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2.3- OPINIÕES E CORRESPONDÊNCIAS SOBRE OBRAS DE GERALDO BEZERRA DE 
MENEZES. 1943- 1995. 
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BISPO - COADJUTOR 

CAIXA POSTAL, 21 - JUNDIAI - 13.200 

Juniiai,lO de fevereiro de 1992. 

Eeti~aio Dr.Geraldo Menezes: 

Sauiações corliaie • 
.Acue0 o recebimento e agra~eçG ,de coração,o envio d.a biografia 

de José Geralà.o Bezerra de Menezes & G> opúsculo sobre a Teologia da· 

Libertação. 

Deus continui abençoanà.o a :recuncl.a a.tivià.ade editorial ie V'.S. 

Com protest<>a àe renovaàa eatirna , em Cristo, 

+ L ~ .~_t e--t .. _ "--=. 
Dom Amaul'y-Castanho ------

Bi!!!:pO Co ndju~ 
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ÇJ)om !}erôn~m" ___ltla!l!laroUo 

Curitiba , 20 . L. 92 

Bispo Aux Emérito de Curitiba 

Ex . mo S~nhor Mi nistro : 

Apraz- me agradecer- lhe a 

ofe -· ta de 
, . 

ver1os es c r itos s~us semprP construti-

vos de aco do com a ortodoxia ~ outrina ria da ~an-

t I . e greJa . Por i s so louvado seja DEUS e sempre 

~uarde a V. Bx . c i e . 
Cordialmente , 9erviqor em Cris-
to e sua S'-1na . -ae . 



Dom 'DirgiLío de 1JauLi 
BISPO DIOCESANO 

Cx. Postal, 470 - a (DDD 0448) 23-1767 
CEP 87300 - CAMPO MOURÃO - PR 

V.Excia. 
PSEUDO 

Campo Mourão, 10 de janeiro de 1992 

Prezado Sr. Geraldo Bezerra de Menezes 
Paz! 

Recebi, com especial 
se dignou enviar-me. 

agrado, os livros que 
São êles: "A MARGEM DA 

TEOLOGIA DA LIBERTAÇAO; JOSE GERALDO BEZERRA 

DE MENEZES; ALBERTO DE SEIXAS MARTINS TORRES E NEHENGA
JARA. Tais livros são valiosos e muito oportunos, e se 
impõem pelos seus conceitos elevados de ortodoxia teo
lógica e de ética cristã. 

De conjunto, com meus sinceros parabéns, meus 
sentimentos de profunda gratidão. 

Com estima e gratidão, subscreve-se cordial
mente no Senhor, 



Tubarão. 7.121991 

Prezado Sr. Geraldo B. de Menezes. 
Pax et Bonum! 

Griltissimo pela oferta atenciosa da "fa-, 
.e.ulosa" biografia de sua au torta "Jose 
~8@raldo Bezerra de Menezes" que traz um 
:0 • 
~erfil substanc~oso sobre os antepassados 
~e valor extraordtnario paara a nossa Patrt 
e a Santa Igreja . 

Com saudaçpes fr~ciscanas seu ~ 
**~~J/141. 

bispo restgnatario 



Santa Maria ,aos ---~-~---· de ... ..J.~~~-~T.~---·····-- - - - de 199 __ g ___ __ _ 

Bispo Diocesano 

Exmo. Snr. 

Ministro Geraldo Bezerra de Nenezes 

Rua Miguel Couto,279 - Apto . SOl (Icarai) 

24 . 230 NITERÓI - RJ 

BD Nº ll/92 

O envio de diversas valiosas publicaçÕes, quis V.S., 

em data de 23/ll/1991, manifestar-me bondosas saudaçÕes . Venho 

hoje agradecer o nobre gesto, alegrando por ver o vigor com que 

V. S . continua sua obra e invo~ ando sobre sua pessoas , sua fami-

ano 

< .. ~ ..... ., ...-r.-w .. ~ !7 .... , ...... --

e seus trabalhos a s mel!l.o ::-es Bênçãos de Deus , por todo este 

de 1992. 

