu ilustre a v~, Lcandro Bezerra, intimorato pa
vJagem das trevas à luz , relatando cenas 1mpress10nan ladinu da Santa IgreJa de Deus". 
tes de sua conversão". 
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«Homens e méias á Luz ~H fé;, 
"11 ~.;r CARLYLE MARTINS 
IV~ /1'1- '--1'1 51 (Da Academia Cearense de Letras) 

Coluna lun1inosa e imponente 
d.ls aguerridas hostcs db cato
licismo llllcional, o dr. Geraldo 
Bezerra. de Menezes, além das 
altas funções que de-sempenha 
na Justit?a do Trabalho. é um 
<'scrit.or de pri:m·:ra p1ana. co
nhece<lor da llil!;U:l, argumenta
dor cmwlccnte. possuidor de 
um estilo claro e harmonioso, 
onde as louç:31jas da !rase es
tão na razão direta do brilhan
tisnto dos conceitos 

Mandou-nos o eminente JU

rista "Homens e Idéias à Luz 
<ia Fé", em 2. a edição, revistt't 
e aumentada. de 2<Hl p{l.gs. 

Com prefácios de Levi C'ar
neiro e Oliveira Vi:ma.. •· Ho
mer.s e Itléias à Luz da Fé", di-., 
vidido em :,eis partes. é obra. de 
aculdad~ e eruduçá~. a. reco· 
mendar os créditos intelectuais 
do ilusVe pubficista. 

Numa da, partes .em objeto 
surgem trabalhos alus~/os à 
obra cultural do autor, bem co
mo Wll ~nexo contendo Wll es
tudo· de Car.'os de Lact, refe
rente a Leandro Bc?.ena Mon 
teiro. avô do <11·. Geraldo Bc
zen-a de M:enezes. encontrando
~e nin:la um magnífico perfll de 

José Oe:-nlcl~ Bezena de Mcnc
ze~<. tracejado por Agripino 
Grieco, <'ndc aquela f:gura c"
ponencial aparece sob diferente.., 
aspe:rt.os rcdoirad.t pelos elQ
gios espontâneo~ c sinceros do 
mnior critico brasileim, sempre 
ureveren!e e <;arcástko. 

"Homens e Idéias à Luz da 

Fé'' fo uma colctânP,t oc real 
u-tilidade encerrando trabalho~ 

de indi~cutivel mé1ito e recon.~: 

tituindo episódios que nflo de 
vem ser esquecido.q da coletivi
dade pátria. 

Estrênuo defensor ;ios princí-
pios cristãos que 01ientam n fa
mília brasfleira, o dr. ~raldn 

Bezerra de Menezes discute com 
garbo e aprumo os prOblemas 
que nos intereS&Snm, elucida 
lt:ntos obscuros das incertezas 
em que o homem moderno se 
fl<'bate, bio~rafando pe •• 

I 
dades ilustres. como C o 
Ferrine, Feliclo c.·~"" ~tos.. 
J'lckson de Figueiredo, Adroal-
do Mesquita da C06tn e outros. 

Como orador dt• vast.Cs r~ur
sos, ardorOI.t> e entuslast..'l deu-

( ncs o dr. Geraldo Bezerra de 
Menezes várias amostras de Gu 
eloquênrla l!>:>f; djlicurso.~ que 
apresentou. de onde rt-s~umbra 

o reflexo cintilante de um ho
mem de ação e n 1ibra podcro
~ dE' um cavaleiro armado 
parti 'O bom combatt'. 

L· ~~~--------------------------~-

Em apên:lice. encontramos 
valiosas opiniões de eminentes 
ligura <> do mundo ecle~iástlco, 

bem como de profC6sores e ju
ristas I.ac)Jnais estrangelros, 
alusivas ao livro "Doutrina So
da! e Direito do Trabalho", da 
!nua. do dr. Geraldo }i{o..:erra 
de Menezes. ejltado há ano, 

N:ií.> cabe nos limites de uma 
êespret.ensiosa. nota de jornal a 
apreciação completa de uma 
c.bra ccmo "Homens e Idéias à 

Luz da Fé", cuja leitura des
cerra laraoi:l hori?'.:ntes à nossa 
meditação. atraindo o espirito 
p.ara as cousas nobre;; e belas 
<:a vida. 

