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5 ~Ir. LEONI BIKOWSK,I, Provincial de Congregaçao das Irm s de S 
ta. Maria lfâdalena Poatel • Provinci Brasileira S~o Jos~ (Leme,SP) t 

Com muit alegria, recebi o valioso presente. de dois livros de· 
utoria de Geraldo ~BezerrQ. de Menez 81 .Q ~!Qml1"o • Çr!tjc! ~ 
f!1~1 e Ed\lcaçAo Moral. .il ciyica • Esty_:_ Õblemas . _r _sr;;-
_11-~. 

Que novos livros possam ser escritos pelo utor, disseminando, 
sempre mais, a leitur& que constr61 com solidez os alicerces de 
uma nov · ger çao 'Leme, 18-Z-1978) • 

6 ___,.Me • .UlGELIS &RIA~ MiNINO JESU§ (ODIL4 LA.VIN4 LANDO), c. d., 
Priora do Mosteiro do Menino Jesus ..-. Ordem êia B. V .M. do l.[onte C 
melo (Qarmelo Descalço) • C&xi • . do Sul, RSt 

. I 
As luzes do Esp!rito Santo guiem sempre Vossa Excelênci no 

caminho da verdade, da paz e da justiça' 
Recebi~ com ~azar, seus 11 vro a .!!. Çomunilmg ~ cd tica 

DoutrJ.nAr~ e: E ca Morãl .Q c!viQ! • apreciaç o de Edmo 
Rodrigues Lutterba sobr4a) a grandiosa obra' Q Direito àe Tra~ 
lJul .1 ~ Seguridade Socipl. ~ Consti tuiç o, de sua utoria. 

Procm-ei inteirar-me do conteddo dos livros para poder expr 
s -lhe uma palavra de apreci~ç&o, junto ao meu profundo obrig~ 
4a, pelo inesti vel presente& 

Nat verdade, senti grande &legri ao constatar que, no Brasil, 
:temos um Mestre como o autor çue Wla riqueza de uma v sta e 
brilhante cul tur.a. . luz diM.-: e uma t4 clarividente. 

Seus livros d o testemunho da, autenticidade d sua t6 e, 
enquanto enriquecem nossa liter tur , exp8em verdade cl e 
completa 

2 Çomup+amg crític& PÇ~trin4t1a 8 um sinal d~ ~lerta para 
n6s que somos Igrej e somos brasileiro4• Suas idlias dever! ser 
propaladas ..t~ todo o pa!s. & l mantAvel a nossa ignorlncia a 
esse respeito, e vamos caindo il'lcautQmente nas: redes· do inimigo 
Apoiando su s· palavr s · sobr a 111noçlo do homem''', repetimoS' co 
V E.xa a '*Na vida hum , nem tudo se reduz a um horizontal1smo 
exclusivista, dimen lo social e econ&lioa .• Bst ; ooncepçao I 
essencialmenta-talaa" 

O materialismo \Vança. oom passos de gigante abafando os mais 
altos valor a da pessoa humana que s«o os espiri tuaise 

Deus stist. e tortaleç Vossa Escelência para anttnci ~, sem 
temor, mensagem da paa, da verdade e da justiça (C ~melo do 
Menino Jesus, Caxi s do SUl Jl 15-2•1978),. 

sJASobre $l Dj,reito .1\g TrabaJ.ho !1 .1 Seguridade Social .D! Constitui-

f Ir. ~a CjLIXtA, da Congrog çGo das Irmla c rmeli t s d Di• 
vina Prov d nci • Ca.su Ce11tr&l. - Belo Horizonte~, Mh 

Com nossa apreciaç&o pela eficiente oontribuiçlo do M1oistro 
Geraldo Bezerra de Menezes em f vor d&Doutrina Social da Ig~e-
~· e na dete dos direitos humanos, queremos express r-lha nos-
so vo1to de louvor, gttrantindo-lhe: nossa a· o.raç8es pelo cons
tante êxito de su s atiVidaclea em favor dos mais: necessitados 
(Belo Horizonte, 8-9-1978) ~ ,..,.~ 2. 3 . · 
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8 ) Ir. MARIA JlQ. ROSáRIO DE SAO JOS!, OIC, ba.de aa do Moateiro 

de N. s. do Ros,rio e: S o Jos~, da Ordem da Imaculada Conceiç o 
(Caratinga, Ml): 

O~ dois livro~ O Comunismo • Cr!tica; Doutrinária e EducacAo 
Moral~ c!vioa, ambÕs da sã~ia autoria do Ministro Geraldo Be- · 
zerra de Meneze~ ~lo duas J6ias preciosíssimas que nos v o pro
porcionar conhecimentos dos deveres com a nossa querida PAtria. 
Hoje mais do que nunca os Pais, Mestres e Educadores brasileiros 
precisam e devem cultivar este amor aos deveres da Pãtria, em seus 
filhos e alunos. · 

Faço voJtos a Deus para. que o autor continue sempre ra.zendo o 
bem ao nosso querido Bra~il (Caratinga, 27.28 1978). 

'f~ Ir. MARIA RINALDI, Provincial da Congregaç o das Ir s do Co
- raç o de Maria - Província Brasileira: 

Educa.ç o Moral J! C!vioa e Q Comunismo - Critica DoutrinAI-i 
s4o obras valiosa!~ sobretudo por sua vis!o crist4 e patri6tiea 
(Belo Horizonte, a....Z-1978) 

.-10 ---# Ir., .MARIA BERTILA (THEREZA CONfOBTINI}, Provincial da Congre.-. 
ga~ o das Irm e de S o Vicente. de Paulo de Gysegen (S o Paulo, 
SP}: 

Li com prazer as apreciaçOes de pessoas abaJ.isadas a com elas·, 
dou meu voto de louvor aos dois livros: o Comunismo - critica Dou. 
trin~ria e Educac o Moral e Cívica de autoria do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, pelo seu conteddo de profundo sentido cristlo 
e moral e,, estou certa, a leitura deles fará bem a muit gente 

Rogo a Deus pelo êxito de todos os empreendimentos do autor, 
para que continue transmitindo mensagens de: paz e de construç o 
de um mundo sempre melhor .(sao Paulo, SP, 2_~""'1978) 

-+f~ Ir • BLANDINA MARGARIDA lÓTH_, Superiora Geral da Congre.gaçlo 
das IrmiS Servas de Nossa Senhora da AssunçiO (Ponta Groes ~ 
ParanA): ' 

Que Deus continue a iluminar a diligente inteligência do Pro. 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes sobre assuntos tllo importantes 
como os versados nos dois livros Educ ç o yoral g c vica e o Co
munismo I'!J Cr!tica Dout:roin4ria e. que sua aç o esclarece ora ãbran ... 
ja jjj todos os grãus de inteligência do no~so povo (Ponta Grossa, 
27-2-.1978) 

..f2 ___..., Me MARIA BEATRIZ DO ESP!RITO SANTQ (EDWIGES CALEFFI) , Abades-
sa d lloste1rc Portace>li, da Ordem da Imacülada Conce!ç o (Ponta 
Grossa~ Paran ): 

Para' os que trabalham na construçlo de uma sociedade alicer
çada 1• n~ justiça, fonte, de paa e felicidade 3 de grande valor 
o con-te-ddo dos livros Q Comunismo - Critica outri Ar ia e ~ 
cac o Mor ~ ~ C1vica 8 Estudo ~ Problemas Bra§ile roa do Mini~ 
tro Geraldo Bezerra de Menezes. 