BISPADO OE SANTA MARIA 
Roa Si I· a Jardim, 2029 

Cx. Postal, 17 fone: 221-2598 
~7.10\l Santa Marja, RS- Brasil 

Atenciosamente 

+ Ivo Lorscheiter 
Bispo Diocesano de Santa Maria 

31· rs 



Escritor e amigo Dr.Geraldo Bezerra de 
~enezes, 

Dois presentes de ouro:Linda biografia :a Fa 
LUZ· (M. G.) nÍlia,sob o tÍtulo JOS~ GEHAL"DO BS~EER. DE r.mNE-

35595 z:ss e a importante documento, expressão viva da 
alma apostÓlica do autor : " T.~ARGEI: DA PSEUJX)-TEO 

LOGIA -:cA LEBERTAÇÃO,seu desprezo pela pureza da Fé". 
Que Ótimo! D lh d t d d l 1 eus e eu es e om e co ocar no pape 
sua alma de fogo,fiel à ortodoxia da Santa Igreja.Para 
béns! . , A 

O ~nteressante e que a g t le com a~ 
liz d~sentir,pessoalmente,~,o qu sta~-, op ~ 
wsc::::-ito. Veja:"Na vida,dia por di ~ ~~IJ 

O Ter7o se: ... pre rezei. N I, 
o r ando c. wge))hpl~riat1[ ,. ~ ' 

A Cristo setlp:re encr&'tftrif.f1i/et-t /()apatm t{~ '\d>V'_.,. 
Bispo Dloc'êsan~ 

i, 



Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1991 

Carlssimo amigo Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

/ 
Acabo de receber seu precios!ssimo presente- um~ coleção de 

opÚsculos e artigos, pelos quais tive possibilidade de penetrar no 

conhecimento da grande figura de seu venerando Pai, José Geraldo 

Bezerra de Menezes, e também participar da vida do ilustre Filho, 

meu grande e distinto Amigo. Foi uma verdadeira dádiva de Natal. 

Muito e muito obrigado. O Senhor lhe conceda ampla recompensa por 

esta imensa amabilidade. 

Fico muito contente em imaginá-lo, como nos faz ver o preza

do José Inaldo Alonso, a conversar informalmente com o futuro Paulo 

VI, passeando nos corredores do Vaticano. Dois eminentes cristios 

a contemplar o desenvolvimento do Reino de Deus neste mundo. 

Seu belÍssimo exemplo de vida, como autêntico catÓlico e 

pai de quinze filhos, leva-me a agradecer muito ao Altlssimo este 

bellssimo testemunho na hora atual. 

Mais uma vez, quero expressar-lhe minha profunda gratidão 

e apresentar-lhe votos de abundantes graças divinas no novo ano. 

Suplico-lhe ainda o obséquio de manifestar meus respeitosos 

cumprimentos à Exma.Sra. D.Odete, sua digna Esposa. 

Com um abraço afetuoso, o amigo e irmão em J.c. 

+~U~~ &_~.,L__. 

u ,rs 
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Remeter'"' D~m C~mil~ F~resin, ~i p? 

['1c1e•PÇO Ceixé'- P?stel,l9 

CEP 7 8 7 6 O GuirG~.tingél/MT. 

• DIOCESE DE GUIRATINGA • 
Cx. Postal19 Fone(065)431-147 4 
Oulratlnga - Mato Grosso 

78.760 - BRAS I L 



da casa a 

(Para afixar na porta de entrada) 

Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu Auxiliadora dos 
Cristãos, nós Vos escolhemos como Senhora e Protetora desta casa. 

Dignai-vos mostrar aqui Vosso auxílio poderoso . Preservai esta casa de 
todo perigo: do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos 

ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades 
que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa 

vossa as pessoas que vivem nesta casa . 
Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante: a de viverem 

sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. 
Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de Deus e o amor que nutristes 
para com o Vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais 

Ele morreu na Cruz. 
Maria, Auxilio dos Cristãos , rogai por todos os que moram nesta casa' 

que Vos foi consagrada . Assim seja. 

Reme1ente D~m C~mil~ F~resin, ~i . p? 

frderoçc Cél iXé\. P?st ~l,l9 

CEP 7 8 7 6 o Guiré'-ting~/MT. 