Nlio c?nstitui exagêro 11. atir
mat.oa de que "li!.>mens e Iàêia.s 
à Luz da Fé'', de Oera.ld.o :0.
zerra de Menezes, é um graade 
livro, dos melhores surgido.~ no 
dealbnr ode 1959. 

Louvort" e aplausos mere:c o 
Insigne j>Olígra..'.> pela publica
ção de tão excelente coletânea 
c nós lh'os apl"''!sentam~ com 
apreço ~ admiracíw. 

---·--------,....r.. 
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[IQaressDes de Leituras l 
(Em tôrno de "Homens e Idéias á Luz ! 
da Fé", de Geraldo Bezerra de Menezes,' 

CARL YLE MARTI NS I 
t 

Colll'n'a luminosa c imponente das aguerridas 
hostes do catolicismo nacional, o dr. Geraldo Be· 
zerra de Menezes, além das altas funções que de
sempenha na Justiça do Trabalho, é um escritor de 
primeira plana, conhecedor da lingua, argumenLt
dor convincente, possuidor de um estilo claro e har
monioso, onde as louÇanias da frase estão na ra
zão direta do brilhantismo dos conceitos. 

l\Iandou-nos o eminente jurista ·~Homens e 
Idéias à Luz da Fé", em 2a. edição, revista c aumen
tada, de 246 pags., !.la 6r áfica bttemu•e&t I I !la., tfl'l 
:Ri e-de Janeire. 

Com prefácios de Lcvi Carneiro e Oliveir" 

v!~:;:~c:::::a:!:~!u:i::;:e ::R:i::~~ 
~omcns e Fat·os à Luz da Fé", di'.,ídido em se.is 

partes, é obra de acuidade e erudição, a recomen· 
dar os créditos intelectuais do ilustre pll'blicista. 

Numa das partes em objeto surgem trabalhos 
alusivos à obra cultural do autor, bem como um 
anexo contendo um estudo de Carlos de Lact refc. 
rene a Leandro Bezerra Monteiro, avô do dr. Ge
raldo Bezerra de. :\Ienezes, encontrando-se ainda um 
magnífico perfil r. , traccjado pot· Agripino 
Grieco, onde figura onencial aparece sob 
diferentes aspectos, redoirada logios 
tâneos c sinceros do maior critico bras1 e!ll'f'r.""'f'IQI]'I 
pre irreverente c sarcástico. 

"Homens e Idéias à Luz da Fé" é uma coletànt',1 
de real utilidade, encerrando trabalhos de indiscu
tível mérito e r·econstituindo episódios que nã.J 
devem ser esquecidos da coletividade. pátria. 

Extrênuo defensor dos princípios cristãos que 
orientam a família brasileira, o dt·. Geraldo Bezet'
ra de Menezes discute com garbo e aprumo os pr ... •· 
blemas que nos in!et·cssam, cludda pontos ob~curos 
das incertezas em que o homem modemo se deb:~te. 
biografando personalidades ilustres, como Contar
do Ferrinc, Felício dos Santos, Jackson de Figu ·~l 

rcdo, Adroaldo ~Icsquita da Costa e outros. 
Como orador de vastos recursos, ardoroso •: 

entusiasta, deu-nos o dr . Get·aldo Bczet·ra de :\Ie.n z
zes várias amost~ de sua eloquência nos disct'1'so·, 
que apresentou, rle onde ressumbra o reflexo cin. 
tilante de um homem de ação e a fibr·a podero~:t 
de um cavaleiro armado pam o bom combate. 