Que Deus recompense o trabalho do sr. Ministro e a dedicaçlo 
com que emprega os talentos que Ele lhe concedeu pQra o bem dos 
irm O! (Ponta Gross~, a7~2·1978) 



• 

..f.3~Me. MARIA /~.DELE BORGAMANERO , Vice- Provincial da Congre
gaç o das Filhas da Cnri ade Canosseanas (Araras, SP): 

Li com muita. atcnçao Educac o Moral § Cí vica e Q Comu
nismo - Cr! tica Doutrin~ria, obras de autorln do lünistro 
Geraldo Bezerra do Nenezcs, e apreciei os vv.lores neles con
tidos . Ser o de utilidade para a nossa escol (Araras , 

978 • 

Ai~____,. Ir. 1'4J.rl! A RITA, Hadre Provincial dus Filhos de Maria u
xiliadora - Inspetoria Santa Catariana de San , s o Paulo, SP: 

Posso garantir ao Professor GeralJo Bezerra de !cnezes que 
os dois livros de sua autoria Q Comunismo - C ic~ Doutri n -
ri e Educação ~1 Q C! v c , ser o utilizados , ,., com müito 
proveito, pelas professoras e História , SociologLa e Educa~ 
ç o Moral e C!vicn. 

Peço a Deus muito êxito ·em seu trabalho de bem e de verda
deiro patriotisno s o Paulo , 2-~·1978 

15' ~ Ir. ALICE FERREIRA, Provincial da Companhia d s Filhas d 
c rid~de de s o Vicente de Paul , da Provi nci de C i tib , 
PR: 

Sei , por mi~~a antecessor Nel y Bezerra de Menezes , d 
atuaç o positiva do autor , princip lmante~ om nosso meio estu
dantil , n form ç o de noss juventude. 

Esteja certo o Ministro Geraldo Bezerr de Menezes de que 
minhas oraçOes o acompanham em ~eu apostoledo, t o necess rio 
nos dias de hoje .(Curitiba, 2-3-1978 

46 ~Ir • SSID4PTA BATISTEL , Diretorc.o do Col gio risto•Rei, de 
Presidente Prudente, SP: · 

Chegou em bo hor o livro do nistro Geraldo Bezerr de 
Menezes , pois carecemos de orient ç o muis clara respeito d 
forma.ç o Moral e C!vica: de nossos educando • 

Que o Senhor recompense o a~tor, bençoando 1 rgamente todos 
os seus empreendimentos em favor d ~ ior conscienti z ç o do 
povo brasilei ro (Presidonte Prudente , 23-7 1976 • 

-1'1 ~Ir. MARIA COR LIA FURES, d ; Diocese de ·l Tiangu ., CEs 
O livro E ucac·o Mor 1 e Civica, de autoria do Dr . Geraldo 

Bezerr de Menezes , pequenõ em t anho, grande em cont do 
vem desanuvinr s d vid""s que porventur ocorram sobre· a· d!sci~ 
plin t o necess ria em nossos Est belecimentos de. Ensi no d . 
lg e 2g ~~ us , par a form ç o integr do sp! r i to cristlo 
em nossos estudantes . 

t meu desejo f zer conhecido o tr balho entre os que estu,. 
d esta disciplin , que , no dizer de Dom Luciano Duarte c • 
br , ~for pl smador do comport ·ente e inspiradora d 
titudes s di sl - ind fonte de enriqueci mento mor 1 e cívi

co ( Tiangu , 9• tl• 976) . 

das Missio-

F ç votos que o livro de utori do nistro Geraldo 
Bezerr : de Menezes • Educac o ~oral ~ C! vic trag uma, col 
bor ç o v ios p despertar o sentido cfvico do povo br a-
sileiro (S- o P ulo, 27· 1976) • 
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Apreciações sobre 

- O COMUNISMO - CRITICA DOUTRINARIA -

c-H i~ c; C! o - Coleç~o "Estre:..n do I-ra_," , Rio , ::_ 96.? . 
eàiç~o Co~')çtfo "Estre:::..n lO li"r", Rio, :::..965 . 
otl:i .~o - S T'.!.e Fnr1• r.ç::.o - Cncl .rno~ c r E1YL4o 
·r~< ·Lo e Superior - i ter l, :::..970 . 
e"'içl!o - Cin . ra,:" -; .. de .rtcs r"t".t>.lcas, 
Rio Ce Jn~eiro, :::..972 . 
etiiç~o - NEC , L1s t · tnto N:; clon~ . ., o Livro -
FtmcJ.[!.ç~o . aciona:::.. li'"' !•13terin "! Esco:nr - Rio ele 
Ja~1e.iro., ~-974 . 
edlçt:o - IERAS - In.:J ti Vliç~o E: !1si:::..eiru de Di-
fusao C :::..tura::_ S . A. - SC!o Pau:::..o, :::..978 . 

1 . O Comunismo - Revista "Estrela do Mar" - Rio de 
Janeiro, set.-out. de 1962, pág. 31. Apreciação com a-gra

vura da capa. 

3. Um alto magistrado contra o comunismo. Editado impor
tante trabalho do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
- ' Gazeta Comercial" - Juiz de Fora, 19 de outubro 

de 1962. "'"~*"~~ 
4. EDMO RODRIGUES LUTTERBACH =-<õêOmunismo 

- "O São Gonçalo" - São Gonçalo, RJ, 25 de outubro 
de 1962_; "Gazeta Comercial" - Juiz de Fora, 25 de 
outubro de 1962; "A Cruz" - Rio de Janeiro, 4 de no
vembro de 1962; "O Lutador" - Manhumirim, Minas 
Gerais, 15 de novembro de 1962; revista "Síntese Política, 
Econômica e Social", da Pontifíci a Universidade Católica 
do Rio de Janeiro, n.0 de dezembro de 1962. ~ q,.. ~ 
~:O Comunismo - Crítica Doutrinária - "O São

Gonçalo", São Gonçalo, RJ, - I (4-3-1971) e II 
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(5-3-1971); "Jornal da Cidade"- Vitória, Espírito Santo, 
28 e 29 de março de 1971; "A Cruz", Rio de Janeiro, 21 
de março de 1971; revista "Estudos" - Porto Alegre, 
abril-junho de 1971. 

Obs.: Os dois trabalhos de Edmo Rodrigues Lutterbach 
sobre O Comunismo - Crítica Doutrinária (ns. 5 e 6) 
estão reproduzidos no seu livro Geraldo Bezerra de Mene
zes - Homem de Fé e Apóstolo Leigo - 1972, págs. 
84-91. 

