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GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES 

O Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra Menezes nasceu em Niterói, a 11 de 
julho de 1915. Filho de José GeraldO Bezerra de Menezes e Lucinda Monted6nio 
~ Bacha,.. em ci&ncias jurfdicas e sociais pela Faculdade de 

Direito integrada à Universidade Federal Flu· 
:minense (1932·1936). Presidente do Centro 
·Acadêmico Evaristo da Veiga e do Centro Flu· 
minense de Estudos Jurfdicos. Representante 
da Faculdade no I Congresso Jurfdico Univer
lidrio Brasileiro (Salvador- 1936). Orador ofi· 
cial de sua turma. 

Juiz-Presidente da Segunda Junta de 
Conciliaçlo e Julgamento do antigo Distrito 
Federal (1938·1944). Procurador (1945) ·e lllti· 
mo presidente do Corilelho Nacional do Tra· 
balho (1946). Ministro e primeiro presidente, 
por eleiçio e reeleiçlo unânimes, do Tribunal 
Superior do Trabalho, do qual foi o organiza· 
dor. Corregedor Geral da Justiça do Trabalho. 
Autor do projeto convertido no Decreto-lei n2 
8.797, de 9 de setembro de 1946, que imprimiu 
A Jultiça do Trabalho sua organizaçao atual, 

com a aançao CIOe anugos Contelho Nacional e ConSelhos Regionais do Traba· 
lho • 1 criaç6o do Tribunal Superior • Tribunais Regionais do Trabalho, além da 
lnltitulçlo de eut&ntica magistratura trabalhista, com o Ingresso dos magistrados 
por concuno de provas e tftuloa e o aceaao aos Tribunais por antiguidade e mere· 
cimento. . 

Presidente da Comiulo Elaboradora do projeto do Código Processual do 
Trabalho. publicado, na fntegra, com a ~posiçio de motivos, no livro de sua au· 
toria T.,.. e Sollps (Rio, Ed. Bor10l. 1963, págs. 113·160). Membro da Comia· 
alo El~ do ante-projeto da Lei de Greve e Diuldios Coletivos do Traba· 
lho, .oba preaid6nc:ia do Ministro da Justiça Tancredo Neves, sendo o relator da 
perte concementa aos diukl.ioa. 

o.c.ntor da. Gri·Cruz do~ Judic:i6rio. Da Gri-Cruz do Poder Judici6· 
rio Tr1belhilta. Do~ do M6rito Judici6rio do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro. 
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Do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho. Do Instituto de Direito, Medi
cina e Seguro Social. Da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Membro ho
norário do Instituto de Direito Social (São Paulo) e da AssociaçAo Brasileira de 
Técnicos em Direito Social. Do Seminário de LegislaçAo Social da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. Portador do dtulo • .. Construtor do Di
reito do Trabalho", conferido pela AssociaçAo dos Magistrados Trabalhistas de 
São Paulo. Detentor da Grã-Cruz do Mérito do Trabalho, conferida pelo Governo 
da República. 

Da Industrial ~ Society de Londres. Do Instituto dJl.Direito do Trabalho 
da Universidade Federal do Litoral (República Argentina). Do lnstit\.ltO Espanhol 
de Direito Processual. Do Instituto Latinoamericano de Direito do Trabalho e Pre
vidência Social. Da Academia Internacional de Jurisprudência e Direito Compara-
do. • 

Da Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos. Da Academia Brasileira de 
Ciências Sociais. Da Academia Brasileira de Ciência Morais e Polfticas. Do Instituto 
Histórico e Geográfico do Direito Brasileiro. 

Lecionou Sociologia no Curso Complementar da Faculdade Fluminense de 
Medicina, incorporada à UFF (1938-1943); Sociologia e Noções de Direito, como 
professor-fundador da Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro, in
corporada à UFF (1945-1947), e cuja biblioteca tem o seu nome. Professor de Di
reito Constitucional e Coletivo do Trabalho no Curso de Aperfeiçoamento. manti-
do pelo Ministério do Trabalho (1946-1954). 

Catedrático de Direito do Trabalho da Faculdade do Direito da UFF, por 
concurso de provas e tftulos. Por duas vezes, diretor da Faculdade, a primeira 
quando respondeu por sua federalização (1957); a segunda quando a preparou 
para a reforma universitária (1967). Tem o seu nome o segundo pavilhAo da Fa
culdade, de cujas inúmeras turmas foi paraninfo e patrono. Lecionou na Faculda
de de Direito da PUC do Rio de Janeiro (1946-1947). Participou de bancas exami
nadoras para a escolha de professor titular, entre outras, nas Faculdade de Direito 
das Universidades do Rio de Janeiro, Sio Paulo, nesta em três concursos, Rio 
Grande do Sul, Esprrito Santo e Fluminense. 

Exerceu o cargo de Secretário de EducaçAo e Cultura do Estado do Rio de 

!j 
Janeiro e representou o Estado na IV Conferência Nacional de Educaçlo (Sio 
Paulo, 1969), sendo eleito, pelo plenário, membro das Comissões • Recomenda
ções e Redação Final. 

Do quadro efetivo das Academias Niteroiense e Flumiense de Letras, das 
c( quais foi presidente, eleito e reeleito. Membro titular do Cenâculo Fluminense de 
~Membro correspondente dos Institutos Históricos de Sergipe e 

kf 

~ t~, 
Integrou, por um quinquênio, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa . 

do Ce~rá, bem assim das Academias Sergipana, Carioca e Cearense de Letras. j:--.~ . 

Humana, com sede em Brasflia. Foi membro e presidiu à Comissão Nacional ~ , ., . .N, 
Moral e Civismo. Do Conselho Federal de Cultura, de cuja CAmara de Letras~ .

1

. 
presidente, integrando-lhe ainda a Comissão de Legislação e Normas • .e1a-~ 'l · ; 

Cidadão carioca por decreto da Assembléia Legislativa do antigo Estado da ' 4; 
Guanabara. Integra a Ordem da Rio Branco do Ministé<io das Ralaç6es Exterio<H 1:: r~.! 
e a Ordem do Mérito Militar, esta no grau de Grande Oficial. t!!t! 

Representou o Brasil no I Congresso Mundial de Apostolado Leigo (Roma 
1951 ), tendo integrado a comissão presidencial do conclave. Distinguido pelo So-
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berano Pontffice Paulo VI com a Comenda de São Gregório Magno. 
~ autor dos seguites livros jurfdicos: POLfTICA SINDICAL BRASILEIRA (te

se de docência), livraria Educadora, Rio, 1943; DOUTRINA SOCIAL E DIREITO 
DO TRABALHO, Rio, 1954; O DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SO
CIAL NA CONSTITUIÇÃO, 2!! ed., Palias, S.A., Rio, 1976; A SEGURANÇA SO
CIAL NO BRASIL, Haddad Editores, Rio, 1961; TEMAS E SOLUÇÕES, Ed. Borsoi, 
Rio, 1963; DISSrDIOS COLETIVOS DO TRABALHO E DIREITO DE GREVE, 3!! 
ed., Ed. Borsoi, Rio, 1957. E outros, como HOMENS E ID~IAS À LUZ DA Ft 4!! 
ed., Edições GRD, São Paulo, 1983,;1EDUCAÇÃO MORAL E crVICA- ESTUDOS 
DE PROBLEMAS BRASILEIROS, 2! ed., Ed. Cátedra, Rio, 1980; O COMUNISMO 
- CRrTtCA DOUTRINÁRIA, 6!! ed., I BRASA, São Paulo, 1978. -- -- --- ·-· -- - - ~- -·- ---· -

E dos seguinte~ trabalhos: RELATóRIO GERAL DA JUSTIÇA DO TRA
~A':-J:W _- R1~, 1947, ""I páginas; A JUSTIÇA DO TRABALHO - Su4 
"'~1f1caçao na h•stória jur[dico-social do Brasil - Rio 1947 Imprensa Nacional · 
D!SCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMrNENsÉ DE LBTRA.S _:_ 
R1o, 1949, Departamento de Imprensa Nacional; RELATóRIO GERAL DA 
JlJiTIÇA DO TRABALHO, 1948, 36 pjJinas; A JUSTIÇA DO TRABALHO 
NO ~R~IL - ~elatório d~s atividades de 1950 - Com observações relativas 
ao .pnmeJro d~mo da Justiça do Trabalho como instituiç!o autônoma _ 57 
~amas; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - Coleção Estrela do ·Mar -
R1o, ~ 96S; AGRIPINO GRIECO DE CORPO INTEIRO - 1970· A Y!DA 
SUBSTANCIAL DO ESPIRITO - 1980. OJ.IVEII?A YJ.A/{NJ:J ·~ 
~fll(_~-~~.:r~ ... --~98:3. - -

-·- "i 



EDUCACÃO RELIGIOSA 
~ 

NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

J 
J 

A I Jornada de Educação Religio 
sa, promovida pela Secretaria Muni
cipal de EducaÇão, foi encerrada pe
lo Prefeito Waldenir de Bragança e o 
secretário Horácio Pacheco, no audi 
tório Professor Amaury Pereira Mu
niz, daquela Secretaria Municipal, 
com a presença do Arcebispo Me
tropolitano de Niterói, D. José Gon
çalves da Costa, .o Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes e educadores 
religiosos, que dtscutiram as diretir
zes para a implantação do ensino re 
ligioso nas escolas municipais . 

A Jornada revelou a preocupação 
de selecionar educadores qualifica
dos, a atribuição de carga horária es-

pecífica na educação religiosa e a 
aplicação de ensino sem caráter 
doutrinador, mas voltado para a re 
flexão . De acordo com o Decreto 
baixado pelo Prefeito Municipal , a 
disciplina educação religiosa será 
Implantada a partir do primeiro se
mestre de 1988. 

A solenidade contou com a parti 
cipação do Coral da Cidade, com pe
cas de caráter cristão e natalinas. 
Na foto. quando falava o Prefeito 
Waldenir de Bragança, vendo-se à 
sua direita o Ministro Geraldo Bezer
ra de Menezes e o Professor Horácto 
Pacheco, Secretário Municipal de 
Educação. 

~ - I 1-:) 



Estado do Rio de Janeiro, quarta-feira , 18 de novembro de 1987 •11 

Õ prefeito Waldenir de Bragança estará lloje nJI reunião d() Lions 
Clube em comemoração ao aniversário da cidade. Na foto, com o 
mini~tro · doTribunal Superior do Trabalho, Bezerra de Menezes 



ACAD~HICOS QUE J Á FORAE HOEENAGEA')OS 
O "i1ensa~J0lro Jurídico" já pc:blicou a s ·êctografias c os cnrríc 1 

los dos seguinte s Confrades: ARTiíljR DE Ci~S'li-'.0 BORGES , J-.E. D•J PRADO 
KELLY, nAROLDO VALLi~DJí.O , AFONSO ARINOS , PhULINO ,JACQUES, F.OBCRTO LY 
RA , ORLANDO Gm1ES , PEDRO CAU10N , BRENNO m::: Z:.NDR.ADE, A.lvLliCHADO PAUPE 
RIO , RAMIRO SARAIVP._ GUERREIRO , SEBriSTIÃO RODR.IGL1 SS LIMA, ERNESTO DE 
t-10RAES LEHE, SERGIO FERRAZ, JACY DE ASSIS, FRAfJCIS CASTRO REBELO , 
ADERSON BEVILÁQUA, PEDRO BAPTISTA A. SANTOS, IJ<TS DE CARVI.LHO, ALOY 
SIO TAVARES PICANÇO, ERNESTO QUEIROZ JÚt IOR , SYLVIO DE ~~CEDO e GE 
RALoo - M. BEZERRA DE HENEZES . Entre os Acadêmicos estrangeiros já~ 
'ram horr.enageados: RODOLFO VIRREIRO FLÔR.(Bolívia ) i ,JlUHE URCULLO REY 
ES (Bolivia) ; 'I-A'riANA BOGDANOV\ISKY DE i1i\E RET'I' (Venezuela) ; KRYST.IAN 
COMPLAK (Polônia); M..i\RC ANCEL (França) i JOÃO DE HATOS A~TUNES VARELA 
(Portugal) i HER_Mli..N T?E~ZOLD PE~rJA (Ve n,:.:zuela) ; YOLA~T:J?. E~viiNESCU (Romê 
n:ia), 03'":AR IL LLi\:;-:;::::-3 ( Pa -'--·a~Ju0..i.); IG~-<t;,CIG ~-ii!HZ::\Y {l-~.rq<:::Yltlnd ); V:1Li:i~ 
TIM AL GEORGESCU ( România) ; B!.:~~NARDO M. GREHADES (Espanha); PAOLO 
CAMNARO'I'A ( I·tália ) i ANGELO GR.ISOLI (Itália); LEONARDO GUTIEREZ Y R.OQ UE 
(Filipinas)_; ... TOSÉ MARIA HARTINEZ VAL (Espanha) ; JOSf: HEID1.ANO SARAIVA 
(Portugal); HECTOR FIX ZAL-1UDIO (México ) i JORGE REINALDO VANOSSI (A.rge n 
tina); JUA,i RAUL CHIN RODRIGUEZ (México); KARL GEORG ZIERLE I N (Alema 

_nha) __ e ,AJJTONI0 DE _.P-.RRODA FERRE R CORREIA (Portugal) • -

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS SOCIA IS 

Rua do Acre, 65- 6<? andar- CEP 20.081 
Correspond6nclas: Caixa Post.al 16.082. LAPA 

CEP 20.031 
RIO DE JANEIRO · BRAS! L 
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. 30° Aniversário de Formatura 

Com a presença do ex- 20 horas, no restaurante Lamore, 
Ministro Geraldo Bezerra de na Praia de Icarai, um jantar de 
Menezes, seu paraninfo, os in
tegrantes da turma de 1957 da 
Faculdade de Direito de Niterói 
:realizam nesta segunda-feira, às 

conf~aternização corno parte das 
comemorações do seu 3()0 aniver

sário de formatura. 



O último número da revis
ta do Conselho Federal de Cul
tura publica, na integra, o dis
curso de Afonso Arinos de 
Melo Franco, registrado em 
notas taquigrãficas, sobre a 
quarta edição do liwo "Ho
mens e Idéias à Luz da Fé'', do 
nosso colabocadoc Geraldo 
Bezerra de Menezes, membro 
daquele cenâculo. 

"Letras Fluminenses'' 
brinda os seus leitoces com os 
tópicos essenciais da oração do 
famoso publicista, membro da 
Academia Brasileira: 

"Na sessão de ontem, 
solidarizando-me com as 
homenagens que aqui focam 
prestadas ao nosso querido 
cole~ Geraldo Bezerra de 
~es. pedi permissão para 
me,inscrever na sessão de hoje, 
a tim de que pudesse , trazer 
')'Da impressão da leitura a que 
procedi de seu livro "Homens e 
Idéias~ Luz da Fé" , porque 
este <Xlmpleta, explica, até cer
to pontó, a própria essência da 
personalidade do autor. 

Eu tinha por ele apreço, 
como jurista e respeito, como 
magistrado. No Conselho, pas
sei a ter afeição, como amigo. 

A sua generosidade, a sua 
incansâvel dedicação, o seu es
forço para fazer sobressair as 
qualidades que parecem existir 
nos amigos, toda essa unidade 
espiritual, esta espécie de en
tusiasmo contido, esta espécie 
de ardência, de fogo interior, 
que contrasta com a tran
qüilidade e aparente reserva 
das suas maneiras, jâ me ti
nham chamado a atenção e já 
me tinham provocado ad
miração. 

Mas, na leitura do livro, 
pude completar essas impres
sões afetivas, e, também, in
telectuais, pela observação 
ponderada de todos os elemen
tos circunstanciais, biogrâficos 
e intrinsecos, que confocmam 
a personalidade de Geraldo 
Bezerra de Menezes. 

O primeiro, que queria 
salientar, desses aspectos, é 
exatamente esta aparente sin
gularidade do arda- e da fé, da 
moderação do comportamento. 
Existe nele este traço que 
poderâ parecer cootraditório, 
mas que, de fato, é comple
mentar. E eu digo p<r 'Vivência, 

1 
por experiência. 

I 
Nele o ardor da fé nio 

resulta, nem de uma elabo
ração intelectual, de filosofia 
religiosa, nem de uma exibição 
ou, mesmo, exposiçio de toda 
a parte, digamas, elalxrada 
pela inteligência e pela razio. 

Inicialmente, a meu \'e!" 

pdo·menos, a fé nio pode ser 
nunca o produto, o resultado, a 
conquista, a conseqüência, de 
uma elaboração radOQal. Jt 
impossivel ch ar-se à fé pela 

zio. 
Há atau maneiras de:.... 

se chegar à fé. Mais de uma. nao ser uma . ._ .......... ~-""" 
Ele participa de uma forma de j fisica. Nio hi expm~IÇJi~ 
'Vivência religi~. Um amigo para o homem. O 
dele que, . ocast~almente, no quando percebe que é a 
momento, esteJa podendo de ser das outras ecisas, 5Cill1i!lill 
raciocinar alto, participarâ de que a alma, o espirito é 
outra forma, de outro cami- quer coisa que transcende seu 
nho, p~ra chegar à mesma próprio ser. Isso, para mim, i , 
conclusao. satisfatório. 

No caso de Geraldo Be
zerra de Menezes, esta ardên
cia de crença é o resultado de 
sua própria formação psiquica. 
Essa parte, que eu não tinha 
bem esclarecida, vem de con
tinua expenenCia familiar, 
nessa direção. 

O avô ·foi homem extre
mamente piedoso, conhecido 
como tal. Uma ~pécie de santo 
leigb, uma vida monacal 
dedicada, até o momento da 
morte, à prâtica ·e à reflexão 
sobre os problemas da religião, 
da fé. O pai seguiu essa mesma 
orientação, seguiu esse mesmo 
roteiro, percorreu esse mesmo 
caminho. 

Então, foi natural que sua 
formação e~contrasse essa 
sedimentação ·hereditâria, que 
nunca lhe terâ trazido, pelo 
menos aparentemente, a ven
tura da reconquista, da dúvida 
esmaecida, aos poucos, pela 
fulguração à volta ao seio da 
Igreja. Essa fulguração sofrida 
tem muitas explicações e 
muitas vivências. Conhecemos 
algumas, que estão próximas 
de nós. No caso de Alceu, p<r 
exemplo, que tive o privilégio 
de conhecer, quando era ainda 
muito menino; No prefâcio do 
último liwo dele, publicado em 
fins de oitenta e três, e no 
prefâcio do "Ama- a Roma", 
ele mesmo salienta esta circun
stância. 

Outros têm outras ma
neiras. Outros chegam a essa 
espécie de reconversão, dep<Is 
de um grande drama áclico, de 
uma grande e terrivel experiên
cia, mais patológica do que 
psicológica. Aquele que tem, 
agora, a emoção de lhes falar, 
talvez pertença, um pouco, a 
esse tipo. 

O abandono dos prin
ápios nos quais se tinha muito 
imprecisamente formado, a 
entrega daquilo que se cha
mava, antigamente, liberdade 
intelectual, mas que, hoje, 
sabemos, propriamente, que 
nio é: de repente, um abalo 
profundo, de natureza psi~ 
fisica, traz a coo'Vioçlo da 
imensidade do homan e da 
limitação do unha'SO, porque é 
no fundo da crença que estA es
ta iman~u:ia, este sentimento 
permanente de que o homem é 
comparével ao universo. 

Esse pensamento, que 
acho ·elementar, poderA ter al
guma explicação muito sutiL 
Nio quero entrar nela, pocque 
não sou filósofo. Enfim, esta 
idéia de que o homem, é, real-
mente. um HJ iaapliehel, a . 

Bezerra de Menezes nio 
precisou de nada disso. Não 
sofreu nada disso. Eu sofri 
muito para chegar ai. Dai esta 
tranqüilidade com que ele se 
apresenta, em unidade es
piritual, sem sofrimento. Não 
existe nele o drama da recon
versão, o drama da 'YOita. Só 
existe ida. · 

Vou lembrar-lhes uma 
coisa muito bonita, que é um
verso de Dante sobre São Fran
cisco de Assis: "A marcha dele 
foi sobre ll;CIUela encosta âspera 
e florida". 'Olhem a beleza des
te verso! Uma encosta rochosa, 
abrupta e fl<rida. O Vinicius_ 
de Morais me disse, .uma vez, 
quando eu estava, muito 
como-vido, em Assis: 
"Ser santo aqui não é van
tagem". 

Mas, como dizia, esta fase 
de reconquista Bezerra de 
Menezes não atravessou. Dai a 
desnecessidade da justificação 
teórica. Ele aparece como uma 
espécie de pâroco, uma espécie 
de vigârio-geral da Igreja 
triunfante. A Igreja, para ele, 
~ . f e, permanentemente, tnun an-
te, sem nenhum esforço. Tudo 
isto que estâ aqui são capitulos 
esparsos. São captulos frag
mentârios, mas que, no fundo, 
t~m essa unidade indissolúvel. 
E o triunfo. E o triunfo sim
ples, o triunfo indiscutido. 

E o triunfo definitivo. Não 
é só a Igreja triunfante, dep<Is 
do Concilio de Trento. E a 
Igreja triunfante, desde Cristo. 

Então, para ele não há 
problema. Ele fala de uma . 
p<rção de coisas, que têm a ver 
propriamente, com a substân
cia dosofrimentodaqudes que 
~voltaram à fé. Tudo isso junto 
representa a Igreja triunfante. 

Mas, que Igreja triunfan
te? Esse é o ponto que, su
ponho, me comoveu, na leitura 
desse liwo. 

Qual é essa Igreja triun
fante? Não é a Igreja das 
proprietârios. Não é a Igreja 
dos comemorati'\US. Não é a 
Igreja dos grandes. Não é a 
Igreja do terror, do castigo, da 
ameaça. A Igreja triunfante 
dele é, realmente, a Igreja dos 

' humildes, dos que sofrem, dos · 
que amam. E a Igreja do am<r. 
E a Igreja -do sofrimen o. a 
Igreja dos pobres. E a Igreja 
dos simples. Bezerra de Me
n~s _!em a m~éstia, a 

I~~ 



teórica. Ele aparece como uma 
espécie de pâroco, uma espécie 
de vigário-geral da Igreja 
triunfante. A Igreja, para ele, 
é, permanentemente, triunfan
te, sem nenhum esforço. Tudo 
isto que estâ aqui são capitul<l'i 
espars<l'i. São capí tul<l'i frag
mentâri<l'i, mas que, no fundo, 
têm essa unidade indissolúvel. 
~ o triunfo. E o triunfo sim
ples, o triunfo indiscutido. 

E o triunfo definitivo. Não 
é só a Igreja triunfante, depois 
do Conálio de Trento. E a 
Igreja triunfante, desde Cristo. 

Então, para ele não há 
problema. Ele fala de uma 
porção de coisas, que têm a ver 
propriamente, com a substân
cia do sofrimento daqueles que 

voltaram à fé. Tudo isso junto 
representa a Igreja triunfante. 

Mas, que Igreja triunfan
te? Esse é o ponto que, su
ponho, me comoveu, na leitura 
desse livro. 

Qual é essa Igreja triun
fante? Não é .a Igreja d<l'i 
proprietâri<l'i. Não é a Igreja 

• d<l'i comemorati\0'1. Não é a 
Igreja d<l'i grandes. Não é a 
Igreja do terror, do castigo, da 
ameaça. A Igreja triunfante 
dele é, realmente, a Igreja d<l'i 
humildes, d<l'i que sofrem, d<l'i 
que amam. E a Igreja do amor. 
E a Igreja do sofrimento. E a 
Igreja d<l'i pobres. E a Igreja 
d<l'i simples. Bezerra de Me
nezes tem a modéstia, a 
d~ura, a capacidade de ad
miração e amizade. 

Tenho grande emoção em 
dizer que personalidades como 
essa me sustentam bastante 
nas minhas horas, hoje cada 
vez mais raras, de angústia 
diante da morte". 

/ -
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HOMENS EIDÉI.AB À LUZ DÂF.É 
AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO 

O último número da revis
ta do Conselho Federal de Cul
tura publica, na integra, o dis
curso de Afonso Arinos de 
Melo Franco, registrado em 
notas taquigrâficas, sobre a 
quarta edição do liwo "H~ 
mens e Idéias à Luz da Fé" , do 
na;so colaba-ada- Geraldo 
Bezerra de Menezes, membro 
daquele cenâculo. 

~Nele o ardor da fé nio 
raulta, nem de uma ela~ 
ração intelectual, de ftlosofia 
religiosa, nem de uma exibiçlo 
ou, mesmo, expmiçio de toda 
a parte, dipmm, elalx.-ada 
pela inteliaênc:ia e pela razão. 