Em apêndice, encontramos valiosas opiniões <ltJ 
eminentes figuras do mundo ec·es:ástico, bem cumo 
de professores c juristas nurionais e extrangciroo;, 
alusivas ao livro "Doutrina 'Social e 'Direito do Tru
balho", da lavra do dr. Geraldo Bezerra de Mene
zes, e'tlitado há a tiOS. 

Não cabe nos limites de uma desprctenciosa: 
nota de jornal a apreciaç·ão completa de uma ob,·a 
como "Homens e Idéias à Luz <la Fé", cuja Icitur<~ 
descerra largos horizontes à nossa meditação, atr.t· 
indo o espírito para as rousas nobres l' belas d•t 
vida. 

Não constitui exugi'ro a afirmativa dr qu:e "li• -
mens e Idéias à Luz da Fé", de Geraldo Dczcrr·a •le 
1\Ienezes, é um grande livro, das melhores surgido·; 
no dealbar de 1959. 

Louvores e aplausos merece o insigne poJigr:l
fo pela publicação de tão excelente coletânea e 

nós lh'os apresentamos com apreço e admiração. 

--~--
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"Homens e Idéias à Luz da F é" 

f
- .. A~~del~~ livro 'Homens RAYMUNDO oE'Sõü'ZA-iio"ü&Ã·~ 

f! idéias à luz da Fé", na segunda 
edição que veio 1a, aparecer no cor- · materialismo a título de fllosofia de 
1 ente ano. vida. · 

- É realmente obra valiosa, sob Direi a êsse respeito que a ver- 6 

I muitos aspectos. Co~stit~i em pri- dade está dividida em duas partes· I 
meiro lugar, um registro ao mesmo entre o Ocidente e o Oriente, como o • 
tempo fiel e -afetuoso dos mais ilus- Anjo de q1ue nos fala () Apocalipse, f 

I tres ensaistas e escritores católicos com os pés em dois mundos. A de- 1 
I do Brasil, dos apóstolos laicos ... como !inição política de liberdade de um f 
I Ca.rlos de Laet, Felicio dos Santos, lado; de outro, 0 pão de cada, dia. t 
I J,ackson de Figueiredo· Alceu Amo- Acontece que só o homem cris· j 
I roso Lima, Adroaldo Mesquita da tão pode refazer a síntese dêste f 
I Costa, Melchiades Picanço, Dayl Al- mundo bi-partido, porque o homem 
I meida. Nesse relêvo a devoção filial cristão é a medida de tôda as cousas. 
1 do autor (Uniu-se à justiça do biógra Só êle pode projetar com dig-
1 f o, colocando José Geraldo Bezerra nidade a existência terrena por que 
1 de Menezes e Leandro Bezerra Mon- lhe dá comn h"ri7."ntP nm.~ ro~littl\dfll 
1 teiro. que a completa e amplia ao infinito 
1 Reafirma. por outro lado, o livro o Reino de Deus. É essa visão total in 
i uirut convicção intrépida de fé mili- tegra, que nada retira ao homem do 
i tante, que pode ser considerada não que é justo e natural do que é parte 

I só a marca do caráter individual do de sua felicidade neste mundo, e o ele 
autor como uma glória de família· É va a uma ventura incomparàvelmen 

t
. sumamente respeitáv~ esta posição, te maior é a visão da Igreja. pro seus 

principalmente em nosso país no qual ministros por seus apóstolos, por 
1 predominam menos os adversários seus escritores, por seus iilhos fide-
1 àeclarados da Igreja do que as almas dignos que há de conduzir o homem 

'

I tomadas pelo morno indiferentismo para o seu autêntico destino. 
ou pelo sincretismo religioso. Pode o Brasil mostrar com or

Como escritOr em dia com o gulho um grupo exemplar de espfri
i seu tempo, analisa Geraldo Bezerra tos singularmente lúcidos. que des
f de Menezes o profundo conflito ideo- ~obrem a verdade inconsutil, à luz de I 
j lôgico que arde sôbre ,a, Terra, e do Cristo. Nessa companhia insigne. 

i ~~~~~~~.~~=!.~~~~~c:~~!:~-~!~!~=:.:. .•.. ----......1 
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:REVISTA DE 
LIVROS 

"Homens e Idéias à Luz da 
Fé" - Geraldo Bezerra de Me
neses, 242 pgs. - Editora Grá
fica Laemert Limitada -- !lua 
Carlos de Carvalho, 48 - Rio 
de Janeiro . 