5 . JOÃO DE DEUS DOS SANTOS - Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes- Artigo em que assinala a publicação 
de O Comunismo - "Folha do Norte", Belém, Pará, 13 
de novembro 1962. 

6. MÁRIO CURTIS GIORDANI - O Comunismo - Ge
raldo Bezerra de Menezes- Coleção Estrela do Mar, Rio 
de Janeiro, 1 vol. - "Vozes- Revista Católica de Cultu
ra", ano 56, dezembro de 1962, págs. 950-951. 

7 . Coronel ALDBVIO BARBOSA DE LEMOS, Secretário 
da Segurança Pública de São Paulo - Extensa carta a 
Geraldo Bezerra de Menezes sobre os livros O Comunismo 
e Temas e Soluções - "O Arquidiocesano" - úrgão ofi
cial da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, 29 de 
março de 1964. 

8. JOÃO JOSE: RIBEIRO GALINDO - Apresentação como 
Diretor do Departamento do Ensino Médio e Superior da 
Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio de 
Janeiro - 3.a edição. Reproduzida nas edições seguintes. 

9. Bibliografia Classificada~ do Centro de Investigação e Di
vulgação (CID)- fascículo de jan.-fev. de 1969, pág. 106. 

10. CRISTOVAM BREINER- Livros- O Comunismo
Crítica Doutrinária - 3.a ed. - "A Cruz" - Rio de 
Janeiro, 1971. 

11 . LUIS MAGALHÃES - Diário Cultural - Livro de Be
zerra está em 3.a edição - "Diário de Notícias" - Rio 
de Janeiro, 13 de março de 1971. 

12. Pronunciamentos sobre o livro de Geraldo Bezerra de 
Menezes - "A Cruz", Rio de Janeiro, 14 de março de 
1971. De DoPI RUY SERRA, Bispo de S. Carlos, SP; 
Ministro LUIZ GALLOTTI, do Supremo Tribunal Federal; 
ADROALDO MESQUITA DA COSTA, ex-Ministro da 
Justiça; Pe. JOSE: DE VASCONCELOS, Conselheiro e 
mais tarde presidente do Conselho Federal de Educação; 
Pe. ANTôNIO LOEBMAN, S.J., Diretor da revista "Es
tudos", de Porto Alegre; General-de-Exército JOSE: CA
NAV ARRO PEREIRA; General-de-Exército ANTôNIO 
JORGE CORMA; General-de-Exército ARGUS LIMA. 
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DI ON! SIO SILVEIRA - OtJ~n nc ,~·i tór i o. -
o Cornmi s1 o - Cr í ticn Dout~i 2 3~i a ,,< 
Iia . odiç~o - 11 O Jornal" , Rio (;_e Janei
ro, ll e outubro de 1972 . 

Alf, MONSENHOR LEAL - Palha de Aço - A propósito 
de O Comunismo - Crítica Doutrinária - "O Liberal" 
- Belém, Pará, 26 de novembro de 1972 . 

.• 5. PAULO BENEVIDES- Livros na vitrine- O Comu
nismo - Crítica Doutrinária, de Geraldo Bezerra de Me
nezes- Apreciação publicada em dezembro de 1972 em 
Fortaleza - Ceará. 

16. O Comunismo- Crítica Doutrinária, 4.a ed., de Geraldo 
Bezerra de Menezes - "Jornal de Petrópolis", Petrópolis, 
22 de maio de 1973 . 

..f?-. TELf:MACO ANTUNES DE ABREU- Geraldo Bezer
ra de Menezes e a s.a edição de O Comunismo- Crítica 
Doutrinária - "O São Gonçalo", São Gonçalo, ns. de 4 
e 5 de maio de 1974. 

-113. ROMULO PAES BARRETO- Livros- O Comunismo 
- Crítica Doutrinária - revista "Agricultura e Pecuária" 
-Rio de Janeiro, n.0 595, novembro-dezembro de 1974, 
pág. 2, contendo o fac-símile da capa. 

Jif'. Um livro de real valor - "Jornal de Petrópolis" - Pe
trópolis, 27 de setembro de 1974. 

1 lO. O Comunismo- Crítica Doutrinária- "O São Gonçalo", 
São Gonçalo, RJ, 25 de março de 1975. 

21. EVANDRO CAMPOS- Comunismo- "A Voz do Vale 
do Paraíba", Taubaté SP, junho de 1975. 

;u. PEDRO MANHÃES - Notas literárias - O Comunismo 
- Crítica Doutrinária - "Reportagem", Campos, 27 de 
outubro de 1975 . 

.2~ JOÃO PEDRO GAL VÃO DE SOUSA -0 Comunismo 
-Crítica Doutrinária- Rev. "Hora Presente", São Pau
lo, novembro de 1975, págs. 252-253. 

· 4/ Dr. EDSO BRAZ MEDEIROS DE ALMEIDA - Va 
rias- Livros e Revistas - O Comunismo - Critica Dou
trinária de autoria do Ministro Geraldo Bezerra de Mene
zes- "Jornal do Comércio", Manaus, dezembro de 1975. 

25. AR ALDO S. THIAGO, da Academia Catarinense de 
Letra - O Comunismo - Critica Doutrinária - "O São 
Gonçalo", São Gonçalo, RJ, 19 de agosto de 1976. 

26 . Gen . ADOLPHO JO O DE PAULA COUTO - Q Co
rrnni::;no - Crít~ca Dcmt~-i!1~rin - ! n ice 
~lfn 6tic~ o e nsstL~tos erniQ - In 
Gue~rn Fn~{ tica , n ~ Ps . 35-38 - Porto Ale-

ott- ~~ 
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21. Ver à guisa do prefácio à s.a edição, as opiniões sobre as 
edições precedentes. De representantes das Forças Arma
das: Marechal HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO 
BRANCO, ex-presidente da República; Marechal ADE
MAR DE QUEIROZ, ex-ministro do Exército; Marechal 
D.J::CIO ESCOBAR, ex-ministro do Exército; General-de
Exérci to AUMLIO DE LYRA TAVARES, ex-ministro 
do Exército. da Academia Brasileira de Letras, embaixa
dor do Brasil em França; General-de-Exército ANTôNIO 