Inicialmente, a meu ver 
pelo ·menos, a fé nio pode ser 
nunca o produto, o resultado, a 
conquista, a conseqüência, de 
uma elaboração racional. { 
impossivel chegar-se à fé pela 
razão. 

de um grande drama áclico, de 
uma grande e tenivel experiên
cia, mais patológica do que 
psicológica. Aquele que tem, 
agora, a emoção de lhes falar, 
talvez pertença, um pouco, a 
esse tipo. 

O abandono dos prin
ápios nos quais se tinha muito 
imprecisamente formado, a 
entrega daquilo que se cha
mava, antigamente, liberdade 
intdectual, mas que, hoje, 

"Letras Fluminenses" 
brinda os seus leita-es com os 
tópicos essenciais da oração do 
fama;o publicista, membro da 
Academia Brasileira: 

Há aJ.aumas maneiras de:..... 
sabemm, propriamente, que 
nlo é: de repente, um abalo 
profundo, de natureza ps~ 

"Na sessão de ontem, 
solidarizando-me com as 
homenagens que aqui fa-am 
prestadas ao nosso querido 
coleft Geraldo Bezerra de 
~es. pedi permissão para 
me,tnscrever na sessão de hoje, 
a fim de que pudesse trazer 
')'na impressão da leitura a que 
procedi de seu livro "Homens e 
Idéias à Luz da Fé", pa-que 
este ~pleta, explica, até cer-
to pontó, a própria essência da 
personalidade do autor. 

Eu tinha por ele apreço, 
como jurista e respeito, como 
magistrado. No Cooselho, pas
sei a ter afeição, como amigo. 

A sua generosidade, a sua 
incansável dedicação, o seu es
forço para fazer sobressair as 
qualidades que parecem existir 
nos amigos, ta:la essa unidade 
espiritual, esta espécie de en
tusiasmo contido, esta espécie 
de ardência, de fogo interior, 
que contrasta com a tran
qüilidade e aparente reserw 
das suas maneiras, jâ me ti
nham chamado a atenção e já 
me tinham provocado ad
miração. 

Mas, na leitura do livro, 
pude completar essas impres
sões afetivas, e, também, in
telectuais, pela observação 
ponderada de ta:los os elemen
tos circunstanciais, biogrâficos 
e intrinsecos, que conformam 
a personalidade de Geraldo 
Bezerra de Menezes. 

O primeiro, que queria 
salientar, desses aspectos, é 
exatamente esta aparente sin
gularidade do ardor e da fé, da 
moderação do comportamento. 
Existe nele este traço que 
poderi parecer cxmtraditório, 
mas que, de fato, é comple
mentar. E eu~ vhtada, 

experiandá. -

se chegar à fé. Mais deUõia. 
Fle participa de uma forma de 
vivência religiosa. Um amigo 
dele que, ocasionalmente, no 
momento, esteja podendo 
raciocinar alto, participará de 
outra forma, de outro cami
nho, para chegar à mesma 
conclusão. 

No caso de Geraldo ~ 
zerra de Menezes, esta ardên
cia de crença é o resultado de 
sua própria formação ps{quica. 
Essa parte, que eu não tinha 
bem esclarecida, vem de con
tinua experiência familiar, 
nessa direção. 

O a\Q f(j hcmem extre
mamente piedoso, conhecido 
como tal. Uma ~pécie de santo 
leigo, uma vida monacal 
dedicada, até o momento da 
morte, à prâtica · e à reflexão 
sobre os problemas da religião, 
da fé. O pai seguiu essa mesma 
orientação, seguiu esse mesmo 
roteiro, percorreu esse mesmo 
caminho. 

Então, f(j natural que sua 
formação e~contrasse essa 
sedimentação hereditária, que 
nunca lhe terá trazido, pelo 
menos aparentemente, a ven
tura da recooquista, da dúvida 
esmaecida, aos poucos, pela 
fulguração à volta ao seio da 
Igreja. Essa fulguração sofrida 
tem muitas explicações e 
muitas vi'vências. Conhecemos 
algumas, que estio próximas 
de nós. No caso de Alceu, por 
exemplo, que tive o privilégio 
de conhecer, quando era ainda 
muito menino~ No prefAcio do 
último liwo dele, publicado em 
fins de <»tenta e três, e no 
prefAcio do "Amor a Rema", 
ele mesmo salienta esta circun
stlncia. 

Outros t&n outras ma
neiras. Outros chegam a essa 
esP._6cie de recoaverslo, depds 

ftsica, traz a cxm'Vicçlo da 
imensidade do hcmem e da 
limitaçlo do uniwno, pcrque 6 
no fundo da crença que estA et
ta iman~cia, este sentimento 
permanente de que o hcmem é. 
comparãvel ao universo. 

Esse pensamento, que 
ac:ho elementar, poderl ter al
guma explicação muito sutiL 
Não quero entrar nela, porque 
não sou filósofo. Enfim, esta 
idéia de que o homem, é, real
mente, um ser inCJQJlic:6vel, a . 
não ser de uma forma meta
fisica. Não há explicação ftsica 
para o homem. O homem, 
quando percebe que é a razão 
de ser das outras rosas, sente 
que· a alma, o espirito é qual
quer rosa que transcende seu 
próprio ser. Isso, para mim, é, 
satisfatório. 

Bezerra de Menezes não 
precisou de nada disso. Não 
sofreu nada disso. Eu sofri 
muito para chegar ai. Dai esta 
tranqüilidade com que ele se 
apresenta, em unidade es
piritual, sem sofrimento. Não 
existe nele o drama da recon
versão, o drama da volta. S6 
existe ida. · 

Vou lembrar-lhes uma 
coisa muito bonita, que é um 
verso de Dante sobre São Fran
cisco de Assis: "A marcha dele 
fa sobre B;quela encosta ãspera 
e fl<rida". 'Olhem a beleza des
te verso! Uma encosta rochosa, 
abrupta e flcrida. O Vmfcius 
de Morais me disse, .uma vez, 
quando eu estav8, muito 
comovido, em Assis: 
"Ser santo aqui nlo é van
tagem'' . 

Mal, como dizia, esta fase 
de recooquista Bezerra de 
Menezes nio atravessou. Dai a 

----'-~~· d~ad!5,!e da justificação 



HOMENS E IDÉIAS 

ÀLUZDAFÉ 

AFONS O A RI NOS DE MELO FRANCO 

O último número da revis- incansável dedicação, o seu es
ta do Conselho Fed era l de Cu!- forço para fazer sobressair. as· 
tura publica, na ínteg ra, o di s- qualidades que parecem existi r 
curso de Afonso Arinos de nos ami'gos, tcxia essa unidade 
Melo F ranco, registrado em espiritual, est a espécie de en
notas taquigráfi cas, sobre a tusiasmo cont ido, esta espécie 
quart a edição do livro " Ho- de ardênci a, de fogo int erior, 
mens e Idéias à Luz da Fé", do que contrasta com a tra n
nosso colaborad or Gera ldo qüilid ade e aparente reserva 
Bezer ra de Menezes, membro das su as maneiras, já me ti
daqu ele cenácu lo. nham chamado a atenção e já 

" Letr as F luminenses" me t inham provoca d o a d
brind a os seus lei tores com os miração. 
tópi cos essenciais da oração do Mas, na lei tu ra do livro, 
fam oso publ icis ta. memb ro da pude complet ar essas imp res
Academia Brasileir<1: sões afeti vas , e, também, in-

" Na sessão de ontem, telectuais, pela observação 
soli da r izando-me com as pond erada de tcxios os elemen
homenagens que aqui fora m tos circunstanciais, biográ ficos 
prestadas ao nosso querido e intónsecos , que confor mam 
cole~ Geraldo Bezerra de a personalidade ele Geraldo 
M et\izes, pedi permissão pa ra Bezerra de Menezes. 
me1tnscrever na sessiio de hoje, O pri meiro, que queria 
a fim de que pu d~se t razer salienta r, desses aspectos , é 
tyn a impressão da leitura a que exatamen te esta aparen te sin
procedi de seu livro "Homens e gulari dade do ardor e da fé, da 
Idéias à Luz da Fé" , porque moderação do comportamento. 
este ccim pleta, explica, até cer- Existe nele este traço que 
to pontó, a própri a essência da poderá pa recer contraditório, 
personalidade do autor. mas que , de fato, é com pie-

Eu tinh a por ele apreço, mentar. E eu digo por vivência, 
como jurista e respeito, como por experiênci a . 
magist rado. No Conselho, pas- Nele o ardor da fé não 
sei a ter afeição, como amigo. resulta , nem de uma ela bo-

A sua generosidade, a sua ração intel ectual , de fil osofia 
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';giosa, nem de uma exibição esmaecida, aos poucos, pel;"'. 
0u, mesmo, exposição de toda fulguração à volta ao seio da. 
d parte, digamos, elaborada Igreja. Essa fulguração sofrida 
pela inteligência e pela razão. tem muitas explicações c 

Inicialmente, a. meu ver muitas vivênCias. Conhecemos 
pelo ·menos, a fé não pode ser algumas, que estão próximas 
nunca o produto, o resultado, a de nós. No caso de Alceu, por 
conquista, 'a conseqüência, de · exemplo, que tive o privilégio 
uma elaboração racioqal. E ' de conhecer, quando era ainda 
impossível chegar-se à fé pela muito menino: No prefácio do 
razão. ' 61timo livro dele, publicado em 

Há . algumas maneiras de~ fins de oitenta e três, e no 
se chegar à fé. Mais de uma. prefácio do "Amor a Roma" , 
Ele participa de uma forma de. ele mesmo salienta esta circun
vi vência religiosa . Um amigo , stância. 
dele que, ocasionalmente, no . Outros têm outras ma
mo.m~nto, esteja podendo ne1ra~. Outros chegam a es~a 
rac10cmar alto, participará de espéCle de reconversão, depms 
outra forma, de outro cami- de um grande drama á clico, de 
nho, para chegar à mesma ~uma grande e terrível experiên
conclusão. cia, mais patológica do que 

No caso de Geraldo Be- psicológica. Aquele que tem, 
zerra de Mene'?es, esta ardên- agora, a emoção de lhes falar, 
cia . de crença é 0 resultado de talvez pertença, um pouco, a 
sua própria formação psíquica. esse tipo. 
Essa parte, que eu não tinha . O abandono dos prin
bem esclarecida, vem de con- ópios nos quais se tinha muito 
tínua ·experiência . familiar imprecisamente formado, a 
nessa direção. ' entrega daquilo que se cha- · 

O avô foi homem extre- mava, antigamente, liberdade 
mamente piedoso, conhecido intelectual, mas que, hoje, 
como tal. Uma ~pé ci e de santo sabemos, propriamente, que 
leigo , uma vid a monacal não é: de repente, um abalo 
dedicada , ai~. o momento da profundo, de natureza psico
morte, à práhca ·e à reflexão física, traz a convicção da 
sobr_e os pr?blem~s da religião, i~~sidade do. homem e da 
da f e. O pa1 sel;'UIU essa mesma limitação do um verso, porque é 
orientação, seguiu esse mesmo no fundo da crença que estâ es
roteiro, percorreu esse mesmo ta imanência, este sentimento 
caminho. permanente de que o homem é 

Então, foi na tural que sua comparável ao universo. 
formaç ão e~contrasse essa Esse pensamento, que 
sedimentação ·hereditária , que acho elementar, poderá ter ai
nunca lhe terá trazido, pelo guma explicação muito sutil. 
menos aparentemente, a ven- Não quero entrar nela, porque 
tura da reconquista, da dúvida não sou filósofo. Enfim , esta 

1
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idé:~ ?e qu~ o ~.ornem: é, real- ~e, sem nenhum esforço. Tudo 
n:ente, um ·ser tnexphcável, a . Isto que está aqui são capítulos 
nao ser de uma ·forma meta- esparsos. São capítulos frag
física. Não há explicação ffsica mentãrios, mas que, no fundo, 
para o homem. O homem, têm essa unidade indissolúvel. 
quando percebe que é a razão J o triunfo. E o triunfo sim
de ser das outras .coisas, sente pies, o triunfo indiscutido. 
que a alma, à espírito é qual- E o triunfo definitivo. Não 
quer coisa que transcende seu ~só a Igreja triunfante, depois 
próprio ser. Isso, para mim, é, do .Con.álio de Trento. E a 
satisfatório. IgreJa tnunfante, desde Cristo. 

Bezerra de Menezes não Então, para ele não há 
. d d . N- problema. Ele fala de uma 

prec1sou e na a d1sso. ao porção d · ~ 
sofreu nada disso. Eu sofri . e COIS<;is , que tem a ver 
muito para chegar aí Daí esta P.ropnam~nte, com a st~bstâc-

.... · oa dosofnmeitto daquel 
tranqmltdade com que ele se , . e~ que 
apresenta em unidade es- voltaram à fe. Tudo 1sso Junto 
piritual, ~em sofrimento. Não representa a Igreja t.riun.fante. 
existe nele o drama da recon- Mas, que IgreJa tnunfan
versão, o drama da volta . Só te? Esse é o ponto que, su
existe ida. · · ponho, me comoveu, na leitura 

desse livro. 
Vou lembrar-lhes uma 

coisa muito bonita, que é um ' . Qual é essa Igreja triun
verso de Dante sobre São Fran- fante? Não é · a Igreja dos 
cisco de Assis: "A marcha dele · proprietários. Não é a Igreja 
foi sobre a.quela encosta áspera dos comemorativos . Não é a 
eflorida". 'Olhem a belezades- Igreja dos grandes. Não é a 
te verso! Uma· encosta roch-:..sa · Igreja do terror, do castigo, da 
abrupta e florida . O Viníciu~ ameaça. A Igreja triunfante 
de Morais me disse .uma vez dele é, realmente, a Igreja dos 
quando eu estav~. muit~ humildes, dos que sofrem, dos 
comovido, em Assis: que amam . E a Igreja do amor. 
"Ser santo aqui não é van- E a Igreja do sofrimento. E a 
tagem". . Igreja dos pobres. E a Igreja 

Mas, como dizia, esta fase dos simples. Bezerra de Me
de reconquista Bezerra de nezes tem a modéstia, a 
Menezes não atravessou. Daí a doyura, a capacidade de ad
desnecessidade da justificação miração e amizade. 
teórica. Ele aparece como uma 
espécie de pároco, uma espécie 
de vigário-geral da 'Igreja 
triunfante. A Igreja, para ele, 
é, permanentemente, triunfan-

Tenho grande emoção em 
dizer que personalidades como 
essa me sustentam bastante 
nas minhas horas, hoje cada 
vez mais raras, de angústia 
diante da morte". 
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OS 70 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ACADEMIA FLUMINENSE 
DE LETRAS 

- A 

A CONFERENCIA DE ALBERTINA FORTUNA 
Na sessão dos 70 anos da Academia 
Fluminense a professora Albertina For
tuna Barros proferiu a seguinte pal~stra: 

."Recebi, há poucos dias, do nosso 
caríssimo presidente, Dr. Edmo Lutter
bach. a incumbência de fa1.er reviver o que 
se passou pela cabeça de três visionários: 
Epaminondas· de Carvalho, Joaquim 
Peixoto e Quaresma de Moura. a partir de 
1906. É que esses trí!« sonhadores resol
veram. por conta própria. criar uma Ar
cádia em Niterói, sonho que: amadureceu 
durante tO longos anos. oomeçando . a 
vicejar. a brotar 1.:om exuberância. quando 
os três utopistas . passaram a reunir-se, 
com freqüência. na saleta forrada de ver
mdho chambre rouge. onde funcionava o 
Cartório Pehoto. 

. "Algumas reuniões . mais. e tudo já 
oomeçava a parecer realidade .. . Resol
veram eles. então, de comum acordo, fosse 
distribuida entre os amigos e também c:n
tre os amigos de seus amigos, uma lista de 
adesões. E. assim, chegou-se a contar com 
72 inscrições. Quando, porém,•se falou em 
m~~tsalidade. apenas 28 aspirantes. a 
cadeiras criadas concordaram em pagar 
seà ml réis Sdlestrals. Os demais, inc
lusive dois prc:tensos candidatos que "do 
próprio punho já teriam assinado a res
pectiva list~ sócios", desistiram de se 
tprnar imortais •.. 

"Mas a luta continuou. Organizaram
se duas comis.'!Oes para julgamento das 
obras apresentadas e, a despeito da desis
ti!ncia de Oliveira Viana, que, em carta, se 
recusou a participar da incumbência, as 
éleiçt~e<; se reali1.aram . e, pela assembléia
gerah na sessão de 14 de julho de 1918, 
foram sufragados os imortais. · 

é eleita a nova Diretoria. E novas dir~ 
sé imprimem .. Foi então que "os funda
dores se) comprometeram a fa1.er, em 
cerimOnias públicas, o elogio dos seus 
patronos." Ainda nessa hora, coube a 
Cortes Júnior fazer, na noite ·de 30 de 
dt:?.c:mbro do mesmo ano ~ 1920, o elogio 
do sc:u patrono, Euclides da Cunha, o que 
fez até com brilhante discurso; proferido 
no tc:atro da cidade. 

"Por esse tc:mpo, a Academia ainda 
não tinha st:de. E as cerimônias eram 
realizadas, ou no Teatro Joio Caetano 
(outrora Santa Terc:sa). ou nas antigas ins
talações do Júri de Nl~r61, que, inclusive, 
a Tribuna da Rdação. de onde: falaria o 
acadêmioo. eram emprc:stadas ao ora
dor .. . 

"Chegamos. então, a 7 de novembro 
de 1924, quando foi promUlgada a Lei n° 
2.162 'pelo Presidente do Estado do Rio de 
Janeiro, Dr. Feliciano Sodré, que, em pes
soa. à noite dessa mesma data, veio ins
talar a Acwlemla Fluminense de Lelna 
"no corpo central do pavimento superior 
do Edificto da Bibli<Xeca Pública do Es~ 
lado." 

"Durante quase 50 anos, a Academia 
teve:, como presidentes, ·homens de alto 
gabarito cultural. ataremos aqui aqueles 
que conhecemos de perto e com os quais 
trabalhamos: 

Horác:lo Campoa. Alberto Fortes e 
Carloa Maul, que muito cuidaram desta 
Casa. A 22· de julho de 1967, data em que 
se oomcmorava o cinqüentenârio desta 
Academia, era presidente o Dr. Alberto 
Torres, ocupante da cadeira n° 27, ad
vogado, brilhante orador, polltlco, à épocá 

"E.~sa data de 14 de julho foi esco- deputado, jornalista, enfim, uma das mais 
lhida pelos acadêmicos porque, no mo- prestigiosas figuras da inteledualidade 
mento, o mundo inteiro vibrava com a fluminense. A ele ooube ooferecimentoda 
vitória da democracia. E a Academia teria placa de bronze, comemorativa da data, e 
de estar presente, também, oom uma nota que se encontra nc:ste salio. 
de idealismo politloo. Cuidou-se, entilo, de "\ 
enviar a Paul Oaudel. Ministro da França [(' "Ao Dr. Alberto Torres, suct:deu nd 
no Rio de Janeiro. um telegrama "em presi~ncia o intelectual e esgjtor Mini$
homengem à· data gloriosa da liberação tro da Justiça do Trabalho, Geraldo Mon
dos pows". E também a Ruy Barbosa tt:dOnio Be1.erra de Menezes, que asse
lider, no Brasil, da democracia, foi outor gurou à Instituição um guatriênjo pleno de 
gado o paraninfado da novel Instituição notlíveis reali7.aç(\Cs e que foi reeleito oai-a. 
Cultural Fluminense. oõii!nio 1972/1974, J 

"A delegação incumbida de trans-~' . Senhoras e Senhores! N~t~ opor~ 
mitir ao ilustre brasileiro a deliberação dos tumdade, cumpre-J_De. sem. ~uvtda ne
nossos acadêmicos foi recebida no palacete nhuma, destacar a figura ma1s 1mportante 
da Rua SAo Demente, às 20 horas e meia talvez, dentre todos os que passaram por 
do domingo seguinte à data da reuniio, esta Academi~: Nel-~ Noa•Ira. 
com muita alegria . adqado, eleJto, por unanun1dade, pelos 

acadêmicos, Se«ttárlo P~110. Desde a 
"Mas a illlltalaç~G da Ac:addlla t_.é primeira publicaçAo da· Revista da 

de esperar llé 11 deag0.tocle .1919, quan- .Aeademia Fluminense de .Letras, cujo. 
do se comemorava a data centenária · da Diretor. foi Luiz Lamego, lá vem o nome de 
VIla Ral da Praia Gnade. Por essa Lacerda Nogueira, que, por muitos anos. 
época. era Presidente da Instituiçlo o Dr. diariamente, era encontrado na saltta 110 

Belisário de . Souza, que, nio podendo lado •rello de q..- •n .. Blllllaleca, 
comparecer, por j~a causa, à Academia, sempre trabalhando pela Academia, Com 
foi substituldopelo Çlr. Cortes Júnior, que espeàal carinho, deixando-nos, inclusive, 
pronunciou brilhante discurso. publicados na revista, vários discursos por 

"Em 1920, a 4 de de7.embro, sob a ele pronunciados desta tribuna, como, 
presidencia do cOnego (Ja.pJo de Castro, para citar apenas dois: . C.rlolltlaclet do 

Hlltórlco da Aatdem.. e A Mala ••Jaa 
&rola Normal do Bru8, obra rarlsmina. 
Lacerda Nogueira trabalhou, pelo amor 
que ele de<iicava a esta' Casa, muitos anos 
de vida. E só dela se au!lentou ao sentil'-se, 
ele próprio. incapa1. de levar avante o que 
pretendia. Então, .recolheu-se ao lar, 
deixando, aqui, inestimável acer'io que, 
em vio, procuramos salvar. Pois, um dia, 
cuja data nio me lembro mais, tudo o que 
se enoontrava na saleta a que acima aludi 
foi retirado, nio sabeinos 'para onde ... 

"Dai; entio, passei a freqüentar com 
assiduidade este salio, até o término do 
meu mandato na presidência, quando 
convoquei os acadêmicos para nova 
eleição. Foi eleito o Dr. Lyad de Almeida, 
que, por motivoS particÍililres, teve de 
afastar-se. Felizmente, temos bOJ'e, como L------------------------------J 

Ao centro, a Professora Albertina Fortuna Barroe, tendo à direita o 
presidente, o Dr. Edmo Lutterbach, que 
vem mantendo esta Academia com muito escritor Joeé Inaldo e à esquerda, o acadêmico Edmo Rodrigues Lut

terbacb, Presidente da Academia. 
carinho e mui~a dignidade. 

"Culpem-me, porém, por estar eu A noite de 22 de Julho engalanou-
hoje aqui, nesta noite, a discorrer sobre se, no auditório da Academia Flu
assunto que nos sensibiliza a todos. · E a mlnense de Letras, na Pnça da Re· 
mim, desculpem-se também porque pública, para a comemoraçio doe 70 
preàso ainda de uns minutos para ocupar· anos da companhia cultunl, a segunda 
me de um Imortal, antes de apresentar-se mais antiga do Pais. Dirigiu a sessio 
a eximia declamadora desta noite. &se solene o escritor Edmo Rodrigues Lut
imqtal é .Adelioo MagalhAes, nascido em terbach, Presidente da Aatdemla, cujo 
Niterói a 2 de setembro de 1887, Iaá, poli, dl~a~no de abertura foi lido pelo 1° 
100 anoa, e que foi dos maiores inovadores Secretário, acadêmico Joeé Inaldo AI
da sua época, legitimo precursor, em nos- ws Alonso, I' que o presidente seca
so PaiS', de várias 'teorias esttticas, só contrava al&nlco.. J•é lnaido lez a 
conhecidas na Europa, como escrel'ell o apresentaçio da conferencista, aca
crlloo Andrade Muricy. 

"Q curJo.o é qiM a obn de A.WIIIo 
Maaallai,a, publicada em 1916, j~ trazia 
várias inovaçOes; só mais tarde. em 1923. 
reconhecida~ oomo tais por um·&rftloo in~ 
glês, Jollll M•rry. em livros de Proust, 
James Joyce e Dorothy Ricbardson , todas 
obras européias. 

Nilo há dúvida, pOis, de que Adelino 
Magalhães, hoje quase esquecidO. Clllll· 
seguiu implantar em nossa litentura, por 
IIJltecipaçlo, o "fluxo de consà~cia", ou 
"stream of conscioosness", técniaa tia· 
· rrativa caracteri1.ada pela fuga io controle 
raàonai e ·à lógica ordenada da linguà
gem, o que muita celeumJ causou, quan
do, na Europa. surgiu UllaHI, de James 
Joyce. em 1922. 