O livro "Homens e Idéias à 
Luz da Fé ··, do Ministro Geral
do Bezerra de Menezes, per
tence à série "ensaios". 

O autor é membro das Aca
demias Fluminense e Cearense 
de Letras e dos Institutos His
tóricos e Geográficos de Ser
gipe e de Petrópolis e Ministro 
do Tribunal Superior do Tra
balho . Já escreveu várias 
obras sôbre Justiça do Traba
lho, Politica Sindical e outros 
assuntos ( " Doutrina Social e 
Direito do Trabalho", "Politica 
Sindical Brasileira", "0 Con
selheiro Paulino . .. ", etc . ) . 
Católico militante, é presiden
te da Confederação Nacional 
das Congregações Marianas . 

O seu trabalho aqui focaliza
do, reune dissertações sêbre te
mas doutrinários e sôbre obras 
da Igreja, estudando-os e co
mentando-os num estilo vivo 
e enérgico, com elevada cultu
ra e alto senso de julgamento, 
à luz reveladora da Fé católi· 
ca . 

O livro divide-se em cinco 
partes, iniciando o autor a pri
meira com uma abalisada dis
sertação sôbre o Comunismo, 
em que focaliza as Escolas ~ 
cialistas e Sociológica da Fran- · 
ça, para demonstrar como es
tas entram em conflito com a 
religião; aborda o aspecto re
ligioso do comunismo, sua ati
tude ofensiva em face da Igr• 
ja, etc. etc. Ainda nesta primei
ra parte, focaliza assuntos co
mo "Divórcio ou Desquite?", A 
Igreja e a Paz Social, Obra Sa
lesiana e outros . 

Da segunda parte em diante 
o autor focaliza homens como: 
Pio XII, D . Jaime Clmara, 
J ackson de Figueiredo, Tristio 
de Atahyde e outros grandes 
vultos que se afirmaram peia 
Fé e amor à Igreja . 

A obra, que ora sai em 2a . 
edifio, está prefaciada por Le
vi Carneiro, contendo trecho 
por Oliviera Viana, da apresen
taçêo da mesma, à Academia. 
Brahileira de Letras . 
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E' um excelente trabalho que requer meditação c 

n1erece divulgação. 
E', como assertou Ricardo Sa'ens Hayes - "un d~

fcn:,;or de la moral cristiana en estos tiempos tan os
ou·os y desconcertantes". 

Oportuna, portanto, a sua leitura, que ajuda a enri
jecel o caracter, nessa época inquietante de remarcada 
tntf'sição social . 

E, depois, o sangue novo trás alento à lide que 
n~lll'.:a t'-rmina. 

"E' bom"- disse Tristão de Ataíde - "ver entra· 
l'e)n na liça os novos lutadores, mormente quando vêrn 
c on1o o autor lutar o bom combate, com desassombro e 
coragem". 

Note-se, de início, que o talentoso autor - Geraldo 
Bezerra de Menezes - é um homem de ardente fé l·e
ligicsa proveniente de antepassados ilustres como o 
dr. Leandro Bezerra Monteiro e o dr. Jos~ Geraldo Be
Lerra de Menezes. 

O magnífico trabalho, que se encontra em 2a. edi
c;fto, é um hino aos ideais sublimes a que se dedicou e 
I tH.:aliza, em estilo leve e agradável, alguns homens que 
s.:. d-votaram a essa luta sagrada. 

A concepção materialista da vida, qt:e se afirma 
nitidamente no comun_ismo, é enfrentada decididamen
te pelo auto< que vê, alí, antinomia da doutrina católica. 

Luta, então, pela realização da justiça social, que 
entende uma medicação profilática contra aquela dou
trina. 