• DIOCESE DE GUIRATINGA • 
Cx. Postal19 Fone {065)431-1474 
Gulratln a Mato Grosso 

78.760 - B R A S .LL 
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27a Assembléia Nacional CNBB .Ortumar~ 

• 
Eu vim para que as 
ovelhas tenham vida e a 
tenham em abundAncia (Jo 10:10) 

Manicoré,l7 de janeiro de 1992 
Carfssimo e e s tinado 

Sr.Ger a ldo Bezerra de Menezes 
Viva Jesus e Maria 

Respondo com um pouco de atrazo ao envio de suas publicações.A cor
respondência foi acabar em Humaitá,e de 18 veiu via fluvial até cá. 
Antes de tudo os NEUS PARABENS PELAS PUBI~ICAÇOES.Cada qual deve fa-

.• . zer frutificar os talentes que Nosso Senhor lhe deu.O SENHOR t FEITO 
'--.., PARA SER ESCRITOR.PARABENS .Faz seis meses que estou aqu~ como bispo 

. emérito , não aposentado,porque NÃO TErlliO NEM APOSENTADORIA NEN PEN-
SÃOoVivo como a Providência é servida.Eu também nestes primeiros 

meses de "enérito" j ~ traduzi 18 livrinho de 16 páginas.Agora vou ver 
como publicá-los , pois me f a ltam os meios !A Providência ~ai me ajudar. 
Agradeço nais uma vez o envio de seus trabalhos. "Scripta manent", dizi 
os antigos.Por mi"lha parte o acompanho com ninhas orações,fa.zendo Jlo

continue sempre ESCREVENDO.Lembranças a todos de sua .famifa. 
Semnre em Jesr:s e Naria L, 

f vil.· %'Á-~ f . :-u f. -.4 I" · 

+Migu enérito de Humaitá 

- MS 
-~ \ 

m Mi~uel D' Aversa-Bisno Emérito ·············"': ................... cre-···:trü:Jãi·-t~········--······ 

idênciél Salesiana-Praca da Mo,triz 
l•••.,••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••• 

Mani~oré AM 

Fone: (067) 431-4661 
(067) 431-4835 
(067) 431-5878 

FAX (067) 431-2367 





Uruaçu , l3 de Janeiro de 92 

Prezado Dr . 
Geraldo Bezerra de Menezes, 

Recebi e agradeço os livros : "Jos~ Geraldo 

Bezerra de Menezes , Pseudo-Teol . da Libertação , 

Nehengajara,Alberto de Seixas Martins Torres 

e os artigos publicados em vários e conceitua 

dos j ornais do nosso Pais em homenagem ou re -
A ' , ferencia a V. Excia . Tambem pudera !Oiante do lo~ 

go e riquÍssimo ~curriculum vitae 0 de V. Excia . ' 

s~ nos resta "tirar o chap~u"e dizer : obrigado 

DIOCESE DE URUAÇU 
Rua Benedito A. Campos, U 
Caixa Postal 82 
Fone: (062) 751-1230 e 751-1352 
76.400 - U ruaçu - GO 



Dr . Geraldo Bezerra de Menezes pelo muitÍs

simo que fez e está fazendo pala Pátria e pe -
la Igreja . 

Gosto de ler os seus escritos . "Homens 'e I -
d~ias ~ Luz da F~,o Com - Critica Doutrinária, 

por exemplo,já os li umas duas vezes.O estilo , 
a lÓgica,a firmeza valem a pena . 

Ainda neste inicio de Ano Novo,digamos:Ven

ha,Senhor JESUS , renovar a vida e o coração dos 

homens e unidos,prissamos cantar a paz e a fra -
ternidade! 

I 
Com elevada estima e admiração,almejo- lhe ' 

juntamente com sua família muita PAZ . ~;~~~~ 
~osé -Chfves 

DIOCESE DE URUAÇU _ 
Rua Benedito A. Campos, 21 
Caixa Postal 32 

Fone: (062) 751-1230 e 751-1352 

76.400 - Uruaçu- GO 





Frei Boaventura Kloppenburg, O. F. M. 
Bispo da Diocese de Novo Hamburgo 
TELEFONES, (0512) 95-3550 e (0512) 93-1755 
CX. POSTAL 583 · RUA JOAQUIM NABUCO, 543 

93310 NOVO HAMBURGO • RS • BRASIL 
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DIOCESE DE SANTOS 

Santos,14 de março de 1992 

Prezado Ministro Geraldo B. de Menezes 

a Paz de Cristo! 