· "Os C..• e lapr•..,_ de Adelino 
Mag~les sAo, como se disse, de 1916. E. 
já a esse tempo. o DOSso escritor, modes
tamente, havia Clllllseguido a façanha de 
artiwlar, em . suas narntivas, o mesmo 
processo do ewopeu. em uma ~'em 
que. a técnica, · o ni8odo e as idâas das 
obras modernas da Europa nlo eram 
conhecidas no Brasil 

"NAo quero mais cansâ-los. Mesmo 
porque o primeiro wlume das Obras Cam
pletas. publicado em 1946, oonUm apenas 
.708 páginas. Passemos agora, como 
prometemos, a apresentar a declamadOra 
Lucy de Azevedo Dominailes, que - vai 
brindar com alguns pOiemas;~· 

dêmlca Albertina Fortuna Barros, a 
primeira mulher a se tornar Imortal no 
BnsD, dlzendq de sua vida de escritora 
e educadora e sua açio na edstêncla 
da Academia, que também presidiu. 

Em sua conferência, Albertina 
Fortuna relembrou a vida de 70 anoe 
da Academ.. Fluminense de Letras, 
pan um seleto auditório lntereasado. 
A sessio solene foi encerrada com 
declamaÇ6es de Lucy de Azevedo, 
Domlngues. 

·-



José laaldo Aloaso, 110 proferir! 
•• discurso de pcllse DO C.áculo 
f1HIIIIease de Hblllrla e Letras, pu· j 
salldo a ocupar a Cadeira 11° 10, quel 
t- COIIIO patroao o ~storlador Capls-1 
traDO de Abr•. Sucedeu ao pOfjal 
Perarca MarPitio e foi recebido pelo 

Mhdstro Geraldo Jlszerra de Me...,.., 
A wrl..e.la foi prtsldlda pelo aca· 
dêmlco Ne111éclo Calaza-. qas se vê à 
Mesa, tsado ao lado os aca~ 
Geraldo Bezerra de MeiiSI.SI e Eato 
RodrJ&ae Luttsrt.da, Prtsld.-te dt 
AcadSIIIIa flu•l-e de Leru. 

-- l fJ 
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•• Nem mesmo solidariedad~O~?Em~n~fum-
apoio, no polêmi caso das fotos primentos, o Ministro Geraldo 
de nudez de Neuzinha, faltaram a Bezerra de Menezes expressou sua 

Leonel Brizola , durante a ceri-
mônia de casamento de Cristina e 
Jorge Roberto Silveira. 

opinião, endossando atitude do 
ex-governador como pai zeloso em 
relação à preservação dos valores 
morais da família. 

1~ - \ '~ 
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6• Estado do mo de Janeiro, domingo, 21 e segunda-feira, 22 de ~embro ele 1986 1 

TST comemora 
com Seminário 
seus40anos 

Por iniciativa do Tribunal Superior do 
Trabalho e da Academia Brasileira de 
Direito do Trabalho, realiza-se em Bra
sília, de 23 a 25 do corrente, Seminário 
comemorativo dos 40 anos do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Seus presidentes, Ministro Coqueijo 
Costa e Professor Cássio Mesquita 
Barros, convidaram o Ministro Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, pri
meiro presidente e organizador do Tri
bunal, no Governo do Presidente Eurico 
Gaspar Dutra, para pronunciar a con
ferência de abertura do conclave, no dia 
23 . 

Figuras notáveis do Direito do Traba. 
lho Brasileiro, entre elas Mozart Victor 
Russomano, Arnaldo Sussekind, e os 
professores Orlando Gomes. da Bahia. 
Amaury Mascaro Nascimento e Otávio 
Bueno Magano, de São Paulo, e diversos 
Ministros do Tribunal Superior do Tra
balho estão entre os conferencistas e 
debatedores. 

~~-- Jl~ 



Geraldo Bezerra de Meneze~ vai 
ser homenaçeado em Brasília. O 
Tribunal esta completando 40 anos 
dia 

tora passou 16 anos reunindo 
seus escritos. 
• O Ol'plliudor e primeiro 

Jb "eSidente do Tribunal Supe
rior · do 1'raba.lhe, ministro 
Gerak'io Baerra de Menezes 
ncebe .'-oje a Gri-Cruz m: 
Ordea &» Máito do Tra· 
balbo • 

.-------------------~~~----~~--------------------------------~/,_.~113 
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PRESIDENCIALISMO E 
PARLAMENTARISMO 

GeraJdo Bcurra de Menez.er 

Abro o escrito, reportando-me ao 
livro de Afonso Arinos de Melo Franco e 
Raul Pila - Pretldendalla.e " Par· 
lamentarMmo? (Livraria Jos~ 01\mplo 
Editora. Rio 1958). no qual flauram o 
parecer do primeiro na condil;lo de relator 
da Comissl'lo Especial da Ci.mara dos 
Deputados sobre a emenda parlamentaris
ta e o voto. em separado. do seaundo. Pila 
notnbili7.ou-se. entre nós. como paladino 
do regime parlnJ1lentar . 

Arinos. no tempo do pronunciamen
to. era partidário do presidencialismo. 
Convictamente. mudou de rumo. justi· 
ficando-se no prefácio 'àquele ensaio. 

O respeitável publicista quer a Câ· 
mara e o Senado no centro das decisbes 

' políticas. É taxativo: "Não sou presiden· 
cialista. Sou contra o sir'.ema pre5iden· 
cial" (Discurso .. Senado. de 
16.12 .1%6). 

Igualmente. en .rmos irredutlveis. o 
posicionamento CC;Itrário de Oliveira 
Vianna: "SQu dos que nlo aceitam o 
regime parlamentar sob qualquer das 
modalidades existentes". E a fundamentar 
o repúdio: "Numa naçlo ainda em for 
maçlio como a nossa. nlo cabe nenhum 
sistema de medidas que possam enfra· 
quecer o Poder Executivo como fon;a ad
ministrativa" (ProbleiiNII dit Peltlc:a Olt· ' 
jctlva. 2•. ed .. pás. 288). ' 

Presidente da CominAo oficial in
cumbida de elaborar o anteprojeto cons
titucional. o autor de O Som do Outro 
Sino acaba de declarar. literalmente: "Na 
comissão. vai passar a supresslo do reaime 
presidencialista" ("Jornal do Brasil". 
26.5.1986). 

Aind'l que o tema seja pol~mico, 
constrange-me registrar minha diverg~n
cia com o mestre e a doutlssima Comisslo. 

Não contesto as crise~ por que tem 
passado o presidencialismo brasileiro. 
Sem embargo. a meu juizo. para os can· 
dentes problemas econômico·soclais que 
nos envolvem. reclamam-se medidas pron
tas. que nlo seri\o alcançadas tornando-se 
o Presidente "prisioneiro do Poder Le
gislativo". E sem poder de decisão. ex
cluídos abusps. que podem e devem ser 
coibidos. 

O mecanismo e a instabilidade do 
resime parlamentar nlo se coadunam com 
as citadas exigências. que reclamam CQn· 
tinuidade politica e administrativa. Her· 
qtes Lima disse bem; "O presidencialismo 
tem a virtude de proporcíonar um Exe
cutivo cuja estabilidade ~ compulsoria
mente assesurada pela duraçào de seu 
mandato" (In "Revista Brasileira de Es
tudos Políticos".junho de 1969. pAg. 213). 

Impõe-se uma observaÇão. Em nossos 
dias. não há falar. tantas as suas transfor
ma~·õcs. quer em parlamentarismo puro. 
que r em presidencialismo puro. As po
sições exclusivistas das duas vertentes 
foram ultrapassadas . Em ambas. pre· 
domina a absorção de fórmulas e prâticas 
de um e de outro. Nem preciso enumerá· 
las. 

O parlamentarismo é. consabida
mente. "o- regime por excelência dos par
tidos". 

Que partidos? Esses que a{ estão. sem 
· principias e sem estrutura nacional? Es
ses. comprometidos com a indisciplina e os 

·interesses pessoais? Esses. de arranjos c 
combinações espúrias? Esses que "rtâo 
conseguiram definir suas identidades". no 
expresso reconhecimento de Afonso 
Arinos ("Jornal do Brasil", 26.5.1986)? · 

Positivamente. não posso confiar na 
ficçll.o política. no sonho otimistico. de que 
o parlamentarismo. no espaço de um 
relâmpago. sem ao menos um processo 
preparatário de implantação. renove e al
tere as entidades partidárias. dando·lhes 
consciê nela e responsabilidade nacional. 

No discurso proferido ao fim do man · 
dato de Senador. a 20 de deze mbro de 
1966. Arinos versou o tema. Foi além. 
Ofe receu emenda parlamentarista. 
"manifestando uma esperan~·a. levantan
do uma bandeira". Expressões suas. 

Ao re-fugá-lo. suste~ta que o presi· 
dencialismo "não é solu~·ão para o Brasil". 
porque "o- probtema do Brasil é a trans· 
ferência legal do poder politico". Ou seja: 
sua renovação periódica. 

Em verdade. esse não é um problema 
peculiar ao Brasil. E sequer atual. Arinos 
nào deixa de reconhecê -lo. Desde o lm· 
pério Romano . a frase é dele. "~andes 
paises têm vivido este drama". 

Não prospera. em favor do parlamen
tarismo. o argumento . que já se t~ouxe à 
pauta . da dependência de base ou susten
tação popular. Em boa razão. o argumen· 
to prova demais. Afinal. não há regime 
que prescinda desse apoio. 

Não vejo como atribuir-se ao pre
sidencialismo a causa dos vicias de nossa 
vida politica. descurando-se de incontheis 
fatores. de ordem moral inclusive. Os obs
táculos nào serll.o vencidos com a só 
mudança do quadro politico. Nesse sen· 
tido. tivemos a experiência do governo de 
gabinete. resultante da Emenda Cons· 
titucional número 4. de 2 de setembro de 
1971, chamada de Ato Adicional. Não 
obstante a pressão oficial, o certo~ que, 
por plebiscito. o povo rejeitou o novo regi
me, superado pela Emenda Constitucional 

• 

, 
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-:ii - EL OBRERO CATOUCO St•mana ch•l 15 ai 21 de ~ptic-rnb~ dt' 1968 -
HUMANAE VITAE presérva el amor 
.co~yugal en todas sus dimensiones 

~Afirma1 e·l ex-ministro bratSifero Gera·ldo Bezerra1 de Menezes. 

El ministro Geraldo Beze
rra de .l\'lenczes, catedrático 
de -la Facultad de Derecho 
de la Universidad Federal 

., Fluminense, antiguo presi
dente del Tribunal Superior 
del Tral>ajo del Br-l~il. t> :<lu
vo en, Bogotá y 1\rt.del!in. Hf'· 

"' presentó a su país en dos cn
cuentros 1 a t i noamericanos. 
l<' ormaron parte, ·as i mismo 
de Ia delegación brasileiía, 
el doctor Moacyr Ve!oso Car
doso de Oliveira, conocido 
profesor y jurista y el _padre 

t · José Coelho de Sousa S.J., 
· benemérito educadór. 

· · Tuvimos oportunidad de 
~~entrevistar al Dr. Bezerra, 

quien ya hal>ía representa
. dó al Brasi l en el I Congre
. so Mundial de Laicos er no
·. ma, en otro idêntico en los 

. · ·. Estados Unidos y quien pre· 
si dló err · 1967 la delêgación 

1 · de su patria al Congreso de 

Doctor Geraldo Bezerra de Menezes, ex-mjnistrÓ de! llra
sil, presidente de- la Federación Brasile1ia de Con~Tcga

ciones Marianas. - (Foto de Repórler-DIECSO ), 
· Buenos Aires ·y · es presiden- _ .· te de la Confederación Na- , ~,. -Se impone, continuó el Dr. 

· . c ionat Brasileiía de Congre- · Be1.erra, una acción pro pia y co 
. gacioncs. 11Iarianas. · rajuda del seglar en pro del 

. ·La pr~mera prcgunta que • 
hi cimos ai doclor Bezerra se desarrollo de los pa1ses de A 
r cíi rió ai motivo de su veni- mérica ! ,atina. Es evidente qu~> 
da a Colombia, es decir. so- ellos deben actuar con amplia 
bre .los dos ~r.cuentros a los libel"!ad en el terreno político-· 
(:ualcs · ha as1sl!do. . h • d 

DOS ENCuEl\'J:ROS ,;oc•al. No podemos UU" e una 
INTERNACIONALES identific:~cic>n y un compromi-

-EI· pri~er ené~entro teni- so con los proiJlemas tle nues 
~ do en Bnfotá d ei 18 :~1 'zo de tro tien~o. Sólo así será más 

:lt;osto,_ con ocasión dei XXXIX. productJvo nuest:-o apostola?o. 
~,:-Ómgreso · Eucarístico . Interna· y Ia defcns:~ de los valores cns-

cional lo mismo · lfUC el Sc"un- tianos en el mundo. Esta tarea 
• . ·,1 0 q;e acaba de terminar" eri .. re~Iar_na una visión amplia y 

"T d ·11" 1 • d·. ·. " .d · n obJehva de esos problemas, pa· 
• 1o1 e . c m, se 1an ' 1n9.1 o, e .r, .• 
:··- 1iHimo análisis a buscar la ~co o r~ t:a cuya soluclOn he_m_os de a~ro-
. ... . · • 1 'd d t 1 · veehar hasta el ruaxuno los ms-' .\AmacJon y a um a cn re OS- • . • • 

t t d 1 • • trumentos tecmcos, especial· 
represe~ an es ~ os mo~lmaen t I investi.,.ación social, 
tos nac10nalcs c mtcrnac10nales men e a . 

1
",, ,. U. 

· . eomo aconseJa e a.1cano ~ de apostolado en nuestras h e· .. _ _ _ _ -· _ _ . .o. - --- .. 

rras, con amplio intercambio de · -EI encuentro de 1\W~llírt; 

., 

ldeas y experiencí:~s. Fueron llel 27 ai 30 de agosto, tuvo 
enfocados con serieóad los pro· como final idad l a :~ctualización 
blemas comunes en medio de de Ias Congregacioncs o Comu-
Jas inrJuietudes reinantes. Tcne- nidades de Vida Cristiana, de 
mos necesidad de ajustarnos a acuerdo • con nucvos princípios 
las exigenl'i as del apostolado - general es, s in que cllas picrdan ' 
moderno delineado por cl Se- · su cspíritn fundawental y es-
l U.tdo Concilio Vaticano Y por pecííico de escuelas de forma-
1"1 magbterio pont!ficio. Cons· ción y evangc~izaciõn. Hemos 
ci entes de Ias responsabilidades vis to la nccr:sidad de compro· 
y compromisos de los católicos metemos a buscar la unidad en 
frente al mundo adual, esta- tre las Collg regaci<mes y las ·• 
m (ls !lispneslo·s :li t r abajar en d r más aso<:iatil)nf"s de apostola- . 
\J nióa de la J erarquia en este do seglar. C'on mu cha ·oporluni-
esfuerzo ele r cnovación. Hemos dad ha !lit·ho el ('ardenai An· 
que rido no solo hacc r los :~ná- • ::; c>lo Jto~.> i . qu ien fuera reelegi· 
l isis y cmpri!nd('r una planifi- d o como rre~i ri~nte i!c la Con· 
r ~c i ón , sino descender a un a renda Nar:iun al de Obispos 
11duación conct·eta r1ar:t la pro· rld l~rasil , qu;! " "l espírilu que. 
moción rld homln e ia til!oarne d cbt•n,os tca er 110 es c! de di· 
rica nc;, que es urgente. _ _ vi<lir, slno qnc hay que apr cu· 

der a SUJJ;lar. y a multiplicar".
(Declaraciones a EL onnE

RO CATOLICO, agosto 18-2-l de 
1968). 

LA HUJ\IA!\"AE VITAE 
Nos atrevemos a hacerle Ul\:t 

pregunta, doctor Bezerra!' lia 
Encíclica sobre la Vida Huma
na, será respetada, mejor aun, 
seguida por lds católicos! 
-C9mo católico, -nos respot 

de- reafirmo mi fidelidad a la 
doctrina emanada dei magis te
rio eclesiástico. Por la grande 
y valionte Encíclica del P apa 
Paulo VI, Ia Iglesia Católica ha 
dado ai mundo una palabra ofi
cial de su magisterio sobre es· 
te problema tan palpitante y 
complejo de la natalidad. El 
Vaticano Segundo, en Ia Cons
titución J,umen Gentium, · sobre 
la lglesia, reafirmó el princi pit' 
de la in(alib ilidad de la misma 
Iglesia y del Papa al anunciar 
verdades de fe y de costumbres 
naci tlas de la rev~ución. En la 
Encíclica Su Sanlidad insis
te en que h:.lJia "en virtud dei 
mandalo confiado por Cristo,. 
y para d ar respuesta a eslos 
graves asuntos eu nombre de 
su 1\Jagisterio. Es preciso más:' 

-Sólo los que quicran torcer 
la verdad, prosigue el doctor 
Rezerra, pod rán buscar C!>C3 1l.., 

torias al sentido {lei pronvncia
miento papal. Y notemos bir.11 : 
cl doc11mcnto pontifício no pce 
de ser exam inado m~rquiua· 
mente !,ajo uu rótulo qu e dl g;~ : : 
" autip íldora'', Lo que tl pro-- · J 

..:.....____ ··-----~ -- - . . - . 
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tl'nde. antes que nada, es pre
scr\'ar cl matrimonio, la fami· 
lia, la sociedad, preservando y 
exaltando el amor conyugal. Y 
preservándolo "en todas sus di· 
mcnsioncs, como amor unitivo, 
procreativo, fecundo, como ba· 
se y centro de la vida de los 
cónyuges". según acentuó el 
obispo Dom Lucas Neves. ..J 

EL COl\'GRESO 
;, . EUCARTSTICO --
- Una pr egunta _a "querríarrl7" 

,Pa:',_más . con el objeto de con· 
lribuir a ilustt·ar ai grán públi· • 

i- co: é_qué dice usted sobre los 
Congresos Eucarísticos; no ha· 
brá perdido oportunidad y re. 
sultan anacrônicos? 
_ -Por el contrario, nos res· 

·ponde el doctor Bezerra, el Con 
gresci Eucarístico nunca fue tan 
actual. El Concilio Ecuménico, 
en la Lumen Gentium, defini4 
a I~ Eucaristia como "sacr:t-

- mento de la ley nueva, donde 
se alimenta la vida y el aposto
lado de los Cicies, y que prefi
gura el cielo". Una auténtica 
piedad eucarística impone que 
se una al memorial dei SacriCi· 
cio de Cristo la exigencia de 1? 
Jtri~i fi~ ~ ffftí tr~ .a 
luente. Sólo el hombre que ha
ya perdido Ia le en la presen· 
cia real y que niegue la acción 
redentora dei misterio eucarís
tico podría limitar la misión de 
la Jglesia ai esfuerzo, que cier· 
tamente, se hace necesario, en 
pró de la integral promoción 
humana. Este esfuerzo es un· im 
perath·o de conciencia que se 
desprende como corolario dei 
mensaje de Cristo. 

-Ahora bien, los Congresos 
Eucarísticos pue:len ser una co
sa pasada? No y nunca. Preci· 
samente acabo de leer un estu
dío dei Padre Henri Jlobsteins 
S.1. sobre "La Eucaristía, Sa· 
cramento de la Unidad" en la 
revista "Chr istus" de Paris y 
alli el autor sale al J;laso de 
quienes sólo se prl'ocupan de 
r esaltar los -d ectos ''humanis· 
tas" y "sociales" de la Eucaris· 
tía y pareccn querer convertir 
la Misa en un "meeting" y a 
Cristo en un militante más de 
la r econstrucción social. Verda· 
d eramente la Eucaristía es sa
c:ramento · de l a unidad 1 los 

1;, ,congresos -. Eucarísticos mejor 

{'3- I2J 

qne nada le dan esa fisonomía 
y hacen legible ante el mundo 
ese carácter. 

-El Congreso Eucarístico de 
Bogotá, por la manera como se 
celebrá, lue un estímulo, un 
grande estímulo, para que se 
~f!e la unidad, deseo de Cris 
to y del Vaticano Segundo. 

LA PRESENCIA DEL 
PAPA PABLO 
-Pablo VI hizo sentir, afia· 

de el doctor Bezerra, con sus 
gestos de auténtico Vicario de 
Cristo y sus palabras de ~Iensa· 
jero de la Verdad, el profundo 
sig!lificado dei Congreso, ese 
"Vínculo de Amor". La presen
da dei Papa eu tierras colom· 
bianos constituyó- una grau dá· 
diva, un mojón histórico para 
el continente suramericano y 
para toda Latinoamérica, que se 
esfuerzan por adquirir unidad y 
armonioso desarrollo. 

11\IPRESJONES DR 
COLO)IBIA 

··- · :_Diga a sus lectores, nos pf. 

de el doctor Bezerra de !\Iene· : 
zes, .que estoy seriamente inl
presionado con el progreso de 
Colombia. Sorprende a quiell 
viene a este país un grado ya 
muy alto de civilización y, para 
el observador cristiano, Ia gran 
Ce de su pueblo. Este es practi· 
cante de las virtudes humana!J 
y cristianas como. la -~spitali· . 
dad, muestra un gran dinamis- · 
mo que promete mucho y tie
ne los ojos puestos en el Culttro . 
con mucho optimismo; 

-1\le impresh>naron• especial· 
mente los órganos . de la pren• 
sa colombiana, -.bien • presenta
dos y mejor escritos, lo mismo 
que las universidades e institu• 
ciones sociales que pude vist
tar en mi estada en este grall 
país. • ., . 

Así terminamos .nuestra con- · 
versación con quien: es uno de 
los más altos representantes 
dei laicado activo ··en ~1 Brasil 
y prominente jurista y homhro 
de trabajo dei hermano país. ·\j 

CATOLtCO 
Un Semana rio de Oricntación Cristtana y l'rogrcsisi ~ -

D JRECTOR: R a món Abel Casta1i o T . 
ASISTENTE: P. Santiago José Ü S}1ina. 

JEFE DE REDACCION: 1\'Iarco T . Mora les G. 

SE RVICIOS : J~IECSO, Fra nce Presse, USIS, Noti· 
cias Aliatlas, Servieio Nacion a l de Not icias Ca túlil"as, 

4 .IGng Fcatures Sintlicatc. 

Dir.ECCJON Y AD:\IINISTRACION: 
CalJe 57 núm~ro 49-44 • O fici n n 55. • Tcléfonos : 41-10-06 

y 42·23-03 . • !lptllo. Aér eo 44·11 . • Aptdo. Na l. 3~8. 

UNA PU BUCACION D E Ji\IECSO. • J\IED ELLIN, 
Ed ;tado co los Ta !leres de EL DlAR IO 

l 
I 
I 

__.;;;_w ... ~· n a· • ~--oru~" 



f • - - • 

J; 
~ '{ 

,. 
I 

' 
I 

' { 

~· 
t .. 

J· 

L .~---

' --~~-~~~~------~~~~r.~· ~-- ~- :--- ----
~· ~ 

azzoos a Gf.Rt11?9 :emrnMt mA Milf&ZY 

!f11b11sg4pt • • • caw - &W • apg 4t 1m 

I • a. PBUCISCO DI 4SS18 & A .POBSU CRlBU • 4 4e abftle 

JI • COftARDO 'lWllU • 11 4e awU. 

lU • caaL08 DI LAft (na. I e II) •li e2t 4e abl'U.Itil 

IY.• o BOHEH-CARRI'fBL (na. J • li) • Z. • 9 4e ·..s.o. 
I 

Y • CARIDADE & JUSTIÇA • 16 4e maio. 

YI • PIO XII B A JUSTIÇA SOCIAL • 2.3 4e ..to. 

VII • LDIW>ADB B RBSPOISABil.IDAD& • 30 de Mio. 

YIU • ALGUMU liOTAI SOBRR O PADR& J~ D& UCBI.E%4 • 6 de ~nnbo. 

IX • AS EXIOtifCI4S DB ORDEM ECOB0MIC4 B A VIDA BSPilllfUjL 
POS l'RABALHAOORES • 1' de Junho• 

X • PRI.C1PIOS StlBVEBSIVOS DAS ntoSOFIAS 8JUC .:LHA • Z0 4e 
~UDbo. 

XI • IBCOBSTITUCIORAL O PROJB!O DIVORCISTA • 21 do J~ 

XII • J4Clt8011 Dll FIOUBIREDO ,na. l e li) • Jl e 11 4e lalbO• 
IHlt 

XIII • AGBIPilfO GRIBCO • 18 de Julho• 

UY • LIBEftDADB COK1'Rln14L • Z5 de Jal.bo• 
XV- DWUOOOIA • 1 cte acosto. 

XY1 - OBEDl&ICIA - 8 de acosto. 

XVII • ACADBMIA BITEROIDSB D& IJml&S (.u. I e li) • 15 e 
ZZ de qoato. 

XYIIJ • J'Bl.tCIO DOS 8AJI!OS • Z9 de qoato. 

XIX • APOSTOLADO IJtlGO (na. I e n) • 5 e 1Z 4e Mtombl'oe 

XI • De JOSI D& ALMEIDA • 19 cte HtaabNe 

XXI • FORKAÇIO JUR!DICA • !i 4e aeteabl"o. 