JORGE CORREA; General-de-Exército HUMBERTO 
MELO; General MOACYR DE ARAúJO LOPES, pri
meiro presidente da Comissão Nacional de Moral e Civis
mo; Almirante BEN:JAMIN SODM presidente da Co
missão Nacional de Moral e Civismo. De juristas: LEVI 
CARNEIRO, da Academia Brasileira de Letras, fundador 
da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-Juiz da Corte In
ternacional de Haia e Consultor-Geral da República; 
ADROALDO MESQUITA DA COSTA, ex-ministro da 
Justiça e Consultor-Geral da República; Ministro LUIZ 
GALLOTTI, ex-presidente do Supremo. Tribunal Federal; 
professor LUIZ ANTONIO DA GAMA E SILVA, ex
Ministro da Justiça, embaixador do Brasil em Portugal; 
Ministro TOSTES MALTA, do Tribunal Superior do Tra
balho; Ministro FERNANDO NóBREGA, do Tribunal 
Superior do Trabalho, ex-Ministro do Trabalho. De auto
ridades eclesiásticas: Cardeal Dom AGNELO ROSSI, pre
fe ito da Sagrada Congregação Para a Evangelização dos 
Povos, ex-Arcebispo Metropolitano de São Paulo; Cardeal 
Dom PAULO EV ARISTO ARNS, Arcebispo Metropolita
no de São Paulo; Cardeal Dom VICENTE SCHERER, 
Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre; Cardeal Dom 
JOS.J:: CLEMENTE MAURER, Arcebispo de Sucre, Bo
lívia; Dom HUMBERTO MOZZONI, Núncio Apostólico 
no Brasil; Dom ANTONIO DE ALMEIDA MORAIS 
JúNIOR, Arcebispo Metropolitano de Niterói . De profes
sores e autoridades de ensino: Professor JOSE MARIANO 
DA ROCHA FILHO reitor da Universidade Federal de 
Santa Maria, Rio Grande do Sul ; Pe. PEDRO VELLOSO, 
S.J., reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro; Irmão JOSÉ OTÃO, reitor da Pontifícia Univer
sidade Católica do Rio Grande do Sul, do Conselho Fe
deral de Educação ; Pe. FREDERICO LAUFER, S.J. , rei
tor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro de Roma; Pe. 
COSTA AGUIAR, ex-reitor da Universidade Católica de 

Belo Horizonte; Professora ESTHER DE FIGUEIREDO 
FERRAZ, secretária de Educação do Estado de São Paulo, 
do Conselho Federal de Educação; professor e sociólogo 
JOSB ARTUR RIOS; professor AUGUSTO ALEXAN
DRE MACHADO, catedrático da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Bahia; Pe. EDUARDO MAR
TINEZ MARQUEZ, reitor da Universidade de Salvador, 
Buenos Aires. De membros do Congresso Nacional: Sena
dor JOSÉ LINDOSO, Senador LEANDRO MACIEL, Se
nador RUY CARNEIRO, Senador JOÃO CALMON. Do 
estrangeiro: Professor HUMBERTO A. PODETTI, jurista 
argentino ; SÉRGIO PBREZ F., diretor da revista Hombre. 
Caracas, Venezuela. 
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28 . JOIIO DA SELVA - O Conunismo - "Fo-
., h"' d N ,....~- n ., é 20 ,, "' _!..~ '-• o l o_ t..e ' e_~. rt , ue :lc..rço 

e l966. 
29 . Ver, .à gwi sa ne prefQci o h 6a. ~-

c~ o, opiniões sobre as e'ições pre
cedentes . De nenbros ~a Acado~ia 
Prn s-i ~ o-i !'a do Letras: LEVI CAR~illiRO, 
AURÍtLIO DE Lr'R TAVARES e IVAN LINS. 
De Rei to·('es : JOSt MARIA_ O DA ROCHA 
FILHO , da Q ivor3idade Fcdernl de San
ta nria, RS; HUMEERTO Cf\RNEIRO DA CU
NHA NOBREGA, da Universidade Feueral da 
Para íba; ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, 
da Uni vcr:JiGacle Mackenzie , SP; PHILOME
NO J . DA COSTA , ela Universiaade Maken
zie , SP; Ir. JOS • OTIIO, da PUC do Rio 
GrDnc e do Sul; P . PEDRO VELOSO , da PUC 
ao Rio do Ja~ciro; D. JERONIMO MAZZAROTO , 
<-D UnivcrsiL~a<le Gé:ltÓlica do ~ara.1~; P . 
LA!RCIO MOURA, da PUC do Rio de Janeiro ; 
P . COSTA AGUIAR , a Universiclade Cat lica 
de BeJ_o Horizonte ; D. JOS~ FER:H~!IIDES VE
LOSO , Ca UnivcrsiC''-.de Cat6lica de Pctr6-
polis; P . EDUARDO MAR TI JEZ HAR,.JUEZ , <."!a 
Univorshnde c}e Salvador , Buenos Aires; 
De Presi entes : I·~arcchal HUHEERTO DE ALEN
CAR CASTELO BRANCO, da Repúb~_ica Federati
va ao Brasil; Dr. RAFAEL CALDERA , da Repú
blica ca Venezuela . 

30 . Ver : O Co~u_nisno - Crítica Doutrin6ria -
A rociaç~o n~s Qu~s orelh~~ da 6a . odiçao . 

31 . O Cormni sno - Crítica Doutrin1_'ia, !...Q Ge
P.a "! do Bezerra c e ~ftonezes . Opi~1.itios do Rei
tore5 sobre 0s c..ivors<Js ediç es ~ ALõiSIO 
DA COSTA CEAVES , n Uni vm~sium:e Federal o 
Pnr1; DOY!I:mos GO\ffiS DE IIHA , <ln Univorsi-

o:;c e Federal do Rio Grnnc..~e do Norte; Hffi1BER
TO CAFJJEIRO DA Ct.n'frlA N EREGA , dn Univcrsica
de Feueral la Para í ba ; P . ARTL~ ALO:so , dn 
PUC do Rio ào Janeiro; P. LA~RCIO MOURA , 

a PUC o Rio uc Janeiro ; D. JOS~ FER1JA IDES 
VELOSO, ~n U~1ivorsiuQcl.e C<.,t6lic.a (1e Petrópo
lis; PHILôMENO J . DA COSTA , uB Unive::·siclade 
Mª ckenzie , SP§ - Revi5ta "ITP..YTERA 11

, o Ins
ti tnto Cul tu..ral do Cariri - Grato, Ceo.r.1, nú_
~cro 22, l978, p1gs . 56- 57 . 
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O COMUNISMO - CR!TICA DO~TRIN~RIA 

- 5a. ed. - 1974 -

de Geraldo Bezerra de Menezes 

Pronunciamentos sob~e as diversas ediçOes 

de Jesuítas (Bispos e Pad~es) 

1. D. HENRIQUE FROEHLICH~ S. J., Bispo-Prelado de Diamantino, 
Mato Grosso: 

Parabenizo o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela 
5a. ediç~o da obra O Comunisno - Crítica Dout~iná~ia. O 
número da ediç~o, por si ~6, anuncia o mérito da obra. 
Faço votos que novos trabalhos venham a ser acrescidos 
~s brilhantes contribuições do autor já presentes na li~ 
teratura brasileira. 

O livro é uma extens~o do homem. l ele que orienta as 
opções alternativas por meio das quais se forja a histó
ria de um povo. Felicito o Ministro por tudo o que tem 
feito para engrandecer as letras de nosso País (Dia~anti
no, l-IV-75). -

2. D4.ALONSO SILVEIRA DE MELLO, S. J., Bispo-Prelado de Dia
nantino, Mato Grosso (1955-1971): 

No oportunissimo e preciosissimo trabalho O Conunismo -
§e~espelham · os ál~Qs dotes do insigne polemista crist~o. 
Enviando ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes os meus para
bens, incluo uma grande bençâo para que n~o deixe repou
sar a sua valorosa pena em defesa do direito e da liber
dade (Diamantino, 27-Ix-62). 