A seu tempo, recebi as duas publicaç5es:"Jos~ Geraldo 

Bezerra de M_enezes" (2ª ed.) e "Pseudo-Teologia da Libertação.". 

Agradeço com felicitações pelos trabalhos bastante 

enriquecedores para nossa História e orientação pastoral. 

Uma pequena observação: a pag.15 do opúscolo sobre 

Teologia da Libertação, linha 

interessar-se pela formação dos 

desinteressar-se etc. 

9 escapou 

jovens". 

impresso "sem 

Deve ser: Sem 

Parabens! Deus o guarde! 

-~~ .......... (?-~ 
Dom 

Bisp 

DIOCESE DE SANTOS 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 77 • Cep 11045 

Ter. 33-2516 - Cx. Postal 2541 - Cap 11021 

SANTOS - SP 

Residência Sacerdotal: Rua Enguaguaçu N .0 181 - 11035 - Santos - S. P. Brasil 
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S.Gonçalo , 02 .Q3 .19J2 

Ilmo. Sr . t.inistro Geraldo Bezerra de Menezes. 

Paz e Bem: 

PARÚQUJA DE N. SRA. DAS GRAÇAS 

PADRES CAPUCHINHOS 

Rua América Ribeiro, SI N,o- Porto Velho - CEP 2451 O 

Tel. ( 021) 712 .0188 - São Gonçalo - RJ 

Acusa recebidos três livros de sua autor: a , bom cor11o cÓpias de arti-

gos de ~orneis . Muito obrigado e Deus lhe pague . 

D•3i uma olhada nas obras que me enviou a me formei a idéia de 

que o senhor é Jm catÓlico,como todos devl1~as s r:coragioso , sem medo e 

respeito humano em defender a s~a relir·ião.Os argumentos que usa na questão 

da 11 Teologia da Libertaçáo" sã..J realmente admiráveis ew que se vê o amor à 

pureza~a fé. 

Muito obrigado e até quando Deus qt.:ic,er . 

Cordialmente , 



1 



PAROÔUIA DE N. S. DAS GRÃÇAS 
- Padres Capuchinhos -
Rua Américo Ribeiro 
Sio Gonçalo - RJ - Brasil 

.. 
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VotH IOaiJetHar Cltaoes Je fJraujo 
BISPO DE TEOFILO OTONI 

TeÓfilo Otoni, 29 de Fevereiro de 1992. 

Prezado Amigo Cons.Geraldo Bezerra M. 

Acabo de receber e saborear as 30 primeiras pa-

ginas de seu livro " José Geraldo Bezarra de menezes ". Evidentemente, o autor 

faz jus ãs suas raizes de preclara cultura e honradez, comunicando de geração em 

geração os verdadeiros valores humanos e cristãos por - seus escrito.s valoro~os. 

Grato pela dedicatória e delicadeza 

Fraternalmente 

Dom Waldemar Araújo. 

Rua Epaminondas Otoni, 713- Cx. Postal 84 -Fone: (033) 521-2618 CEP 39.800 - TE6FILO OTONI - MG 



DIOCESE DE GUARABIRA 
Praça Mons. Walfredo Leal, 20 - C. Postal 17 

CEP 58.200 - Guarabira - Paraíba - Brasil 

Telefone: (083) 271-1492 

Exrno. Sr. 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

Rua Miguel Couto, 279 - Apto. 801 

Icaraí - Niterói, RJ -24230 

Guarabira, 27 de fevereiro de 1992 

Prezado amigo Dr. Geraldo, 

Fui mais urna vez brindado com um livro seu, "José 

Geraldo Bezerrz de Menezes", e alguns opúsculos de sua autoria. A

gradeço-lhe , de coração, a oferta enviada. Devo confessar-lhe não 

só meu reconhecimento pela sua singular deferência para com um Bis 

po do interior do Nordeste, mas também minha admiração pelo homem' 

de fé e de saber que o Sr. realmente e em nossa Pátria e em nossa 

Igreja. Que Deus o cubra de bênçãos! 