Ull • O PROBLBK4 D4 DOR • 3 de Otlt1lbroe 

XXIII • UIOIOi BK BUSCA D& DEUS • 10 de outubro._ 

XXlY • YWOS ASBUH1'0S • 11 4e outubl'oe 

XXY • REMI•Isc&HCIAS D& UM BS!lJDU'lB DA FÃCULDADI DB DIRBI'S'O 
.DO JmCU& - 2.4 de outubro. 

XDJ - oa rLUMlJfEBs&S - 31 de outubN. 

UYll • AS POBSI.AS DB L!4D DB ALMBlDA • 1 4e DOYembl'o. 

XXVIII • lmVIKSKTO PRECURSOR l>A l\ERllH BOYARtllt • ~ de DOYeabZ'o. 

XXlX • LUO XIII I A lNTERYJ.UfÇIO DO ESTADO IAS JW.4ÇeE8 
D& tRABALHO - Z1 de llOYOtDb.l'o. 

0 \..'-.Q, 0'{\ "'vf'v r 

-- -------·----- . . _____ L 
.. _ ... 

u.~ 

• 



'i:ll-fC 

·~ 

. ~ 

•••••••• 
~op •'P 9Z • IY.ti'tDC ~IADS OCI OIIO&lYd O • ItiDx 

•o~ap ep 6t e ,2'[ • (II • t •n)§f Y~rtYilm.UJf 
OI~OA2 YCI 8YI:»>1QN1SX~ SYSO~SY§CI S SOOUOStlY • IIXXX . 

·~ep ep ' • ' 8%IQ~SICI 40 Ol~YPAia • tJXr 

·~ ett az • xr 010op 011 o.untcr 0<1 'IYI~sr osns • • 
IOOJ«ll! SOl.IIlUCI soa Y.tSI'IYQCIIAI<Dtl Ol!)cr.iOJtO:) Y • JU r 

.. ~-----·-·--·~--· -----·--·--·-·-· .... :--... . 

-,.._.. , .. 
-~-· ·_.:.:·----~-

·. 



.,.. 

.,.,....;....-.;... ...,.·_:,_ •_, 

. ~~;_~ 

MfiOOS RI QPALDO l}IZIMf ii '1§NEüP 

pablloa4oa fiJI' A CDJJZII • B1o de JaneiJ'o ... 1m 

I • O VERDADBIBO "PIO DO POVO • Z de ~&DeUo. 

U • llELIGIIO, • PBODO!O SOCUL• • 9 de Janeil'o. 

III • VI01LI4 • 16 de Janetroe 

.._ ., . ..~ '"'" 

IV • 4CADEMI4 FLOMIHEliSE DB LETRAS (H01118MC8rl A Buolldea 
c1a Cunha • Retro~:~pocto de n • 4t1v1dadea procraoa4aa para 
?Z)• z' .de JaneirO. 

Y • 4 tatiCA DOS SBCT!RIOS J)f 11CUDULID4DB • ,O de 3&no1roe 

VI • KATERI.U.ISI«) BI~RICO 4ue 1 e II) • ' e 13 de tovore1• 
l'Oe 

VII • OumtRA f TUDO O ((U& i DIVIIO · (na. I e II) • 20 o 2.7 4e 
tneroiro. · 

VIII • FALSO .rotzo SOBRE JOIO XXIII • 5 de aarço. 

XX • YOCABUL&liiO amRICO B UTR8GR400 • lZ de IIIU'ÇOe 

X • PRATERHlDAl>B & VIOLtNCI' • 19 do lllll'ÇOe 

XI • UVOLTA DOS ~S COBm4 .S PR.&DIÇO&S KARXISTAS • Z6 de 
acrço. 

XII • f QRAKD& COMTRADIÇIOa O MATERIALISMO DIALtTICO & f 
SOCIEDADE ESTUICA DA t1l0Pl4 COHUJtlSU ~ I a 11) • Z o 9 
de abrU. 

XUI • ABBR'fURf IJICOISCID%1 • 16 de abrU. 

XIV • ROGBR GAUDDit SOFIS%4 DO DliLOOO • ,O de Abril. 

XV • J'4L8f JK)ÇlO DO BOMEM • 7 de maio. 

XVI • DUAS CONCEPÇOBS D4 VIDA B DO MUIDO • lb 4e maio. 

&VII • C&BTICOS DO CLAUSTRO • Zl 4e -.io. 

XVIU • PADRB JOLIO HARI4 • Z8 de mato. 

XIX • DOIS BISPOS patronos 4a Acadom1a YlmdnODDe 4e Letrca • 
A do Junho• 

U • COMlSSIO BAClOJifL DB MORAL B CIVIS}«) • l1 de Junho. 

XXI • O MARXISMO VINCULA A &HANCIPAÇlO 00 BOM!M 1 BLIMI•I 
IAÇIO DE DEUS - 18 de Junho. 

XXII - lDOLATRlA DA 'l'tCNICA • Z5 do ~unho. 
XXIll• AUSTRGtslLO og AT41D& 14 ACADEMIA YLUMlUJISB DB LETRAS 

2 da Julho• 

XXIV • 4 TESE SOCIALISTA E 4 COJICEPÇIO CRIS!l DO DIRBI!O .DB 
PROf-Blm>ADB • 16 do ~ulhOe 

U.Y • POSSB DI OODOFBF.DO TIJOCO • 2' 4e ~ulbo. 

XXVI • LIÇCES .DB P'4 • !lO de Julho• 

-~- 113 



ÁCULO PUBLICA 
LOGIA POÉTICA 

Carten,do expressivos poemas e 
blogáflcos de seus lnteg111tes, 

publ,icada em fins de 1986 Antot'o
Po.tlca n•. -1 do Cenáculo Fluml· 

nense de H ist6ria e Letras, sob 11 cocr
dena~o de Nemeclo Calazans, dinâmi-
co plesldente da lnstlwiçi.io. Fazem 
parle da coletinea: Affonso Leite Jr., 
Alda Pereira Pinto, Alberto Valle, Alva-
ro F•la, ConMJelo Bellonl, Durval Lo
bo, Ello Monnerat, Fernando Elvlro 
Costa, J. Flguekedo Alves, Franclsco I 

' 

F•relra da Silva, Geraldo Bezerm de 
Mtnez!IS. Hedlda Clârk, Helena Coliií, 

"'liiT""tmelda L61a, José lnaldo Afonso, 
l.elr Moraes, Lyad de Almeida, Maria 
Maura da COSta, Mariomar, Marly G. 
Wlsnlowkl, Moysés A~sto Torres, Ne
lllllclo Calaz.,s e Raul Fetelra. 

CENACUtO FLUMIN~NSE 
DE 

HISTQRIA E LETR AS 

ANTOLOGIA PO ET ICA 

................. ,. 
,,,..,....,.P;ro., 

,.;,..,fo,. 
c-,..f~a.lo.,.,,..,_ 
r ................. 
''"'"""""(L-;<>oC.. 1, ..... ~ ,_oh,...,.*""'" 
~a~o~c~ .. .-.... -
...... 111> C"lloo~ 

•*•'•""Cnl'•ft 
···~ ... ·-··~ . ....,..,......,......_ 
l•I•U... .. . ,,,..j ... _ .. 
..~'""'* 
"-'rG'""'""' 

:=~~~:..'"""• 

N.' 1 - 1986 

Auto r e s & L i v r os 

--------------------------~----------------------------------- ~~ I~ 



"UNIDADE" - Niter~i , RJ, novembro de 1985 -1-

A Pseudo-, ologia da Libertação 
Manifestação do Episcopado sobre o trabalho de Geraldo Bezerra 

Dom JOS~ GONÇALVES DA 
COSTA. CSSR, Arcebispo de Nite-
rói: 

O pensamento que me ocorreu 
ao ll!lradecer o livrinho À Margem 
da Pseudo-Teologia da Libertação 
não é meu. E: de pessoa mais idô
nea e qualificada, um dos grandes 
teólogos alemães hodiernos, o bis
po de Regensburg, Rudolf Graber: 
"Os leigos têm ,por vezes, um faro 
da ortodoxia que nos escapa a 
nós, sacerdotes. No tempo do aria
nismo, a reação dos leigos foi mais 
vigorosa que a da hierarquia e coagiu 
esta a tomar atitude mais enérgica 
de repúdio e condenação do erro. 
Assim sucedeu em outros momen
tos decisivos da Igreja". 

E: confortador vermos um lei
go instru(do na fé mostrar amor de
sassombrado pelo magistl!rio da 
Igreja, fundamento da unidade que 
Jesus Cristo tanto encareceu (Nite
rói_, 14 da outubro de 1985). 

Dom PEDRO FEDALDO, Ar-
cebispo da Curitiba: . 

Foi com alegria e com entusias
mo que recebi seu substancioso ar
tigo intitulado Á MARGEM DA 
PSEUDQ-TEOLOGIA DA LIBER
TAÇÃÓ. 

Parabéns por este trabalho de fi
delidade aos ensinamentos do Magis
tlirio da Igreja. 

Infelizmente, · há hoje teólogos 
que se afastam do Magistlirio da 
Igreja, com suas nàvidades perigo
sas. 

Muitos, por falta de formaçlo do 
Evangelho, da Eclesiologia, do Ma
gistl!rio seguem teorias errôneas co
mo se fossem os ensinamentos teo
lógicos certos. 

Fez muito bem de escrever. · 
Que Deus o ilumine para que 

possa continuar . com 111us escritos 
e apre~~~ntar a verdadeira teologia 
fundamentada na B(blia, retamente 
interpre~ada . pelo Magistl!rio da 
Igreja. 

Com minhas congratulações, ele
vo a Deus preces para que tenha lon
ga vida com saúde para prosseguir 
nesta sua elevada m issio de escritor 
católico (Curitiba, 26.8.19851. 

Oon VICENTE MARCHETTI 
ZIONI, Arcebispo de Botucatu:: 

Acuso o recebimento do- pri
moroso artigo do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes enfocando um 
aspecto curioso dos negetivismos 
da PSEUDO-TEOLOGIA DA LI
BERTAÇÃO, e eo mesmo tempo 
deixando transparecer, de maneira 
translúcida, edificante e comovente 
o IIIU amor i Santa Igreja de Deus 
e ·ao •u extraordinário Chefe, o 
Santo Padre (Botuacatu, 3.9.1985). 

Dom GERALDO MAJELA 
REIS, Arcebispo da Diamantina: 

Aoreciei muito o belo artigo À 
MARGEM DA PSEUDo-TEOLOGIA 

I DA LIBERTAÇÃO. Tema quente, 
da atualidade. Que Deus continue 
a inspirar 9 autor no sentido de pro
duzir sempre obras que venham a 
clarear nossos horizontes. Incentivo-o 
no sentido de prosseguir como SEN
TINELA VIGILANTE pelo Reino 
de Oe!JS. (Diamantina, 20.9.19851. 

Dom ANTONIO BARBOSA, 
SOB, Arcebispo de Campo Grande: 

Venho agradecer ao prezado ami
go professor Geraldo Bezerra de Me
nezes a atençfo de enviar-me o · 
exemplar de "UNIDADE" com IIIU 

I 
lúcido e vigoro. so artigo sobre acha
mada TEOLOGIA DA LIBERTA-. 
Ç.ÃO !Campo Grande, 24.8.19851_,_ . 

Dom SILVESTRE LUIS SCAN-

Dom ELISEU SIMOES MENDES, 
Bispo Emlirito de . Campo Mou
rfo-PR: 

Agradeço ao Minlstro Geraldo 
Bezerra de Menezes a remessa de 
•u magnffico estudo sobre A PSEU
OQ-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO. 
Essa corrente libertária está se
meando muito joio na •ara divina 
para estabelecer confusfo nos es
píritos e tirw: a fé ou acabar com 
ela no coraçlo de nossa gente. 

Louvo e enalteço essa valiosa 
contribuição, esclarecendo e dou
trinando com mais de 100 (cem) 
- sem. Sem uma teologia da 
conotaçlo marxista ,sem uma teolo
gia que não admita as verdades pri
mordiais basilares da nossa fé, sem 
confundir a cidade de Deus com 
a folia dos homenL 

Vou êiifundir o trabalho (Feira 
de Santana, 15.9.19851. 

OIAN, Arcebispo de Vitória: Dom JOSE: LÁZARO NEVES, 
Recebi o bonito artigo A PSEU-

DO-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO, C. M., Bispo Emlirito de Assis, SP: 
. Recebi o trabalho À MARGEM 

em defesa d;~ Fé católica. . 1 DA PSEUDQ-TEOLOGIA DA LI-
Se bem desempenhado, 0 papel BERTAÇÃO. Como 111mpre, t6 

do leigo cristão representa uma tenho que felicitar o Dr. Geraldo 
força enorme dentro da Igreja, ai- Bezerra de Menezes pela clareza e 
cançando camadas IOCiais que 0 ela- firmeza de sua fé. Admirei perti
ro, em geral, não consegue atingir. cularmente o vasto conhecimento 

Que Deus o iljmine e 0 fortaleça que tem des causas da M e da Igreja 
para dar. sempre, 0 testemunho e o bom exemplo que eS111 deixando, 
da verdade. (Vitória, 22.8.19851. e que certamente lhe atrae numero-

Dom JAYME COELHO, Arcebis
po de Maringá: 

Agradeço o estudo sobre a "TEo
LOGIA DA LIBERTAÇÃO". Louvo 
sua metodologia, sua exposição e sua 
dialética. (Maringá, 28.8.1985). 

sas bênçfos de Deus. (Assis, 14.9. 
19851. 

Dom JOSE: CHAVES, Bispo de 
Uruaçu, GO~ . 

Li com gosto o substancioso 
artigo À MARGEM DA PSEUDO· 
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO -
SEU DESPREZO PELA PUREZA 

Dom MANOEL PE ORO DA 
CUNHA CINTRA, Bispo Emérito de 
Petrópolis: 

. DA FE:. Vamos aceleradamente o so-

Agradecendo ao prezado e emi
nente amigo Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes o brilhante artigo 
sobre A PSEUDO-TEOLOGIA DA 
LIBERTAÇÃO, felicita-o sincera
mente pelo paciente estudo e opor
tunas refutações aos inumeráveis 
erros daquela suposta teologia. (Pe
trópolis, 23.8.19851. 

Dom ANTONIO AFONSO DE 
MIRANDA, Bispo da Taubaté: 

Li, e sinceramente apreciei, o 
trabalho do Dr. Geraldo Bezerra de 
Menezes sobre a teologia da liberta-
9fo. Ele revela elarividência, erudi- 1 

çllio, conhecimentos teológicos, • 
par-de fidelidade incondicional ao 
Magistério. Foi um grito de fé que 
se elevou no mundo leigo, o que 
me conforta no meu pastoreio 
(Taubatli, 9.9.1985). 

cial sobrepor-se ao religioso. Que 
descambada, meu Deus. 

Continue, Dr. Geraldo, a escre · 
ver, a defender a Santa Mie Igreja, 
como bom filho. Ponha mesmo os 
seus ricos talentos a serviço do Rei
no. (Uruaçu, 19.9.19851. 

Dom FRANCISCO BORJA DO 
AMARAL, Bispo Emlirito de Tau
baté: 

Venho agradecer-lhe a remessa do 
importante artigo, de muita atua
lidade, À MARGEM DA PSEUDo
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO. 
Felicito-o por esta nobre atitude, 
defendendo galhardamente a Santa 
Igreja e es sues grandes verdades. 
(Taubaté, 13.9.1985). 



Dom JOSt:: EUGeNIO CORReA, 
Bispo Emlrito de Caminga: 

Recebi o trabalho de Geraldo 
Bezerra de Menezes sobre problemas 
da Igreja, inclusive Teologia da Li
bertaçfo. 

Admiro e louvo sua calorosa ade -
são ã Igreja e sua doutrina, bem 
como seu competente zelo pelas 
boas causas (Juiz de Fora, 16.9. 
19851. 

Dom EDGAR CARfCIO DE 
GouveA, Bispo de lreoê, BA: 

. Muito grato pelo jornal "UNIDA
DE' ' com o substancioso artigo À 
MARGEM DA PSEUDO-TEOLOGIA 
DA LIBERTAÇÂO. 

Graças a Deus muitas vozes es
tio se levantando em defese do Vi
gário de Cristo e da autêntica ação 
pelos pobres. Deus está presente 
em sua Igreja e com ela permane
cerá até o fim dos tempos. llrecê, 
28.8.19851. 

Dom ERNESTO DE PAULA, 
Bispo Emlrito de Piracicaba: 

Acuso recebido o abalisado tra
balho À MARGEM DA PSEUDO
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO -
SEU DESPREZO PELA PUREZA 
DA Ft::. Li-o com toda atençfo e 
achei-o de grande valia para os et
tudiosos do assunto e edificante 
para os fiéis. 

Felicito-o por mais esta valiosa 
contribuição para o estudo da sã 
teologia. (Sfo Paulo, 24.9.19851. 

Doin FRANCISCO AUSTREGt::
SILO DE MESQUITA, Bispo de 
Afogados da lngazeira, PE: 

Muito obrigado, . prezado Mi
nistro, pela remessa de seu trabalho 
sobre A PSEUDO-TEOLOGIA DA 
LIBERTAÇÃO. 

Realmente é preciso distinguir 
entre a verdadeira Teologia da Li
bertação, como o fez o documento 
da Santa Sé, e as deformadas apre-· 
sentações marxistas da Libertação 
Cristi (Afogados da lngazeira 9.9. 
19851. • 

Dom LADISLAU PAZ, Bispo 
Emirito de Corumbá : 

Recebi o seu trabalho sob o 
Htulo À MARGEM DA PSEUDO-

r. TEOLOGIA DA LIBERJAÇÃO -
SEU DESPREZO PELA PUREZA 
DA Ft::. Parabéns e votos que con
tinue sendo sentinela alerta da San
ta Igreja, sempre pronta para pro
testar contra quem quer que seja 

que ouse tocar nos intangfveis doQ~ 
mas da Santa Igreja. Como Bispo 
Católico, estou e estarei sempre 
com o Papa, mestre infalível da 
Verdade; prefiro errar com ele se 
é que pode errar assistido pelo Es- · 
pfrito Santo, que acertar (7) com 
esse grupo de pseudos. reformado
res, que tdm a petublncia de quere
rem acabar com a Igreja de Nosso 

. Senhor Jesus Cristo (Pindamonhan- ~ 
gaba, 18.9.19851. 

Dom LUIZ GONZAGA DA 
CUNHA MARELIM, C.M., Bispo 
Enrito de Caxias do Maranhfo: 

Recebi o artigo À MARGEM 
DA PSEUDO-TEOLOGIA DA LI
BERTAÇÃO, publicada no jornal 
"UNIDADE". Achei-o magistral. 
Admirei a extensio da cultura de 
Geraldo Bezerra de Menezes em as
suntos religiosos de Sagrada Escritu
ra de documentos dos Papas, do 
ec;ncnio Ecumênico etc., assim como 
a precisfo com QUe soube pesar os 
desvios da pseudo-teologia da liber
tação e de outros erros, que P.,rver
tem a sã doutrina cristi, especial
mente com relação i Igreja e ã sa
grada hierarquia, particularmente o 
Papa. Católigos leigos como o au
tor são o tesouro da Igreja. (Rio, 
27.9.19851 . 
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A Pseudo-Teologia da LibertaçAo 
ovas manifestações 

do Episcopado sobre o 
trabalho de Geraldo 

Bezerra 

I I _Na ~~ição de novembro ' no sentido de que devemos cum-
ultJmo, UNIDADE" publicou prir nosso dever social, como segui-
a ~pinião de representantes da dores de Cristo, "sem sofismas sem 
Episcopado, acerca do trabalho ambiguidades, sem radicalismos' sem 

I dO nOSSO aSSÍdUO COlaborador a désvios, sem passionalismo estéril e 
b c ' sem ceder à tentação da vaidade" . 

sa er, os Arcebispos O. José Parabéns por mais de cem "sem" 
Gonçalves da Costa, de Niterói; (Vaticano, 15-11-19851. 

Pedro Fedalto, de Curitiba· O 
Vicente Marchetti Zioni, de 'Bo-· Cardeal Dom VICENTE SCHE-

RE R, Arcebispo Emérito de Porto 
tucat~; O. ~eraldo Majela Reís, Alegre : 
de Dlamantma; O. Antonio Bar- Ao estimado e incansável ba
bosa, SOB, de Campo Grande · ltalhador pela causa católica Profes-
Ó. Silvestre Luis Sca d. , sor Geraldo Bezerra de Menezes, d v· I • • n lan, agradeço à oferta de Á MARGEM 
e 1to_na, ; O. Ja1me Coelho, DA PESUDO-TEOLOGIA DA LI-

de Mannga; e os Bispos: O. BERTAÇÃO, em defesa da sã dou
Manoel Pedro da Cunha Cintra trina da Igreja (Porto Alegre, 26. 

EAm~rito de Petrópolis; O. An~ 10.19851. 

tomo ~fonso . de ~ira_nda, de Dom JUVENAL RORIZ, CSSR, 
Taubate, D. Ellseu S1moes Men- 1 Arcebispo de Juiz de Fora · 
d:s, Emérito de Campo Mau- · Venho agradecer o op6sculo que · 
rao, PA; O. José Lázaro Neves , me mandou com as inúmeras ressa
C. M., Emérito de Assis· o' lvas sobre a PSEUDO-TEOLOGIA 
Jose' Ch de U , . DA LIBERTAÇÃO. Quero parabe-
! O F a_ves, . ruaçu, G O; nizâlo, pois foi muito feliz na colo-

. , ~anc1sco Boqa do Amaral, ~do tema. 
Em~n~o de Taubaté; O. José 
Euge~JO Correâ, Emérito de 
Caratmf}a D. Edgar Carícia de 
Gouvêa, de lrecê, ·BA; o. Ernes

t~ de Paula, Emérito de· Pira
Cicaba; D. Francisco Austregési
lo de ~esquita, de Afogados da 
lngaze1ra, PE; D. Ladislau Paz 

Emérito de Corumbá; o. Lui~ 
Gonzaga. _da Cunha Marelin, c. 
M.~ Ementa deCaxias do Mara
nhao. 

Novos pronunciamentos sig
nificativos recebeu o Dr. Geraldo 
Bez:rra de Menezes pela publi
caçao do estudo crítico sobre 
A Pseudo-Teologia da Liberta
ção. E i-los: 

A Pseudo-Teologia da Liberta
ção. Ei-los: 

Cardeal Dom AGNELO ROSSI 
Presidente da Administração do pa: 
trimõnio da Sé Apostólica: 

Meu caro Ministro Geraldo Be
zerra de menezes. 

Acabo de receber seu opúscu-

r

lo À MARGEM DA PSEUDO
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO -
SEU DESPREZO PELA PUREZA 
DA F~ felicito-o pela dissertaçio 

Peço a Deus que o abençoe para 
que continue portando a bandeira 
em favor dos pobres, mas sem 
trair a limpidez da doutrina da 
Igreja. (Juiz de-Fora, 14.11.1985). 

Dom GERALDO DE PROENÇA 
SIGAUD, S.V.D., Arcebispo Emé
rito de Diamantina: 

Agradeço o envio do seu traba
lho À MARGEM DA PSEUDO
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO. 
Suas ponderações são justas e 
mostram a aue abismos teológicos 
e _ pastorais levam os autores da falsa 
teologia da libertaçio. Continue 
em seu apostolado de dar teste
munho da verdade (Belo Horizon
te, 12.10.1985). 

-
Dom EDWALDO GONÇALVES 

DO AMARAL, Arcebispo eleito de 
Maceió, Bispo de Parnaiba, Piauf: 

Tenho recebido com grande 
prazer seus substanciosos e bem fun
damentados trabalhs sobretudo os 
dois últimos HOMENS E ID!:IAS 
À LUZ DA Fi:, 4~ ed., e agora 
PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBER
TAÇÃO' Apoio e louvo seu esfor
ço iluminado pela fé e quero ped!r
lhe que continue a nos brindar com 
suas vigorosas afirmações de fide
lidade à Câtedra de Pedro (PaJ'faf-
ba, 15.10.1985). '"" 

Dom JOS!: FERNANDES VE· 
LOSO, Bispo de Petrópolis: 

Recebi com satisfaçio seu bem 
trabalhado opúsculo À MARGEM 
DA PESUDO-TEOLOGIA DA LI
BERTAÇÃO. Seus mais de cem 
"sem" constituem outras tantas 
sueastões de reflexio indicações de 
desvios ideológicos que afetam e 
infetam o que deveria ser uma lu· 
minosa Teologia: a da Libertação, 
entendida na sua riqueza de Re
denção, e não rebaixada a meros 
pruridos novidadeiros. 

Que Deus lhe recompense por 
alinhar em Jio poucas pâginas tio 
atilados e preciosos "alertas" (Pe
trópolis, 25~ 10.19851. 