3. Pe. PEDRO VELLOSO, s. J. Reitor da Pontifícia Universida
de Católica do Rio de Janeiro: 

Quero felicitar o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes por 
sua mensagem de esclarecimento sobre o comu..flismo. Clara 
e completa, a obra fará enorme bem, inclusive a muitos 
católicos. 

4. Pe. ARTUR ALONSO, S. J., ex-Reitor da Pontifícia Universi
dade Católica do Rio de Janeiro: 

Bela contribuiçao, a do Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, na luta cada dia mais difícil; de combater o 
materialismo que nos descristianiza para depois desuma
nizar-nos. Saibamos lutar. A causa é a nais nobre: vi
ver à luz da transcendência (Roma, lX-75). 

5. Pe. LAlRCIO MOURA, S. J., ex-Reitor da Pontif:!cia Univer
sidade Católica do Rio de Janeiro: 

Precioso volume sobre o comu..nismo, que muito apreciei. 
Passei-o ao nosso Padre Brentano, para que também possa 
ter o prazer de leitura t~o agrad~vel. 

- Li, na 5a. ediç~o, o livro de Gera:do Bezerra de Me
nezes O Comunismo- Critica Doutrin6ria e apreciei n~o 
só a clareza da exposiç~o, mas sobretudo a coragem de 
denunciar erros que muitos hoje nao têm o desassombro 
de enfrentar, para n~o perder popularidade (Roma, 16-IX-
75). 
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• 6. Pe. COSTA AGUIAR, S. J., ex-Reitor da Universidade Ca-
tólica de Belo Horizonte: 

Apesar de maravilhosnmente concisa, a Critica Doutri
nária do Professor Geraldo Bezerra de Menezes é completa. 
Atinge o comunismo em todos os seus pontos vitais, n~o 
deixando escapar as suas manhas (S . Paulo, 13-XI-72). 

7. Pe. FREDERICO LAUFER, S. J., Reitor do Pontiffcio Co1é
gio.~ P±o Brasileiro, de Roma: 

Já fui diretor de Congregaçao :e aquilatei a grande 
dedicaçao e o amor sincero do Dr. Geraldo Bezerra de Me
nezes pela causa de Deus no Brasil . 

O novo livro O Comunismo vem em boa hora. l lúcido, 
rico em conteúdo e bem apresentado . 

8. Pe. LUIZ Ge MONNERAT, S. J., Reitor do Colégio Anchie
ta, de Nova Friburgo e ex. Reitor do Pontificio Colégio Pio 
Brasileiro, de Roma: 

Parabens a Geraldo Bezerra de Menezes pela quarta edi
çao de O ComQ~ismo - Critica Doutrinária . Vê-se que o 
excelente livro tem tido ampla aceitaçao . Que ele conti
nue a esclarecer a opiniâo pública (Friburgo , 16-X-72) . 

9. Pe. LUIZ PECCI, S. J. , Reitor do Colégio Santo Inácio, 
do Rio de Janeiro: 

Felicito o Doutor Geraldo Bezerra de Menezes pelo 
precioso livro, em 4a . edi~âo, O Comunisco - Critica Dou
trinária . l uma leitura , ao mesmo tempo que instrutiva 
e enriquecedora, rnu~to agradável . A gente começa e nao 
tec vontade de parar . 

Ser6 colocado na biblioteca do Colégio para a forma
çao dos nossos alunos na Doutrina Social da Igreja, for
maçao tao recomendada hoje pelos nossos superiores, e re
conhecimento da verdDdeira ~isionomia do comunismo, sem 
o disfarce dn propaganda (Rio de Janeiro, 6-X- 72} • 

10 . Pe. MARCELLO DE CARVALHO AZEVEDO, S. J. , presidente da 
Conferência dos Religiosos do Brasil: 

Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela 
nova vida deste sempre precioso instrunento de formaçao 
e trabalho - seu belo livro O Cocunismo - Cr1tica Dou
trintria, em quinta ediçao (Rio de Janeiro, 19- III-75) . 

11. Pe. FERNANDO BASTOS DE AVILA, S. J. , Diretor da revista 
"S!NTESE", da PUC do Rio de Janeiro: 

o opúsculo O Comunisno ve~ aucentar o grande débito 
que tec o públicõ brasileiro com o Professor Geraldo Be
zerra de Menezes (Rio de Janeiro, 18-IX- 62) . 

A crítica doutrin6rin do comunismo , do professor Ge
raldo Bezerra de Menezes, já na sua 5a . ediçao , é um es
tudo de densidade cntequética . Um pequeno volume, manual, 
a que nao falta, porén, a crítica perti~ente, enxuta, de 
nenhum dos temas essenciais. O volurte é uma granada de 
mao lançada nos arraiais comunistas . l mais . E um arse
nal (Rio de Janeiro, 11-VII- 75) . 

12 . Pe. ANDRl SCHWAB, s. J . , da Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro: 

Faço votos da cais anpla propagação dn obra O Comu
nismo - Cr1tica Dout~ i ntria do Ministro Geraldo Bezer
ra de Menezes (Rio de Janeiro, 21-XI-75) . 

c.rs- 8' ~ 
--------~------~-----
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13. Pe. FERNANDO M. ALVAREZ DE MIRANDA, S. J., Reitor do 
Colégio São Francisco Xavier - s. Paulo, SP : 

Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pe
la obra Q ComQ~ismo - Crítica Dout~inária, clara e 
completa. Nno duvido que fará um grande bem a todo 
aquele que a ler (Sao Paulo, 23-VII-75). 

14. Pe. ANTONIO LOEBMANN, S. J., Reitor do Seminário Cen
tral de s. Leopoldo e diretor de "Estudos" - Revista Bra
sileira de Fi~osofia e Cu~tura : 

Ao novo opúsc.ulõ ~- O Comunismo, que ven en boa 
hora, lúcido, rico e~ conteódo e tao bem apresentado, 
desejo larga difusao (Porto Alegre, 1962). 

Dediquei-me à :eitura da bela obra, em 3a. ediç~o 
ampliada, O Comunismo- Critica Doutrinária, de Ge
raldo Bezerra de Menezes. 

Apreciei de coraçao a Justificaçao-prefácio do 
ilustre Diretor de Departamento de Educaçao Média e 
Superior, Joao José Ribeiro Galindo. 

Gostei da divisao do ~ivro: O Ateísmo Conunista 
(que se poderia dizer - a teo:ogia conQ~ista); o Ma
terialismo Dialético (Filosofia comunista} ; Aspectos 
Econômico-Sociais (a realidade concreta comunista). 
E estes três capítulos QUâo be~ e irrefutavelmente 
comentadost O autor e~t~ mesmo ben formado e infor
mado. Pela sua coragem e competência~ tem direito 
de falar e ser ouvido (Porto Alegre, ~-XII-70). 