Já previa B : rdiacff através da nostalgia, que inva
de a humanidade, o advento de uma nova era religios:J. 
e, com a chegada dessa época - entende Levi Carneiro 
- serão r eal1zados outros ideais políticos, bem divers~s 
dos que ora escravizam alguns povos civilizados, e há 
de conseguir-se a plenitude da justiça social. 

E êsse é , em síntese, o ideal do festejado autor que 
combate o bom combate evidenciando, a cr~da passo, a 
sua invulgar cultura, os seus talentos singulares, a des
treza com que terça as suas armas e o seu ânimo de 
vencer a esplendida cruzada. 

"Homens e Ideias à Luz da Fé" é obra de remarca
do valor, que merece divulgação e aplausos desmedidos . 

- - --------- -----
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HOMENS E IDÉIAS À LUZ DA Ft, pelo MIN ISTRO GE
RALDO BEZERRA DE MEN ESES - Cole~ão Estrêla do Mar. 

Rio, 1959. 

E ID~.<;IAS 
DA Ff~ 

COu<,;lo I'STnCI.A 09 MAR 
In G O 

O êxito alcan~ado por êste 
livro reflete claramente o 
geral agrado com que o 
acolheram os leitores em 
todo o B-rasil, O autor, 
além de tratadista do 
Direito do Trabalho, histo
riador, espiritualista do 
melhor corte, tem-se reve
lado um pensador vigoroso, 
traduzindo, tôdas as suas 
obras, uma admirável or
ganiza~ão filosófica. O sfi
bi-o e saüdoso historiador 
Oliveira Viana, escrevendo 
acêrca da 2·. a edi~ão de 
"Homens e Idéias à Luz 
da Fé", disse estas pala
vras expressivas :- "~ste 

livro, pela altitude e serie
dade dos temas nele deba
tidos é, sem dúvida, uma 

formosa afirma~ão de inteligência, a revela~ão de um espírito forte 
e austero que aparece já dotado de cultura bastante para abordá-los 
com intrepidez e seguran~a ... " Um crítico argutíssimo - Agripino 
Grieco - escreveu, ainda~ "Alma apostólica e e spírito límpido -
eis José Geraldo Bezerra de Meneses". Trata-se, realmente, de 
um apóstolo le igo das eternas verdades do Cristianismo. "A~ão 

Católica", "A Igreja e a Paz Universal", "Forma~ão Cristã", " O 
Pároc-o" são capítulos que poderiam aparecer firmados pelos mJis 
notáveis apologetas do nosso tempo. Um pregador admirável, unt 
pensador profundo - eiS? quem se nos depara nestas páginas, que 
lemos com entusiasmo e relemos com praser . .. 

~6-q/ ______ ~~~~--------------------------------------~ 
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«Homens e Idéias à luz da P.é» 
O sr. Geraldo Bezerra de Menezes, 
ilustre magistrado do Tribunal Supe
rior do Trabalho, escritor e pensador 
dos mais brilhantes da moderna ge
ração, ofereceu-nos um exemplar de 
sua obra «Homens e Idéias à luz 
da Fé», já em 2' edição, o que diz 
bem do sucesso da mesma. Sôbre o 
autor e o mérito do seu trabalho já 
se pronunciaram intelectuais da es
tatJUra de Tristão de Ataide, Olivei
ra Viana, Everardo Backeuser, Ber
nardino de Souza, Oscar Stevenson. 
Inteligência amadurecida no estudo 
e na meditação o sr. Geraldo Be
zerra de Mene~es tem páginas ad
miráveis como as de «Contra o Co
munismo», que abrem o livro, rece
bido, aliás, com gerais aplausos da 
crítica em todo o país. Assim, resta
nos, apenas, registrar o gesto amá
vel do sr. Geraldo Bezerra de Me
nezes a quem agradecemos a genti
leza do oferecimento. 