Dom JOS!: NICOMEDES GR05-
SI, Bispo de Bom Jesus da Lapa, 
BA: 

Recebi o folheto de autoria de 
Geraldo Bezerra de Menezes deno
minado À MARGEM DA PSEUDO
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO, re
produção do artigo estampado em 
"UNIDADE". Li-o todo e gostei 
da argumentação usada, cujo resumo 
é lutar pela defesa dos direitos hu
manos sem ferir a pureza da fé 
(Bom Jesus da Lapa, 4.11.1985). 

Dom AMAURY CASTANHO, 
Bi~o de Valença, RJ : 

Já havia lido o artigo de Dom 
Marcos Barbosa À MARGEM DA 
PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBER· 
TAÇÃO, quando recebi a oferta do 
seu precioso estudo. 

Revelando conhecimento do as
sunto e, o que é de mais importan· 
cia, fidelidade ê ortodoxia da fé, 
o autor acaba de dar um bonito 
exemplo de amor ê verdade. 

Deus o "tenha sempre assim, em 
sua graça e paz (Valença, 29.19. 
1985). 

Dom JOS!: COSTA CAMPOS, 
Bispo de Divin6polis, MG : 

Acabo de ler com interesse sua 
publicaçio À MARGEM DA PSEU· 
DO-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO. 
Admirei sua acuidade mental e sua 
penpicâcia em assinalar os pontos 
em que os teólogos incidem em fa
lhas ou eté erros em suas elocubrá
ções teológicas, Felicito-o pela 
importância de seu estudo ~ado 
em documentos do Magistério e até 
mesmo alocuções bem recentes de 
Joio Paulo 11 (Divin6polis, 17.10. 
1985). 



Dom GERALDO DE ÁVILA, 
Bispo Auxiliar e Vigário-Geral da 
Arquidiocese de Brasnia: 

Envio parabéns a Geraldo Be
zerra de Menezes por estes oportu
nos esclarecimentos a favor da pu
reza da fé. O autor de À M~RGEM 
DA PSEUDO-TEOLOGIA DA LI· 
BERTAÇÃO estâ ensinando a ma
neira cat61ica de libertar os po
bres I Bras ma, 29. 1 O. 19851. 

Dom MIGUEL D'AVERSA, Bispo 
de Humaitâ, AM : 

Parabéns pelo trabalho PSEUDO
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO. 
Uno-me aos vinte colegas no epis
copado enumerados e elencados por 
Dom Marcos e aos outros que sem 
dúvida lhe escreveram. 

Devemos ser batalhadores na de
fesa da verdade: " somente a verda
de nos libertará". Não tenho o dom 
de escrever, mas associo-me àqueles 
que escrevem e falam em favor da Fé. 

Continue, Dr. Geraldo, e fique 
sabendo que não está sozinho. 

Deus está conosco IHumaitá, 
6.11 .1985). 

Dom JOS~ MELHADO CAM
POS, Bispo Emérito de Sorocaba: 

Tenho em mãos seu valioso e 
merit6rio trabalho sobre A PSEU
DO-TEOLOGIA DA LIBERTA
ÇÃO. Jâ havia lido o comentário 
de Dom Marco5 Barbosa, que já é 

. uma recomendação de incontestá
vel valor crítico. ITatu í, 29.10. 
1985). 

Dom RUBENS AUGUSTO DE 
SOUZA ESPfNOLA, Bispo eleito de 
Paranavai, PR. Bispo-Auxiliar de I 
Bom Jesus de Montes Belos, GO: I 

Quero me congratular com À I 
MARGEM DA PSEUDO-TEOLOGIA 
DA LIBERTAÇÃO' uma composi-

1 ção pacienciosa, erudita e interes
sante, do Dr. Geraldo Bezerra de Me
nezes, leigo lutador por uma Igreja 
livre, mas fiel. Aqui procuro colocar 
o povo em contacto com a si doutri
na (São Luís de Montes Belos, 
25.10.1985). 

Dom CRISTIANO DE ARAUJO 
PENA, Bispo Emérito de Divin6po
lis: 

Venho agradecer-lhe a remessa 
de seu útlimo trabalho: À MARGEM 
DA PSEUDO-TEOLOGIA DA LI· 
BERTAÇÃO' Edifica-me muito seu 
empenho em colocar-se a serviço da 
Fé. Compreende bem a necessidade 
de nio apenas viver individualmen
te a doutrina de Cristo, mas também 
de transmiti-la aos outros. O praza
do Irmão quer sempre ser ap6stolo, 
deseja cada vez mais anunciar .Cris
to aos homens. Deus o conserve 
nestas santas disposições. (Belo Ho
rizonte, 31 .10.1985). 

Dom URBANO JOS~ 
ALGAYER, Bispo de Passo Fun
do, RS : 

Li com muita atenção o traba
lho de Geraldo Bezerra de Menezes 
À MARGEM DA PSEUDO-TEOLO
GIA DA LIBERTAÇÃO,visto ter 
sido elaborado com grande snor 
a Cristo e à Igreja Meu posiciona
mento estâ em perfeita harmonia 
com o documento da Santa Sé: 
Alguns Aspectos da Teologia da 
Libertação (Passo Fundo, 23.10. 
1985). 

Dom JOS~ MARIO STR&iER, . 
Bispo Auxiliar de Porto Alegre: 

Agradeço-lhe o trabaho sobre 
a PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBER· 
TAÇÃO. 

Precisamos de homens fortes e 
decididos em busca de uma verda
deira libe.rtação, a partir de Jesus 
Cristo (Porto Alegre, set. 1985). 

Dom DANIEL TOMASELLA, 
OFM, Bispo de Maríla : 

Voltando da Europa, encontrei 
o seu último mimo - o opúsculo 
À MARGEM DA PSEUDO-TEO
LOGIA DA LIBERTAÇÃO 

Fico-lhe mu ito agradecido e 
peço a Deus faça frutificar os seus 
esforços pela defesa da fé genuína 
e pura. (Marília, 19. 11 .1985). 
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Niterói tem exaltação 
de Bezerra de· Menezes 

Em comemoração ao sesquicen
tenário de elevação de Niterói a cidade , o 
Ministro Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes proferiu, na noite de segun
da-feira, no Teatro Municipal João 
Caetano, palestra sobre Niterói, citando 
trechos importantes de sua História e 
vultos que marcaram época como José 
Clemente Pereira, José Bernardino e 
Paulino José Soares de Sousa, apontados, 
entre outros, como "os luzeiros da vida 
política". 

Após a abertura da solenidade pelo 
Prefeito Waldenir de Bragança, foram 
chamados para compor a mesa os Se
cretários Municipais de Governo , Michel 
Saad e de Educação e Cultura, Horácio 
Pacheco ; Professor Emílio Chaudon, 
Vice-Presidente do Instituto Histórico ; 
Professor Paulo Campos, Presidente do 
Conselho Municipal de Cultura; Profes
sor Nemécio Calazans, Presidente do 
Cenáculo Fluminense de História e 
Letras; Dr. Edmo Lutterback, Presidente 
da Academia Fluminense de Letras; Dr. 
Alberto Torres, Presidente da Comissão 
do Sesquicentenário de Niterói/ Cidade e 
do Grupo Fluminense de Comunicação; 
Prefeito Waldenir de Bragança; Ministro 
Geraldo Montedônio Bezerra de Me
nezes; Professor Luís Brás, Presidente do 
Conselho Municipal de Educação; 
Professor Luiz Magalhães, representando 
o Reitor da UFF, José Raymundo Mar
tins Romêo e. Dr. Carlos Tortelly Costa, 
Coordenador do Bem-Estar Social da 
Prefeitura. ' 

Em sua palestra - assistida aten
tamente pelo Procurador-Geral da 
Prefeitura, Herval Basílio , por alunos e 
professores da rede municipal de ensino , 
entre outros interessados na História de 
Niterói - o Ministro Geraldo Monte
dônio Bezerra de Menezes ressaltou 
inicialmente: "Voltado às comemora
ções, abalanço-me a um giro histórico, 
sem ordenação rigo~osa, sem requinte de 
pormenores, sem preocupação de ine
ditismo". Em seguida, falou sobre p sur
gimento da Aldeia de São Lourenço, fun
dada oelo índio Araribóia. Citou José de 
Anchieta, "que abriu horizontes ao 
teatro brasileiro" e Josué Montei
lo com suas teorias sobre o nas
cimento do sentimento nativista e OJ 
consciência do sentimento nacionalista. 

Bezerra de Menezes falou ainda 
sobre a elevação de Niterói à condição de 
vila sob a denominação de Vila Real da 
Praia Grande , com suas quatro fre 
guesias: São João de Icaraí, São Sebas
tião de Itaipu, São Lourenço dos lndiose 
São Domingos. Também foi lembrado o 
aldeamento de São Lourenço, que "viria 
a ser extinto pelo Governo Provincial em 
1868". O ministro observou, também: 
"Lavrou-se o auto de ereção da Vila aos 
11 dias de agosto de 1819, na "casa da 
residência do Ouvidor Geral e Corre
gedor da Comarca, Dr. Joaquim José de 
Queiroz", sendo preterida no Alnrá São 
Domingos, "não só pela estreiteza de seus 
terrenos, mas por se achar ali o Palácio 
de Sua Majestade" . 

O conferencista também citou as 
festividades de aniversário de D. João VI 
e a instalação da Câmara Municipal, "na 
forma da Lei do Reino", constituída pelo 

O Ministro Bezerra de Menezes falando, ainda, Waldenir de Bra-
gança, Alberto Torres, Edmo Lutterbach, Nemécio Calazans e_)'aulo de Almeida 
Campos 
"presidente nato, o Juiz de Fora, no caso, recusa a um convite para o retomo à Pas-
José Clemente Pereira, e por três ve- ta Ministerial: "Confiança de Ministro é 
readores: Pedro Henrique da Cunha, como honra de dQnzela, só se perde uma 
João de Moura Brito e Quintiliano Ri- vez". Gonçalves Ledo, Evaristo da Veiga 
beiro de Magalhães, figurando como e Paulino José Soares de Sousa também 
Procurador do Conselho Francisco Faria mereceram destaque, entre outras per-
Homem". sonalidades importantes da História de 

Em seg-uida, teceu comentários 
elpgiosos sobre a administração de José 
Gemente Pereira e relembrou a escolha 
de Niterói para sede provisória da ad
ministração do Governo Geral, "criada 
nos termos do Ato Adicional de 12 de 
agosto de 1834, que assegurou autonomia 
à Província Fluminense". Foram comen
tados ainda dois projetos de José Cle
mente: a Lei n. 0 2, que declarou a Vila 
Real da Praia Grande Capital da Provín
cia e sede do Legislativo Fluminense , e a 
Lei n. 0 6, resultante do projeto do De
putado Joaquim Francisco Viana, que 
elevou Niterói à condição de cidade com 
este nome, q,ue significa no idioma in
dígena "água escondida". 

Bezerra de Menezes observou que, 
no mesmo ano, também foram elevadas à 
condição de cidade a Vila de São Sal
vador dos Campos, com a denominação 
de Campos dos Goitacazes, e a Vila da 
Ilha Grande, com o nome de Angra dos 
Reis. "Quanto a Niterói, incidiram blsln 
Idem, visto que , por Decreto de D. Pedro 
I, baixado em 1823, elevava-se, auto
maticamente, à condição de cidade toda 
a· vila que passasse a capital de Provin-
c ia". 

O primeiro presidente da província, 
Joaquim José Rodrigues Torres (Viscon
de de Itaboraí), que se instalou em São 
Domingos, no Palacete do Principe, tam
bém foi citado pelo conferencista, que 
comentou: "Por aclamaç_ào assumiu a 
presidência do Legislativo provincial o 
campista José Bernardino, mantido no 
posto na legislatura imediata". A reunião 
dos Deputados no Paço da Assembléia, 
no Largo Municipal, também foi citada, 
assim como o primeiro relatório sobre a 
situação da Província apresentado por 
Rodrigues Torres. 

José Bernardino Batista Pereira de 
Almeida também mereceu, como José 
Clemente, destaque especial na palestra 
de Bezerra de Menezes, que citou sua 

Niterói. 
Em relação a Paulino de Sousa, 

segundo Jl'residente da Assembléia, 
Bezerra de Menezes falou, não só da in
dicação de sua autoria da VUa Real da 
Praia Grande, para Capital e sede da As
sembléia, como do projeto da criação da 
primeira Escola Normal do Pais. En
ce.rrando seu discurso, após falar sobre o 
"Triunvirato Saquarema" (presença 
fluminense na poUtica do Império segun
do denominação de Joaquim Nabuco), o 
Ministro Bezerra de Menezes concluiu: 
"Deus concedeu-me a fortuna do poeta. 
Posso voltar-me à formosa Niterói e 
dizer-lhe : "Eu me glorio de dever-te o 
berço". 

Em seguida, o Prefeito Waldenir de 
Bragança pediu ao Presidente da Comis
são do Sesquicentenirio de Nite
rói/Cidade, Alberto Torres, que en
cerrasse a solenidade. O Jornalista, en
tão, teceu elo&ios ao Ministro Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, pondo 
em relevo seus méritos e suas obras 
juridicas e literárias, 'e re~tandQ , entre 
outras coisas, havendo sflilo ele um dos 
fundadores da Justiça 'Trabalhista, tendo 
exercido ainda a função de primeiro 
Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

Relembrando também um pouco da 
História de Niterói, Alberto To-rres citou 
personalidades como Mem de Si, Estácio 
de Sá, Araribóia e outros vultos, e obser
vou que niteroienses, campistas e an
grenses haverão de bendizer as iniciativas 
do Prefeito Waldenir de Bragança, nas 
comemorações do sesquicentenário da 
elevação de Niterói, Campos dos Goi· 
tacazes e Angra dos Reis à condição de 
cidade. O Jornalista encerrou seu discur· 
so, saudando, fervorosamente, o Minis
tro Bezerra de Menezes. Logo apóJ. o 
Prefeito Waldenir de Brqança aara
deceu a presença de todos ao Teatro 
Municipal e deu por encerrada a ale· 
nidade. 



A Margelll da 
Pseudoteologia 
da Libertação 

Dom Marcos Barbosa 

' 'A TENTO~ realfdades económicas, 
sociats e pout1cas de no11a época e 
seus cluqltos, lute o Povo de Deus, 

com clua~~ombro e esptrito evangélico, serie
dade e bom semo, realismo e objetivfdade, pela 
ccwsa da ju&tiça e defesa dos pobres. Lute 
contra as manVestaçóes do ódio, da moléncW e 
da i7VtUtiça; as coru:Uçóes degradantes de vtda 
e de traballr.o; a mdlqência, a margtnalizaç4o e 
as ~ Bociats; a opressdo em suas 
mctdlncftJIIdcio-econ6mtcas, culturais, polttt
cas e racüJil; afome, a múéria, e a doença; o 
cluemprego e o anaUabettsmo; a corro.pçdo, o 
uqlleltro e o trdfego de drogas. Lute pela 
Uberdade, cUgnfdade e promoçdo do homem e 
•eus dtrfritolj'undamentais; pelafratemfdade e 
a paz; pelo Balcúio ju&to e o acesso à proprieda
de; pela reforma agrária em termos de ju&ttça 
1octal; por h.o8pitaú e escolas para o povo; 
pelas vftúnas das tragédtas coletivas; pelo 
aprimoramento do Dtreito do Trabalho e Segu
ridade Soctal; por estnáuras ou mecantsmos 
Bociats mailju&to& e maia humanos. Mas faça-o 
Bem Bo./llmas, Bem ambfgtlfdadea, sem radka
lilmol, Bem cluvWI, Bem passionalismo estéril e 
•em ceder à tentaçdo da vaidade." 

Apól plantar esta bandftra, que é sua, que 
é a noNa, que é a do Papa (e que 01 adversáriOI 
in.sUtem em nos tinir das mdo.t ~ de 
má-/é, •er apenas deles), o professor ~ 
B_,.,. * Jlenaes, no oprlsculo A Margem da 
Pseudoteologla da LlbertaçAo, enumera Um(l 
longa ladatnha de maia de 100 ressalvas, que 
começam sempre com a prepostçdo sem. Va
mos enumerar e mesmo resumir algumas, uma 
vez que n4o cabem todas em nosso espaço. 
A88im propóe-nos ele a luta pela ju&ttça e a 
defesa dos pobres, mas sem trair a causa dos 
pobres, tramdo a causa da Igreja. Sem despre
zar a vi(IOTOBa admoestaçdo de Jo4o Paulo 11 
de que a adaptaçdo da catequese não autortzci 
a reduçã.o da doutrina nem a escamoteação da 
verdade. Sem tolerar que a luta pela justiça e 
Uberdade do homem, compreendida no sentido 
económtco e polttico, constitua o aspecto exclu
nvo e eBBencial da salvaçdo, o que redundaria 
em supor que o Evangelho se reduza a um 
Evangelho puramente terrestre. Sem acusar os 
defensores da ortodoxia de passividade, tndul
~ e cumpltcfdade culpáveis em face das 
8ituações intoleráveis de regtmes políticos que 
ma.nUm tais 8ituaçóes. 

L UT AR, sim, pela ju&tiça e a defesa dós 
pobrea, mas sem deacurar de que a 
primeira Ubertaçã.o que ae deve propor

cionar ao homem é a do mal moral, que se 
aninha em aeu coraçdo, porque atestá também 
a causa do pecado soctal e de toda estrutura 
opreasiva. Sem embrenhar-se em mterpreta 
ções da Sagrada Escritura, derivadas de espe
culações pout1co-tdeológtcas contrárias à in
terpretação do Magtsté'Ho da Igreja. Sem im
pugnar o valor aalv(llco da morte de Cmto, 
sem apresentar o Filho de Deus como Uberta
dor tdeologtzado e poltttzado, sem asseverar 
que Jesus e os apóstolos foram membros da 
classe oprimida. Sem contradizer que o Reden
tor tenha .fundado a Igreja por ato expresso de 
sua vontade, de acordo com a categórica 0/IT
maçdo de Puebla, c0141lrmando a do Vattcano 
li. Sem introduzir separaçã.o entre Igreja e 
Beino de Deus, numa atitude de cluc07411Qnça 
em relaç4o à Igreja tnstitudonal, contraponcto
lhe outra popular, que nasce do povo. Sem 
patrocinar o absurdo de uma reinvmçáo da 
Igreja, como pretende certo "teólogo" brasilei
ro. Sem esquecer que n4o é misaã.o própri4 d4 
Igreja impor reformas sociais ou indicar as 
modalfdades contingentes de sua realtzaç40, 
mas explicar os princtpios morais que devem 
inspirar tais reformas, graças sobretudo à re
novaçdo das mentes e à conversão dos cora
çõel. Sem estabelecer magtstérios paralelOI, 
debUUando a untdade da Igreja. Sem virar pelo 
avesso as pregações e homilias, substuutndo a 
palavra da salvação pelo blá-blá-blá social e 
pout1co. 

.EBBas ressalvas todas e mais tantas outras, 
que nã.o pudemos citar, receberam 01 aplausos 
de 20 Bispos em carta ao Autor, dos quais 
citamos alguns: Dom Pedro Fedalto, Arcebispo 
de Curitiba; Dom Vicente Ztont, Arcebispo de 
Botucatu; Dom Geraldo Magela Reis, Arcebis
po de Dtamantina; Dom Antónto Barbosa, Ar
cebispo de Campo Grande; Dom Silvestre Luts 
Scandlan, Arcebispo de Vitória; Dom Jaime 
Coelho, Arcebispo de Maringá; Dom Antónto 
Afonso de Miranda, Btspo de Taubaté; Dom 
José ~haves, Bispo t!-e Uruaçu; Dom Edgar 
Cartcio de Gouvêa, Bli:RO de Irecê · Dom Fran
cisco Autregéstlo de Mesquita, BtsPo de A,fogà
dos da Ingazeira. 

Muitos outros já terão escrito ao meu caro 
amtgo Geraldo Bezerra de Menezes depois que 
esttvemos juntos. vindo assim afo'T1111lr jfleiras 
ao lado dos que frequentemente se têm manifes
tado em seus artigos contra a Teologü;& da 
Libertação. como o Cardeal Dom Eugênio Sa
les, Dom José Freire Falecia, Dom Luciano 
Duarte. Dom José VelOio, Dom Boaventura , 
Klopenburg, Dom Lucas Moreira Neves, e Dom 
José Romer. 

~j- _.., I/~ 



A Margein da 
Pseudoteologia 
da Libertação 

Dom Marcos Barbosa 

l ' 'A TENTO às realidades econõmicas, r sociais e polfticas de nossa época e 
seus desa,/tos, lute o Povo de Deus, 

com desassombro e espírito evangélico, serie
dade e bom senso, realismo e objetividade, pela 
causa da justiça e defe$a dos pobres. Lute 
contra as manifestações do ódio, da violência e 
da frVustiça; as condtções degradantes de vida 
e de trabalho; a indtgéncia, a marginalização e 
as desigualdades sociais; a opressão em suas 

· mcúUnciaa sócto-económicas, culturais, políti
cas e raciais; afome, a miséria, e a doença; o 
desemprego e o analfabetismo; a corrupção, o 
seqüestro e o tráfego de drogas. Lute pela 
liberdade, dtgnidade e promoção ·do homem e 
seus direitos fundamentais; pela fraternidade e 
a paz; pelo salário justo e o acesso à proprieda
de; pela reforma agrária em termos de justiça 
social; por hospitais e escolas para o povo; 
pelas vítimas das tragédias coletivas; pelo 
aprimoramento do Direíto do Trabplho e Segu
ridade Social; por estruturas ou mecanismos 
sociais mais justos e mais humanos. Mas faça-o 
sem sojlsmas, sem ambigüidades, sem radica
lismos, sem desvios, sem passionalismo estéril e 
sem ceder à .tentação da vaidade." · · 

Após plantar esta bandeira, que é sua, que 
'a 7&08sa, que é a do Papa (e que os adversários 
inBUtem em nos tirar das m4os pretendendo de 
má-/é, ser apenas deles), o professor Gerdldo 
Bezerra de Menezes, no opúsculo A Margem da 
Paeudoteologla da Ubertaçio, enumera uma 
lOnga lacltúnha de mais de 100 ressalvas, que 
começam sempre com a prepostção sem. v a
mos enumerar e mesmo resumir algumas, uma 
vez. que não cabem todas em nosso espaço. 
Asstm propõe-nos ele a luta pela justtça e a 
defesa dos pobres, mas sem trair a causa dos 
pobres,.traindo a causa da Igreja. Sem despre
zar a tngorosa admoestação de João Paulo 11 
de que a adaptação da catequese não autorizd 
a redução da doutrina nem a escamoteação da 
verdade. Sem tolerar que a luta pela justtça e 
liberdade do homem, compreendida no sentido 
econõmico e político, constitua o aspecto exclu
sivo _e essencial da salvação, o que redundaria 
em supor que o Evangelho se reduza a um 
Evangelho puramente terrestre. Sem acusar os 
defensores da ortodoxia de passividade induZ
fi~ e C!lmplicidaàe culpáveis em fáce das 
situações tntoleráveis de regtmes políticos que 
mantêm tais sítuaçDeB. 

1-- --
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L UTAR, sim, pela justiça e a defesa .4!1.· 1 
pobres, mas sem descurar de queii 
primeira libertação que se deve propor

cionar ao homem é a do mal moral, que se 
aninha em seu coração, porque atestá também 
a causa do pecado social e de toda estrutura 
opressiva. Sem embrenhar-se em interpreta · 
ções da Sagrada Escritura, derivadas de espe
culações político-ideológicas contrárias à in
terpretação do Magistério da Igreja. Sem im
pugnar o valor salvffico da morte de Cristo, 
sem apresentar o Füho de Deus como ltberta
dor ideologtzado e polítizado, sem asseverar 
que Jesus e os apóstolos foram membros da 
classe oprimida. Sem contradtzer que o Reden
tor tenha/Undado a Igreja por ato expresso de 
sua vontade, de acordo com a categórica a/ir
mação de Puebla, c071/irmando a do Vaticano 
11. Sem introduzir separação entre Igreja e 
Reino de Deus, numa atitude de desc011,/f.ança 
em relação à Igreja institucional, cont71{Lpondo
lhe outra popular, que nasce do povo. Sem 

· patrocinar o . absurdo de uma reinvenção da 
Igreja, como pretende certo "teólogo" brasüei
ro .. Sem esquecer que não é missão própria da 
Igreja impor reformas sociais ou indicar as , 
modalidades contingentes de sua realização, 
mas explicar os princfpios morais que devem 
inspirar tais reformas, graças sobretudo à re
novação das mentes e à conversão dos cora
ções. Sem estabelecer magistérios paralelo& 
debilitando a unidade da Igreja. Sem virar~ 
avesso as pregações e homilias, substuutni:Jo .. 
palavra da salvação pelo blá-blá-blá social ê 
polttico. 