Estou um tanto preocupndo com os "estudos" de Co
munismo e Marxismo nos Sei!linários clericais. Quais 
os livros oue servir~o de base para o ensino ? 

Acho que justamente o livro do Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes O Comunismo - c~ítica DoutrinÚria servi
ria especialmente para dar aos estudnntes conceitos 
claros para essa nova 11 matêria" de fbl!maçao cleri
cal (Porto Alegre, 4-I-71). 

Recebi um exemplar da 5a. ediçao do excelente es
tudo O Coi!lunismo - Cr1tica Doutrinária. Escrevi pa
ra "ESTUDOS" tre1 coment3rio de apresentaçtto desta obra 
oportuníssima, recomendada por tantas autoridades. 
As minhas felicitações ao Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes pelo grande Apostolado (Porto Alegre, 28-II-
75}. 

Enche-nos de satisfaçao encontrar ~~ livro, aliás 
em 5a. ediçno, que fala, clara e seguramente, em de
fesa da verdade e do bem comum. 

Com ardente entusiasno .pela justiça social e efe
tiva realizaçao dos seus objetivos, con a ascençao 
ordenada do povo às conquistas da civilizaçao, o au
tor já prestou ao Pais ine::;tim~veis benefícios ( T re
chos dn apreciaç~o publicada em 11 ESTUDOS" - Revista 
de Filosofia e Cultura - Porto Alegre, jan.-março de 
1975, p~g. 95). 

15. Pe. lLIO STEIN, s. J., Professor da Universidade Cató
lica de Pelotas, RS : 

Acabei de ler e mesmo estudar o livro O Comunismo -
Critica Doutrin6ria escrito por Geraldo Bezerra de Me
nezes. Gostei muito. Sou professor de Doutrina So
cial da Igreja na Universidade Católica de Pelotas. 
Aproveito Llinha matéria p""ra dar unta orientaçl!o c~a-
ra sobre o marxismo. Ao ler o trabalho, achei que po
deria ser muito importante o estudo sobre o marxismo 
a partir deste livro. E creio ser de máxima urgência 
que os universitários conheçnm melhor e saibam criti
car o marxismo (Pelotas, 22-VII-75). 
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16. P. JOSl DE SOUZA OLIVEIRA, S. J., Reitor do Co~égio 
dos Jesuftos de Juiz de Fora: 

N~o é de hoje ~ue acompanho o traba~ho e zelo apost6:icos 
de Geraldo Bezerra de Menezes pela Igreja e a fé cat6lica. Por 
isto,ao receber a última ediç~o de seu corajoso estudo do co
munismo, que no momento é certamente Q inimigo, que infe~iz
mente conseguiu introduzir suas ramificações mais ou menos 
disfarçadas dentro da pr6pria Igreja, fiquei rea~mente satis
feito por verificar que ainda há quem saiba empunhar com ga
lhardia e entusiasmo a espada da verdade e domnstrar a fal
sidade de ~a doutrina que andn por ai anestesiando as cons
ciências de muitos cat6licos, inclusive pastores. Meus para
bens muito ~inceros ao autor. 

Gostei sinceramente de sua cxposiç~o, clara, concisa e 
apoiada por sólida argúmentaçao e l6gica irretorqufveis: faço 
votos para que muitas pessoas de boa vontade aproveitem de 
suas s~bias e lúcidas lições. E que seu corajoso exemplo te
nha seguidores neste mundo conturbado em que vivemos (Juiz de 
Fora, 16-VII-75). 

17. Pe. ClSAR DAINESE, S. J., ex-Assistente da Confederaç~o Na
cional das Congregações Marianas: 

Ao preclaro e sempre admirado Dr. Geraldo Bezerra de Me
nezes, agradeço muito sensibilizado o exemplar do seu 6ti
mo trabalho O Conunismo- Critica Doutrinória, 3a. ediçao, 
pedindo a Deus e à Vencedora de todas as heresias que aben
ç8em e fecundem t~o oportuna e necess~ria iniciativa apost6-
lica (Rio de Janeiro, 19-III-71). 

Só pelo fato de se apresentar em quarto ediçao, o livro 
O Comtmismo - Cr1tica Doutrinória provn e exalta a riaue
za e a importância do seu contéddo, além de inconfund!vel 
atualidade . 

Numa hora em que a poluiçao da dúvida e da insegurança 
envenena os espíritos e extravia tantas inteligências, co
mo o mundo precisa de orientaçao doutrin~ria firme e se
gura l 

Parabens e votos cordiais para que a suo mensagem cris
t~ seja ouvida, meditnda e propagada (Rio de Janeiro, 12-
X-72, Festa de Nossa Senhora Aparecida). 

l8. Pe. PAULO JOSE DE SOUZA, S. J., Assistente da Federaçao 
àas Congr egações Marianas de São Paulo , ex-Assistente da Confe
deraçno Nacional das Congr egações Marianas :· 

Li pela terceira vez O Comunismo - Cr~t i ca Doutrinária 
de Geraldo Bezerra de Menezes . Parabéns maiüsculos pela 
5a. ediç~o. Senti que estava :l.endo um AUTOR, em termos de 
fundo e de forma (S. ' Paulo, 9·II-75). 

19 . Pe. JOSl COELHO DE SOUZA, S. J., Assistente da Confedera
q~o Nacional das Congregações Marianas , ex-Reitor do Colégio 
Santo Inácio, RJ: trabalho 

Dou os parabéns ao Ministro Geraldo !~zerra de Menezes 
pela segunda ediçao do seu magnificoJ O Comunismo e por 

esse apostolado da pena, t~o importnnte nesta hora em que 
vivemos (S. Paulo, 22.II-66). 

Faço votos pnra aue a quinta ediç~o da oportuna publica
ç~o O Comtm.isrlO - Cr:ftica Doutrin6ria, tao bem elaborada 
e apresentada, seja tâo be~ sucedida ouanto as anteriores, 
e esse trnba:ho leve muita :l.uz e esclarescirnentos a tanta 
gente desnorteada e mal informada por esne Brasil nfôra 
(Rio, 11-VII-75). 
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20. Pe. ANTONIO MONTEIRO DA CRUZ, Assistente da Confede
~açao Naciona~ das Congregnç~e~ Marianas: 

Ao corajoso, competente e consciente Ministro Ge
r aldo Bezerra de Menezes, a ~inha admiraç~o pelo seu 
erudito estudá. e a minha grntid~o pelo grande serviço 
que prestou à Igreja e à Pátria com a sua crítica ao 
Comunismo ateu e intrinsicamente perverso (Rio de Ja
neiro, 22-II-75). 

21 . Pe. PANCRACIO DUTRA, S . J . , Assistente da Federaç~o 
das Congregações Marianas da Arquidiocese do Rio de Janei
ro: 

Os meus pnrnbcns ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 
pelo seu livro O Comunismo - Crítica Doutrin6ria . Ho
je ! ~ais do que nunca, os católicos nutenticos, con
vencidos de sua miss~o na hora presente , têm que colo
car os seus talentos a serviço da verdade, na defesa 
da integridade da fé. 