Tenho lido alguns de seus trabalhos - entre os 

quais destaco "Homens e Idéias à Luz da Fé" e,pela sua atualidade~ 

"A margem da Pseudo-Teologia da Libertação'' - e os merecidos elo-' 

giosgios de tantos críticos a respeito dos mesmos. Deus seja lou-' 

vado pela irradiação do seu saber e, sobretudo, pelo testemunho da 

sua fidelidade à doutrina da Igreja que tem corno perene garantia a 

Cátedra do Apóstolo Pedro perpetuada nos seus Sucessores. 

Queira desculpar-me pelo meu silêncio desde 1976 . 

Desejando-lhe sempre um sucesso evangélico na sua atividade de ho

mem público e de cristão-católico, abraça-o com sentimentos de fra 

ternidade no Senhor Jesus Cristo, 

~ 
!1arcelo Pinto Carvalheira 7 Dom 

Bispo Diocesano de Guarabira e 

Presidente do Regional NE II da CNBB 

8?-58 



- --- - ----- --- - ---- - ------ --------, 

Rio, 25/11/91 
Meu eminente Ministro 
Geraldo Bezerra de toonezes 

se 
em 

Quero agradecer a V. Exa. a 
de publicaç~es de sua autoria com que 
cuja leitura estou mergulhado. 

valiosa mes -me honrou e 

O ensaio-conferência sobre o pensamento 
polftico de Alberto Torres, que proferiu por ocasião 
de sua posse no I.H. G.B., é peça atualizadora e con 
ceitual em torno do vulto brasileiro. -

Estou encantado com os dois livros dedi 
cados ao erudito que foi José Geraldo Bezerra de ~~-
nezes. 

A mem~ria hist~rico-geneal~gica d~ con
ta da importância da Famflia. 

Por outro lado, o volume com o subtftu
lo - "Nehengajara", em que se encontram estudos con
sagrados a etimologia tupi-guarani, est~ a confirma
ção das grandezas intelectuais do genitor de V. Exa. 

Afinal, interessante op~sculo é o consa 
grado à posse do Edmo lutterbach no Cen~culo Flumi = 
nense. 

O querido Ministro est~ em plena ação , 
e isto~ alegria para n~s, admiradores seus. 

são todas p~ginas edificantes, a exem -
pio dos demais escritos de sempre que é o ~~stre in
cansável trabalhador do pensamento e da pena. 

Renovando express~es de reconhecimento 
e de admiração, firmo-me, atento e afetuoso, 

JOst EDUARDO P~ZARRO DRUMMOND 

Rua Sá Ferreira, 91 I 602 - Copacab~na 
Rio de Janeiro - CEP 22.071 

R :r 
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TELE CR Af'!'.A 
EXCELEt~TISSH·!O "'" nST"RO GE~ALDO BEZERRA DC ~ ENGZES 
RUA ~ · IGUEL COUTO , ~~ /0 279 - APTO . 801 - ICA::ZAI -
N TEROI / r;:J ( 24 210 ) 

t~ /o 27/91 DE 21-11-9 1- AC'RADECO T. ExA. cr:;:rTrLEZA -r.:E?:ESSA . :o~To 
CRAFIAsvr VALIOSA FO.rTE G:JRIQUECP-'ENTO GSPI?ITUAL Em CULTU-:ALVr: 
DE'' co:~o CARINHOSA DEDICATOPIAPT-CO~DIAIS A RAÇOS ~T 

AZULrJO ill/. AND?.ADE FILHQ. J,UI7. Tf.'T 1 / A ?.ECiiA.O 

.,..,C.VETE~;TE 

PODEF JUDICIA~IO J USTI A DO TP.ABALTO 
1 7/JCJ - AV PRES . AI,TTO.riO CAr:.LOS 25 1 CASTELO 
• I0 / 1?J ( 200 20 ) 

• 
Poder Judlclirlo 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1.a REGIÃO 

GABINETE DE JUIZ 

Acuso o recebimento de seus 

livros prenhem de saber e lições de vida. 
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