Essas ressalvas todas e mais tantas outras 
que não pudemos citar, receberam os aplausoÍ 
de 20 Bispos em carta ao Autor, dos qtU:Ú#I 
citamos alguns: Dom Pedro FedaUo, Arcebispo 
de Curittba; Dom Vicente Zioni, Arcebispo de 
Botucatv; Dom Geraldo Magela Reis, Arcebis
po de Diamantina; Dom António Barbosa, Ar
cebispo de Campo Grande; Dom Silvestre Luis 
.Scandfan, Arcebispo de Vitória,' Dom Jatme 
Coelho, Arcebispo de Maringá; Dom Antõnio 
Afonso de Miranda, Bispo de Taubaté; Dom 
José f?haves, Bispo C!-e Uruaçu; Dom Edgar 
Cartcio de Gouvéa, Btspo de Irecê · Dom Fran
cisco Autregésilo de Mesquita, Bispo de Afogao 
dos da Ingazeira. 

Muitos outros já terão escrito ao meu caro 
amtgo Geraldo Bezerra de Menezes depois que 
estivemos juntos, vindo assim a formar .fileiras 
ao lado dos que frel{uentemente se têm mani,fes
tlJ:do em_ seus arttgo• contra a Teologia da 
Ltbertaçao, como o Cardeal Dom Eugênio Sa
les, Dom José Freire Falcão, Dom Luciarw 
Duarte, Dom José Veloso, Dom BoaDenturg 
Klopenburg, Dom Lucas Moreira Neves e DOffl 
José Rorner. ·-
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' A Margem da 
Pseudoteologia 
da Libertação 

Dom Marcos Barbosa 

~ ''A TENTO às realidades económica.s, 
sociais e políticas de nossa época e 
seus desafios, lute o Povo de Deus, 

com desassombro e espírito evangélico, serie
dade e bom senso, realismo e objetividade, pela 
causa da justiça e defesa dos pobres. Lute 
contra as manifestações do ódio, da violéncia e 
da injustiça; as condições degradantes de vida 
e de trabalho; a indigéncia, a marginalização e 
as desigualdades sociais; a opressão em suas 
incidéncias sócio-económicas, culturais, polili
cas e raciais ; a fome, a miséria, e a doença; o 
desemprego e o analfabetismo; a corrupção. o 
seqüestro e o trá/ego de drogas. Lute pela 
liberdade, dignidade e promoção do homem e 
seus direitos fundamentais; pelafraternidade e 
a paz; pelo salário justo e o acesso à proprieda
de,· pela reforma agrária em termos de justiça 
social; por hospitais e escolas para o povo: 
pelas vitimas das tragédias coletivas ; pelo 
aprimoramento do Direito do Trabalho e Segu
ridade Social; por estruturas ou mecanismos 
sociais mais justos e mais humanos. Mas faça-o 
sem sofismas, sem ambigüidades, sem radica
lismos, sem desvios, sem passionalismo estéril e 
sem ceder à tentação da vaidade." 

Após plantar esta bandeira. que é sua, que 
é a nossa, que é a do Papa (e que os adversários 
insistem em nos tirar das mãos pretendendo, de 
má-fé. ser apenas deles), o professor Geraldo 
Bezerra de Menezes, no opúsculo A Margem da 
Pseudoteologia da Libertação, enumera uma 
longa ladainha de mais de 100 ressalvas, que 
começam sempre com a preposição sem. Va
mos enumerar e mesmo resumir algumas, uma 
vez que não cabem todas em nosso espaço . 
Assim propõe-nos ele a luta pela justiça e a 
defesa dos pobres. mas sem trair a causa dos 

po/m:s, traindo a causa da Igreja. Sem despre
zar a vigorosa admoestação de Joã_o Paulo _11, 
de que a adaptação da catequese nao aut~rtza 
a redução da doutrina nem a escamoteaçao da 
verdade. Sem tolerar que a luta pela justiça e 

: ,_ liberdade do homem, compreendida no sentido 
económico e político, constitua o aspecto excl~L
sivo e essencial da salvação, o que redundana 
em supor que o Evangelho se reduza a. um 
Evangelho puramente terrestre. ~em acu~ar os 
defensores da ortodoxia de passtvtdade, mdul
géncia e cumplicidade culpáveis em .fr:zce das 
situações intoleráveis de regimes polttwos que 
mantém tais situações. 

L UTAR, sim, pela justiça. e a defesa dos 
pobres, mas sem descurar de que a 
primeira libertação que se deve propor

cionar ao homem é a do mal moral, que se 
aninha em seu coração, porque aí está também 
a causa do pecado social e de toda estrutura 
opressiva. Sem embrenhar-se em interpreta 
ções da Sagrada Escritura, derivadas de espe
culações político-ideológicas contrárias à in
terpretação do Magistério da Igreja. Sem im
pugnar o valor salvifico da m01·te de Cristo, 
sem apresentar o Filho de Deus como liberta
dor ideologizado e politizado, sem asseverar 
que Jesus e os apóstolos foram membros da 
classe oprimida. Sem contradizer que o Reden
tor tenha fundado a Igreja por ato expresso de 
sua vontade, de acordo com a categórica afir
mação de Puebla, conjirmando a do Vaticano 
11. Sem introduzir separação entre Igreja e 
Reino de Deus, numa atitude de desconjiança 
em relação à Igreja institucional, contrapondo
lhe outra popular, que nasce do povo. Sem 
patrocinar o absurdo de uma reinvenção da 
Igreja, como pretende certo "teólogo" brasilei
ro . Sem esquecer que não é missão própria da 
Igreja impor reformas sociais ou indicar as 
modalidades contingentes de sua realização, 
mas explicar os principias morais que devem 
inspirar tais reformas, graças sobretudo à re
novação das mentes e à conversão dos cora
ções . Sem estabelecer magistérios paralelos, 
debilitando a unidade da Igreja. Sem vira?' pelo 
avesso as p1·egações e homilias , substttutndo a 
palavra da salvação pelo blá-blá-bla social e 
político. 

Essas 1·essalvas todas e mais tantas outras. 
que não pudemos citar, receberam os aplausos 
de 20 Bispos em carta ao Autor, dos quais 
citamos alguns: Dom Pedro Fedalto . Arcebispo 

de Curiltba: Dom Vicente :tüJitt, Arcebispo t1t• 
Botucatu; Dom Geraldo Magela Reis, Arcebi~ 
po de Diamantina; Dom Antônio Barbosa, Ar
cebispo de Campo Grande; Dom Silvestre Luis 
Scandian, Arcebispo de Vitória; Dom Jaime 
Coelho, Arcebispo de Maringá: Dom Ant{.')izio 
Afonso de Miranda, Bispo de Taubaté ; Dom 
José Chaves, Bispo d6 Umaçu; Dom Edgar 
Caricio de Gouvéa, Bispo de lrecé; Dom Fran 
cisco Autregésilo de Mesquita. Bispo de Afoga
dos da Ingazeira. 

Muitos outros já terão escTito ao meu caro 
amigo Geraldo Bezerra de Menezes depois que 
estivemos juntos, vindo assim a formar fileiras 
ao lado dos quef1·equentemente se tém mauifes
tado em seus artigos contra a Teologia da 
Libertação, como o Cardeal Dom Eugênio Sa
les, Dom José Freire Falcão, Dom Luciano 
Duarte. Dom José Veloso, Dom Boaventura 
Klopenburg. Dom Lucas Moreira Neves . e Dom 
José Rome1·. 

-- o 1 r- . c; ,, - · J:-Y."--'-"'·"- ~· ~;1,,.,<J>J'~A ,r · fi.v· ,/l.. .),,.> ..... , -tJ.J<4' ; fi S 
' j I 

-H~ 9 - _- f.'f~5- fi-'-;,'-"u..Á.(.v\(.tl. _,.,_,_ '2 ~ .:t..:Á · A:. :;. v . . I 
\1 '/ ~ S-<.t){~1:-._.y. l'-~-~· , .(.,.. 'Ç._A~'-</' ; -'.. ··' 
· . ..:. . . -- . ~ ' 

~ 
~ 

~ 
í)> -
g-
~ 
í 
ÇJ) 
(/1 

----\... 

(O 
VI ...._ 

À 

~ 

ex:> 

~ 

~ 
00 
(]\ 



e RlD'tÚ de 
o biênio 8$/87 • .4-··-.;-...·" 

cárgo dia 2$. 
• Quem aniversariou ontem foi 
o Ministro Geraldo Beze"a de 
Menezes, que recebeu muitos 
abraços e cumprimentos de seus 
amigos. 

o dia 17, o Pruldellte 
~[Jn:......,.,t:._ Volta R , 

Piif;PDtr-Filllftllfliiiifí o dtlllo 
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HOMENSE IDÉIAS 
À LUz-DA FÉ 

Tarcisio Padilha 
Do Conselho Federal de Cultura 

- Presidente .. da·Sociedade Brasileira 
·· de Filósofos Católicos 

· <'::f : uma nova fase ~ da vida 
ctiltuist ~do Brasil que se 'híaugúra; 
com a padicipaçllo dos intelectuais' 

· catblicos, antes desconsiderados em 
vir:tude da v!Sio dominante que não 
_admitia j,udesse haver homem de 
pensamento que ao mesmo tem- · 
po professasse uma religiA"o. 

A D. Leme ficaremos a ·déver 
· ainda a criaçllo do Pontificio ·calé
. gio Pio Brasileiro e a fundaçllo da 

Universidade Católica, que contou 
decisivamente também com o con
curso do nunca assaz lembrado Padre. 
Leonel Franca, S.J. 

D. Jaime de Barros Câmara, 
D. Antonio de Almeida Morais Jú
nior, O. Josll Pereira Alves vão da< 

ccase definitivame·nte com a mais 
pUra. literatura,, evidenciando que 

• a beleza l! uma
1
1orma de amor. 

. Gerald6 Bezerra de Me-
. nezes prinéipia entilo . a discor
_rer sobre · os ap6stolos leigos do 

' Brasil. Oje riqueza! Sua pena ct
liza · no bosquejo de perfis · mag-
n lficol(. começando com Carlos 
de 4iit, seguindo-se Fel ício dos 
Santoi,Jackson de . Figueiredo, 
Tristão de Athayde, Gustavo Cor
ção, Everardo Backeuser e Adroal
do Mesquita da Costa. 

· filando suas vidas é suas .obras no 
mesmo esforço de construçio da 
cidade de Deus, mercê da pena hi
bil e precise do Autor. 

t: chegada a hora do grande 
poeta cristão. D. Marcos E!arbasa, 
ilustre mtlmbro da Academia.: Bra
sileira de Letras e do C9.J1selho 
Federal · de . Cultura. O 1::1 Mtir

:cos · dos . programes radiofôni
cos, que trazem diariamente· a mi
lhares -de lares patrlcios a lingua· 
gem eloqUente ~a fé . numa rou(la· 
gem de plumas, . a · realçar o quanto 
pode a pureza do ·coração huma-
no encontrar a expressllo sublime 
que eleva a alma ao tabor. Com 
D. Marcos Barbosa, a religião se 

Carlos de Laet se situa na 
linhagem dos homens afirmativos 
de que o catolicismo intelectual 
nascente carecia para a sua maiús
cula presença se fazer sentir adÍ!qua
damente. Meio 11\ciJio de ~ostola

: dó pela inoprêi\Sii ' mií..Cãrá- i.miã 'íiti,. 
· ~idade ·fecunda e ousada, a que ja

mis faltou o necessário condimen
to de uma ironia de sabor brit4ili
co . . O saudoso jesuíta, Padre Fran
ciSco . Leme Lopes, citado . pelo 
Autor, nos legou depoimentos ines
quecíveis a . respeito do polemista 
te.Ttvel. 

Jackson é o homem de car
ne e osso, ·que lembra .a vitalidade 
de Miguel de Unamuno. t: o homem 
teiCirico , que traz no sangu.e a forÇa · 
incoerclvel da verdade • vivenciada ... 
Mais parece um homem li espera da 
prova definitiva do possivel holo
causto. JackSon f&la de Pascal, mas .. 
a sua alm a mais bem se ajusta ao tem-

paramento espanhol do que aos re
clamos .da an~stia existencial prelu
diada por Pascal. Ele foi maior do · 
q'ue sua obra. SUa presenÇa - no 
sentido marceliano do termo- dei
xou em sua passagem o fogo que 
consumiu sua alma no ardor - da 
fé abrasadora. 

Somente tal lmpeto · poderia 
explicar sul! influência decisiva 1?&
quele instllnte · de transição -de um 
catolicismo que safa · da timidez 
litúrgica para a arrancada da polê
JTlica intimorata, de que Jackson 
e depois Padre Franca se toma
riam os grandes arautos. 

Alceu tomará em suàs mãas 
a obra inacabada de Jackson, re
tirando o Centro D. Vital da dis- _ 
cussllo politica para lhe atribuir 
uma dimensão universal, bem pró
pria do amplo · horizonte em que 
sempre soube situar-se o grande· 
Mestre Alceu. Com .ele, o catoli· 
cismo ganhará maior respeitabili· · 
dade cultural, e, então, com a pre- . 
senÇa segura de Padre Leonel Fra'n
ca veremos emergir uma fase de 
esplendot do pensamento com 
a marca indelével de dois talentos. 

Belo o cap 1tulo sobre Gusta
vo Corção pela honestidade, e diria 
coragem, com que Geraldo lhe tra· 
ça o perfil. Corçilo 1: nome ~oje 
prosc;rito, em razfto de seU estilo 
pesado e demolidor. Santa Cata· · 
rina de Siena lhe inspirava os e• 
qitos -na permanente acusação · aos 
desvios que apontava na Igreja qô_e 
mnto amava. Seu amor gerou .. ariii . 
tãs --:cjüe o · tempo -ãinda nãõ ~;p; . 
gou e, -hoje, muitos ainda lhe ·t&-. 
mem as referéncias, cuidando qUe se 
preservam da acusaçlo' de radicali~ 
mo. Ocorre que o radicalismo de 
Corção adveh> de sua consciência· 
do deve r de preservar uma orto- · 
doxia, que julgava ameaçada e até · 
o fim forcejou por levar adiante a · 
miSslo de que se investiu. Reconhe
ceu-o Djacir Menezes quando asse
verou que "sua convicção religiosa . 
é radical no sentido de vi r das ra i
zes Clltimas da consci~ncia". 

A Descoberta do Outro, con
soante a feliz expressão de Alceu , 
acabara de "arrombar as portas da 
literatura:'. E Alceu, tilo fustigado 
por CorçãQ, rio fundo o amava· e' 
lhe respeitava o talento invulgar; 
de que é prova inc'oncussa o edifi
cante exemplo que nos legou, ao 
publicar uma das mais belas páginas 
com que jamais brindou um seu 
semelhante, ao reverehCiar a memó
ria do lutador infatigiÍvel, esta et
pécie de Leon Bloy dos Trópicos. 

A obra de GEraldo se aden· 
tta no estudo da quesstão religiosa 
e da relevante participação daqueles 
que formam a mOldura familiar, 
onde forjou sua alma cristll. São 
piginas de rara beleza e edifiCante 
si'ncerídade, a atestar que a fé de 
Geraldo nllo sofre oscilações. Não
há nela que possa haver sido inspi
rada em Pascal ou Kierkegaard. 
f: a fé das almas simples e generó: 
sas que sabem que o Bem está ac~ 
ma delas e fazem do amplexo com 
a Transcendência a morada ha· 
bitual de seus esp i ritos. 

. O livro de Geraldo, já em sua 
411 edição, simboliza. a genuína 
religiosidade da alma brasileira 
e assim contribui, nlo só para o 
conhecimento dos faustos da reli
gião majoritária "do' povo brasileiro 
senão que edifica como exemplo 
para todos n6s de que a integri· 
dade ê sempre posslvel quando o 
homem · respalda sua vida na pu
-reza·.com que veio ao mundo e con

· ~,;;J no ·. olh,ar da maturidade a 
mesml; fé com ' que por primeira 

~r'. abriu ~:. olllos para a realida-

~- . Os que. se devotam ao estudo 
do ·catolicismo no Brasil passam ne
cessáriamente pela · porta aberta e 
franca de Geraldo Montedônio Bezer
ra de Menezes. 'Sua militfncia reli· 
gíosa· se conlunde com a ·sua · pró
pria · vida, de tal modo que o ' livro 
ora reeditado padece ·_ ;_~lpenas de 
uma · lacuna que corre à conta da 
modéstia de .. seu ilustre Autor : a 

ãusêncTa de mençllo · ao papel · por 
ele mesmo representado ·nos emba
tes qUe se ferem nes Mtimas dé
cadas em tomo da religião cató!i-
Ca. 

d0.1he .. a formaçllo e traçando-lhe o 
perfil, Ge~aldo restitui ao Santo 
Padre a dimenslo de grandeza que 
certa . releitura histórica pretende 
obliterar. 

O livro é um feliz registro Contardo Ferrini é também 
· dos' momentos dominantes do lembrado e aqui cabe referir um 95-
PIInR~monto católico, cujo rico ho' tudo de ViCente · Sobrino Porto a 
riz~!e contempla figuras de expres-- respeito do Insigne mestre do O~ 
são singular, que _ siri · minucioSa- réito Romano, que galgou os alta, 
mente estudadas, com · o carinho e res. 
a devoção que Geraldo Bezerra Vencida 8 primeira parte _ 
de Menezes pÕe em tudo o que inteiramente dedicada aos vultos' que 
faz. . a Itália deu à Igreja universal - ca· 

Alceu AmÓroso Lima referi- bis ao Autor mergulhar fundo na 
ra certa fe ita a. inelutável necessi- realidade da nossa Igreja, da mM
. dade de se proceder ao ·.estudo do ma lgreja universal, porem vesti-' 
' pénsamento católico brasileiro. T en- da de. verde-amarelo, da Igreja que 
:ta.tivas várias vem sendo feitas e o I pulsa na Terra '.de Santa Cruz; com 
; texto qu_e Geraldo Bezerra de . suas peculiaridades. D. Sebastião 
:Menezes submete· uma vez mais . Leme, D. Jain:~e de Barros Cãma
ao crivo 'da critica constitui, sem '. ia. O. Antonio de Almeida Mo

'dúvida, subsidio relevante para . que raes Junior - falecido hã dias - e 
aquele desideratum manifestado pe- Q. Marcos .Barbosa são focaliza
lo -Alceu eôcontre _a adequada res- dos. 
posta. D. Sebastilo Leme consti· 
_, O livro desfila; numa primei- wi um marco míliário na evolu-

!'8- parte, només . da lg~eja Universal, çfo da Igreja no Brasil. À sua viS! o 
principiando com São Francisco de "se deve seguramente o surgimen-. 
Assis. O autor refere o sentir to de um·· novo catolicismo, anco

. de Longfellow, ,que aconselh~: ."olha rado na força das idéias. Jackson 
' .para dentro ·do· teu Coração e es:re- de Figueiredo, Tristão de Athay. 

ive.H O conselho é seguido à risca, dé, SObral Pinto, Vílhena de Mo
. pois Geraldo deixa il solta as rli-. , rais, ·Jônatas Serrano e tantos 
:deas _mais sensíveis de sua alm;~ para outros serão atraídos pelo Prín
:falar · daquele qtie mais perto · che- ,cipe . da Igreja para · 0 · desemp~ 
jgiXJ .do modelo que . nós, po- "ho de misslo nova, de que resul
' braS niortai~, é;:ontempll!!1195 ~e longe . . · tarfl a fundaÇfto do Centro Dom 
na pequenez de nossas vidas. ·· · · · Vital, imediatamente precedida da 

· O 5.ento da verdadeira P<>- crlitção da revista A ORDEM que, 
breza . evangélica l! iucedido pelo há mais de 60 anos, ocupa lugar de 
PaPa .-mlstico: Pio XIL Descreven- 'destaque ná · galeria dj)S ~peribdicos 

do Pl!í~: _ 
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HOMENS E IDÉIAS À LUZ DA FÉ 
Tarclsio Padilha 

Do Conselho Federal da Cultura 
- Presidente da Sociedade Brasileira 

de Filósofos Católicos 

Os que se devotam ao estudo 
do catolicismo no Brasil passam ne
cessáriamente pela porta aberta e 
franca de Geraldo Montedônio Bezer
ra de Menezes. Sua militllncia reli· 
giosa se confunde com a sua pró
pria vida, de tal modo que o livro 
ora reeditado padece apenas de 
uma lacuna que corre à conta da 
modéstia de seu ilustre Autor: a 
ausência de mençllo ao papel por 
ele mesmo representado nos emba
tes que se- ferem nas últimas dé
cadas em torno da reiigião católi-

de ~igueiredo, Tristão de Athay
de, Sobral Pinto, Vilhena de Mo
rais, Jônetas Serreno e tantos 
outros serio atraídos pelo Prín
cipe da Igreja para o desempe
nho de misslo nova, de que resul
tará a fundaçlo do Centro Dom 

telúrico , que traz no sangue a fOrÇI 
incoerc lvel da verdade vivenciada .. 
Mais parece um homem i espera da 
prova definitiva do possivel holo
causto. Jaclcson fala de Pascal, mas 
a sua alma mais bem se ajusta ao tem
peramento espanhol do que aos re
clamos da angústie existencial prelu· 
diada por Pascal. Ele foi maior do 
que sua obra. &la presença - n~ 
sentido marceliano do termo - det
xou em sua passagem o fogo que 
consumiu sua alma no ardor da 
fé abrasadora. 

1 
Vital, imediatamente precedida da 
criação da revista A ORDEM que, 
há mais de 60 anos, ocupa lugar de 

1 destaque ná galeria .dos periódicos 
•• i!aís. - - ' ... •4 _..~--L~- ., __ 

ca. 
O livro é um feliz registro 

dos momentos dominantes do 
pensamento católico, cujo rico ho
rizonte contempla figuras de expres
são singular, que são minuciosa
mente estudadas, com o carinho e 
a devoção que Geraldo Bezerra 
de Menezes põe em tudo o que 
faz. 

Alceu Amoroso Lima referi· 
ra certa feita a inelutável necessi
dade de se proceder ao estudo do 
pensamento católicÓ brasileiro. T en
tativas várias vem sendo feitas e o 
texto que Geraldo Bmarra de 
Me~ezes submete uma vez mais 
ao crivo da critica constitui, sem 
dúvida, subsidio relevante para que 
aquele desidaratum manifestado pe
lo Alceu encontra a adequada ~ 

posta. . . 
O livro desfila, numa prlmet-

ra parte, nomes da Igreja Univenal, 
principiando com Sio Francisco ~e 
Assis. O autor refere o sentir 
de Longfellow, que aconselha: "olha 
para dentro do teu Coração e escre
ve." O conselho é seguido à risca, 
pois Geraldo deixa ê solta as ré
deas mais sensiveis de sua alma para 
falar daquela que mais perto che
gou do modelo que nós, po
bres mortais, contemplamlll da longe 
na pequenez da nossas vidas. 

O Santo da verdadeira po
breza evangélica li sucedido pelo 
Papa mlstico: Pio XIL Deíi:revan
do-lhe a formaçlo a traçando-lhe o 
perfil, Geraldo restitui ao Santo 
Padre a dimenslo de grandeza que 
certa releitura histórica pretenda 
obliterar. 

Contardo Ferrini é também 
lembrado a aqui cabe referir um es
tudo de Vicente Sobrino Porto a 
respeito do insigne mestre do Di
reito Romano, que galgou os alte
res. 

Vencida a primeira parte -
inteiramente dedicada aos vultos que 
a Itália deu i Igreja universal - ca· 
bia ao Autor mergulhar fundo na 
realidade da nossa Igreja, da mM
ma Igreja universal, porém vesti
da de varde-emarelo, da Igreja que 
pulsa ne Terra de Santa Cruz, c~m 
suas peculieridades. D. Sab~t1lo 
Leme D. Jeime de B.-ros Câme
ra Ó. Antonio da Almeida Mo
ra;. Junior - falecido hi dias - e 
c. Mlrcos Balbosa são focaliza-

dos. 
o. Seblstilo Leme consti

tui um merco miliirio na evolu
çlo da lgraje no Brlsil. À sua _vislo 
se deve seguramente o surgimen
to de um novo cetolicismo, anco
rado ne força das id6ies. Jackson 

~ uma nova fase de vide 
cultura do Brasil que se inaugura, 
com a participaçlo dos intelectuais 
católicos, antas desconsiderados em 
virtude da vislo dominante que não 
admitia- pudesse haver homem de 
pensamento que ao mesmo tem· 
po professesse uma raligi•o. 

A O. Leme ficaremos a ·dever 
aindll a criaçlo do Pontificio ·colé
gio Pio Brasileiro e a fundaçlo da 
u'nivenidade Católica, que contou 
decisivamente também com o con
curso do nunca assaz lembrado Padre 
Leonel Franca, S.J. 