Continue o autor servindo a Cristo, a sua M~e e 
a Igreja, tornando- se, assim , o reformador, o orienta
dor, o construtor de novo mundo que está a surgir (Rio 
de Janeiro, 18-II- 75) . 

gz. Pe . ROMEU RIBEIRO DE FARIA, S. J ., Assistente Nacional 
do Apostolado da Oraçao e Assistente da Federaçao das Con
gregações Marianas da Arquidiocese de Niterói : 

Nesta hora dificil que está vivendo a Santa Igreja, 
~ confortador ver os leigos numa faina permanente e vi
brante, procurando, corno o Dr. Geraldo Bezerra de Me
nezes :faz com tanta capacidade, alertar os incautos, 
mostrando-lhes o roteiro seguro ue devem trilhar. 

A hora que passa é a horã dos Leigos . Continue o 
autor do valioso livro O Comunismo - Crit·i ca Doutr-i 
nária, em quarta ediçno ãumentada e inteiramente atua
lizada, a projetar luzes, escrevendo e lembrando a to
dos que quem está com a verdade nao deve temer, porque 
as portas do inferno nao prevalecerao contra a Igreja 
imortal e indefectível, fundada por Nosso Se~~or Jesus 
Cristo (Rio de Janeiro, 24- X- 72) . 

Felicito o caríssimo amigo Dr . Geraldo Bezerra de 
Menezes por ~eu valioso e oportuno livro O Comunismo -
Crítica Doutrintria , mais uma contribuiçao e alerta 
contra o perigo de sempre, o comm1ismo ateu , flagelo 
oue inauieta o mundo inteiro . A sua tenacidade e cons
tânciá ~ nc~te bene~érito apostolado sao dignas de aten
çao . A quinta ediç~o do maravilhoso trabalho é a pro
va provada de sua preocupaçao permanente de chamar a 
ntenç~o sobre o inimigo diabólico que sonha, n~o é de 
hoje, conquistnr para sempre a nossa ouerida Pátria . 
Que o Brasil inteiro ouça a voz do ap6stolo incansá
vel na :uta: sem tréguas contra o maior perigo oue 
nos aneaça (Rio de Janeiro , 23- II- 75) • 

23 . Pe . HIPÓLITO CHEMELLO , s . J ., do Instituto Padre An
chieta, de Cacheiro de Itapemirim, ES : 

Servir- me- ei do ótimo trabalho O Comunismo - Cri
tica Doutrin6ria do Dr . Geraldo Bezerra de Menezes-na 
pastoral universitária da qual sou em parte responsá
vel . Difundirei a obra entre professores e alunos e 
ta~bém farei propaganda jQ~to ao Clero e aos muitos 
adultos e jovens que vêm a este Instituto , que é cen

tro de for maçao de Apóstolos (Cachoeira , 17- VIII- 75) . 
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24. Pe. JO~O DE CASTRO E COSTA, S. J.: 
Desejo ao magnífico trabalho O Cor:run.i smo - Cri

tica Doutrin6~ia de Geraldo Bezerra de Menezes má
xima difusão e dou os parabens mais sinceros ao ba
talhador de Cristo (S. Paulo, 24-VII-75). 

25. Pe. HELIO ABRANCHES VIOTTI, S. J.: 

Na revista ASIA, en númeró .. de 1973 ou 74? fiz 
pequena rescensâo do precioso livro de crítlca dou
trin~ria ao cornQ~ismo. Mais uma vez, felicito o au
tor por essa oportuníssirna contribuiç~o em defesa 
de nossas tradições religiosas e nacionais, ameaça
das pela perversa e "triunfante" doutrina mar
xista (S~o Paulo, 23-XII-75). 

26. Pe. LlO ALOYSIOS KOLBERG, S. J. da Paróquia de San
ta Terezinha - Campina Grande, ParanA: 

Li o livro O Comunismo- Crítica Doutrin~ria 
com muito prazer e estimo muitissimo as suas pági
nas. O Brasil precisa da obra de Geraldo Bezerra 
de Menezes (Campina da Lagoa, 25-III-76). 

27. Pe. VALlRIO ALBERTON; S. J., Coordenador da Federaçao 
das Congre2ações Marianas de Santa Catarina, ex-Assistente 
da Confederaç~o Nacional das Congregações Marianas: 

A quinta ediç~o àa mªgnífica obra Q Comunismo
Critica Dout~in6~ia de Geraldo Bezerra de Menezes 
exanina assunto senpre atual, j6 que o comunismo, 
no Brasil, não só nao desaparece~, mas est~ mais 
do que nunca ativo (Porto Alegre, 7-III-75). 

28. Irmao PEDRO CAN!SIO RITTER, S. J.: 
Meus parabens ao Ministro Geraldo Bezerra de Me

nezes pela obra Q Comunismo- Crítica Dout~in~ria. 
Devia entrar em cada lar un exemplar do livro (Flo
rianópolis- Vila Fttima, 1-XI-75). 

29. ~e. REINALDO WENZEL, S. J., Superior da Sociedade 
Cultural e Beneficente Pe. Reus (SOBEPARE), Porto Alegre: 

o precioso livro Q Comunismo - c~í t ·i ca Doutri
nária é obra de urgente necessidade na confusao 
das iuéias reinantes. Felicito o autor, Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, e faço votos que sigam 
ainda muitas novas edições (Porto Alegre, 6-VIII-
75). 

30. Pe. ANTONIO CARLOS CARVALHO LEIT~O, S. J.: 
l oportuno e brilhante o estudo sobre o comQ~is

mo do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 
Julgo valiosa a sua contribuiç~o para a defesa 

da civilizaç~o crista, porque o seu trabalho sinte
tiza muitos compêndios e, em estilo claro e atraente, 
alerta o leitor - até o mais distraído e exigente -
contra o grande mal social, que ameaça o nosso sis
tema democrático. 

Felicito, portanto, o autor pelo imenso bem que 
o seu trabalho está produzindo no espfrito dos seus 
leitores (Rio Grande, 2-X-75). 
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31. Pe. JOS~ CARLOS NUNES, S. J.: 

E oportunfssimo o livro de Gern:do Bezerra de Me
nezes. Peço a Deus que obte~~a ampla divu:gação (Por
to Alegre, 30-VI-75). 

32. Pe. LUIZ GONZAGA DA SILVEIRA D'ELBOUX, S. J.: 

Parabens ao prezado amigo Geraldo Bezerra de Me
nezes pelo precio~o livro O Comu_rüsmo - C,..ft ·i ca Dou
triná,..ia. Conti~, sem esmorecer, essa campanha de 
doutrinaçao. Quando ve~os o que se passa em nações 
católicas da Europa e da América (Portugal, Itália, 
Argentina etc.), mais ficamos convencidos da neces
sidade urgente de alertar as consciências embota
das (Santa Rita do Sapucai, M.G., 11-VIII-75). 