7/f/ __ ~-------~-~~----------
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Homens e Idéias à Luz da Fé 
I HENRIQUE DE SERPA (>JNTO I 

Para o t!scr!tor po~suído de I ou insensível o Sr. Ger::~ld0 I 
, espírito sobrenatural, que não Bezerra de M~nezes, em <:ucml 

deseje1 ouvires da palavr, f. a par de tanto:; predicados que 
zer arte apenas pela <:rte, lhe informam a multimoda 
mas, ~ contrário, preten'da atividade, sempre vimos afir-1 
transmitir mensagem provei- mar-se, inconfundível, a mar-

i tosa aos que o Icem, um dos ca de vigoro.>.:> zêlo apos~óli 

, gêneros prediletos de trabalho co. Daí não faltar o gênero 

1 
; literãrio deve sc.r, fora de dú- biográfico - embora Yersado 
I vida, a biografia, quando po1 de maneira leve e sucinta, em I 

objeto desta se tomam vidas como que inst.:mtâneo de peri realmente edificant·<!'>, l;cas de fís ilustres - na farta roesse 
I exemplos sah.!tarcs de virtude. da SUé\ produção literária. I 
1 E isto pela razão muito sim- 1 Em 1942, deu-nos ~le apri-
1 pies de q1.1e, como adverte o 

1 
meira edição de "Hemens e j 

velho brocardo latino, se as idéias á luz da fé", qu'e a crí-
1 palavras voam, os escritos fi- tica recebeu e festejou com I 
, cam e os exemplos arast«m. : louvores multo merecidos. 
, Ora, que melhor i'ltento, há- Agora, oferece-nos a segunda 

de anímar o escritor consl'ien- ; eà-ição, revista. e a:Jmentada, li 
. te da sua missão que o de es· 

1 
em excelente apresentação gri.~ 

palhar, quanto possa, a semen-1 fica da "Col:;ção Estréia dó I 
I te fecunda de bons exemplos 

1 
Mar". E como difere esta da I 

I que ~rrastem irresistivelmPnte ~ pl;meira! I 
1 os leitores no ~un:~ . elos gran-I A parte em certo sentido bio-j 

I 
des e elevados 1c.!eaJo;? gráfica _ porque 0 livro cnfei 

_A es:a orderr~. ,!e. co~wder~-~ xa também conferencias e en-~1 

Í çoes nao poderl<l bc<lJ alheJO saias sobre dtversos temas, 
' principalmente so~iol('gicos e 

1 doutrinários - vem sobrema
: neira enriquecida, e para de 
i monstra-!0 basti d~dir, ~ntre 
'1 novos estudos de vultos náo 

contemplados na edição ante-
1 rior, aos inter('ssantes capítu

los sobre Pio XII, D. Jaime 
Câmara, Jacksor. de Figueire. 
do, Adroaldo Mesq~ita da Cos 
ta e os muito nossos, ftumi- -. 
nenses de coração~ D. José Pe·l 
reira Alves c MonsenhÔr ... V1.el
lo Lula, de saudosa e impere-. 
cível memóna. 

Um dos méritos incliscutí, 
veis desta obra está .::m que 9 

I
' seu autor, com ·~'1 Jupla autori

dade, que tocl-:>s lhe recon}le-
1 cemos, de V3di<) dcuto c vir-

1 

tuoso, nela examinãdo, com v 
objetividade a que o habituou 

1 a ::.ua austera ';)rcfissão de juiz, 
i homens, idéias e icontecimen 
I tos ele ontem c. ele hoje, prati 
1 ca ainda aquí, c a cada passo 
, aquilo que, por disposição d<l I 
, Providência, precipuamente, 
, lhe toca fazer nesta vida: dis·l 
\ tribuir justiç:t. 
1 

,'\fais um gr.:mde serviço. na I 
1 ,c,c•quência ele ta11 tos outros, . 
1 

devem as letra.> C.ltô\icas a cs ! 
I 

se estrênuo campeão da Fé I 
· pela reedição, aprimorada, do I 
bdo e saboro<;:> iivro, digno!' 

I ·::m tudo da sua pena . 