D. Jaime de Barros Câmara, 
D. Antonio de Almeida Morais Ju
nior, O. José Pereira Alves vão des
filando suas vidas e suas obres no 
mesmo esforÇo de construçlo da 
cidade de Deus, merci da p- há
bil e precisa do Autor. 

~ chegada a hora do grande 
poeta cristão. D. Marcos Barbosa, 
ilustre membro 'tia Academia Bre
sileira de Letras e do Conselho 
Federal de Cultura. O D. Mar
cos dos programas radiofôni
cos, que trazem diariamente a mi
lhares de lares patrícios a língua· 
gem eloqliente da fé numa roupa
gem de plumas, a realçar o quanto 
pode a pureza do coração hume
no encontrar a axprasSIIo sublime 
que eleva a alma ao tabor. Com 
D. Marcos Balbosa, a religilo sa 
casa definitivamente com a mais 
pura literatura, evidenciando que 
a beleza é uma forma de amor. 

Geraldo Bezerra de Me- ' 

Somente tal lmpeto poderie 
explicar sue influência decisiva na
quele instante de transição de um 
catolicismo que saía da timidez 
litúrgica para a arrancada da polf
mica intimorata, de que Jackson 
e depois Padre Franca se tome
riam os grandes arautos. 

Alceu tomará em suas mios 
a obra inacabada de Jackson, re
tirando o Centro D. Vital da dit
cusslo polltica para lhe atribuir 
uma dimensfo universal, bem pró
pria do emplo horizonte em que 
sampre soube situar-se o grande 
Mestre Alceu. Com ale, o catoli
cismo ganhart maior respeitabili
dade cultural, e, entlo, com a pre
sença segura de Padre LI!Onel Fran
ca veremos emergir uma fase de 
esplendor do pensamento com 
a marca indelével de dois talentos. 

Balo o caprtulo sobra Gus~ 
vo Corção pela honestidlde, e diria 
coragem, com que Geraldo lhe tr~
ça o pàrfil. CorÇio é nome hoJB 

1 proscrito, em razlo de seu estilo 
pesado e demolidor. Santa Cate
rina de Siena lhe inspirava os et
critos na permanente acusaçio aos 
desvios que apontava n1 Igreja que 
tanto amava. Seu amor gerou a~ 

tas que o tempo ainda não ape
gou e, hoje, muitos ainda lhe te
mem as referências, cuidando que se 
presiinram da acusaçlo. de radicalis
mo. Ocorre que o radicalismo de 
CorÇio adveio de sua conscilncia 

nezes principia entlio a discor
rer sobre os apóstolos leigos do 
Brasil. OJe riqueza! Sua pena dfto 
liza no bosquejo de perfis malt 
nif"ICos, começando com Carlos 
de Laet, seguindo-se Felício dos 

1 

Santos,Jackson de Figueiredo, 
Tristão de Athayde, Gustavo Cor
ção, Everardo Beckeuser e Adroal
do Mesquita da Costa. 

do dever de preservar uma orto
doxia, que julgava ameaçada e até 
o fim forcejou por levar adiante a 
misslo de que se investiu. Reconhe
ceu-o Djacir Menezes quando asse
verou que "sua convicçlo religiosa 
é radical no sentido de vir das ra ~ 
zes últimas da c:-onscilncia". 

A Descoberta do Outro, con
soante a feliz expresslo de Alceu, 
acabara de "arrombar as portas da 
literatura". E Alceu, tio fustigado. 
por Corçlo, no fundo o amava · e 
lhe respeitava o talento invulger, 
de que é prova inconcussa o edifi
cante exemplo que nos legou, ao 
publicar uma das mais belas "'ginas 

Carlos de Laet se situa na 
linhagem dos homens afirmativos 
de que o catolicismo intelectual 
nascente carecia para a sua maiús
cula presença se fazer sentir adequa
damente. Meio láculo de apostola-

do pela imprensa marcart uma a~i
vidade fecunda e ousada, a q~e 1• 
mis faltou 0 necessário condi~~

. to de uma ironia de sabor bndnt
co. 0 saudoso jesuíta, Padre Fra~ 
cisco Leme Lopes, citado pelo 
Autor, nos legou depoimentos i~es
queciveis a respeito do polemiSta 
terrlvel. 

Jackson é o homem de car
ne e osso, que lembra a vitalidade 
de Miguel de Unemuno. ~ o homem 

com que jamais brindou um seu 
semelhante, ao reverenciar a memó
ria do lutador infatigival, asta et
pécie de Laon Bloy dos Trópicos. 

A obra de GEraldo se aden
tre no estudo da qu-tlo religiosa 
e da relevante participaçlo daqueles 
que formam ·a moldura familiar, 
onde forjou sua alma cristl. Slo 
~nes de rara beleza e edificanta 
sincerid8de, a atestar que a fé de 
Geraldo nlo ~Qtre oscilações. Nlo 

-~ 



há nela que p- hiiVar sido inspi
nlda em Patcal ou Kierkegaard. 
j!: a fi das almas simples e genero
- que sabem que o Bem está aci
ma deles e fazem do amplexo com 
a Tn11'11C8ndlncia a morada ha
bi1Ual de seus esplritOI. 

O livro de Gen11do, i' em sua 
4f ediçio, simboliza a genuína 
religi01idade da alma brasileira 
e assim contribui, nlo só PB1'11 o 
conhecim111to dos faustos da nlli
gilo majoritiria do· povo bresikiiro 
senlo que edifica corno exemplo 
pan1 todos nós de que a integri
dade li sempre p01slvel quando o 
homem respalda sua vida na pu
reza com que veio ao mundo e con
serva no olhar da matúridade a 
- f6 com que por primeira 
ftZ abriu OI olhas P81'11 I raalida
d& 



------------------------------------~UWIDADE 

GERALDO BEZERRA 
DE MENEZES ~~~1981/ 

No Cenáculo Fluminense 
A SAUDAÇÃO DE JOSe 

FIGUEIREDO ALVES 

INTRÓITO 

Foi, deveras desvanecido, Sr. 
Ministro Geraldo Bezerra de Mene
zes, que recebi a incumbência de 
dar-vos as boas vindas em nome do 
nosso tradicional Sodellcio. 'A hon· 
re de tal cometimento, junte-te a 
circunstância de saudar alguém que, 
aos muitos merecimentos a creden· 
ciá-lo, acresce para mim a satisfa
ção de exaltar um velho e dileto 
amigo que, de há muito, desejara 
ver com um dos nossos eminentes 
companhéiros. 

Ao saudar o mestre Oliveira 
Vianna, em sua recepção na Aca
demia Brasileira de Letras, Afonso 
Taunay eSiim se lhe dirigiu: "Com 
larga e quase inexplicével demora 
ocorreu a vossa incorporaçio à Aca
demia Brasileira de Letras. Devia 
datar de lá long(nquo dia se o exten
so escrúpulo em avaliardes o méri
to próprio não vos houvesse embar
gado uma decislo contra a qual 
largamente relutastes". 

Tal como ao eminente autor 
de Populaç~ Meridionais, posso eu 
afirmar-vos, meu caro Ministro, tam- . 
bém vós, faz muito, aqui deveríeis 
ter ingressado. Nem mesmo chega 
a compreender-te como, fazendo 
parte das Academias Fluminense e 
Niteroiense, sem falar nes numa-
1'0181 de outres localidades, quer do 
Brasil, quer do exterior, só ao Cel\4- · 
culo nlo pertencesseis. Descuido nos
so, certamente. Seja como tenha 
sido, o feto é que vindes exatamen
te na hora precisa. Na hora em que 
o Cen4culo, em meio de largas co
memorações, conclui os festejos de 
seus sessenta anos de existência. 

r E em que, por isso mesmo, mais 
desejaria engalanar-te com a recep
çlo de tão ilustre confrade. 

Da( poder eu afirmar: a nos
se instituição está em festa, como 
jubilosos estão todos os vossos no
vos companheiros. 

Em verdade, tantos etilo di~t 
niflcentes silo os tltulos que à nos
sa e ês demais entidades culturais 
vos levaram, que o diHcil será, li

quer, resumi-los. Professor, magi• 
tredo, escritor, orador e conferen
cista, qualquer dellll galardões vele 
pelo melhor dos currlculos. Em 
todos_, sobressais com excepcional 
maestria. 

O PROFESSOR 

'manto, do Ministério do Trabalho; 
por flm, aos trinta e oito, catedrático 
ele Direito do Trabalho, ne Univer
sidade Federal Fluminense. Com o 
m11mo zelo e brilho incomum, 
lecionastes na Faculdade de Direito 
da Pontiffcia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. , 

Integrastes numero- bancas 
examinadores em concursos para do
cente e professor titular de várias 
Universidades, como as federais Flu
minense, do Rio de Janeiro, do Es
plrito Santo e de Pelotas, a dos Es
tados do Rio ele Janeiro e de São 
Paulo, este na famosa Faculdede 
de Direito do Largo ele São Fren-
cisco. 

De maneira por que vos con
duzistes nas _aitedras em que oro· 

feuates, baste dizer-te que fostes 
paraninfo e patrono tle diversas 
turmas. Os alunos sempre vos •nvol
veram em demonstrações de respei
to e admiração. Acrescento que o 
vosso nome foi dado ao prédio anexo 
ê Faculdade de Direito, como ocor
rera com a Biblioteca da Escola de 
Serviço Social. 

Por força ele voS181 atividades 
docentes e culturais, desempenhas
tes, com êxito, as funções de Se
cretário de Educeçlo do Estado do 
Rio de Janeiro e diretor, em dois 
per(odos alternados, da Faculdade 
de Direito da Universidade Federei 
Fluminense e membro do Conselho 
Universitário e da Comiaio de Pós· 
Graduação. 

JUIZ PARADIGMA DE JUI~ES 
ESTEIO À CONSOLIDAÇÃO 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Lembro, agore, vossa fulgu· 
rente e imperecedoura passagem pela 
magistratura. 

Aquela a que vos dediCIIItes 
com afã e dedicação incomum, e 
à qual destes com amor e inteli· 
glncia o melhor de vo1101 esforços, 
foi a mais nova das Justiças no Bre· 
sil - a do Trabalho. A mais nova e 
a mais necessária. De certo, providen
cial, pois, antes de sua criação, a 
cl- trabalhadora permanecia à 
merol da boa vontade, dos bons 
sentimentos ou da conveniência dos 
empregadores. O que ere deveres 
pr-eairio e aleatório. Sem ela, sem 
a nove organização judiciária, mar
charlamos para a revolta social, 
oare o cáos. E fostes o grande 
esteio à sua consolldaçlo. 

Razão houve para que os 
Vejamos, de infclo, 0 profes- ju(zes, na tese experimental, fa.m 

sor. Aos dezoito anos, ili lecionáveis selecionados com o maior cuidado. 
Português e História Universal, no 
Gln4sio Birlencourt Silva e na Facul· atendendo 801 requisitos Intelec-

tuais e moreis Indispensáveis à 
dacle Fluminense de Comércio; aos grande missão. Justlflce-te, destarte, 
vinte e trts, Sociologia, no Curso que, ao se criarem as Juntes de Con
Complernentar da Faculdade Flumi- cillaçio 1 Julgamento, Q8 antiga 
nanse ele Medicina; aos trinta, Soclo- capital do Pafs, vos cou~ 0 car· 
logla e Noções de Direito, na Escola 90 de Julz-f'l'llidllnte da Segunda 1 
de Serviço Social; aos trinta e um, Quinta Junta no Rio da Janeiro, da 
Direito Constitucional e Coletivo do 1g39 a 1944. Logo a ~~g~~lr, 0 da 
ireb,!!ho, no Curso de Aperfeiçoe- _Procurador 

-Nacional do Trabalho. Pouco dePOis, 
o de Ministro e primeiro Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho, 
inicialmente nomeado, depois, elei
to e reeleito, e do qual vos coube a 
nobilitante tarefa de ser o organiza· 
dor. Fostes, outrossim, Corregedor· 
Gerei ele Justiça do Trabalho no 
Brasil e Presidente da Prlmelre 
Turma dequele Tribunal, em am
bas as Investiduras, duas vezes sufre· 
gado por vossos pares. 

Tal a vossa atuação como 
magistrado, que pudestes ouvir, em 
pleno Tribunal, o conceito conse
grador do preclaro Ministro Júlio 
Barata: "Geraldo Bezerra de Mene
zes é um Juiz paradigma ele Juizes". 

A vós se eleve o projeto, con
vertido no Decreto-Lei nC? 9.797, 
de 9 ele setembro de 1946, que Im
primiu à Justiça do Trabalho a or· 
ganização ainda vigente. Fostes um 
dos fautores de sua Incorporação 
ao Podar Judiciário, e, pelo De
creto citado, poalbilltastes a ins
tituiçlo ele verdadeira magistratura 
trabalhista no Brasil, com a extin
ção dos antigos Conselhos e a cri• 
ção do Tribunal Superior e dos Trl· 
bunais Regionais do Trabalho, além 
da criação da carreira, com ingreao 
por concurso ele tftuloa 1 provas. 
Como, em parte, vos elevemos a Je. 
gislação sobre greve 1 dlaldlos cole
tivos do trabalho, pois lntagl'lltll, 
sob a lúcida presidência do entlo 
Ministro ele Justiça, Dr. Tanc:redo 
NIVBI, a comialo elaboredore dos 
..,.,,. ..Anta.oml.Atos a... fostes relator 
da parte correspondente aos dl• 
si di os coletivos. 

Em toda vossa etuaçlo na 
novel Justiça, tivestes sempre o cui
dado ele vos orientar pelos ensin• 
mantos da Doutrina Social Católl· 
ce, capaz de proporcionar tratamen
to equinime a esses dellcedas ques
tões. 

O ESCRITOR 

Hé ainda algo que nos toca 
ele perto em vouo fabuloso cu"(. 
culo: o feto de •reles tamblim um 
exlmio, um notével escritor. 

Pala clareza, pala conclslo, 
pela objetivldede, pela correçio da 
linguagem, que é vern4cula, a me» 
trer vosso aturado conv(vlo com 01 
melhoras cláalcos. O que toma • 
VOIIOI trabalhos de escritor - anf. 
gos ou livros - nio apenes et,_.. 
tes e instrutlvoa, mas verdadeiros IJIOo 
dalos de bem IICI'Wir. 

Cronolàgic:amen•, vu.o pdoS 
melro ensaio wlo I luz em 19G. 
e tem o sugntlvo t(tulo da HOMENS 
E I~IAS A. LUZ DA ~.Encont• 
• na quarta adlçlo. 

~ um livro que, pela 
wç8es c:orretel, llgUr811Ç8 
celt01 e apuro lltlf(ldoo, 
real de maiUrldldl 
trabelho da Mralama. I 
vos atl~ o que ...... 



-.u;das, um intlmomo lutador. De 
vós, pode afirmar, confiante, o ex(
mlo jurista Levl Carneiro, em I8U 

magistral prefácio: "é um prenún
cio da mentalidade nova da noaa 
gente de amanhl: é a t"'IWiação de 
uma personalidade jovem e forta, 
capaz de atuação larga, brilhante, 
fecunda, pera abreviar e orientar a 
noaa jornada e ~rar os bene
f(cios que ela nos deve proporcio-

! nar''. 
Ao apratenú-lo ê Academia 

Brasileira de Letras, o famoso soció
logo Oliveira Vianna •im • ex
pressou : "Este livro, pela altitude 
e •rledade dos temas nele debati
dos, é, •m dWida, uma formosa 
afirmaçlo de inteligência, a I"'IWie
çio de um esp(rito torta e austero 
que aparece jé dotado de cultura 
bastante para abordá-los com intre
pidez e segurança, jé afeito ê me
dltaçlo e ao jogo de Idéias gerais, 
jé •nhor de IIUI pensamentos e, 
o que é ainda mais, jé •nhor da sua 
pena, pois sabe versar os •u• temas 
prediletos num estilo excelente pela 
consclçlo, pela vemeculldade a pela 
dignidade de axprassio". 

Cumpra aainalar que, em cada 
nova edlçlo, •mpre ampliada, os 
aplausos • a~c:edem, calorosos e 
entusiásticos, o que demonstra o 
111lor real de suas P'glnas. O certo é 
que só as obras da conteúdo substan
cial e ll8l8dal em linguagem per
feitas deveras subsistem. 

Vem ê luz, a ~BgUir, em 1943, 
POL(TICA SINDICAL BRASILEI
RA, em que o delicado tema é ex
pOSto com propriedade e lucidez, 
o que levou o profellor Túlio As
c:erell, da Universidade da Bolonha, 
ê agulnte afirmetlve: "A dare e 
aguda exposlçlo do direito sindi
cal brasileiro no quadro geral do 
Direito comparacio constitui, real
mente, urna contrlbulçlo notével ao 
astudo do assunto." 

O mestre e tratadista de 
Direito do Trabalho Rafael Cal
dera, ex-Prasfdante da Venezuela, 
felicitou o nosso petrfclo "por .., 
importante obra "Pol(tic:e Sindical 
Brasileira", que constltuye una mag
n(fice s(ntesis dal problema sindical 
v de su conslderac16n en ai Brasil, 
en las diversas etapas, por las que ha 
transcurrldo, a la '!lU QU8 J:Ontlene 
una información de gran valor pera 
los que desde estos pueblos herma
nos nos intaresamos vivamente por 
la realidad social de asa gran pais" . 

Como ..... muitos e enalte
cidos conceitos poder( amos aduzir. 

Surge, depois, em 1964, novo 
e precioso livro - DOUTRINA 
SOCIAL E DIREITO DO TRABA
LHO. 

Neste volume, encontram• 
reunidas v6rles conferfnclas, qual 
delas mais Importante, abordan
do, em profundidade, a problerné
tic:e jurfdic:o-social . I nslste o autor 
na contrlbulçlo que e Doutrina So
cial da Igreja deu ê elaboração e 
aperfeiçoamento do Direito do Tra
balho. Demonstra com lógica, irrefu
úvel, que; desde •mpre, e Igreja 
• preocupou com o bem estar dos 
trabalhadoras. Sobr'e o livro, multas 
e elogiosas apreciações poderia re
velar. Restrinjo-me, no entanto, a 
asta do eminente jurista franch, 
Jean Brethe de la Greaaye, da Uni-

~ versldade de Bordeeux: "Cet ouvre
( ge, d'une grande darté et d'une 

-.2-
j:ricilion rernerquable, aporta une 
précleu• contrlbutlon A l'hlstolre 
contamperaine et lntematlonal das 
doctrlnes soclalas" ("Annalas de la 
Faculú de Drolt de I'Unlversiú 
de Bordeeux", nq2,1964, P'g. 136). 

O DIREITO DO TRABALHO 
E A SEGURIDADE SOCIAL NA 
CONSTITUIÇÃO (2.a ed. Ed. Palias 
S.A., Rio de Janeiro, 1976) foi 
considerado o mais denso dos vossos 
trabalhos jur(dicos. "Ouvrage plaina 
de darté, de vigueur at de hauteur 
de penl6e", aalm a daalflcou 
Georges Vedei, publlcista e profet
sor da Faculdade de Direito de Paris. 

Teve repercullio merecida 
no Brasil e no astrangeiro. O douto 
profeaor Evarlsto de Morais Filho, 
que acaba de alegar• para a Aca
demia Brasileira de Letras, nlo só 
louvou com entusiasmo a obra, 
mas p6s em evld6ncla voaa praten
ça mercante na Justiça e no Direito 
do Trabalho Brasileiro, a que o vosso 
nome est6 definitivãmente vincula
do. t: suficiente lembrar que a As
sociaçlo dos Magistrados Trabalhis
tas de São Paulo, em l8llão magna, 
vos agraciou com o t(tulo de "Cons
trutor do Direito do Trabalho,", 
tributo conferido apenas a rar(ni
mas personalidades nacionais. 

Vem, após, em 1963, novo 
e excepcional volume, sob o t(tulo 
TEMAS E SOLUÇOES (Editor Bor
soi, Rio de Janeiro). Indubitavel
mente, um trabalho substancioso. 
Em oportunos discursos, expandas 
temas cruciais de n01101 tempos e 
lhas apontais lolu~. Permiti que 
delas d8ltaque o proferido no Tri
bunal Superior do Trabalho, onde, 
com asp(rlto de Justiça, bUICBitel 
renaltar a inastlmfvel contrlbuiçio 
do sociólogo, Jurista e penador po
l(tico Oliveira Vianna, a quem lU· 
cedaltel na «*edra da Faculdade 
de Direito. Deve..e-lhe, acentualtBI, 
"a fixação dos conceitos fundamen
tais do Direito, cuja formação, em 
b.. sólida, • inlciave no Brasil". 
ReportanOO.. eo mestre, acras
centais, textualmente: ''Este labor 
singular, objetivado durante oito 
anos, em centenas, • nlo milhares 
de pareceras, formou o lastro do 
nosso Direito do Trabalho, tento 
nos IIUI aspectos formais, como 
particularmente noe IIUI prlnclplos 
e diretrlzas". 

PrasldiltBI 6 Comilllo Ela
boradora do Projeto do Código 
Proceaual do Trabaho, constitu(da 
por conhecidos juristas e prote.o
ras aspeclallzadol. Na pan. final 
de Temas e Soluç&ei, estio re
produzidos, na (ntegra, o mencio-
nado pr~etº----!___~iva ~ 
ç1o de motivos, o masmo ocor
rendo em relação ao anteprojeto 
pertinente ao proceno dos dis
sfdios CQietlvos do trabalho e re
gulamentação do direito de greve. 

Em suma, um livro valioso, 
referto de salutares ensinamentos 
e que revela as fontes do novo direi
to. 

Com sua autoridade, o in
dito profenor Miguel Reate, da 
Faculdade de Direito de Universi
dade de Slo Paulo, emitiu 8ltl 
ju(zo: "Belo livro - Temas e Solu
ções, no qual o autor coloca 
com acerto dS problemas funda
mentais do Brasil". 

Outra produçio de I'BIIOflin
, cia nos meios jurfdico-trabelhlthl 

"btSS(DIOS COLETIVOS DO TRA
BALHO E DIREITO DE GREVE 
(3lll edição - Editor Borsoi, Rio dlt 
Janeiro, 1967), primeiro estudo sis
tematizado de direito coletivo do 
trabalho no Brasil. 

O profenor Ricc:erdo Richard, 
um dos luminares da Universidade 
de Pavfa, estampou na revista "11 
DI rito del Lavoro", (Roma, '961, 
pégs. ~3), extenso estudo de ave
Ilação da obra a o editou em folht· 
to sob o t(tulo altamente suges
tivo: Contributi brasiliani alia dot
trina dei confllti collettivi di lavoro 
(A propósito de un llbro recente). 
Esta apreciação figura ã gui• de 
prefllcio na 3llledlção. 

"O trabalho de Bezerra de 
Menezes - são palavras do jurista 
peninsular - 6 c:erecterlzado pela 
constante preocupaçlo de nio cindir 
o fato jur(dico do feto social. Ele 
visa a demonstrar como a •ntença 
normativa do direito brasileiro é 
urna condição dos tal1lJ'05 a um fruto 
da maturidade do Direito do Traba
lho, que • coloca como elemento 
lmportant(nimo na evolução do 
próprio Direito". 

I m~ o registro de um vo· 
lume pioneiro': A Segurança Social 
no Brasil (Ed. Borsoi, Rio de Ja
neiro, . 1963). T(nhamos,entre nós, 
estudos limitados ê ternétic:e da pre
vidência, mà nenhum aberto ao ta
me amplo da seguridade ou •gurança 
social. Visto sob esta Angulo, o li
vro de Geraldo Bezerra abriu hori
zontes. Foi o que reconheceram 01 

n01101 autoras e foi o que prod• 
mou, em termos lnduvidosos, o au
reolado mestre e tratadista Mario 
de la Cueva, da Universidade do 
México: "Lo he le(do con ai mayor 
agrado y ha ablerto horizontes que 
me proponAO utilizar an mis lec
cionas y an mls trabaios". 

V oaa atividade Intelectual nlo 
• adltringlu 6 asfera da magistra
tura e do Direito do Trabalho. En· 
contrastei tempo para valiosas alo
cubraç&el intelectuais, aspersas pela 
imcrensa. Slo, dastal, duas excelen
tes monografias que, em 1966, as 
"Vozas". de Petrópolis, resolverem 
editar, nas quels voe I'Mfirmastel o 
mestre da linguagem, o pensador 
arguto , o ascrltor fluente. 

Numa, em lfntea oenetrente, 
dais-nos a súmula do pe,_.,.,.to dl 
Marx, Hegel e Fauerbach, pondo
lhas a nu 01 d81acertoe. Na outra, em 
acabado prefdclo ao livro das. aor
tentoso orador, aue é Dom Antllnlo 
de Almeida Morais .lllnlor, 11161 
membro conspfcuo dl "'*O C. 
néculo, demonstrais a excallncll • 
vosso estilo, al6m de vos. erudlçlo 
e apurado 11r110 cr(tlco. 