33. Pe. NELSON NOGUEIRA MOTA, S. J., de Patos, Paraíba: 
O Comunismo- Critica Doutrin6ria á farol de ver

dade1 fonte de fortaleza e foco de amor . Parabens 
ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes (Em 28-XI-75) • 

34. Pe. VENDELINO LORSCHEITER, S. J., Diretor do Centro 
Luso-Brasileiro (Sophia University - Tóquio, Japão: 

Diferente de outros trabalhos .ue se prop~em à 
mesma ou semelhante finalidade, a apresentaç~o da 
inportante obra O Comunismo- Crítica Doutriná,..ia 
torna sua leitura fácil e atraente, ao mesmo tempo 
que propõe uma argumentaçao sólida, objetiva e con
vincente. 

Quero dar, pois, os meus sinceros parnbens a Ge
r aldo Bezerra de Menezes e estou certo aue este seu 
livro vai ajudar a muitas pessoas e servir-lhes de 
seguro roteiro em meio à grande confusão de idéias, 
infelizmente, hoje tâo comum (Tóquio, 5-XI-75). 

35. Pe. JOHN RODHIªUES MONIZ, S. J., da Universidade dê 
s. Francisco -S. Francisco, Cal., Estados Unidos: 

Faço os mais ardentes votos de que a excelente 
obra O Comunis~lo- Crítica Doutrin6,..ia (5a. ed., 
1974) do Hinistro Ger aldo Bezerra de Menezes se di
vulgue o mais possfvel para benefício de todas as 
classes. Parabens ao escritor pelo _ivro e pelo bem 
que este seu esforço j~ terá produzido e ainda pro
duzirá no futuro (San Francisco, 18-XI-75). 

36. Car.denl D. PABLO Mtmoz VEGA, s. J ., Arcebispo de Quito: 
Espe,..a oue la ensefianza contenida gn este libra 

"0 Comuni sr1o Cr<1t; N~ Doutr·in3ria" contribuirá 
a esc1arecer la ver~~g tan desfigurada X aite,..ada 
por la ideoiogia dei~nunismo (Quito, 24-IV-75). 

37. Pe. RUFO MENDIZABAL, ~. J., Assistente da Federaçao 
Mundial das Comunidades a~ Vida Cristã (Congregnçõcs Maria
nas}: 

Hago mías todas las npreciaciones QQQ personns 
de mayor prest1gio y autoridad le han tributado tor 
su hermosa y acabada obra "0 Comunismo", itl1 .§g --ª' 
ediciÓn y hago votos paré oue este precioso libra 
siga difundindose y ~ 1 ~ vayan propngando las 
doctrinas QYg Ud. tan acertadamente pcopone (Roma, 
24-XI-72). 
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38. Pe. KASPAR DEMELER, S. J.: 
O número dos diversos autores citados no livro O 

Comtmi Dr.lo - Cr-fti ca Doutr·in6ria mostr a os largos es= 
tudos e livros zelosamente estudados pelo autor so
bre este assunto sempre mais atual e pernicioso do 
comunismo. O Ministro Geraldo Bezerra de Menezes faz 
um grande apostolado ao mostrar em capítulos claros, 
concisos e bem compreensíveis, também para o leitor 
simples, a ideologia, a pr~tica e as traiç~es desta 
doutrina contra a religiao, as aspiraç~es legitimas 
dos povos, das famílias e de cada pessoa particular. 
Que Deus, Nosso Se~~or, abençôe, e largamente, este 
livro, os nuitos estudos e sacrifícios que custou a 
já 5a. ediçao (Schrobenhausen, Kreiskrankenhaus, 
30-IX-75) • 

39. Pe. CARLOS MIELGO, S. J., Assistente da Confederaçao 
Nacional das Congregaç~es Marianas da Espanha: 

El libro oue lleva por t-ftu:o "O Comunisno - Cri
tica Doutr:l.ntria" mg ha pa"'~"ecido interesantisimo, 
máxime en monentos ~ los actua1es, de tanta confu
si6n por todas pa"'~"tes. 

Guardo un recuerdo imbo"'~"rable de Geraldo Bezerra 
de Menezes-x de las Congregaciones Marianas del Bra
sil (Madrid, 5-VII~15). 

40. Pe. LUDGER BRIEN, s. J., do Centro Leunis, de Montrea+, 
Canadá: 

Mes plus sinceres remerciements pour la brochura 
11 0 Comunismo- Critica Doutrin6ria". Je ne puis que 
vous fé:iciter de votre trnvail ou service du Christ, 
de 1 1tglise et de VOS fr~res, et-vous encoureger à 
le poursuivre (Montréal, 6-XII-72r:--

41. Pe. ALFONSO DE LA MORA, S. J., pre3idente da Conferência 
de Institutos Re~~giosos do México (CIRME): 

Creo e1ue ~ libra "Q p_cy.mnisrno - Crítica Dou~~i
n6ria11 es una buena apo"'~"taci 6n orientadora m2 ~
momento~ctüãl de descontrol doctrinario ~ practico 
(México, 11-III-75}. 

42. Pe. ARMANDO NIETO, S. J., Professor de História da Igre
ja: 

El impo"'~"tante libro "0 Comunismo- Critica Doutri
n~ria" ser~ de gran valor para los Pad,~es jesu1 tas 
que ~ interesan gn estos temas, ~ oue revela Yn es
tudio seria ~ ponderado del marxismo-rEima , 6-X-75 -
Companhia de Jesus - Comunidade de Fátima) • 

43. Pe. CARLOS HALLET, S. J., Provincial da Companhia de 
Jesus no Chile: 

sa;uda con toda atenci6n don Geraldo Bezerra de 
Menezes ~ mü'Cho agradece el env-fo de su obra "0 Co
munismo- Critica Doutrinrria11 , aJ. oual ha leido Q.Qn 
notable provecho (Santiago do Chile, 22-X-75). 

44. D. FERNANDO VARGAS, S. J., Bispo de Huaraz, México: 
Su obra "O Comunisr.to - Critica Doutrin~ria" .§U2. nagni

fica y m~s en estos r.tomentos ,gn -º.!d§. la confusi6n de ideas 
escurece muchas nentes y hnce oue algunos pretendan ~
ci;iar cristianisno ~ mn"'~"xismo. 

Es importnnte al nisno tiemno el QYg llegue Q los J.ectc 
~ con ciaridad el mensaje - sociãl de la Iglesin, .Q.Q!!!Q lo 



-9-

• 
hace resa:tc~ Ud. tcn objetivn~ente gn ~ obra~ al mismo 

· fie~pó descub~ir las ardides ~ sofis~as de guienes preten
den p~esentarnos Q~ ma~xismo inofensivo~ capaz de compar
tir :::..os idenlés crintianos . 

Lo re:icito ~ pido al Se.iior lo siga i"!uminando g fin · 
de QYg pueda Ud . ~ sus pub:icaciones ayudar Q tantas 
nentes confusas Q descubrir la verdad (Huaraz, 8-IV-76). 

T 