Vem e DOnto oblerwr qu1 

nlo prefaclastel apenaa RIIICJMncla 
da Palavra da Deus (Edlç6el p.,. 
llnas, 1967), o livro da D. Aftt6. 
nlo, mas outros: dois • M~ 
nhor Melo Lula, O Probleml • 
Dor (14~ ad., Ed. Pautlnea), e Em 
BUICI da Deus (Nf111nY 10M'· I 

de Deyl de Almeida, Dh6rdo • 
Oesqulte7 (211 ed., Ed. 
1966); de Délio Magelhlll, O 
gime dOI Sel6riol no Dlllho 
Trabalho (Editore Guerra 
1949); de Luiz All'ftllde T.to...a.i/1' 

Vlg{lle - Poasl• (Nhlr6l, 
DIGNIDADE DA 

HUMANA (C._, 
Mlll', 
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- .-ntadl ., ~neto Con- .-
.,._, lmemac:ional dll Cong~ de Slo Paulo, admirador da obra a Grf.Cruz da Educ:açlo Monl ·-~ 
çllee 1Merlann, reallada em New de Geraldo Bezerra, após 8 leitura CMce. lntagrala a Ordem dl Rio 
Werk. em 1959. Trabalho primoro- deae livro, nlo tew dCividas em Branco, do Mlnl.-rlo das Raleçllae 
10 pele lucidez 8 exatldlo com oroc:lamar: "O autor, á, por mui- Extarloras e 8 Ordem do M4ri1D Ml-
que abordeis m_.ria tio empol- tos t(tulos, uma figura que llultra o llter, no grau de Grande Olcial. 
gente, começando por rememorar 0 patriarcado mental do Brasil". Para delta-la, menciono, flnal
concelto dl Slo To!Ms de Aquino _ Anoto que, ainda hll pouco, mente, aue fOitel diltinguldo pelo 
"a pessoa humana á 0 que há de em 19B3, deltas 6 publicidade 0 Soberano Pont(flce Paulo VI com 
mais nobre e mais perfeito em toda vigoroso ensaio sobra OLIVEIRA a Comande de Sio Grag6rlo Meg
a natureza". Passais 8 expender VIANNA - INT.J:RPRETE DOBRA- .,no... conferida !p!!nn a figuras da 
VOII8I idéias em relação 8 8118 mera- SI L. O thulo expressa bem o que, 81trrpe de Trlltlo de At8(de So
vilhoso atributo do •r humano. na obra do meltra lnesquec(vel, bral Pinto e Adroaldo Mes'qulta 
Reaaltal .. he todas 81 virtual idades soubeltes, excelentemente, aprender. da C01ta. 
notadamente o fato de sua flli~ Há uma faceta da VOIIII In-. Fazels perta do lnltltuto 

1 divina. Nlo deixastes passaram bran- ligência de que poucos vos utl- Brasileiro de Direito do Trabalho 
co o caso especial da dignidade lizals, numa espácie de oejo lntelec- da Academia B~ dw m-~ 
peaoal da mulher, aJja reabilita- tual: a poesia. Haja vllta o notável do Trabalho, do lnltituto de Dl111fto 
çlo, como •r humano, • deve 80 poema Deixem a Igreja em paz,, Social de Sio Paulo, n81te como 
Cristianismo. O enudo de VOII8 que tamanhos enc:ómlos me111ceu. membro honorário, e da Acedemla 
autoria mereceu do ilultlll -fllósofo Grito lnsopltávet da uma alma de Paulilta de Di111ito, na condiçio da 
jesu(ta, Pe. Afonso Rodri11ues, esta apóltolo ferida pelas aberraçl5es com corraspondente. Em outro plano, fl-
8balilada oplnilo: "maglltral opús- que fal101 teólogos, conduzidos por gurais nos quadros da Sociedade 
aJio, conceituações exatas, •ntldo interprateç~ escúrias, tentam cons- Internacional de Direito Social, da 
fll016flco perfeito, daraza de ex- purcer a face Imaculada da lgrala Academia lntemac:lonal da Jurisoru
pi'IIIÕes, profundidade e transcen- da Crilto. O protesto 6 V818do, to- dincia e Direito Comparado, do 
dlncia dll idéias e dos crltlirios. do ele, num arroubo poético excep- ln~ituto de Direito do Trabalho da 
O trabalho - conclui o cr(tico - á cional, a denotar o grande vate que Umvenldade Nacional do Litoral, 
da cetedr6tico 6 altun de sua mis- •rleis, • deae modo vos qui• Argentina, do lnltituto Latino-Ame-
do univenltárla". Por 1110 mesmo, •i• expressar. riceno de Direito do Trabalho e Pra-
meraceu, por voto uninlme da As- vidincia Social, do lnltituto Espa-
~bl6la, •r aprovedo, com sua O ORADOR nhol de Direito Processual e mem-
tral1lcrlçlo nos Anais e decidida bro honorário da "lndultrial Law 
sua distrlbulçlo aos congressiltas. Oue dizer do orador extraor- Society", da Londras. 

Há outro livro, cuja edlçlo dinário que todos conhecemos e Como o Cenáculo, allim de L• 
originária á de 1962 (Coleção Es- que, em tropos bel(aimos, empol- tras, á de História, saliento aue 01 

trela do Mar, Rio de Janeiro), e já ga, convence a arralta 01 ouvintes, trabalhos VOIIOI deae gênero - o 
• encontra em sexta adiçio Ubra- levados oelo fasc(nio da sua eloquên- Connlhelro Paullno (Aspactos da Po
sa - lnltltuiçio Brasileira de Difu- cia7 Uma palavra samPill posta 8 ser- l(tice Flumlnen• no Segundo .Rei-

\ 

slo Cultural S. A. - Slo Paulo, viço do bem, das ceu111 nobras. E nado), in "Revista do lnltituto His-
1978). Refiro-me a o COMUNIS- que vos veleu, ainda jovem, ... inal• tórlco e Geogr6flco Brasileiro", 1946, 

~
MO - CR(TICA DOUTRINÁRIA. dos triunfos em concur101 de ora- págl. 20/28, e outros propiciaram 
Nele vos extendeis sobre todos 01 tória. a induslo do VOI80 nome nos los-
prismas e erros da doutrina que Confarencilta, tendes empol- titutos Históricos de Sergipe, Ceará 
fere a •nsibllidade crlltl da gente gado 01 auditórios mais exigentes, Petrópolis e Niterói. Igualmente, no 
brasileira. E ilto •lllnemente, do- em Universidades e Congn11101, da- Instituto Genealógico Brasileiro, ten
aJmentadamente. Foi lançado numa qui e do lltrangairo, como do em conta 01 caoftulos já publl
quedra da Inquietação nacional, 0 1conteceu no Capitólio, em Roma, e cadoe da obra, em vias da conciu
que revela V0118 fibra da lutador no Congresso Católico de New slo. O BRIGADEIRO LEANDRO 
o desassombro de VOII8S atit~ Wark, Estedos Unidos. BEZERRA MONTEIRO E SUA DES
e \0118 coragem moral. A propósito, alám das vos- CEN~NCIA. O estudo 10bra O C. 

A obra suscitou debates e lo- 111 oraç!Mis de paraninfo, ocorrem- pltlo-Mor Joaquim Antônio Bezerra 
grou comentários laudatórios de au- me os v01101 discur101 na Academia de Menezes saiu a lume na "Revista 
torldades e aacrltores nacionais Nlterolense, 80 assumirdes 8 pra- do lnltituto Hlltórlco do Ceará" 
e alienfgenas. Lendo-e, o emlnen- sidincia ou saudando 01 novos con- (FDI'taleza - jan/daz. 1979, p6ga. 
t(lllmo Cardeal Dom Agnelo R os- frades Monsanhor Joio da Barros 249/272). 
li, ex-Arcebill)o de São Paulo e Uchlle e t:lio Monerat Solon de Compreende-te_ que VOIIO 
Prefeito da Sagrada Congrageçio Pontes. E aaim na Academia nome já fiw111, com deltlque, num 
pera a Evengellzaçio dos P01101, Fluminen•. nas falas da prasldin- dos verbetes da Encidop6dla Delta
afirmou com precisão: "a vida do ela, que ocupastes em dois maneta- Larou•. bem como no livro dlrlgi
Miniltro Geraldo Bezerra de M• tos consecutivO., e na 111cepção 801 do por Afrtnio Coutinho, da Acade
nezes tem sido uma conltante lu- Aceclêmlcos Lyad da Almeida, Dom mia Brasileira - Brasil e Brasileiros 

(
ta pela grandeza da Pátria e glória da AntOnio de Almeida Morais Jú- de Hole (Rio de _Janeiro, 1961) 

. Santa Igreja" (Roma, 10 da outubro nior, Lufs Carlos L8118 e Heitor • e de Lu(s Antbnio Pimentel, da 
de 1972). Gurgal. Academia Fluminen• - Eles Nas-

Retenho-me na segunda edl· ceram em Niterói (Edição do Ina-
ção de EDUCAçAO MORAL E INSTITUIÇ0ES, HONRARIAS E tftuto Nlterolenn da Desanvolvi-
CtVICA - ESTUDO DE PROBLE· PROJEÇÃO CULTURAL. manto Cultural - 1947). E que vos-
MAS BRASILEIROS (Livraria Edito- 11 vide fa.. fixada por dois outros 
re Cátedra - Rio .de Janeiro, 1980). Pertenceis ao Con•lho Fede- Acedimlcos flumlne11111, - primeiro 
O mais que se pediria dizer deaas ral de Cultura, .de cuja C8mara de por Edmo Rodrigues Lutterbach, em 
p6glnas, disse-o, e bem, o culto pro- Letras 10ls presrdante. Fostes subi-' Geraldo 8ezeml de Menezes - Ho
falsor Nilo Pereira. da Unlwnldade tituir naquele Colegiado o inolvi- mem de Fá e Apóetolo Leigo (NI
Federal de Pernambuco: "o trabalho dével Gultavo Corçlo. Tamblim In-. teról, 1972) e P.-nça de uma 
6 verdadeiramente axtraordlnárlo co- greis o Consalho da Detesa dos Di- Geraçlo (29 ed., Gr6flce Editora La 
mo esciaraclmento,e fundamentaçlo raltos da P11101 Humana. Partici· Cava Santos, Niterói, 1978); este 
da disciplina". E c:omcletou: "Pos- peites da Comiulo Nacional da dedicado, especlflcemente, 6 VOII8 
10 mesmo dizer que nio conheço Moral e Civismo, da que fostes pra- atuaçlo unlven!Urla; depois, por 
nada que supera, como penetração, lidente em dois perfodos. E acabais Josá lnaldo Alonso, am Um Homem 
... vigoroso anulo, com o qual da ser aleito para a Aaociação dos e uma ld61a a Serviço da F6 ("Uni-
-inala, •m fevor, um dos mar- Filósofos Católicos do Brasil. dade"- Niterói, maio de 1983). 
cos mais relevantes do ensino de Entra as numer0111 condeco- Atli em venoe vos faltei• 
Problemas Brasileiros". raçl5es com que ~ agraciaram, ram. Trago ê prove os 10net01 de 

O doutor Cásar Salgado, da encontram•: e G~ruz do Márl- Anfbel de Melo Couto (Penteon, 
Acedemla Paulilta de Letras, 11- to Judici4rlo e a G~ruz do Mérl- Niterói, 1936); Joio de Deus dos 
critor, tribuno e farilta de no~ to Judiciário-Trabalhllt8, o Coler do Santos, da Beln; Renato de L• 
da, ex..Procur~or Geral ~ Estado Márito Judiciário do Tribunal de cerda (P•rfls Poltlcos) - Edlç(les 
~-- Jultlce do Estado do Rio de Janeiro, Paisagem, Niterói, Dlk 54); Lufe 



•Aimeldll Telultl eso.ntw. I ·ru:- Ádrnl... lenhCHII, 110110 1 "'num doi contmort. do Im-
as, Niterói, 1974, p6g. 34). cher. Digne, bem digne, dll orn~Jr-.r. IJONfltl • adulto, vinhll ..,.n.c.r 

• Mm • e~pa•• modlllo aue 1 h• minha JaKIIIdiiJ dl ~. Jun
CONSCI,NCIA CRISTA E FAMI'~ t6ttü "WgilttL to eo marulhar IMJIIInte dlll ondiiJ 
LIA Sola um homem t.llz, .,., dll encontro A wtUit8 fonaleze, ~ 

c:ero Ministro, • bem 0 rne.-c:els. por tantos enos viu ~ eo longo 
Ac:tllal I tudo laJo que .vul· 

tam em VOIII peraonalldllda 1 ~ 
cllncla crllti. 1 honorlbllldldl, o 
dn•••ambro dl ltltudlll 1 o amor 
6 CIUII p{Jbllc:e. 

A comproyw 1 COIIincla dl 

Em á, 1111 multo Cfue edml· - •lm me PII~Kia, ent1o - a w
tlr: o homem dl cultutl excep- ,lhlll r*la dos eudlza dllcobrtdo
clonel, dl vivai lntellalnc:Ja, dl M ,.. da n01101 povo~, oor e. mame 
consciente • vlvldll. E 0 c:het. dl ~ em que vós vlnhela 10 mundo 
flmnla IJGimpler. - 1• 01101 ldol da 1915, ~r 

110111 vida com 1 VOIII M, nlllllto lntelllllncla, c:ultutl • M que 

) 

que, nume ~ ego(ltl, em que o hlrdllltll dl 1101191 llust,.. 1 untos 
hedonismo Oflldomlna com 1 llml- pela. 0... edmltMI lllboete, que 
taçlo dll prole, v6s VU1 ~ntlll foi VOIII mil, D. Luclnda Monte
nobramlntl como pel dl quinze d&nlo Blart1 dll Mlnlal, •nhora 
filhos. Todol, Dlul ICMdo, viVOI da lltal virtudlll 1 noúwla prenda 
1 aios, f(alc:e 1 moralmente. Ajun- lntllec:tuall • dornMtiCII. E dl VUIIO 
to-lhll 34 netos. Nlo • A toe que progenitor, homem cuja alltura • 
J• vos chlmll'lm dl DltriM:a ftu- pentiVI .- o ltl"'Wrenta Agripino 
mlnena. Grlec:o, que dele lfinnava llblr tu· 

E por falar nllto, .-rmltl do: latim, IJ"IIIO, flloeofia, l(nguas 
que 1 11t1 altura pt11t1 reapelt011 lnd(g~na~, hlltórla etc. "Uma lldmJ. 
h~m A~ vittu01111po11, ,... I'I'*J.dna pl!nllntl", lfirm~~~~~. 
- ldmiNwl mulher aue Dlul "Meu -"leo • meu mestra, foi 
vos dllu por compenhelra: Dona ampre ele o lll'lndl blnt.ltor dl 
Odlttl P~t~lre aa.rra dl Mene- mlnhl lntlllglncle". Ela como 1 

Zlll, 0011Uidora dl altos predlc:e- Josl Geraldo • refere o autor dl 
doi mCHIIII, como 11po11 modlller Slo Francisco dl Allil 1 1 POIIII 
1 mllamotol(-'me. Crlltl. Allm do meia, c:etóllco H• ClfCII dl dois anos, orovou t.lwroeo, como )4 o fora VUIIO 

num aato sublime, - dlldlceçlo 1 Ilustre 8116 LHndto Bl~na. CJ,e 
amor eo 11po10. Conantl em que o • notabilizou pela COI'Iglm • vivaz 
rec:orc111. Foi ~ I' tarde da lntlllalnc:Ja, no Parlamento dp 
noite 11111 - lmplrio, eo ~ndlr 01 Bl1p01 o. 
Com' ~ ~ -~ VItal I D. Ant6nlo dl MICido eo. 
mum, dialogou com os llllltlntll, ta, na au.tlo RellglOII, que • 
otometendo dJr.lhel todo o dlnhll- história realltra. 

Jro que hOUVIIa em c:e~~. Pldlu 1p1- NITEROIENSE 

• quando eu tam~m aqui lportl· 
ra, )CMtm llpetlnÇOIO • confi-. 

CONCLUSAO 

Poli bem. Nlterolen• que 1011 
• vos orgull'lllls dl •r. l)ou)ldo dl 
t(tulos, dl I.._, da giiM'dilll 
nora • dlgnamen• conqulmdos, vr. 
til hoje aportar eo n0110, eo va~-
10 C.Mailo. ~ motlw dl t.1t1 ju
biiOII I"'CCbbtr-vvO entnt 1161, como, 
1m verdeda, ~ multo o dlle)bnos 
fult. 

Entrai, pois. Tomlll -.nto 
• n0110 lldo,euxlllll-nos nilta cona
tentl porfia em prol dlll col• da 
lntlllalncJe, dl IXIItaçlo dollltlndll 
Yllo..a dl grei flumlnena. DI In
ça~ ebltrtos • lime em fllta va~ ,. 
Clbemos. 

Senhora 1 llnhCHIII, que 111-
c:ilntemente me owiltll: eo finali
zar, lembro • paiiVtll QUI o ~pico 
Imortal p6s na boCI da Vaco da 
G8rnll, qu .. eo fim da IU8 granclo
• exposlçlo, eo Rei dl Mlllndl 
sobre • gl6rla portugu-: 

A verdeda que eu conto, 
nua e pure, 

nll, 1m troce, que nlo fl-.n tu{ 
do, pera nlo VUI perturt. em va~-
10 lltudo, poli ...... linda 1m 
VUIIO Clllblnltl dl ttlbliho. 0. pos
• dl razan.l quantia, tltll1lrlm-JI 
oslnttu101. S6 entlo, 111 vos 

Nlteroilnle doi mala dignos, tura. doi meia eu1tntlcos, n11c:11t11 qu~~~.--., ________ ....l 
Vence toda grandnoqua-=rt-

comunicou o ocorrldo.Num relance, 
comDtllndllra aue • nlo evJta.e o 
VOIIO contato com OI IIMIIOtll do 
domlc:(Jio, nldll poderia Impedir ume 
ttiCIIkfla flltll. Fkll • dl .,....,.. 
que o pior poderia econtlc:lr. 

no coraçlo delta mui nobnt 1 1111 
I querida Niterói. Ali, na V0111 Gra-
goatl\, que tio entarnecldamente 
IIIOCIII em llgun1 dl VUIIOI edml-
rMls escritos, ,_ G~ da 
do belos e l(rlcos poentll, ~ tan-
to lamentlllelmente mllttltldl, eon-
dl eu, n~lalco dOI l1rg01 horizon-
tal dl minha aldeia rldlnte, perdldl ' 

Na foto Dom José Gonçalves ladeado à direita por 
lnaldo Alonso entre companheiros do cenáculo. 

Geraldo Bezerra de Menezes e à esquerda Pf! 
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Carta a um. Católico Exemplar 
O consagrado professor Nilo Pereira, da Universidade 

Federal de Pernambuco, publicou no "Jornal do Comércio" 
do Recife, edição de 9 de setembro do ano corrente, órgão 
de que é colaborador assíduo, a carta que dirigiu ao Dr. Ge
raldo Bezerra de Menezes, a propósito da quarta edição de "Ho
mens .e Idéias à Luz da Fé". O autor da carta publicou-a integral
mente sob o título supra. ''Unidade" sente-se honrada em trans
crever, tal qual, o escrito do conhecido publicista pernambuca
no. Ei-lo: 

Eminente amigo 
Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes: 

Aazbo· de ler, encantado, 
seu livro - HOMENS E IDÊIAS 
À LUZ DA FÉ, já em 44 edição. 

Muito aprendi nessa leitu
ra acurada, que me devolveu 
a velhos temos, um doa quais a 
Que1tão Religiosa; ao qual mui
to me tkdiquei. O ilustre ami
go teve, por sinal, a bondade 
de citar ·o meu nome e um 
do1 meus livros a respeito de 
tíio momentoso assunto. Dessa 
vez, lUa contribuição alarga o 
horizonte da história e da bio
grafia, poil que divulga docu
mentos inéditos, colhidos no ar
quivo pessoal do Dr. Leandro 
Bezerra, seu av6, grande defen
sor de Dom Vital na Câmara 
Temporária. 

Nas pesquisas que fiz sobre 
o bispo de O/inda - o Ataná
~ bnu ileiro.L 'como [oi chama
do - encontrid sempre, a cada 
paaw, o nome do Dr. Leandro 
Bezerra. Seus discursos. na 
Câmara, marcaram por um alto e 
etclarecido teor de profundidade 
temática e de seguro conheci
mento de uma Questão que, di
ta religiosa, se esvaiu em equí
vocos de todo. espécie, até ter
minar no julgamento tk um 
Tribunal Civil, incompetente 
na matéria. 

Conforme tentei provar 
no meu livro ENSAIOS DE 
mSTóRIA REGIONAL, que 
vou enviar-lhe, Dom Vital era 
pernambucano. Aslim conte• 
10u-se ao Padre Bentes em azr
ta memorável que trantcrevo 
na integra no aludido livro. 

Parece-me un tanto ir-
relevante eue problema; o e• 
sencial é, realmente, a atitude 
desauomà'ado. do grande Bis
po, definindo claraménte os 
,limites jurisdicionais entre o 
&piritual e o TemporaL Em 

todo caso, a controvérsia animll, 
vez por outra, os historiadores 
e pesquiwdores, dé modo que 
é sempre oportuno fazer valer 
a própria palavra do heróico 
Prelado que espanta todas as 
dúvidas. 

O que desejo enfatizar 
no seu livro é a grande lição 

que nos dá. Muito gostaria 
que ele estiveste nas mãos das 
novas gerações, que andam por 
aí às tontas, às apalpadelas, 
desnorte11das, sem saber que 
rumo tomem. 

-O pior do nosso tempo 
é justamente o mau uso da li
berdade. Essa palavra mágica 
- que a Revolução Francesa 
terminou por levar à guilhoti
na numa hora sombria da hu
manidade - se presta a mui
tos enganos. A juventude, ex
citida_ I!Or falsos profetas, gos-
ta de empregá-la e até mesmo 
de divinizá-la: mas não sabe o 
que ela significa, isto é, o bem 
e o mal que pode conter. 

'Fala-se muito em liberta
ção. Até já existe uma Teolo
gia da Libertação, como se a 
outra fosse de escravização. Só 
a Verdade nos libertará, disse 
o Cristo. Essa Verdade existe 
desde o momento em que o 
R edrntor veio ao mundo e 
selou-a dramaticamente no sa
crif(cio do Gólgota. 

Não há uma Teologia da 
(ou para) a América Latina e 
outra para a Europa. Há uma só 
Verdade. Indivisível. Até Tobias 
Barreto reconhecia que a Igreja 
devia ser intolerq_nte, porque, 
dizia ele, não se transige com a 
verdade, que é uma só. 

O que me tocou muito 
de perto no seu livro, que é o 
testemunho de três gerações, 
[oi a rememoração dos grandes 
serviços que à Causa da Fé 
prestaram o seu avô, o seu pai, 
outros descendentes e, de manei-

ra destacada, o eminente amigo, 
que tem o orgulho (santo 
orgulho) de se proclamar con
gregado mariano. 

Também o sou e nunca · 
deixarei de ser. Devo a Congre
gação Mariana - tanto a de 
Natal como a do Recife -
minha formação espiritual Foi 
o lastro que fiz para enfrentar 
as tempestades da hora atua~ 
tão indecisa e vacilante. Nunca 
tive, na minha vida, passando 
por diversos cargos públicos e 
pelo ambiente agitado da Facul
dade, um so instante de dúvida 
e de hesitação. E, hoje, já qua
se ao findar esre século, a res
peito do qual escrevi um livre
co que também lhe vou enviar, 
minha maior consolação é a de 
manter de pé,minhas convicções, 
transmitindo-as a filhos e netos, 
numa constância interior que me 
conforta e me anima. 

Seu livro me fez voltar à 
época dos grandes homens, que 
tinham fé, eram grandes huma
nistas, sabiam Latim e Grego, 
sabiam obedecer e por isso 
mesmo sabiam mandar, foram 
servos da Igreja e vexliârios da 
Pátria. 

Que geração privilegiada 
essa que eu chamaria a dinastia 
dos Le11ndros. Eles serviram 
aos grandes ide11is. Os que mor
reram, morreram santamente, 
como seu avô e $eu pai E os 
que vivem continuam a traje
tória sublime que se abriu aos 

. olhos de um mundo atônito, 
despedaçado, que ando. à procu
ra de si mesmo, como uma 
sombra erradia e presaga. 

Escrevo •esta carta às pre:r 
sas, sem rever as palavras, fiel 
apenas ao pensamento que me 
assalta a mente, quando consi
dero que os · Leandros mar
caram · por sua Fé, por sua 
vida ilibada, pelo amor à 
Igreja, pela fidelidade ao Evan
gelho. Grandes homens. que en
tram na História pela porta da 
Eternidade. 

Receba o abraço de 
profunda admiração e amizade. 

Nilo Pereira 




